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Vanguarda

A carta que Marcelo
Ernesto Silberstein,
de 73 anos, ostenta
com orgulho data de

junho de 1953. Foi recebida
por ele, mas escrita em home-
nagem a seu pai, Herbert Sil-
berstein, um judeu que che-
gou ao Brasil no fim dos anos
1930, fugindo da perseguição
nazista, e se tornou um empre-
sário do ramo da tecelagem.

O conteúdo, datilografado
há quase 60 anos, é o primeiro
registro de uma campanha de
arrecadação de fundos para

educação feita no Brasil. E que
terminou vitoriosa.

Com o slogan “Para Um Mac-
kenzie Melhor e Maior”, foram
arrecadados o equivalente a R$
16 milhões – utilizados na cons-
trução de três auditórios e de vá-
rios outros prédios, além da re-
novação do mobiliário e de itens
de laboratórios.

“Guardo com o maior carinho
e tenho muito orgulho de saber
que foi o dinheiro do meu pai
que ajudou a construir o prédio
do Direito”, conta Marcelo.

Na época da doação, ele era

um menino de 14 anos que cursa-
va o ginásio no Instituto Macken-
zie. Cresceu, fez o curso técnico
em eletroeletrônica por lá e
emendou com a graduação em

química. Mackenzista de cartei-
rinha, fez valer a tradição com
sua descendência. A filha se for-
mou em Processamento de Da-
dos e a neta, Carolina, é aluna do
curso de Administração.

“Começou com meu pai e não
vai acabar nunca nosso amor pe-
la instituição. Em casa, nunca
houve nem haverá plano B. To-
dos já sabem que faculdade fa-
rão. E não é imposição, é por gos-
to, admiração ”, diz Marcelo.

São ecos, avalia o especialista
Custódio Pereira, da iniciativa
ousada de 1952. “Os mantenedo-
res eram americanos, estavam
acostumados a pedir. Quando
chegaram ao Brasil, não pergun-
taram para ninguém se havia es-
sa tradição por aqui. Sem esse
histórico, fizeram com que uma
instituição protestante em um
país católico conseguisse tama-
nha proeza.” / O.B.

● Diz-se que o brasileiro não tem
tradição de doar. Você concorda?
Discordo. Não é apenas uma
questão cultural ou de falta de
incentivo fiscal. Nos EUA não
havia incentivo nos anos 1600
e os fazendeiros doavam legu-
mes, ovos e terrenos. As pes-
soas doam por acreditar que é
um ato nobre, que com isso
está ajudando a comunidade,
colaborando com o País.

● E por qual razão o brasileiro
doa pouco?
Porque não pedimos e, quando
o fazemos, pedimos errado.
Damos a impressão de que a
pessoa está fazendo um favor,
quando na verdade o tom deve-
ria ser de que o ato é uma opor-
tunidade de contribuir com a
sociedade. Nos EUA, no primei-
ro dia de aula, o calouro já es-
cuta: “Fulano, você está em
uma das melhores universida-
des do mundo e sua responsa-
bilidade é levá-la para frente”.
Depois de formado, a institui-
ção não o esquece. Ela mantém
contato, cria um vínculo pere-
ne. Isso, claro, faz com que es-
se aluno queira que seu filho
estude na mesma instituição.

● No Brasil, são raras as institui-
ções que sabem o paradeiro de
seus ex-alunos...
Vivemos em uma caverna de
Platão. A instituição não sabe
sua história. Isso tem de mu-
dar. É preciso construir um ban-
co de dados com contatos e tra-
jetória profissional dos egres-
sos e convidá-los para os even-
tos institucionais. Afinal, mes-
mo que inconscientemente, to-
dos querem o melhor para sua
universidade. Se ela está bem,
isso agrega valor ao currículo.

Em 2009, a Ordem dos Advo-
gados do Brasil (OAB-SP)
entregou ao então ministro
da Educação, Fernando Had-
dad, o anteprojeto que ficou
conhecido como Lei Roua-
net da Educação.

O documento prevê a cria-
ção do Programa Nacional
de Incentivo à Educação
(Pronie) e apoio à prestação
da educação infantil, do ensi-
no fundamental, médio e su-
perior.

Entre os mecanismos pro-
postos está a possibilidade
de pessoas físicas ou jurídi-
cas aplicarem parcelas do
Imposto de Renda devido, a
título de doações ou patrocí-
nios diretos, em projetos edu-
cacionais. O projeto ainda
não foi encaminhado pelo
Executivo à votação.
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‘Nós brasileiros
não sabemos
pedir direito’

Inspiradas nos EUA, universidades
brasileiras pedem doações a ex-alunos
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Herbert Silberstein beneficiou Mackenzie em 1953

Custódio Pereira, especialista
em captação de recursos

Ação. Marcelo com carta de louvor à doação feita pelo pai

Pioneiro. Homenagem
data de junho de 1953

Compromisso. Franco Veludo, formado em 2009, doa cerca de R$ 3 mil por ano ao Insper

Educação. Prática corriqueira no exterior ainda é rara no Brasil; entre os motivos apontados por especialistas estão a inabilidade
ao pedir contribuições, o não acompanhamento da carreira dos egressos e a falta de uma lei de incentivos fiscais para a educação

Ocimara Balmant

Todos os meses, a cobrança de
R$ 150 já está programada para
ser debitada da conta corrente
do economista Pedro Albuquer-
que, de 27 anos. O crédito vai di-
reto para o Insper, a instituição
de ensino onde ele se formou,
em 2009. Mas não se trata de pa-
gamento de mensalidade atrasa-
da nem de ressarcimento de bol-
sa de estudo. É uma doação vo-
luntária. Simples assim.

“Comecei contribuindo com
R$ 50. E, na medida em que o
meu salário cresce, aumento a
minha participação”, conta ele,
que atualmente trabalha em
Curitiba numa empresa da área
de infraestrutura. Assim como
Pedro, outros 115 ex-alunos
doam para o Fundo de Bolsas da
instituição – desde que foi cria-
do, em 2009, já foram arrecada-
dos R$ 850 mil.

Todo o dinheiro é utilizado pa-
ra subsidiar os estudantes oriun-
dos de escola pública e que não
têm condições de arcar com as
mensalidades de cerca de R$ 3
mil – atualmente, dos 1,5 mil alu-
nos do Insper, 100 são bolsistas.

A motivação dos doadores
não é simplesmente caridade.
“Quando contribuo, colaboro
para a perenidade da instituição
e ajudo a escola a se manter no
topo, com os melhores alunos
que poderia ter, o que inclui, ob-
viamente, aqueles que não te-
riam condições de arcar com a
mensalidade”, diz Franco Velu-
do. Ele se formou em 2007 e, em
todo início de ano, doa R$ 3 mil.

A prática, bem incomum no
Brasil, é corriqueira mundo afo-

ra. Em especial nos EUA, onde
só Harvard arrecada US$ 30 bi-
lhões por ano. Mas a prática se
difundiu. “Na Europa, Oxford e
Cambridge estão muito fortes e,
na América Latina, o México
tem sido muito bem-sucedido
nisso”, elenca Custódio Pereira,
autor do livro Sustentabilidade e
Captação de Recursos na Educa-
ção Superior no Brasil.

O especialista diz que, tecnica-
mente, há três explicações para
o Brasil ter uma atuação incipien-
te. “Aqui, não há essa visão da
filantropia para a educação, as
instituições de ensino não têm
pessoas especializadas no traba-
lho de captação e o governo não
oferece incentivo fiscal.” Apesar
disso, ressalva, o principal moti-
vo do insucesso brasileiro é a fal-
ta de habilidade de quem pede.
“Nós não sabemos pedir” (mais
informações nesta página).

Nesse cenário, sobressai-se
quem tem bons relacionamen-
tos e sabe valorizar o doador, afir-
ma o pró-reitor de ensino e pes-
quisa da Fundação Getúlio Var-
gas (FGV), Antonio Freitas.
“Muitas de nossas salas e labora-
tórios foram doados por ex-alu-
nos. Para a FGV, já doaram José
Ermírio de Moraes, Moreira Sal-
les e Abílio Diniz. Mas, no Brasil,
as doações são frutos de amiza-
de. Nos EUA, não. Lá, se qual-
quer um doa US$ 1 mil, ganha o
nome no ladrilho.”

Aos que doam muito, o agrade-
cimento é mais explícito. A Uni-
versidade Yale, por exemplo, ti-
nha outro nome até, no século
18, ser rebatizada com o sobreno-
me de um judeu que doou parte
de suas riquezas para a institui-
ção. Harvard também leva o no-
me de um doador generoso.

Reconhecimento. Veio exata-
mente desse modelo a inspira-
ção para o formato de captação
de recursos do Insper, conta o
presidente da instituição, Clau-
dio Haddad. “Nos espelhamos
nas americanas privadas de pri-
meira linha, que consideram des-
de o recém-formado até os em-
presários generosos.”

Para a construção de um novo
prédio – com inauguração previs-
ta para 2013 e custo estimado em
R$ 80 milhões – metade do valor
foi arrecadado entre amigos e
empresários. Na inauguração de
uma outra unidade, em 2007, já
haviam sido captados R$ 14 mi-
lhões. Os doadores nomearam al-
guma das 20 salas ou indicaram
alguém a ser homenageado.

Logo, os alunos não têm aulas
na sala 1 ou na 2, mas no Auditó-
rio Olavo Setúbal ou no Jorge
Paulo Lemann, com direito a
uma placa biográfica na entrada.

Por ali, a medida foi aplaudida.

Mas uma iniciativa similar gerou
muita confusão, em 2009, na Fa-
culdade de Direito da USP, en-
tão dirigida por João Grandino
Rodas, atual reitor da institui-
ção. O problema foi batizar de
Pedro Conde (1922-2003) o audi-
tório reformado com o R$ 1,07
milhão que a família do ex-aluno
havia doado para as obras.

A placa foi retirada após recur-

so movido por alunos que não
aceitaram uma sala com nome
de alguém que nunca dera aulas
na faculdade. A família de Conde
entrou com uma ação e neste
ano obteve na Justiça a devolu-
ção da quantia que havia doado.

Acordadas. Longe das discus-
sões ideológicas do Largo São
Francisco, outra unidade da pró-

pria USP já tem passado o cha-
péu. A Escola Politécnica, que
congrega os cursos de Engenha-
ria, criou, neste ano, o Amigos da
Poli, com a meta de arrecadar R$
10 milhões nos primeiros 12 me-
ses de atividade.

Dentre as privadas, a FGV tem
uma assessoria com funcioná-
rios dedicados exclusivamente
para captação de recursos. E a

Universidade Mackenzie, a pio-
neira da prática no Brasil, vai res-
suscitar, em 2013, seu programa
de patrocínio. “Será uma campa-
nha motivadora e providenciare-
mos aos doadores um fluxo de
informação sobre o beneficiado,
imprimindo o caráter mais pes-
soal possível ao programa”, ex-
plica Solano Portela, diretor de
finanças da instituição.A ut
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 11 nov. 2012, Primeiro Caderno, p. A20.




