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Associações de ex-alunos usam profissionais do mercado para atrair investimentos. 
 
Um grupo de renomados profissionais do mercado financeiro, formados na sexagenária Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), decidiu investir seu tempo e dinheiro para 
transformar sua Associação de Antigos Alunos em uma ponte efetiva entre a universidade, a 
iniciativa privada e o governo. Eles iniciam o ano com uma série de planos para a instituição. Um 
deles é ajuda-la a conseguir recursos para a construção de seu parque tecnológico ao lado de sua 
sede, no bairro da Gávea. 
 
À frente deste novo projeto para a associação está o executivo Thomás Tosta de Sá, que assumiu 
seu comando no semestre passado. O ex-presidente da CVM, sócio diretor da Mercatto 
Investimentos, formou-se no curso de engenharia da PUC-Rio em 1962. Ele é também filho de 
Paulo Sá, que proferiu a aula inaugural da universidade, em 1946. "Não temos a pretensão de 
arrecadar recursos dos ex-alunos como acontece nos Estados Unidos, mas sei que podemos 
contribuir usando nosso conhecimento para atrair mais investimentos", diz. 
 
Nos Estados Unidos, a contribuição dos alunos à suas escolas já é tradição e envolve cifras 
significativas. A tradicional Harvard Business School este ano arrecadou quase US$ 600 milhões 
de seus 22 mil ex-alunos, a maior soma já levantada por uma escola de administração. Em 2004, 
os americanos doaram US$ 24 bilhões à suas universidades. Essa, porém, ainda é uma realidade 
distante do Brasil. Poucos alunos por aqui contribuem com recursos financeiros para as 
instituições onde estudaram. No setor privado, algumas exceções são as associações do 
Mackenzie e da Fundação Getúlio Vargas. Entre as públicas, isso acontece na USP, Unicamp e ITA. 
 
No caso da PUC-Rio, o objetivo da associação não é arrecadar dinheiro dos ex-alunos, mas usar 
sua influência e network para captar recursos. Hoje ela conta com 30 mil cadastrados entre os 
mais de 100 mil ex-alunos da universidade. Dos participantes, apenas 1.000 são contribuintes. No 
ano passado, ela recolheu R$ 75 mil dos associados, usados para cobrir suas próprias despesas. 
"Queremos ganhar pelo menos mais 5 mil associados nos próximos dois anos", diz Tosta de Sá. 
"Vamos focar nos cerca de 1000 alunos que se formam todos os anos". Atualmente, a PUC-Rio 
forma por ano 1.700 alunos na graduação, 500 no mestrado e 150 no dourado. 
 
O executivo lembra que existe ainda entre os antigos alunos, um capital humano de grande valor 
que hoje está ocioso. "São profissionais aposentados sem muito o que fazer e que estavam no 
mercado", diz Tosta de Sá. Muitos executivos e políticos de renome participam hoje do conselho 
de desenvolvimento da PUC-Rio, como Paulo Cunha, presidente do grupo Ultra, o ministro da 
Coordenação Política Jacques Wagner e o senador do PFL-PE, Marco Maciel, entre outros. Para 
ficar mais perto de seus antigos estudantes que hoje estão no Planalto ou atuando no mercado 
empresarial paulistano, a Associação quer montar mais duas bases, uma em Brasília e outra em 
São Paulo, além da sede no Rio de Janeiro, na própria universidade. 
 
Uma das prioridades da Associação dos Antigos Alunos da PUC-Rio em 2006 será buscar fontes de 
financiamento para os projetos do Instituto Genesis, unidade complementar da universidade, 
vinculada à vice-reitoria para assuntos acadêmicos. Do instituto fazem parte a Coordenação de 
Ensino de Empreendedorismo (CEMP), a unidade "empresa júnior" e as incubadoras. "A PUC 
sempre foi forte em pesquisas nas áreas de informática, telecom, energia e petróleo", diz Tosta. 
Uma das maiores fontes de receita da universidade está nos serviços de pesquisa prestados a 
empresas, como a Petrobras, que paga por ano uma média de R$ 30 milhões por elas. 
 
O coordenador de projetos de desenvolvimento ligado à vice-reitoria da PUC -Rio, Raul Nunes, diz 
que o fato da Associação ser formada por profissionais maduros e bem colocados ajudará os 
professores a saberem o que o mercado está precisando.  



"Não é lobby , acho que eles podem dar uma visão real da demanda do setor público e privado", 
diz. "Muitas vezes as pessoas do mundo acadêmico acabam se afastando desse universo então é 
preciso ter essa troca de experiências". 
 
Em 2002, um grupo de executivos que estudou no Instituto Militar de Engenharia (IME), decidiu 
montar uma associação com a mesma finalidade de ajudar sua ex-escola a levantar recursos. 
Liderando o projeto estavam Paulo Meirelles, diretor de private bank do Unibanco e Manoel 
Amorim, responsável pela unidade de negócios residenciais para a América Latina da Telefônica 
Internacional. A associação durou apenas dois anos e não chegou a ter uma sede ou estrutura 
formal, mas conseguiu desenvolver algumas ações em prol dos alunos do instituto. 
 
"Tivemos frutos tangíveis", diz Paulo Meirelles. Sem revelar valores, ele diz ter conseguido ajuda 
financeira de empresas e bancos, que chegaram a abrir posições de trainee exclusivas para alunos 
do IME. "Grupos privados ajudaram direta e indiretamente a faculdade, inclusive com recursos 
para o laboratório da escola". A associação não foi para frente, segundo ele, por falta de uma 
gestão mais efetiva. "Eu, por exemplo, tinha outras coisas em paralelo. Moro em São Paulo, onde 
trabalho e a faculdade fica no Rio de Janeiro. Precisávamos de gente que ficasse mais perto, 
acompanhando". 
 
Segundo Meirelles, outra dificuldade que enfrentaram foi a troca constante de comando no 
Ministério do Exército, que administra a escola. "Diferente do que acontece com o ensino privado, 
onde a substituição de reitor é menos freqüente, no nosso caso, cada vez que acontecia uma 
mudança, precisávamos retomar nossas conversas e explicar de que forma atuávamos". 

 
 
Leia Mais 
 
Doações poderiam auxiliar na solução da crise na PUC-SP 
De São Paulo   
 
O exemplo da PUC-Rio para atrair recursos por meio da associação de ex-alunos poderia ser uma 
alternativa interessante para a PUC de São Paulo. Apesar de ainda estar longe de adotar essa 
medida, Regina Oliveira, coordenadora do centro de ex-alunos da universidade, diz que a idéia 
não está descartada. O problema, segundo ela, é que não existe uma cultura de doações. "Mas 
pretendemos adotar essa prática em breve", avisa. 
 
Criado em 1990 pela vice-reitoria, o órgão possui 180 mil cadastrados. Um número potencial de 
contribuintes que certamente ajudaria na recuperação de uma das mais tradicionais instituições 
de ensino superior privado do país. 
 
Com uma dívida de R$ 82 milhões e um déficit mensal de R$ 4, 3 milhões - valor que a instituição 
deve para o Bradesco e o ABN Amro -, que provocou o encolhimento de 30% de seu quadro de 
funcionários e professores, a PUC de São Paulo vive uma de suas piores crises financeiras. Cerca 
de 90% de sua receita, estimada em R$ 25 milhões, é proveniente de mensalidades dos 20 mil 
alunos. E apesar dos ajustes realizados já terem permitido uma economia de R$ 3,13 milhões por 
mês, os problemas não param por aí. 
 
Para complicar o cenário atual, na última quarta-feira, dia 15, professores, funcionários e alunos 
aprovaram uma greve das três categorias, por tempo indeterminado contra os cortes. Paralisação 
que não tem a adesão de todos os setores. Estudantes de direito, economia, administração e 
relações internacionais, assim como professores de alguns departamentos são contrários ao 
movimento. 
 
Além disso, não há professores para dar aula em 70 disciplinas da PUC, de acordo com a própria 
assessoria de imprensa da universidade. A primeira lista de demissões teve 211 nomes.  



Uma segunda lista foi feita por representantes da igreja na Fundação São Paulo, que pretendia 
eliminar mais 261 nomes. Fato que não se concretizou, porque a reitoria conseguiu reverter 25 
demissões, totalizando 447 demitidos. 
 
A resposta da PUC para essa defasagem foi a contratação de 64 professores. No entanto, os 
novos receberão salários menores do que os anteriores: R$ 2.600 para auxiliares; R$ 2.900 para 
mestres e R$ 3.200 para doutores.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20 mar. 2006, Eu & Carreira, p.D6 
 
 


