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Em junho deste ano, o Insper (ex-Ibmec São Paulo) arriscou fazer sua primeira campanha de 
arrecadação de recursos junto à comunidade de ex-alunos (alumni). O resultado foi pífio. 
Apenas 11 dos cerca de cinco mil ex-alunos cadastrados deram algum retorno, somando R$ 3 
mil para o ano. Enquanto isso, Wharton, a escola de negócios da Universidade da Pensilvânia 
que lidera o ranking de MBAs do jornal britânico Financial Times, realiza a campanha mais 
ambiciosa da sua história e espera arrecadar, até junho de 2012, nada menos que US$ 3,5 
bilhões em doações de ex-alunos. E a meta não parece tão absurda quando se leva em conta 
que US$ 550 milhões já foram depositados no fundo da escola mesmo em tempos de crise.  
 
Essa comparação ressalta a enorme diferença cultural entre os brasileiros e os americanos no 
que diz respeito à relação que mantêm com a universidade depois de formados. Nos Estados 
Unidos, os alunos se sentem na obrigação de retribuir à escola, de alguma maneira, a 
formação diferenciada que receberam. Basta ler nos jornais as frequentes notícias de doações 
milionárias de ex-alunos às faculdades de renome. Já por aqui, as escolas ainda estão na fase 
de explicar aos estudantes que são instituições sem fins lucrativos e de tentar convencê-los de 
que precisam de recursos para fazer novos investimentos. 
 
Enquanto plantam essas sementes na tentativa de fazer com que os ex-alunos se sintam 
responsáveis pelo futuro da escola, e não apenas parte do passado, as instituições têm se 
empenhado em ações de relacionamento para, no mínimo, não deixar romper o vínculo entre 
as duas partes. "Estamos começando um trabalho de mudança de cultura em relação à 
doação. A área de captação de recursos foi constituída há três anos, mas optamos por não 
entrar forte com a comunidade alumni porque precisamos que eles primeiro entendam que 
somos uma entidade sem fins lucrativos", diz a gerente de relacionamento institucional do 
Insper, Camila Du Plessis. Tudo tem sido feito com bastante cautela- até mesmo a primeira 
campanha de doação, que foi realizada apenas por e-mail. As ações propostas estão sendo 
testadas e validadas primeiramente pelos "Embaixadores Alumni", um grupo de oito ex-alunos 
que representa a escola. Entre as primeiras iniciativas rumo a essa mudança de mentalidade 
está uma enquete no portal da comunidade na internet em que se questionava se os alunos 
entendiam porque é necessária a captação de recursos.  
 
Além disso, a comunidade Alumni Insper tem três grandes eventos programados para 
acontecer ainda em 2009: um encontro de networking, que vai contar com uma palestra sobre 
carreiras; o Encontro Anual Alumni, em outubro, no qual se espera a presença de cerca de 500 
pessoas; e a continuação do Projeto Mentor, iniciado em 2008, em que ex-alunos do MBA 
passam por um treinamento para atuar como monitores de estudantes da graduação. "O foco 
dos eventos é trazer ex-alunos de volta para a escola, estreitar relacionamento e mostrar que 
eles são parte integrante da história", completa Camila. 
 
Assim como a escola de negócios paulista, outras universidades brasileiras têm se aproximado 
dos ex-alunos por meio de serviços e eventos de relacionamento como sites específicos, 
encontros de networking, e-mail vitalício, descontos em serviços e palestras com ex-alunos e 
convidados notáveis. Outra iniciativa frequente é apoiar os ex-alunos no mercado de trabalho 
por meio da divulgação de oportunidades de emprego. Diversas escolas, como o próprio Insper 
e a Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo (FEA/USP), 
disponibilizam com exclusividade aos membros cadastrados em seus sites na internet uma 
relação de vagas oferecidas por empresas dos mais diferentes segmentos de atuação. O fato, 
porém, é que essa estratégia aproxima muito mais recém-formados na graduação do que 
turmas antigas ou ex-alunos de MBAs, já que a maior parte das vagas ofertadas é voltada para 
estagiários ou analistas. 
 
Quando o assunto é se aproximar de antigos alunos bem posicionados na carreira, a tarefa de 
manter a ligação com a escola é ainda mais árdua. Em geral, quanto mais alto o nível 
hierárquico do profissional, menos tempo ele tem disponível. A saída é promover ações que 
proporcionem networking e atualização de conteúdo, de maneira o executivo ou empresário 
possa enxergar valor em dedicar parte do seu dia à atividade. "O tempo de um executivo tem 



que ser muito produtivo, muito bem investido", diz o gerente de marketing da Fundação Dom 
Cabral (FDC), Roberto Sagot.  
 
A escola mineira de educação executiva pretende fechar o ano com a realização de oito 
encontros entre professores e ex-alunos, sendo que muitos deles são presidentes de empresa. 
Esses eventos, sempre amarrados com uma palestra, costumam atrair de 40 a 120 pessoas. 
Enquanto os profissionais trocam cartões ou reencontram pessoas conhecidas, a instituição 
colhe informações para entender melhor as necessidades dos seus clientes, além de manter 
vivo seu nome como referência na vida desses profissionais bem-sucedidos. "Aproveitamos os 
eventos para levantar temas para novas discussões e palestras", diz Sagot. Dos cerca de 15 
mil ex-participantes de cursos na FDC, entre 300 e 600 se envolvem nas atividades 
promovidas pela escola a cada ano. "Se considerarmos o nível hierárquico dos ex-alunos da 
Dom Cabral, trata-se de um número muito bom", calcula o gerente de marketing. Ele acredita 
que, com o avanço da tecnologia, cada vez mais os ex-alunos estarão integrados por meio de 
ambientes virtuais de troca.  
 
Os ex-alunos famosos ou bem posicionados no mercado não costumam participar das 
comunidades de alumni, mas com frequência atendem aos pedidos das suas escolas para 
participarem, gratuitamente, de palestras e debates com os atuais estudantes. "Eles sempre 
dão um jeito. É muito raro alguém se negar a participar", diz Larissa Siebenkaess, da área de 
marketing institucional do Insper. 
 
O Coppead, escola de administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), faz 
movimento semelhante. Recentemente, 20 dos 35 alunos da turma de MBA executivo que 
concluiu o curso em 1989 participaram de um almoço na faculdade para celebrar os 20 anos 
de formatura. A associação de ex-alunos do Coppead mantém no seu cadastro 2,3 mil alunos 
de um total de seis mil formados- sem contar os cursos "in company". Com atuação 
independente da escola, a associação é mantida por meio de uma anuidade paga pelos ex-
alunos cadastrados.  
 
Nos últimos três anos, a instituição carioca realizou 39 palestras para ex-alunos, com uma 
média de participação de 30 pessoas em cada. No dia 27 de outubro, deve acontecer um 
grande evento em um hotel no Rio de Janeiro para o qual estão previstas em torno de 400 a 
500 pessoas ao longo de um dia inteiro. Já em relação às doações dos ex-alunos, o processo 
está apenas começando. "Fizemos uma campanha de patrocínio junto a companhias que 
empregam nossos ex-alunos, como uma primeira tentativa de arrecadar fundos. Estamos 
aprendendo e acho que num futuro próximo poderemos ter grandes doadores individuais", 
acredita o professor Joaquim Sérgio Corrêa, fundador e presidente da Alumni Coppead. Com o 
evento, a associação começa levar à comunidade de ex-alunos a discussão sobre a 
necessidade de maior colaboração com o aprimoramento da escola. "Essa questão vai evoluir 
na medida em que o povo brasileiro se conscientizar que isso é uma forma de construir 
instituições sólidas e duradouras", diz Corrêa. "É uma mudança de mentalidade. O brasileiro 
não é agregador nem associativo como o americano. As pessoas ainda esperam que o governo 
dê tudo." 
 
Mas há quem diga que esta não é uma questão de postura do brasileiro, e sim da cultura 
criada pelas próprias universidades e pelo governo ao longo de décadas. Afinal, a maior parte 
dos brasileiros que estudou ou ainda estuda no exterior participa das campanhas de 
arrecadação lá fora, mas, por aqui, nunca ajudou a escola onde estudou. "Nos Estados Unidos, 
todo mundo que se forma tem por hábito fazer uma doação para a faculdade. Na minha turma, 
foi 100% de adesão", conta o brasileiro Derek Bittar, que concluiu seu MBA em Wharton em 
maio de 2008 e hoje atua na área de investimentos em ações no Santander Asset 
Management. De volta ao Brasil, ele trouxe consigo a cultura de aproximação com a escola e 
se afiliou ao Wharton Clube do Brasil. Ali, atua como diretor de recrutamento e recolocação, 
dando apoio aos ex-alunos e também a profissionais que estão se preparando para fazer MBA 
no exterior e pretendem se candidatar a para uma vaga na universidade. Assim como Bittar, 
toda a diretoria do clube é formada por ex-alunos que, embora tenham outras atividades 
profissionais, dedicam uma pequena parte do seu tempo à entidade. "Os brasileiros que fazem 



MBA, geralmente se engajam nos clubes de fora, que são bem profissionais. Eles saem de lá 
envolvidos em alguma ação social promovida pela comunidade alumni." 
 
No Brasil, o Wharton Clube promove ações de relacionamento como cafés da manhã ou 
almoços com palestrantes, em geral CEOs, empresários, políticos e profissionais renomados, 
ex-alunos ou não. No último dia 29 de setembro, um café da manhã contou com a palestra do 
CEO da Livraria Cultura, Pedro Herz. Realizados quase que mensalmente, esses encontros 
costumam reunir entre 25 e 60 participantes. A estimativa é que a base de ex-alunos 
brasileiros formados em Wharton, a maioria nos MBAs, seja de cerca de 500 pessoas, sendo 
que em torno de 100 participam do clube contribuindo com a anuidade de R$ 150. 
 
A FEA/USP também tem feito esforços para se aproximar dos antigos alunos, inclusive por 
meio de contribuição financeira. Além do encontro anual que reúne em torno de 400 pessoas, 
está prevista para 2010 uma captação de recursos para a reforma da biblioteca cuja meta é 
arrecadar em torno de R$ 1 milhão com os ex-alunos, fora as parcerias com empresas e uma 
participação da própria USP. O professor Fábio Affonso, gestor do "FEA +", programa que 
cuida do relacionamento com ex-alunos, admite que a participação desse público poderia ser 
muito maior. O banco de dados, por exemplo, conta apenas com informações atualizadas dos 
formados mais recentes. "Nosso cadastro antigo está desatualizado e por isso a existência do 
´FEA +´ tem sido divulgada muito no boca-a-boca", explica. O próximo encontro deve contar 
com uma palestra do vice-presidente de fusões e aquisições do Santander, Rafael Noda, ex-
aluno da escola. Dos 15 mil estudantes que já se formaram pela FEA/USP, cerca de 3,6 mil 
estão cadastrados na comunidade alumni.  
 
Por enquanto, no que diz respeito à captação de recursos, a saída mais adotada pelas 
faculdades tem sido as parcerias corporativas, muitas delas influenciadas por ex-alunos que 
ocupam posições influentes nessas empresas. Escolas como USP, FGV, PUC-RJ, Insper, FDC e 
várias outras têm buscado apoio em empresas que estampam seus nomes em salas de aula, 
prédios e outros monumentos. Na FGV-SP, por exemplo, a maior parte das salas de aula é 
patrocinada por uma empresa privada e, dependendo do montante envolvido, as companhias 
doadoras de grandes quantias podem realizar ações promocionais dentro da escola, como um 
interessante instrumento de marketing institucional.  
 
Mas, infelizmente, ainda parece estar bem longe o dia em que se repetirá no Brasil o que 
aconteceu com a Universidade de Chicago em 2007, quando um doador que preferiu se 
manter no anonimato depositou em dinheiro na conta da escola US$ 100 milhões em 
agradecimento à educação diferenciada que transformou a sua vida profissional.  
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