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A retração da economia está deixando os departamentos de desenvolvimento das faculdades 
de administração cada vez mais nervosos com a expectativa de ter que arrecadar doações 
junto a doadores pressionados financeiramente. 
 
A maioria dos captadores de recursos das faculdades de administração afirma que as grandes 
doações de capital aquelas superiores a US$ 100 mil provavelmente não serão afetadas pela 
desaceleração econômica, mas eles prevêem uma menor participação de ex-alunos, 
principalmente os mais jovens, que fazem doações menores, de cerca de US$1.000. 
 
"De muitas maneiras, o impacto da retração econômica é intuitivo", diz Michael Burton, reitor 
assistente de promoção da Fox School of Business da Temple University. "Quando 
organizações e indivíduos sentem-se prósperos, eles têm uma inclinação maior a firmarem 
compromissos filantrópicos." 
 
As doações a faculdades e universidades dos Estados Unidos cresceram 6,3% em 2007, 
alcançando US$ 29,75 bilhões, segundo uma pesquisa do Council for Aid Education. Nos 
últimos dez anos, o crescimento médio das contribuições para as instituições de ensino 
superior tem sido de 6,5%. Mesmo durante os momentos de tensão na economia, essas 
doações a instituições de ensino superior e grupos religiosos normalmente permanecem mais 
robustas do que as dirigidas a outras instituições sem fins lucrativos. 
 
Mesmo assim, os departamentos de desenvolvimento antecipam uma redução, especialmente 
entre os doadores que tendem a fazer doações anuais menores geralmente aqueles que não 
estão tão bem estabelecidos em suas carreiras e têm salários menores. "Esta é uma área que 
poderá sentir mais o impacto da crise", diz Burton. 
 
Ao contrário de outros países, onde as universidades e faculdades são pesadamente 
subsidiadas pelo governo, nos EUA elas dependem principalmente de doações. Ex-alunos 
tendem a ser generosos quando a economia vai bem, mas nos períodos de queda dos 
mercados existe uma propensão maior para que reduzam as doações. 
 
Durante a recessão de 2001, por exemplo, o total de doações caiu 2,3% para US$ 212 bilhões, 
quando ajustado à inflação, segundo pesquisa da American Association of Fundraising Council 
Trust for Philanthropy de Indianápolis. Naquele ano, as doações a instituições de ensino caíram 
cerca de 1%. 
 
David Kennedy, reitor associado para desenvolvimento da Stanford Graduate School of 
Business, diz que depois do estouro da bolha tecnológica, alguns doadores cancelaram 
doações. "As pessoas estavam fazendo compromissos especulativos com ações que 
evaporaram", diz ele. "As pessoas estão muito mais cautelosas agora." 
 
Stanford é uma das instituições mais ricas do país e no ano passado levantou mais dinheiro 
junto a doadores privados do que qualquer outra universidade americana. Ela está no meio de 
uma campanha, lançada em 2006, com a qual pretende arrecadar US$ 4,3 bilhões em cinco 
anos. 
 
Kennedy prevê que as doações na faixa de US$ 1.000 a US$ 2.500 poderão ser afetadas pelo 
ambiente econômico difícil, uma vez que essas doações normalmente são feitas no fim do ano 
calendário ou fiscal. "Normalmente, as pessoas fazem doações a partir da renda presente, de 
modo que essas doações podem ser afetadas por uma bonificação que não sairá", diz ele. 
 
Os programas de graduação normalmente não se saem tão bem numa retração econômica 
porque eles tendem a ficar abaixo na hierarquia social das prioridades de doações de um 
indivíduo, segundo afirma Era Goldsmith, vice-presidente do Conselho para o Progresso e 
Apoio à Educação. 
 



As faculdades de administração, no entanto, tendem a não ser tão duramente afetadas quanto 
outros programas de ensino superior, porque seus ex-alunos tendem a ser mais ricos o 
Graduate Management Admission Council estima que o salário-base anual de novos MBAs seja 
de US$ 90 mil. 
 
Apesar da queda antecipada das doações menores, Godsmith diz que as grandes doações 
deverão permanecer fortes. Elas geralmente são fruto de discussões que acontecem ao longo 
dos anos. 
 
Funcionários dos departamentos de desenvolvimento também afirmam que as doações na 
faixa dos sete dígitos poderão ser adiadas pela volatilidade do mercado de ações. Muitas 
dessas doações são geradas por certos tipos de transações, como a venda de uma empresa ou 
a reversão de opções de ações. 
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