
P R E S E N Ç A D E U N I V E R S I 

D A D E S A M E R I C A N A S n o 

topo do ranking mundial 
das melhores instituições 
de ensino superior faz 

parte do orgulho nacional — entre as dez 
melhores, seis são dos Estados Unidos. 
Um ex-aluno se identifica com a univer
sidade em que se formou tanto quanto, 
no Brasil, um torcedor defende seu time. 
Lá, ter se graduado em Harvard, Yale ou 
Berkeley vale como cartão de apresen
tação. A ligação, porém, vai muito além 
da torcida e do orgulho pelo diploma. 
Muitos ex-alunos põem a mão no bolso 
pelas escolas. Isso explica em parte por 
que dois terços das 4 000 instituições 
superiores americanas possuem endow-
ments — fundos de investimento que 
gerenciam doações e destinam retornos 
financeiros para as escolas. A ajuda pro
porcionada é valiosa. Só em 2011,19 bi
lhões de dólares repassados pelos en-
dowments foram usados para aprimorar 
a pesquisa, a capacidade técnica e a ges
tão nas universidades americanas. Esse 
dinheiro extra de ex-alunos é mais do 
que todo o orçamento da União nas uni-

versidades federais no Brasil. A filantro
pia na educação é comum também no 
Reino Unido. Recentemente, o galês Mi-
chael Moritz, presidente do fundo de 
investimento Sequoia, acionista do Goo
gle, anunciou a doação de 115 milhões de 
dólares à Universidade de Oxford. 

Enquanto os endowments americanos 
existem há séculos — o primeiro, de Har
vard, foi criado em 1643, sete anos após 
a fundação da universidade —, só agora 
o Brasil vê surgir iniciativas do gênero. 
Uma das principais escolas de engenha
ria do país, a Escola Politécnica da Uni
versidade de São Paulo, é palco de uma 
curiosa competição. A Poli, como é co
nhecida, em menos de um ano viu surgir 
dois fundos, que agora estão numa cor
rida para levantar recursos. O primeiro 
foi o Endowment da Escola Politécnica, 
criado em maio de 2011. Em março des
te ano foi lançado o Amigos da Poli. Para 
ambos, o primeiro desafio foi criar um 
modelo legal para o recebimento das 
doações — a lei brasileira não prevê nada 
semelhante ao endowment dos Estados 
Unidos. Lá, esses fundos têm regras es
peciais: são de caráter perpétuo — ou 
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seja, os doadores não podem resgatar 
o dinheiro, extinguir o fundo ou mudar 
os beneficiários. Como isso não existe 
aqui, a saída encontrada foi a união de 
duas estruturas: uma associação e um 
fundo de investimento. O estatuto da 
associação dá as diretrizes de como o 
fundo deve funcionar, garantindo a 
perpetuidade e a destinação dos ren
dimentos à faculdade. Outra diferença 
é que a lei americana incentiva as doa
ções — elas são isentas de imposto. 
Aqui, o dinheiro doado é taxado, em 
média, em 4% pelos estados. 

O primeiro endowment da Politécni
ca surgiu na universidade. A diretoria 
da faculdade, o grêmio de alunos e a 
associação de engenheiros politécni
cos tomaram a iniciativa. Para montar 
o modelo legal, contrataram a Endow-
ments do Brasil, empresa fundada por 
ex-alunos de direito. Desde então, o 
fundo captou meio milhão de reais. 
Mais da metade veio de familiares de 
alunos, ex-alunos e professores. Atual
mente, 95 famílias de politécnicos con
tribuem periodicamente por meio de 
boleto bancário. A última doação ex
pressiva veio do banco BTG Pactuai, 
que colaborou com 70 000 reais. Já o 
Amigos da Poli nasceu fora da escola. 
Em 2010, o engenheiro politécnico 
Eduardo Vasconcellos, na época trai-
nee do Unibanco, bateu à porta do en
tão presidente Pedro Moreira Salles 
para apresentar o projeto de endow
ment feito por um grupo de amigos 
politécnicos. Um acordo foi feito: Pe
dro apresentaria Eduardo a um grande 
executivo. Se essa pessoa abraçasse o 
projeto, Pedro ficaria comprometido a 
apresentá-lo a um segundo empresá
rio. Se a resposta fosse negativa, o trai-
nee não falaria mais do assunto. O pla
no deu certo. Em março de 2012, foi 
lançado o Amigos da Poli. Endinheira
dos como Rubens Ometto (Cosan), 
Luis Stuhlberger (Credit Suisse Hed-
ging-Griffo), Carlos Terepins (Even), 
Newton Simões (Racional Engenharia) 
e Roberto Setúbal (Itaú Unibanco), 
formados na Poli, aderiram à causa. 
Em quatro meses, já foram captados 
mais de 4 milhões de reais. A meta é 
chegar a 10 milhões no primeiro ano, 

quando efetivamente o rendimento do 
fundo começará a ser aplicado na Poli. 
Ainda não está definida a destinação 
do dinheiro — só em 2013 o fundo acei
tará projetos de professores e alunos. 
O pontapé inicial, uma doação de 
50 000 reais, veio do presidente do 
Grupo Ultra, Pedro Wongtschowski, 
que fez graduação, mestrado e douto
rado na Politécnica. "Apoiei de imedia

to. É uma escola rica em recursos hu
manos, mas não tem como tocar pro
jetos que às vezes precisam de poucos 
recursos", diz. Em 2011, o orçamento 
da Poli para material e contratação de 
serviços foi de 14 milhões de reais. "Os 
endowments podem proporcionar um 
salto de qualidade nas universidades", 
diz José Roberto Cardoso, diretor da 
Poli. Que a ideia prospere. 
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Text Box
Fonte: Exame, São Paulo, ano 46, n. 15, p. 60-63, 8 ago. 2012.




