
ESCOLAS DE NEGÓCIOS

SUA DOAÇÃO
É MEU SALÁRIO

OS PRATOS ESTAVAM sobre a mesa.
Os presentes eram 42 empresários e suas
famílias, convidados a almoçar na nova
sede do campus da Escola de Negócios
Ibmec São Paulo. Tratava-se da inaugu-
ração do reluzente edifício e de um novo
projeto educativo que estava imerso entre
as sobrancelhas de seu criador, o brasileiro
Cláudio Haddad. Com um custo total de
US$ 25 milhões, quase US$ 5 milhões
provinham de doações da nata do empre-
sariado paulistano, os mesmos senhores
que em 31 de janeiro estavam a ponto
de almoçar e que graças a seus aportes
tinham a honra de pertencer ao Grupo de
Amigos do Ibmec São Paulo.

Cláudio Haddad, reconhecido perso-
nagem da área acadêmica e empresarial
do Brasil, utilizou todas as suas habi-
lidades para que os ilustres cidadãos
vinculados aos negócios mostrassem
seu lado filantrópico, uma virtude que,
diferentemente do que ocorre nos EUA,
garante pouco brilho na região. As escolas
de negócios da América Latina estão
longe de financiar seu orçamento com
doações, como acontece no país do norte,
onde as universidades privadas mais
importantes como Harvard, Stanford,
Wharton e Duke captam até 50% de sua
receita por meio de doações. Sem ir mais
longe, este mês a escola de negócios da
Universidade de Stanford recebeu um
pequeno presente de US$ 105 milhões
de seu ex-aluno, fundador e presidente
da Nike Inc, Philip H. Knight, aporte

que se acredita ser o maior que uma
escola de negócios já havia recebido
e que possibilitará a construção de um
novo campus universitário, The Knight
Management Center.

Mas, diferentemente da tradição anglo-
saxã, na América Latina são poucos os
exemplos em que privados fazem doações

significativas a uma escola de negócio.
Entre eles, pode-se citar a doação de 70
hectares de terreno em Pilar feita pela fun-
dação Pérez Companc para a Universidad
Austral, onde em 1998 foram inauguradas
as novas instalações do IAE, construídas
também com apoio da mesma fundação,
juntamente com outros aportes.
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Também vale lembrar o caso da
nicaragüense Grupo Pellas que, em
sucessivas doações, aportou US$ 2,5
milhões ao Incae, com o objetivo de
financiar bolsas de estudo. O centro de
estudos centro-americano respondeu c.om
a inauguração do edifício Alfredo Pellas,
em seu campus de Manágua.

No México, a Egade do Tec de Monter-
rey inaugurou em 2000 um novo edifício
que contou com doações de cerca de 15
empresas e outros trinta particulares, cujas
identidades não são de conhecimento
público. "Não são reveladas por motivos
de confidencialidade e segurança", como
explica Antônio Dieck, diretor da Egade,
Campus Monterrey.

- batize uma sala, uma cátedra, uma
biblioteca ou um edifício.

"Por outro lado, os governos tam-
pouco ajudam porque não deixam
claros os incentivos fiscais para que
tanto empresas como particulares façam
doações", explica Capito. Para reverter
essa situação, Capito afirma que "os
governos e a sociedade em geral têm
que entender que o ato da doação não
se limita ao fato de doar dinheiro, mas

que esse aporte tem uma finalidade clara,
que se está fazendo um investimento
para o futuro do país".

Entretanto, o maior obstáculo que
inibe a filantropia na América Latina é
uma muralha cultural. "Nos EUA e no
Canadá, é muito bem visto os formandos
devolverem a atenção à sua universida-
de; aqui, ao contrário, não existe esse
costume", afirma a professora da Escola
de Negócios da Universidade Adolfo
Ibánez, Constanza Bianchi.

ianchi também sabe quão
resistentes são os empresários
na hora de dar dinheiro a
projetos de pesquisa espe-

cíficos. Ela bateu na porta de muitas
empresas em busca de financiamento
para desenvolver um centro de pesquisa
relacionado com o comércio varejista.
Entretanto, nunca conseguiu recursos.
Depois dessa amarga experiência,
Constanza está convencida de que o
modelo factível para conseguir captar
recursos de empresas é formar clubes
onde elas participem e se pesquise um
tema de seu interesse. Ou seja, onde
as empresas pagam uma mensalidade
- não uma doação - e recebem em troca
palestras e cursos.

Essa é justamente parte do modelo de
financiamento que impera nas escolas de
negócios da região. Segundo Richard E.
Sorensen, presidente da certificadora
de escolas AACSB International, 50%
da receita registrada pelas escolas de
negócios latino-americanas provêm de
serviços outorgados à comunidade de
negócios e somente nos últimos três a
cinco anos essas instituições começaram
a receber doações.

Nesse sentido, quem ainda tem muito
a aprender são os diretores das escolas da
região. Seus parceiros norte-americanos
sabem que devem destinar pelo menos
20% de seu tempo para sair à caça de
doações, tarefa que ainda não forma
parte da rotina dos líderes das escolas
da América Latina.

Mas sopra uma brisa de mudança
na região. Cláudio Haddad, que foi
presidente do extinto Banco Garantia, já
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tema segurança pesa, explica
José Antônio Capito, diretor
de operações do Ibmec São
Paulo. Capito exemplifica:

"Os investidores que participaram do
nosso projeto não quiseram que seus
nomes fossem publicados por medo de
seqüestro. De fato, um deles já havia
sofrido um seqüestro." Mas resolver esse
tema com o anonimato impede justamente
explorar um dos objetivos das doações:
reconhecer quem deu o dinheiro e que
o nome do doador - pessoa ou empresa



deu um importante passo ao conseguir
arrecadar doações destinadas a erguer o
Ibmec São Paulo, para o qual colocou
toda a máquina à disposição. Falou com
amigos, bancos, empresas. Contou-lhes
de seu projeto educacional de excelência.
Convidou-os a formar parte desse sonho
altruísta que incluía algo concreto: a
construção de um novo campus, onde
cada pessoa ou empresa podia patrocinar
um espaço a batizá-lo com o nome de
um familiar, por exemplo.

Seu plano funcionou e logo começou
a receber aportes. Mareei Telles, um
dos sócios da Inbev, doou a "Bibliote-
ca Telles"; a Bolsa de Valores de São
Paulo doou a sala Ibovespa; os antigos
funcionários e sócios do Banco Garantia
doaram fundos em homenagem a seu

amigo e destacado empresário Jorge Paulo
Lemann, fundador dessa instituição. E
assim segue.

Haddad e seus assessores foram tão
bem sucedidos que para dezembro de
2005 já haviam superado em 10% a
meta de fundos de doações que haviam
fixado. Finalmente conseguiram R$ 12,5
milhões, parte dos quais foi destinada a
um fundo de bolsas. "Agora, as empresas
se aproximam para participar do projetos
antes mesmo de serem convidadas",
conta, orgulhoso, Capito.

Com o dinheiro arrecadado, o Ibmec
São Paulo alcançou uma reserva de caixa
bastante cômoda. No entanto, já estão
trabalhando para conseguir novas formas
de financiamento. "Queremos que nossos
formandos sejam a principal fonte de
doações nos próximos anos, queremos
que eles sejam os principais defensores
do projeto", explica Capito. A idéia é que
no próximo almoço que os Amigos do
Ibmec São Paulo celebrem haja muito
mais pratos na mesa. •
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