
NEGÓCIOS GLOBAIS ensino

cortou até
os elevadores
A crise financeira mundial invadiu as salas de aula das
maiores universidades americanas. Afinal, elas também
deram uma aula de má gestão financeira no último ano
TIAGO MARANHÃO

uando as aulas das escolas secun-
dárias acabarem nos Estados
Unidos, no final de j unho, o país
vai receber o maior número de

formandos de sua história. Mais de 3.3
milhões de estudantes ganharão diplo-
mas do ensino médio, aumento de qua-
se 10% em relação ao último ano letivo.
Com sucessivos recordes de candidatos,
a disputa por uma colocação nas melho-
res universidades tem ficado mais inten-
sa. Em Harvard, são 29 000 postulantes
a l 600 lugares, o que dá urna média de
18 candidatos por vaga. Em Yale, essa
relação é de 20 por l. Quem passar por
esse funil já sabe que precisará de mui-
to dinheiro para bancar a temporada de
estudos. Em média, as anuidades das
mais renomadas instituições de ensino
americanas, que já superam a casa dos
50 000 dólares, sofrerão reajustes de
10% na temporada, quase o dobro do
índice aplicado nos últimos anos.

O aumento das anuidades foi uma
medida de emergência adotada pelas
universidades, às voltas com uma das
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maiores crises financeiras de sua histó-
ria. A esperança é que os pagamentos
feitos por alunos ávidos por uma for-
mação carimbada com o selo de escolas
de elite ajudem a cobrir uma parte de
rombos causados pela recessão ameri-
cana e por uma sucessão de apostas fi-
nanceiras erradas — que, por ironia,
algum dia terão de ser explicadas nas
salas de aula. Somente em Harvard, a
queda do patrimônio investido chega a
8 bilhões de dólares, dinheiro que seria
suficiente para sustentar a Universidade
de São Paulo de hoje até 2017.

COMO ACONTECEU COM A MAIORIA
das empresas afetadas pelos maus ven-
tos, as vetustas universidades america-
nas tiveram de tomar medidas de con-
tenção de custos. Em Yale, onde o rom-
bo no orçamento de 2009 chegou a 100
milhões de dólares, foram adiadas as
obras de construção de dois novos pré-
dios, o que exigiria um investimento de
2 bilhões de dólares nos próximos cinco
anos. A universidade localizada na ci-

dade de New Haven. no estado de Con-
necticut, também congelou o salário de
funcionários e professores. Em Stan-
ford, na Califórnia, os diretores foram
obrigados a dispensar 12% dos funcio-
nários, incluindo professores, "Foi a
decisão mais dura que já tomei em meus
dez anos como administrador, rnas foi
necessária para garantir nossa saúde fi-
nanceira", disse a EXAME Rupert Loss,
reitor de Stanford. Ern Harvard. as ações
de emergência resultaram no cancela-
mento de projetos como a construção de
um complexo de quatro laboratórios
para pesquisas com cclulas-tronco. O
custo total da obra seria de l bilhão de
dólares e o adiamento se deve "às pres-
sões financeiras causadas por unia que-
da sem precedentes no fundo de doa-
ções", conforme registrou a presidente
da universidade, Dreví Faust, numa car-
ta divulgada no site oficial de Harvard.
Outras medidas de emergência envolve-
ram a venda de l bilhão de dólares em
bens e ativos para levantar dinheiro, a
aposentadoria precoce de l 600 profes-
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sores e até a paralisação de 300 eleva-
dores para economizar energia.

A principal fonte de financiamento
das universidades americanas são as
doações de ex-alunos e pessoas físicas.
Pequena parte desse dinheiro é aplicada
diretamente num projeto (reforma, no-
va obra ou projeto de pesquisa), en-
quanto a fatia substancia] vai para os
fundos de investimento mantidos por

essas instituições. Os fundos são apli-
cados no mercado financeiro e sua ren-
tabilidade é utilizada para pagar parte
das contas das universidades. Em al-
guns casos, essa receita cobre metade
dos gastos. O rombo nas instituições
americanas está diretamente ligado ao
desempenho mim. no último ano dos
fundos de investimento. Um levanta-
mento feito com 235 universidades

mostrou que, desde o início do segundo
semestre de 2008, esses fundos perde-
ram mais de 20% de seu valor. As qua-
tro universidades mais ricas do pais
— Harvard, Yale, Stanford e Princelon
- sofreram os golpes mais pesados.

Em Harvard, aperda foi de 30%, o equi-
valente a 8 bilhões de dólares (veja
quadro). Os fundos de Yale, Princeton
e Stanford registraram queda de 25%.
"Até que o nosso fundo se recupere,
serão afetados os orçamentos dos pró-
ximos três anos pelo menos", disse a
EXAME Eric Hanushek. professor de
economia de Stanford.

Criado nos anos 80, esse sistema de
financiamento do orçamento por meio
da rentabilidade de fundos de investi-
mento vinha funcionando muito bem.
Até que. nos últimos anos, as universi-
dades resolveram entrar na roleta finan-
ceira que paralisou o mundo. Há nove
anos, as universidades aplicavam em
média 23% de seus fundos de doação em
investimentos de alto risco. Em 2008,
essa proporção subiu para 42%. O caso
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das perdas de Yale, que nas
últimas décadas se orgulhava
de financiar "toda boa idéia
que aparecesse", nas palavras
do presidente da universida-
de, Richard Levin, é emble-
mático. Na gerência do guru
financeiro David Swensen,
Yale criou no final dos anos
80 o sistema de investimentos
que, poucos anos depois, foi
copiado por todas as demais
instituições de ensino ameri-
canas. A grande mudança
instituída por Swensen foi
tirar os investimentos de fun-
dos conservadores e fazer
aplicações de retorno mais
elevado (e risco idem, como
ficou demonstrado), como
private equity, fundos de hed-
ge e o setor imobiliário.

De julho de!998 até julho
passado, o rendimento médio
do modelo havia sido de
16,3%. Durante esse período,
o patrimônio de Yale aumen-
tou 15 bilhões de dólares e a
universidade ultrapassou
Princeton e Stanford para se
tornar a segunda mais rica
dos Estados Unidos, ficando
atrás apenas de Harvard. A
astúcia financeira de Swen-
sen lhe rendeu até um lugar no conselho
de recuperação econômica do presiden-
te Barack Obama. Mas o "modelo de
Yale", como ficou conhecido, perdeu
30% desde setembro do ano passado.
Com isso. Swensen caiu em desgraça.
"Enquanto meu modelo rendia 15% ou
20% ao ano, eu era considerado um
gênio. Agora, me acusam de conduzir
os investimentos das universidades pa-
ra o lixo", disse Swensen durante uma
palestra em Harvard, no inicio do ano.
Apesar do prejuízo, ele continua no
cargo de diretor de investimentos do
fundo financeiro de Yale.

Não fossem as apostas de alto risco,
as universidades provavelmente não
estariam sofrendo problemas de caixa.
Apesar da crise, as doações de pessoas
físicas e ex-alunos aumentaram de um
ano para cá. Yale, por exemplo, recebeu

Campus
de Yale:
rombo
de 100
milhões de
dólares no
orçamento

493 milhões de dólares para o atu-
al ano letivo, aumento de 11 % em
relação às contribuições de 2008.
Em Harvard, as doações no último
ano também aumentaram. O total
arrecadado para 2009 foi de 651
milhões de dólares, ou 6% mais que
2008. Harvard está entre as 20 ins-

tituições americanas que recebem as
mais generosas doações. Entre seus
benfeitores estão o banqueiro David
Rockefeller, que assinou recentemente
um cheque de 100 milhões de dólares.
o empresário Bill Gates e o príncipe
saudita Alwalced Bín Talai.

Boa parte das críticas feitas hoje aos
administradores das universidades
americanas está relacionada ao fato de

terem desperdiçado urna parte substan-
cial dessa ajuda em apostas de alto ris-
co no mercado financeiro. Provoca
muita perplexidade no país e mundo
afora o fato de que instituições que re-
únem alguns dos maiores economistas
do planeta, como Harvard, terem feito
maus investimentos. As decisões de
cortes anunciadas também viraram ob-
jeto de grande polêmica nos Estados
Unidos. Algumas delas já estão rece-
bendo críticas pesadas dos especialistas
em educação, que temem uma queda
no padrão de qualidade das universida-
des com a demissão de professores e a
paralisação de pesquisas. Há ainda
quem veja como uma mistura de dema-
gogia e exagero a adoção de um pacote
de medidas mais drásticas. "É uma for-
ma estúpida de lidar com problemas de
caixa", disse ã EXAME James Heck-
man, professor de economia da Univer-
sidade de Chicago. Que o digam os
alunos de Harvard, obrigados desde
março a subir a pé os mais de 2 000
lances de escada espalhados por todo o
campus da universidade, na cidade de
Cambridge. Não há previsão ainda so-
bre até quando a medida irá vigorar.
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