
Universidades de elite japonesas em crise 
 
Primeiro foi o comprometimento do fundo de doações da Universidade Harvard, de US$ 36, 9 
bilhões, uma das oito escolas superiores de elite do mundo, que pode sofrer "prejuízos sem 
precedentes", conforme já alertou o presidente da instituição Drew Faust há alguns dias. Agora 
a crise sai dos Estados Unidos e atinge as principais universidades do Japão - muitas das quais 
com cursos da área de negócios.  
 
Oitenta e dois por cento das universidades particulares do Japão estão investindo em títulos, 
segundo um levantamento do Mitsubishi UFJ. As taxas de natalidade do país estão caindo, 
reduzindo assim as perspectivas de mais matrículas no futuro, e a economia do país voltou a 
entrar em recessão.  
 
É vítima da crise financeira mundial, por exemplo, a Universidade Keio, alma-mater de 
numerosos políticos japoneses, entre eles o ex-primeiro-ministro Junichiro Koizumi. A 
instituição tem 22,5 bilhões de ienes (US$ 233 milhões) em prejuízos não-realizados sobre 
investimentos, que variam de fundos de hedge a trustes de investimentos em imóveis.  
 
Também a Universidade Waseda, campo de treinamento para políticos japoneses desde 1882, 
disse ter a expectativa de que os prejuízos em investimentos, que em março estavam em 500 
milhões de ienes, aumentem significativamente. "As receitas das universidades estão em 
declínio, de forma que elas estão, naturalmente, recorrendo ao seu capital para aumentar a 
receita"'', disse Daisuke Okuyama, estrategista de bônus da Mitsubishi UFJ Securities Co., uma 
unidade do maior banco japonês em ativos, em Tóquio. "A não ser que um sistema saudável 
de gestão de ativos seja criado, é possível que haja mais desses casos."  
 
A Universidade Komazawa, de Tóquio, disse ter recebido 11 bilhões de ienes em empréstimos 
do Mizuho Bank Ltd., para cobrir em parte os 15,4 bilhões de ienes em prejuízos com swaps 
gerenciados por bancos de investimentos franceses e alemães.  
 
"Em nome da universidade, gostaria de pedir desculpas aos estudantes, pais e ex-alunos por 
ter causado preocupação", disse Seijiro Kobayashi, diretor do Departamento de Assuntos 
Gerais da Universidade Komazawa.  
 
A Keio, que administra a sua própria carteira, disse ter um total de 100 bilhões de ienes em 
ativos financeiros, parte dos quais protegidos por swaps cambiais. A instituição não tem planos 
de curto prazo para reduzir os seus investimentos, segundo Kazuo Kitamura, o gerente de 
investimentos da universidade.  
 
Os spreads dos swaps cambiais em ienes se reduziram a menos 87 pontos-base em 1.º de 
outubro, o nível histórico mais baixo, segundo dados compilados pela Bloomberg. Um ponto-
base é 0,01 ponto percentual. Nos swaps cambiais, a pessoa toma emprestado em uma moeda 
e simultaneamente empresta em outra. Essas transações envolvem a permuta de dois 
pagamentos em taxas cambiais flutuantes diferentes, cada uma delas baseada em uma moeda 
e em um índice diferente. Um nível negativo indica que os investidores estão dispostos a 
ganhar pagamentos de juros reduzidos sobre os ienes que emprestam para obter 
financiamento em outras moedas, como o dólar.  
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