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LUCRATIVIDADE "SEM FINS 
LUCRATIVOS": EM 5 ANOS, 
CURSOS PAGOS TRIPLICAM 
A RECEITA DA FUNDACE

Tatiana Lotierzo
Jornalista

Instalada na Faculdade de 
Economia e Administração 

de Ribeirão Preto, a  
fundação arrecadou R$ 6,6 
milhões em 2002 — o triplo 
da receita obtida em 1998 
— mas repassou à USP 

menos de 10% disso. Seu 
presidente informa que os 

docentes engajados em seus 
projetos, entre os quais 22 

RDIDP, recebem em média 
“remuneração adicional de 

R$ 50 mil por ano”

Fotos: Júlio Sian
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Na FEA-RP, o centro acadêmico, que 

recebe subvenção anual da Fundace, aconselhou 

os alunos a não se manifestarem sobre a fundação 

— e uma aluna cancelou a entrevista que daria

N
o campus de Ribeirão 
Preto, o escritório da 
Fundação para Pesqui-
sa e Desenvolvimento 
da Administração, 
Contabilidade e Eco-

nomia (Fundace) ocupa duas salas e 
um balcão de informações na Facul-
dade de Economia, Administração 
e Contabilidade de Ribeirão Preto 
(FEA-RP). As instalações modestas 
escondem o alcance da fundação, 
cujas receitas vêm aumentando ex-
ponencialmente, e triplicaram nos 
últimos quatro anos, saltando de 
R$ 2,291 milhões em 1998 para R$ 
6,662 milhões em 2002. 

Dada a baixa in-
flação no período, 
trata-se de um resul-
tado financeiro im-
pressionante para uma 
entidade “sem fins 
lucrativos”. Obtido, 
diga-se, com a oferta 
de cursos pagos. 
Dos R$ 5,334 
milhões arrecada-
dos pela fundação 
em 2001, R$ 4,323 
milhões (81% da recei- t a 
total) foram gerados por cursos e 
treinamentos. Verdadeiro “negócio 
da China”, pois a Fundace repassou 
à USP, nos últimos anos, menos de 
10% de tudo que arrecadou, embo-
ra utilize a marca da universidade 
e as suas dependências — não só 
as da FEA-RP, onde a fundação 
tem sede, mas também as de outras 
unidades. 

“A gente reserva salas para a 
Fundace. É um acordo verbal, 
acordo entre cavalheiros. Não há 
possibilidade de pagamento pelo 

uso de sala”. Do outro lado da 
linha, a voz é de um funcionário 
da Escola de Enfermagem de Ri-
beirão Preto (EERP), que pediu 
expressamente para não ser iden-
tificado na matéria. Há cerca de 
dois anos, a Fundace pagava pelo 
uso das salas. “Funcionou por seis 
meses, mas não havia valor es-
pecífico, o valor era acertado de 
acordo com a sala. Nessa época, 
a Fundace formalizava um pedido 
via ofício, a diretoria analisava e 
respondia, acertando um valor. 
Hoje, nós recebemos um e-mail 

solicitando a reserva da sala e 
reservamos”. 

Segundo ele, outras 
unidades são requisi-
tadas pela Fundace. 
“Quando as salas 
da FEA-RP estão 

superlotadas, eles 
reservam as de 

outros cursos”. 
Pelo uso das clas-
ses, a Fundace 
não ressarce a 

EERP. Faz doações 
de “brindes”, diz o funcionário. 
“Não dão dinheiro. São chaveiros, 
agendas, canetas, quando tem um 
evento como a Sipat aqui na facul-
dade”. A diretora da unidade foi 
procurada pela reportagem, mas 
estava no exterior. A vice-diretora 
também se encontrava em viagem.

Dois dias depois, o mesmo 
funcionário procurou a Revista 
Adusp para retificar as informa-
ções iniciais. Disse, então, que a 
EERP cobra sim da Fundace uma 
taxa de ressarcimento pelo uso de 
salas, “referente a energia elétrica, 

Balcão da Fundace nas dependências da FEA-RP
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limpeza”. Mas foi impreciso quan-
to ao valor dessa taxa: “Não sei ao 
certo, uns R$ 100 ao dia”. 

Duas estudantes da EERP, que 
também preferem não ser identi-
ficadas, denunciam que os alunos 
dos cursos pagos da Fundace têm 
prioridade no uso dos computa-
dores na sala de informática da 
unidade. Jorge Davo, estudante 
do Instituto de Química, já presen-
ciou algo semelhante: “A gente ti-
nha, aqui no campus, um cursinho. 
Funcionou durante um ano na Filô 
(Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras de Ribeirão Preto-FFCL) e 
a diretoria proibiu que o cursinho 
ficasse lá, porque não tinha lugar. 
No entanto, acabou abrindo para 
que a Fundace desse suas aulas”. 

O professor Osvaldo Bassa 
Filho, diretor da FFCL, nega que 
tenha acontecido assim. Relata 
que as salas foram cedidas à Fun-
dace “durante alguns dias”, em 
2002, no começo do primeiro se-
mestre. “Nós cobramos um aluguel 
e, se a situação de uso das salas 
prosperasse, nós íamos exigir uma 
reforma da sala, com instalação de 
ar condicionado”. Ele não soube 
afirmar o valor exato do aluguel, 
“deve ter sido R$ 500 por meio 
período à tarde”. E ressalta que a 
parceria só não foi firmada porque 
a Fundace não quis. 

O diretor da FFCL garante que 
os alunos não foram prejudicados. 
Antes de ouvir a pergunta seguinte, 
antecipa a resposta: “Acho que al-
guém deve ter falado para você que 
veio dar aula e não havia salas. Isso 
nunca aconteceu”. A pergunta era 
outra, sobre o cursinho dos estudan-
tes, e então ele diz que teve de ser 

removido por causa das novas gra-
duações em Ciências da Informação 
e Documentação e Pedagogia. “Se-
riam cursos noturnos e o cursinho 
usava as salas nesse horário”. 

E os alunos da FEA-RP, que têm 
a dizer sobre a Fundace? Por telefo-
ne, uma aluna concorda em conce-
der uma entrevista no dia seguinte, 
e adianta que os estudantes “têm vá-
rias ressalvas contra a Fundace”. À 
noite, liga para cancelar o acerto: “A 
direção do centro acadêmico aconse-
lha os alunos a não se declarar, pois 
tem opiniões divididas”. Procurados, 
os membros do centro acadêmico 
recusam-se a comentar o assunto. A 
razão talvez esteja no “apoio anual” 
prestado pela Fundace “a todas as 
entidades estudantis da FEA-RP”, 
citado pelo presidente da fundação, 
professor Sérgio Takahashi.

O professor Takahashi decla-
ra, em texto enviado por correio 
eletrônico à Revista Adusp (ver 

matéria seguinte), que a Fundace 
“ressarce a FEA-RP pelo uso das 
instalações e equipamentos”. Mas 
deixa de informar qual o valor do 
ressarcimento. O professor Marcos 
Campomar, diretor da FEA-RP, e 
que se define como “defensor fer-
renho das fundações”, opina que 
a Fundace tem direito de usar o 
espaço da USP, pois “faz suas con-
tribuições muito claras à universi-
dade” e “oferece recursos para a 
faculdade, compra de equipamen-
to e compra de material”. 

 As receitas da Fundace têm 
aumentado ano a ano, como de-
monstram os relatórios da fun-
dação submetidos à Promotoria 
das Fundações de Ribeirão Preto 
(Ministério Público Estadual) e as 
recentes declarações do professor  
Takahashi. No entanto, embora 
os dados sobre as receitas sejam 
idênticos em ambas as fontes, há 
discrepância quanto ao valor dos 

Tabela 1 – Fundace: receita x repasses à USP (em R$)
ANO Receita Repasses (Promotoria) Repasses (Takahashi) 
1998 2.291.210,00 não houve não houve*
1999  2.781.864,00 64.812,00 (2,32%) 228.323 (8,21%)
2000    3.928.001,00 97.651,00 (2,48%) 361.437 (9,22%)
2001  5.334.508,90 487.065 (9,19%)
2002 6.622.188,33 637.188 (9,62%)

Fontes para 1998-2000: Fundace, Relatórios de Atividades 1999 e 2000 entregues à Promo-
toria das Fundações de RP (MPE). Fontes para 2001-2002: declarações do professor Sérgio 
Takahashi. * Informa que foi efetuado em 1999, mas não dá o valor 

Tabela 2 – Fundace: valores pagos a “terceiros”
ANO Valores pagos a terceiros Percentual da receita
1998 1.281.130,00 55,91%
1999 1.437.241,00 51,66%
2000 1.945.817,00 49,53%
2001 2.382.138,04 44,65%

Fontes: Fundace, Relatórios de Atividades 1999, 2000 e 2001, entregues à Promotoria das 
Fundações de RP (MPE)
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Takahashi admite que a 

Fundace não efetuou em 1998 o 

devido repasse à USP, revela ter havido 

“um acordo” e garante que a dívida foi 

paga em 1999, mas não cita o valor

repasses à USP efetuados 
entre 1998 e 2001. 

Os relatórios enca-
minhados à Promotoria 
pela própria fundação 
revelam que, em 1998, a 
Fundace não repassou à 
USP valor algum, contra-
riando frontalmente 
a Resolução 4543/98 
da Reitoria. Ques-
tionado, o professor 
Takahashi declara que 
tal repasse “foi pago total-
mente e retroativamente no ano de 
1999”. E acrescenta: “Foi um acordo 
feito pela USP com todas as suas 
fundações em 1999”. Ele não revela, 
porém, qual o valor do repasse retro-
ativo a 1998 e realizado em 1999.  

Também de acordo com os rela-
tórios da Fundace colocados à dis-
posição da Promotoria, os repasses 
à USP realizados em 1999, quando 
a receita foi de R$ 2,781 milhões, e 
em 2000, quando chegou a R$ 3,92 
milhões, foram respectivamente da 

ordem de R$ 64.812 (2,32% do to-
tal) e R$ 97.651 (2,48%). 

Os números do professor 
Takahashi são outros: em 1999, a 
Fundace teria repassado à USP um 
total de R$ 228.323 (8,21%), sendo 
R$ 39.813 para a Reitoria e R$ 
188.510 para a FEA-RP. Em 2000, 
teria repassado a quantia de R$ 
361.437 (9,22%), sendo R$ 97.651 
para a Reitoria e R$ 263.786 para 
a FEA-RP. 

Curiosamente, os dados apresen-
tados em 2001 pela Coordenadoria 

de Administração Geral da USP 
(Codage) ao Conselho Universitário 
são mais favoráveis à Fundace do 
que os apresentados pela própria 
fundação: os repasses totais à uni-
versidade teriam sido de R$ 295.219 
em 1999, e de R$ 420.274 em 2000: 
em ambos os casos, 10,6% da recei-
ta anual. (Não deixa de ser preocu-
pante que possam ocorrer tantas 
discrepâncias quanto a verbas que 
são incorporadas ao Orçamento de 
um ente público.)

Em 2001, para uma receita 
total de R$ 5,334 milhões, o re-
passe à USP, segundo o profes-
sor Takahashi, foi de R$ 487.065 
(9,19%), dos quais R$ 139.942 para 

a Reitoria, e R$ 347.123 para a 
FEA-RP. Em 2002, da receita de 

R$ 6,622 milhões, teriam sido 
destinados à universidade 

R$ 637.188 (9,62%), sen-
do R$ 170.916 para a 
Reitoria, e R$ 466.272 

para a unidade.
O diretor da FEA-RP, 

professor Campomar, ad-
mite desconhecer os valores 
da prestação de contas da 

fundação: “Isso você teria que 
conversar com o presidente da Fun-
dace. Na FEA-RP, dividimos 25% 
para cada um dos três departamen-
tos e 25% para a diretoria”. Solici-
tado a exibir documentos relativos 
ao repasse, responde: “Eu não sei 
exatamente os valores, tá? Eu sei 
que recebo, como diretor, 25% da 
contribuição que a Fundace dá para 
a FEA-RP. E quanto é esse valor da 
receita da Fundace, também varia 
de acordo com o tipo de projeto”. 

Mesmo assim, o diretor defen-
de a existência de controles e o 

Professor Campomar, diretor da FEA-RP
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aumento dos repasses. “Mas até 
um certo limite. Se não, você mata 
a galinha dos ovos de ouro”. Ele 
tem familiaridade com o tema, 
pois é coordenador de projetos e 
membro do conselho curador da 
Fundação Instituto de Adminis-
tração (FIA), uma das principais 
entidades do setor.

Na Fundace, como nas demais 
fundações privadas “de apoio”, 
uma parte substancial da receita 
(em geral, a maior parte) destina-
se à remuneração dos docentes 
envolvidos nos cursos pagos e pro-
jetos de consultoria. Nos relatórios 
encaminhados à Promotoria esse 
item está relacionado como uma 
das despesas da fundação, sob a 
rubrica “serviços de terceiros” ou 
“serviços contratados”. Embora 
venha declinando, na Fundace, 
como proporção da receita, ele 
vem crescendo em valores absolu-
tos. Em 2001, por exemplo, o valor 
anotado na rubrica “serviços con-
tratados” foi de R$ 2,382 milhões, 
o equivalente a 44,65% da receita 
total da Fundace (Tabela 2).  

Os professores da FEA-RP que 
atuam na Fundace, esclarece o 
professor Takahashi, recebem “em 
média, remuneração adicional em 
torno de R$ 50 mil por ano”. To-
mando-se este dado como crível 
e considerando-se, entre os pro-
fessores vinculados à Fundace, só 
os 22 que trabalham na FEA-RP 
em regime de dedicação integral 
(RDIDP), verifica-se que eles re-
cebem, em conjunto, recursos da 
ordem de R$ 1,1 milhão por ano. 
Cálculo idêntico com todos os 28 
professores da unidade ligados à 
fundação (o presidente informou 

O presidente da Fundace, professor 
Sérgio Takahashi, é gentil ao telefone. 
Marca uma entrevista para a semana 
seguinte. Na véspera da entrevista, a 
assessoria de comunicação da Fundace 
avisa: o compromisso está cancelado. 
O professor, no cargo desde janeiro de 
2002, estaria ocupado demais naquela 
semana (e nas próximas) mesmo para 
uma conversa por telefone. “Ele pediu 
para você encaminhar as perguntas 
por e-mail, ele responde quando pu-
der”. A seguir, publicamos nossas per-
guntas e as respostas do professor, que 
chegaram um mês e meio depois:  

Revista Adusp- Na prestação de 
contas enviada pela própria Fundace 
à Promotoria das Fundações de Ribei-
rão Preto, consta que não houve repas-
se algum à USP em 1998, infringindo a 
resolução 4543/98 da Reitoria. Por que 
não houve o repasse, apesar da receita 
de quase R$ 2,3 milhões?

Takahashi- Na realidade, este 
repasse referente a 1998 foi pago to-
talmente e retroativamente no ano de 
1999. Foi um acordo feito pela USP 
com todas as suas fundações em 1999.

Revista Adusp- Em 1999, a Funda-
ce obteve receita de R$ 2,7 milhões, 
mas repassou à USP só R$ 64.812,00 
ou 2,32%. Em 2000, a receita foi de 
R$ 3,9 milhões e o repasse à USP 
ficou em apenas R$ 97.651,00 ou 
2,48%. Em 2001, a Fundace pratica-
mente dobrou sua receita em relação 
a 1999, alcançando R$ 5,3 milhões. 
Qual foi o repasse à USP em 2001?

Takahashi- Primeiramente, posso 

adiantar que o repasse foi bem maior 
do que o colocado. Mas antes, é opor-
tuno esclarecer que existe uma norma 
da Fundace para o repasse à USP, obe-
decendo rigorosamente à resolução da 
própria USP. Nesta norma, o repasse é 
composto pelo repasse à Reitoria, e o 
repasse para a unidade, a FEA-RP. 

Sendo assim, em 1999, a receita 
foi de R$ 2,78 milhões e a Fun-
dace repassou à USP um total de 
R$ 228.323,00 (6,78%) [sic], sendo 
R$ 39.813,00 para a Reitoria e R$ 
188.510,00 para a FEA-RP. 

Em 2000, a receita total foi de R$ 
3,92 milhões, e a Fundace repassou à 
USP um total de R$ 361.437,00 (6,72%) 
[sic], sendo R$ 97.651,00 para a Reitoria, 
e R$ 263.786,00 para a FEA-RP. 

Em 2001, a receita total da Fundace 
foi de R$ 5,3 milhões, e o repasse para a 
USP foi de R$ 487.065,00 (6,51%) [sic], 
sendo R$ 139.942,00 para a Reitoria, e 
R$ 347.123 para a FEA-RP. Finalizando, 
esta norma está no regimento interno da 
Fundace e os nossos números são audi-
tados todo ano. Todas essas informações 
também são enviadas para a Reitoria, 
além de serem públicas.

Revista Adusp- Qual foi a receita 
em 2002 e qual o valor repassado à 
USP nesse ano?

Takahashi- Em 2002, a receita 
foi exatamente de R$ 6.622.188,33 e 
o valor total repassado à USP foi de 
R$ 637.188,38 (7,04%) [sic], sendo 
R$ 170.916,00 para a Reitoria, e R$ 
466.272,31 para a FEA-RP.

Revista Adusp- A Fundace ressar-

“TEMOS NOSSOS CONCORRENTES, NÃO PODEMOS NOS DESCUIDAR 
COM RELAÇÃO À VENDA E À DIVULGAÇÃO”, DIZ TAKAHASHI
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“28 professores da FEA-RP atuam 

na Fundace e 22 são RDIDP. Existem 

docentes da FEA-SP, de outras unidades da USP e 

alguns poucos de fora que também colaboram”

Funcionários da Fundace trabalham em sala da FEA-RP

ce a USP pelo uso do prédio e equipa-
mentos da FEA-RP? Nesse caso, qual 
o valor pago anualmente? Há alguma 
portaria da Diretoria ou do CTA a 
respeito do assunto?

Takahashi- Sim, a Fundace ressarce a 
FEA-RP pelo uso das instalações e equi-
pamentos. Além disso a Fundace sempre 
está investindo na FEA-RP. Equipamos 
as salas com ar condicionado, cadeiras 
estofadas, computadores para docentes, 
equipamentos (videocassetes, televisões, 
canhões de projeção). Compramos 
microcomputadores para sala de infor-
mática. Sempre estamos apoiando as 
iniciativas acadêmicas da FEA-RP.

Revista Adusp- Qual o nível médio 
de remuneração adicional dos profes-
sores da FEA-RP envolvidos 
com a Fundace, ou seja, quanto 
eles recebem anualmente, 
em média, com as ativi-
dades da fundação?

Takahashi- Em mé-
dia, a remuneração adi-
cional está em torno 
de R$ 50 mil por ano.

Revista Adusp- 

Quantos professores 
da FEA-RP atuam na Fundace e 
quantos são RDIDP?

Takahashi- 28 professores da 
FEA-RP atuam na Fundace e 22 são 
RDIDP. Existem docentes da FEA-SP, 
de outras unidades da USP e alguns 
poucos fora da USP que também co-
laboram com a Fundace.

Revista Adusp- Quantos são os 
alunos matriculados anualmente nos 

cursos pagos oferecidos pela FEARP?
Takahashi- Cerca de 600 alunos.
Revista Adusp- A FEA-RP não 

poderia ela própria realizar os ser-
viços prestados pela Fundace, sem 
cobrar por eles?

Takahashi- A gestão e operaciona-
lização de cursos para o mercado exe-
cutivo englobam atividades que exigem 

muito trabalho, qualida-
de, recursos humanos 
treinados e com dedi-
cação exclusiva, pois 
se trata de um público 
altamente exigente 
não somente com o 
docente em sala de 
aula mas para o ser-
viço como um todo, 

como atendimento de 
alunos (onde são tiradas 

dúvidas, orientações, notas, 
etc) elaboração de material, agenda-
mento de professores/aulas/palestras/
visitas/viagens, coffee-break, transporte 
/hospedagem de docentes, cobranças, 
atividades de apoio, suporte de infor-
mática. 

Para isto a instituição necessita tam-
bém de uma boa infra-estrutura física 
para suportar estas atividades. Exige-se 

“TEMOS NOSSOS CONCORRENTES, NÃO PODEMOS NOS DESCUIDAR 
COM RELAÇÃO À VENDA E À DIVULGAÇÃO”, DIZ TAKAHASHI
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também uma gestão financeira dos cur-
sos, com atividades de planejamento 
e controle de gastos. Além disso, nós 
temos os nossos concorrentes, sendo 
assim, não podemos nos descuidar com 
relação à venda, divulgação e constan-
tes investimentos — lembrando que es-
tamos falando do atendimento de cerca 
de 600 alunos, no caso da Fundace. 

Respondendo a questão, a FEA-RP 
poderia realizar estes serviços desde que 
tenha pessoas com dedicação exclusiva 
para gerir e operar estas atividades afins. 
Quanto aos cursos não serem cobrados, 
isto poderia acontecer, desde que a USP 
contratasse funcionários com dedicação 
exclusiva (exemplo: na Fundace temos 
13 funcionários com dedicação exclu-
siva) e também realizasse constantes 
investimentos em infra-estrutura, em 
divulgação, marketing. 

Volto à questão das instituições pri-
vadas concorrentes que estão realizan-
do altos investimentos em cursos para 
executivos. Agora, inverto a questão: 
por quê não cobrar um preço adequado 
por estes serviços? Cerca de 70% do or-
çamento da FEA-RP é proveniente do 
repasse da Fundace, o que proporciona 
recursos para gerir uma escola de exce-
lência com investimentos constantes nas 
pessoas, na infra-estrutura, professores 
motivados cumprindo excelentemente 
suas atividades acadêmicas, e alunos 
com excelente formação. Agora, se a 
FEA-RP fosse depender somente do 
repasse da USP, o cenário seria outro, 
muito mais difícil de se trabalhar.

Revista Adusp- Qual a relevância 
da Fundace para a USP, e vice-versa?

Takahashi- Primeiro, a FEA-RP é 
uma escola de “excelência” e é consi-
derada uma das melhores escolas na 

área no Brasil. Todos os cursos avalia-
dos pelo Provão obtiveram nota “A”. 
Inclusive, pelo sétimo ano consecutivo, 
o curso de Administração obteve a no-
ta “A”. Além disso, nos últimos quatro 
anos ficamos em primeiríssimo lugar 
entre as escolas de Administração que 
obtiveram a nota A, ou seja, o curso 
de graduação em Administração da 
FEA-RP é o melhor do país segundo 
o Provão. No caso do curso de econo-
mia, os alunos têm obtido prêmios de 
melhores monografias nos concursos 
do Conselho Regional de Economia 
de São Paulo. E a excelência do curso 
de Contabilidade também é inegável.

Uma outra questão foi a conquista 
de nossa recente emancipação. Até 
o ano de 2002, nós éramos parte da 
FEA de São Paulo. Uma comissão 
formada pelo Reitor da USP ficou en-
carregada de avaliar esta emancipação 
e o parecer foi favorável em função 
dos nossos resultados. Neste contexto 
cabe ressaltar a nossa expressiva mé-
dia de publicações em pesquisa, sem 
falar nos vários prêmios conquistados 
pelos nossos alunos e professores.

É bom lembrar que tudo isto foi 
construído pelos professores, alunos e 
funcionários desta escola com muito 
trabalho, dedicação e competência 
ao longo desses 10 anos. E se formos 
olhar para o passado, cerca de cinco a 
seis anos atrás, nós tínhamos carência 
de recursos para pesquisa, de salas de 
aulas apropriadas, de sala para pro-
fessores, de salas e equipamentos de 
informática, etc. 

O início de prestação de serviços e 
cursos para a comunidade pela Fun-
dace foi um passo importante para o 
desenvolvimento desta escola, pois com 

recursos foi possível fornecer bolsas e 
auxílio à pesquisa, e implantar uma in-
fra-estrutura física de qualidade.

Não tenho dúvidas em afirmar 
que os expressivos resultados obtidos 
pela FEA-RP são em grande parte 
devidos à Fundace. Hoje, nós temos 
alunos pesquisando e estagiando na 
Fundace, em projetos, em pesquisas, 
que proporcionam um grande início 
de carreira complementando o apren-
dizado da graduação. 

Nestes oito anos de existência 
da Fundace, foram investidos R$ 
1.225.105,00 em bolsas para alunos. So-
mente em 2002, a Fundace investiu R$ 
328.162,00 neste tipo de bolsa para alu-
nos de graduação realizarem pesquisas 
e projetos. Atualmente cerca de 12% do 
total de alunos de graduação da FEA-
RP possuem bolsas da Fundace. A Fun-
dace proporciona auxílio para docentes 
desenvolverem suas pesquisas, publica-
rem, e participarem de congressos.

Proporcionamos também auxílio 
para funcionários da FEA-RP rea-
lizarem seus cursos de graduacão e 
cursos MBA’s com bolsas, além de 
um apoio anual a todas entidades 
estudantis da FEA-RP. 

Analisar a relevância da FEA-
RP para a Fundace é muito simples. 
A razão de existência da Fundace é 
única e exclusivamente a FEA-RP. A 
competência técnica dos nossos cursos 
e projetos é proveniente da FEA-RP. 
Além disso, a fundação tem sempre 
todo o apoio da FEA-RP, a integração 
é fortíssima e os objetivos são comuns. 
Um censo realizado recentemente com 
alunos da FEA-RP mostrou que 70% 
dos alunos acham que a Fundace é im-
portante para a FEA-RP.
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“Eles botam na 

propaganda: ‘Faça MBA com a 

fundação que tem A no Provão’, 

aquele tipo de coisa”

que há outros, não 
pertencentes à 
FEA-RP) chegará 
ao montante de R$ 
1,4 milhão por ano.

A fundação alega 
haver investido em bolsas 
de estudo, ao longo de oito 
anos (desde 1995, quando foi cria-
da), R$ 1,225 milhão, dos quais R$ 
328.162 em 2002, e diz beneficiar 
com isso 12% dos alunos de gradu-
ação da FEA-RP. No entanto, esses 
números empalidecem se compara-
dos à massa anual de rendimentos 
“adicionais” dos docentes benefi-
ciários dos negócios praticados por 
intermédio da Fundace.

Negócios que se aproveitam 
da marca USP e da reputação 
da FEA-RP. Uma das evidências 
desse fato é o uso ostensivo, na 
publicidade, da nota obtida pe-
los alunos daquela unidade no 
Provão. São panfletos e adesivos 
para carros, com dizeres como os 
seguintes: “A Fundace é uma fun-

dação formada pelos professores 
da FEA-RP/USP, instituição de 
renome internacional consagrada 
pelo MEC com o conceito A por 
sete anos consecutivos”. 

Discurso repetido, quase ipsis 
literis, nas respostas que o presi-
dente da Fundace encaminhou à 
Revista Adusp, a saber: “A FEA-
RP é uma escola de excelên-
cia”, “Todos os cursos avaliados 
pelo Provão obtiveram nota A. 
Inclusive, pelo sétimo ano conse-
cutivo, o curso de Administração 
obteve a nota A”. A recorren-

te referência à nota obtida no 
Provão levou o estudante Davo, 
do IQ, a questionar o diretor da 
FEA-RP em debate recente sobre 
as fundações. “Ele respondeu: ‘A 
química é C no Provão, talvez se 
houvesse uma fundação lá pu-
desse melhorar isso’. Eles botam 
na propaganda, né? ‘Faça MBA 
com a fundação que tem A no 
Provão’, e aquele tipo de coisa”, 
lamenta o aluno.

A propaganda da Fundace, que 
recorre sistematicamente à publi-
cação de outdoors e à veiculação de 
anúncios na TV, é toda em estilo 
direto, como no folheto que alar-
deia as qualidades de seus cursos 
de extensão: “Quem quer mais 

conhecimento, mais visão de 
negócio, mais poder de 

decisão e não tem tem-
po a perder” paga, no 

mínimo, R$ 300 por 
12 horas de aulas. 

Os MBAs, se-
gundo os relatórios 

anuais da fundação, 
são “cursos de pós-

graduação”. O MBA em 
Administração tem cinco 

turmas, com 36 alunos 
cada, o que totaliza 180 alunos. 
Os valores cobrados estão entre 
os mais altos da USP: matrícula 
de R$ 780 e 23 parcelas de R$ 667 
(o curso é ministrado aos sábados 
e dura dois anos), o que totaliza 
R$ 16.121 por aluno. Esse curso, 
sozinho, gera para a Fundace uma 
receita anual de R$ 1,45 milhão. 

Enquanto isso, a secretaria de 
pós-graduação da FEA-RP infor-
ma que há duas vagas para mes-
trado em Administração e uma 

Jorge Davo, aluno da Química
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“Social é tudo que você 

faz para a sociedade”, diz 

o professor Marcos Campomar, 

diretor da FEA-RP. “Rico também 

é sociedade, multinacional é 

sociedade”

para doutorado. Portanto, são três 
vagas de pós-graduação stricto sen-
su, gratuita, contra 180 para o lato 
sensu. No total, os cursos pagos da 
Fundace têm cerca de 600 alunos 
matriculados anualmente. 

Para Mateus Mendonça, aluno 
da Faculdade de Ciências Farmacêu-
ticas de Ribeirão Preto (FCF-RP), 
“cobrar por uma especialização e 
não oferecer o curso na pós-
graduação é apropriação do 
saber”. Ele considera que, 
“se o conhecimento é apro-
priado pelos docentes dessa 
maneira, a universidade perde 
seu valor”. Carlo Linkevieius 
Pereira, estudante da Filô, 
acrescenta: “Não tenho 
dinheiro para fazer um 
MBA. Quer dizer que 
não posso fazer um curso na mi-
nha universidade?”

A explicação para tal pergunta 
poderá ser encontrada numa das 
respostas do professor Takahashi ao 
questionário enviado pela Revista 
Adusp: “A gestão e operacionali-
zação de cursos para o mercado 
executivo englobam atividades que 

exigem muito trabalho, qualida-
de, recursos humanos treinados e 
com dedicação exclusiva, elabora-
ção de material, agendamento de 
professores/aulas/palestras/visitas/
viagens” etc. “Além disso”, adiciona 
o presidente da Fundace, “nós te-
mos os nossos concorrentes, sendo 

assim, não podemos nos descuidar 
com relação à venda, divulgação e 
constantes investimentos”.

Na mesma resposta, o profes-
sor não só admite que a Fundace, 
como um empreendimento pri-
vado qualquer, tem “instituições 
privadas concorrentes que estão 

realizando altos investimentos 
em cursos para executivos”, como 
procura inverter a questão: “por 
quê não cobrar um preço adequa-
do por estes serviços?” Mas, para 
escapar ao argumento puramente 
mercantilista, ele declara que a 
Fundace contribui com “70% do 

orçamento da FEA-RP”.
Os estudantes opinam 

que a fundação afeta ne-
gativamente a qualidade 

do ensino gratuito: “Já 
ouvi alunos contarem 

que se sentiram prejudi-
cados nas disciplinas de 

graduação, porque tira-
ram conteúdo programado 

na grade e deixaram apenas 
nos MBA’s”, lembra Mateus. O 
professor Campomar, porém, en-
xerga nesses cursos um trabalho 
social: “Os MBA’s ajudam nossos 
administradores a administrarem 
melhor no processo de desenvolvi-
mento do país. Social é tudo o que 
você faz para a sociedade. Rico 
também é sociedade, executivo 
também é sociedade, multinacio-
nal também é sociedade”. 

Mendonça, aluno da FCF-RP Linkevieius, aluno da FFCL


