
O ALTRUÍSMO empresarial está na moda. Há
alguns meses, Warren Buffet deslumbrou o mun-
do ao doar 85% de sua fortuna - US$ 31 bilhões
- a uma fundação privada criada por Bill Gates.
Em outubro, John Thornton, o ex-patrão da
Goldman Sachs, se comprometeu em doar à The
Brookings Institution US$ 2,5 milhões anuais
durante cinco anos para impulsionar o lançamen-
to de um instituto de pesquisa especializado na
China. Pouco depois, Philip H. Knight, fundador
e diretor-presidente da Nike, doava US$ 106
milhões à Universidade de Stanford para que esta
criasse sua nova escola de negócios. Enquanto
isso, em Mumbai, Anil Agarwal, fundador do
conglomerado mineiro indiano Vedanta, doava
US$ l bilhão de sua fortuna pessoal - estimada
em algo mais que o triplo desse valor - para criar
a Universidade Vedanta.

O grosso desses valores irá para projetos de
ajuda ao desenvolvimento e luta contra epide-
mias em regiões pobres do planeta. Outra parte
impulsionará equipes de pesquisa de ponta, uni-
versidades e institutos de pesquisa. No entanto,
a América Latina permanece imune a essa epi-
demia de generosidade. Nenhuma das colossais
fortunas da região se sensibilizou. Isso tampouco
ocorreu na Europa continental,

A diferença não é cultural, mas tem sua
origem em incentivos fiscais. Seus efeitos vão
muito além da simples economia tributária. A
filantropia privada é uma das chaves do sucesso
do sistema universitário norte-americano, desta-
cado por sua capacidade de inovação e eficiência
para erguer instituições deslumbrantes. Univer-
sidades como Harvard e MIT encabeçam todas
as classificações mundiais universitárias. Nos
rankings das dez melhores carreiras econômicas,
por exemplo, não aparece nenhuma instituição
européia ou latino-americana com o paradoxo
de que os departamentos de economia de todas
essas universidades estão repletos de europeus e
latino-americanos.

A especificidade dessas instituições é saber
inovar na hora de captar e gerir seus recur-
sos. Nem na Europa, nem na América Latina,
existem os gigantescos endowments das univer-
sidades dos EUA. O maior deles, de Harvard,
acumula um caixa de US$ 25 bilhões. A diferen-
ca é aportada pelo privado: os fundos públicos na
educação superior européia representam l % do

PIB dos 25 países membros da União Européia,
uma proporção semelhante à dos EUA. Entretan-
to, neste último país, o financiamento do setor
privado acrescenta outro 1,4% do PIB, enquanto
na Europa esse porcentual alcança apenas 0,1%.

Além disso, as universidades dos EUA ad-
ministraram seus tesouros financeiros de forma
mais dinâmica e autônoma. O mercado dos
gestores financeiros dos endowments universi-
tários é um dos mais dinâmicos e competitivos
do mundo. Em 2006, a Harvard Management
Company contratou o estrategista Mohamed-El-
Erian, estrela da Pimco, um dos maiores gestores
privados de renda fixa emergente. Na América
Latina, nada comparável. É que quase não há
endowments universitários para administrar.

São várias as instituições na América Latina
que poderiam receber doações, como o Itam
no México e a Getúlio Vargas no Brasil. Com
instrumentos fiscais adequados, poderiam

seguir, ainda que seja de longe, os passos de
seus concorrentes norte-americanos. E pode-
riam ir além. Por que não imaginar também
o desenvolvimento de um mercado de bônus
universitários? Em 2005, as universidades dos
EUA realizaram 665 emissões de bônus. Trocar
dívida por educação pode ser uma resposta ao
subdesenvolvimento latino-americano. O Banco
Europeu de Investimentos, a Corporação Andin;
de Fomento e inclusive o Banco Interamericano
de Desenvolvimento poderiam contribuir para a
criação dessas emissões, aportando garantias e
liquidez para iniciar o desenvolvimento, como
fizeram para estimular os mercados de dívidas
em moedas locais. As agências de classificação
de risco poderiam fornecer ratings e os empresa
rios, fazer doações para constituir o patrimônio
inicial.

Seria um rotundo desmentido para todos
aqueles convencidos de que a filantropia é uma
questão de cromossomo exclusivamente anglo-
saxão.
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