
PUC de São Paulo inicia a retomada  
Beth Koike 
 
Criadas nas décadas de 40 e 50, as seis Pontifícias Universidades Católicas (PUC) do país - São 
Paulo, Campinas, Rio, Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais têm em comum, além do 
nome de batismo, a busca por uma gestão profissionalizada com planos de negócios 
semelhantes ao de grandes companhias. A medida foi um contra-ataque aos problemas de 
orçamento e concorrência acirrada no ensino superior privado.   
 
O caso mais sério é o da PUC-SP, que enfrentou uma grave crise financeira entre 2003 e 2006, 
que provocou a demissão de 30% do corpo docente. Agora a PUC-SP começa a entrar nos 
trilhos, apesar de ainda amargar um endividamento alto, de R$ 93 milhões com o Bradesco e o 
ABN-Real. Mas é uma dívida de longo prazo que vem sendo gerenciada com a receita das 
mensalidades que somou R$ 299,2 milhões em 2007. Neste ano a meta da PUC-SP é faturar 
R$ 320 milhões.   
 
Em 2004, o valor da dívida era menor, cerca de R$ 54 milhões. Mas o prazo para pagamento 
era de curto prazo, cerca de 60 dias, e foi contraída com 14 bancos. Na época, o déficit mensal 
da PUC chegava a R$ 3,5 milhões. "Conseguimos empréstimos de cerca de R$ 103 milhões 
com o Bradesco e Real para quitar as dívidas que tínhamos com os outros bancos e 
indenização dos docentes. O próprio cardeal D. Cláudio Hummes negociou diretamente com 
Lázaro Brandão, Márcio Cypriano (do Bradesco) e Fábio Barbosa (ABN Amro). Hoje estamos 
pagando, em dia, nossos funcionários e o corpo docente", diz Flávio Mesquita Saraiva, vice-
reitor administrativo da PUC-SP desde 2004 e professor da faculdade de Economia.   
 
Em 2007, a PUC-SP levantou mais R$ 46 milhões com o BNDES para reduzir o saldo devedor 
com Bradesco e Real. Hoje, a universidade paga parcelas de R$ 2,6 milhões por mês aos três 
bancos. Com a casa um pouco mais organizada financeiramente, a PUC-SP começa a receber 
os primeiros investimentos para melhorias. No começo deste ano, a universidade obteve R$ 10 
milhões do governo federal para modernizar a infra-estrutura tecnológica e serviços de 
manutenção como telefonia e limpeza. É a primeira vez, desde que a crise foi deflagrada, que 
a universidade faz investimentos no campus.   
 
Os projetos de modernização dos dois prédios e a construção de um terceiro no campus foram 
engavetados com a crise. Mas poderão ser retomados nos próximos anos principalmente com a 
eleição do novo reitor, marcada para 29 de novembro.   
 
O novo reitor da PUC-SP assume o cargo com um estatuto diferente, que dá mais poderes à 
Igreja. Até então, a administração da PUC-SP era centralizada por um conselho formado por 
professores, alunos e funcionários. No novo estatuto, as diretrizes passam a ser feitas pelo 
reitor e dois padres, indicados pela Igreja.   
 
Os nomes dos candidatos que participarão das eleições serão conhecidos oficialmente na 
próxima semana. Mas segundo o Valor apurou, cinco professores da PUC-SP pretendem se 
candidatar. Entre eles, estão o atual vice-reitor administrativo, Flávio Mesquita Saraiva, Dirceu 
de Mello, do curso de Direito e ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, além dos 
professores João Décio, Fabio Salo e Neusa Bastos. Atualmente, Maria Pardini Bicudo Véras é a 
reitora da PUC-SP.   
 
Ao contrário da PUC-SP, que já enfrentou várias crises financeiras, a PUC-Campinas opera no 
azul desde que foi criada em 1941. No ano passado, a universidade localizada no interior de 
São Paulo obteve receita líquida de quase R$ 250 milhões e um lucro de R$ 8 milhões.   
 
Um fato curioso é que à frente da PUC-Campinas não está nenhum expert em finanças. A 
administração financeira e acadêmica está sob responsabilidade de representantes da Igreja e 
professores. "Temos um plano estratégico que começou em 2003 e vigora até 2010. 
Promovemos investimentos de R$ 15 milhões por ano na infra-estrutura da universidade", diz 
o reitor da PUC-Campinas, o padre Wilson Denadai, que não fez curso de economia, mas de 



filosofia e teologia. "Quando jovem fiz um curso técnico de contabilidade", diz ele, no cargo há 
dois anos.   
 
Com 20 mil alunos, que hoje respondem por cerca de 95% do faturamento, a PUC-Camp está 
criando seis novos cursos para aumentar receita. Dois deles começaram no mês passado e os 
outros quatro serão abertos em 2009. Na área acadêmica, um dos principais projetos é que 
30% do corpo docente dedique tempo integral à PUC. Isso levará a um aumento de R$ 16 
milhões nos gastos com a folha de pagamento, que hoje é de R$ 78,6 milhões, disse ele.   
 

 
Leia mais: 
 
Gestão profissional no Paraná investe em marketing  
Marli Lima 
 
Nos últimos anos, a Pontifícia Universidade Católica do Paraná acompanhou a expansão das 
instituições de ensino particulares nacionais e locais. Embora tenha ficado em silêncio boa 
parte do tempo, a Associação Paranaense de Cultura (APC), mantenedora da PUC-PR, decidiu 
mostrar que não estava parada. Depois de modernizar a gestão, com inclusão de planos de 
metas e contratação de executivos que atuavam em empresas, ela obteve superávit 
operacional de R$ 33 milhões em 2007, 265% maior que em 2006. Agora, prepara-se para 
investir R$ 140 milhões até 2011, em infra-estrutura e novos negócios, e aumentou a verba de 
marketing em 70%.   
 
A APC, além da PUC-PR, administra quatro hospitais e um grupo de comunicação que conta 
com rede de televisão e três rádios. "Questionamos uma série de fatores do modelo anterior 
de gestão e passamos por um processo de transformação radical", diz o superintendente-
executivo, o engenheiro Marco Cândido. Lembra que nos últimos dez anos a PUC, maior 
instituição de ensino privado do Paraná, deixou de ser uma universidade de ensino voltada à 
graduação e passou a investir em pesquisas (conta com 21 programas de pós-graduação). 
Também deixou de ser apenas curitibana e criou ramificações na região metropolitana e 
interior do Estado, com unidades em Toledo, Londrina e Maringá. Com isso, conseguiu 
aumentar o número de alunos em 23% em 5 anos.   
 
No interior estão quatro mil dos 30 mil alunos matriculados na PUC. Há 23 mil matriculados 
nos 62 cursos de graduação, e o restante nos 13 mestrados, sete doutorados e 140 
especializações. Além dos cursos tradicionais, a PUC-PR diversificou a oferta. Em 2007, por 
exemplo, foi criado o curso Superior de Tecnologia em Gastronomia, com duração de dois anos 
e meio, que prepara entendedores das culinárias nacional, internacional, diet, light e enólogos, 
e também profissionais para gerenciar empreendimentos gastronômicos. Um dos 
coordenadores do curso é o chef Celso Freire, um dos mais premiados da capital.   
 
Com a expansão da estrutura, foi preciso modernizar a gestão e estabelecer metas, como 
novas matrículas, qualidade, retorno financeiro (a instituição não tem fim lucrativo, mas 
investe o chamado "superávit" em estrutura e qualificação da equipe) e avaliação de 
desempenho. Foi criada uma estrutura semelhante à de holding, com a APC e as áreas ligadas. 
Os resultados estão aparecendo. Cândido cita que, em 2005, a APC tinha endividamento 
líquido de R$ 90 milhões, mas hoje tem disponibilidade de caixa e deve fechar 2008 com 
superávit de R$ 44 milhões. A receita do grupo ficará próxima de R$ 500 milhões.   
 
Um dos exemplos de mudança aconteceu na área de saúde, cuja atuação aumentou em 1999, 
quando ela passou a administrar a Santa Casa de Curitiba. Uma das medidas foi centralizar as 
comprar, para melhorar o controle e reduzir custos. A APC prepara-se, agora, para ampliar o 
Hospital Universitário Cajuru, com investimentos previstos de R$ 15 milhões.   
 
Na área educacional, a PUC-PR comprou em 2007 a Faculdade Nobel, de Maringá. Cândido 
disse que outras oportunidades estão em estudo. "Estamos em processo de prospecção, mas 
temos planos de crescimento orgânico". Após pagar R$ 9 milhões em barracões que eram 
usados pela Companhia Providência, a PUC quer usar a estrutura para atrair empresas 



parceiras para a vizinhança, onde terá um centro tecnológico. Dos R$ 140 milhões em 
investimentos previstos de 2008 a 2011, R$ 30 milhões serão destinados à área de saúde, R$ 
5 milhões para comunicação e R$ 105 milhões para educação.   
 

 
Leia mais: 
 
PUC-Rio subiu mensalidade, apertou o cinto e está em 1º  
Ana Paula Grabois 
 
A concorrência das novas faculdades particulares, no início dos anos 2000, fez a PUC-Rio 
construir unidades no Centro e na Barra da Tijuca e investir na abertura de cursos de 
especialização e de extensão nas mais diversas áreas. Antes, a partir do início dos anos 90, a 
PUC sofreu com a retirada da verba do Ministério da Ciência e Tecnologia que era aplicada em 
pesquisa, embora tenha mantido a atividade. "Subimos o valor da mensalidade e apertamos os 
cintos", disse o reitor da PUC-Rio, padre Jesus Hortal. Na época, a PUC aumentou o número de 
cursos com mestrado e doutorado. "Ampliamos a pós-graduação de tal forma que o Centro de 
Ciências Sociais, por exemplo, tem mestrado em todos os departamentos", disse o reitor, no 
cargo desde 1995. As Faculdades Católicas, associação mantenedora da PUC-Rio, tem fechado 
os balanços financeiros no azul. Em 2007, obteve superávit de R$ 6,6 milhões e em 2006, de 
R$ 7,6 milhões. Agora, parte do financiamento para pesquisa vem dos fundos setoriais 
formados com recursos de empresas, como a Petrobras, uma grande financiadora. A estatal 
está construindo um centro de pesquisa em petróleo. Segundo o reitor, a gestão melhorou 
mais há três anos, quando foi criado um grupo de controladora interna para controlar o 
orçamento.   
 

 
 

 
Leia mais: 
 
Administração mantém superávit no Sul  
Sérgio Bueno 
 
Uma caminhada pelo campus central em Porto Alegre, com 22 faculdades, prédios modernos, 
obras como uma biblioteca de 15 andares que será inaugurada em novembro e uma infra-
estrutura de alto nível, revela o fôlego financeiro e a estratégia empregada pela PUC do Rio 
Grande do Sul, mantida pela Província Marista do Estado, para enfrentar a concorrência 
crescente de novas universidades e faculdades.   
 
Segundo o pró-reitor de administração e finanças, Paulo Roberto Franco, que não é membro 
da congregação, mas professor titular do departamento de engenharia elétrica, a PUC aposta 
na "gestão estável", com planejamento de longo prazo, investimentos que chegam a R$ 30 
milhões por ano, estímulo à pesquisa e qualificação dos professores.   
 
Mesmo assim, a universidade sentiu um baque há "seis ou sete anos", quando o número de 
alunos de graduação e pós-graduação recuaram de 33 mil para 29 mil nos 71 cursos de 30 
faculdades, incluindo os campi das cidades de Viamão e Uruguaiana, sendo 4,5 mil bolsistas do 
Programa Universidade para Todos (Prouni), explica Franco. Mas isso não chegou a 



comprometer a obtenção dos superávits, repetidos pela PUC há pelo menos 15 anos. O 
número de graduados e "pós" tem se mantido por volta dos 29 mil.   
 
Em 2007, foram R$ 23,5 milhões, 5% a mais do que no ano anterior, para uma receita líquida 
de R$ 404,9 milhões, ante R$ 397,3 milhões em 2006. Por ser filantrópica, a instituição 
reinveste todo o resultado. O endividamento soma R$ 80,8 milhões, a maior parte referente a 
investimentos financiados pelo BNDES.   
 
Dois terços do faturamento, que neste ano deve manter a expansão ao redor dos 3,5% 
registrados em 2007, vêm da universidade e um terço do hospital São Lucas, diz o pró-reitor. 
Com 539 leitos e 110 consultórios, a instituição direciona mais de 60% dos atendimentos a 
pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Conforme Franco, os reajustes médios das 
mensalidades cobradas pela PUC têm sido de 4% ao ano.   
 
A infra-estrutura da PUCRS inclui ainda 200 laboratórios, um museu de ciência e tecnologia 
com 17,5 mil metros quadrados de área construída, um centro de eventos com capacidade 
para 2,7 mil lugares, um estádio de futebol e um prédio poliesportivo de nove andares. Numa 
área adjacente ao campus central, que foi comprada de um quartel do Exército, a universidade 
montou em 2003 um parque tecnológico que abriga empresas como Dell, Microsoft, HP e 
Ceitec.   
 
Segundo Franco, a situação "sólida" da PUCRS, que tem mais de 80% de mestres e doutores 
entre os seus 1,6 mil professores, não significa que ela vá relaxar diante da concorrência. 
"Alguns ajustes serão necessários, mas sempre tratando a educação como formação e não 
como negócio", afirma.   
 
Isso inclui, explicou, desde a modernização e o reforço de currículos até investimentos mais 
pesados em publicidade, um terreno ainda não muito explorado pelos irmãos maristas. 
"Acredito que será mais agressiva porque temos muito por fazer nessa área", diz, sem revelar 
números a respeito.   
 
No fim do ano passado, a PUC gaúcha também mantinha 63 projetos de pesquisa em parceria 
com a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) e empresas instaladas no parque tecnológico, orçados em quase 
R$ 30 milhões.   
 
A universidade já depositou 35 patentes, sendo 25 nos últimos quatro anos e sete 
internacionais, e registrou 46 marcas e seis softwares. Neste ano a universidade licenciou duas 
patentes para a Eurofarma, uma para a produção de um medicamento que aumenta a 
retenção de resveratrol (que previne doenças cardiovasculares) no organismo e outra para a 
extração da substância da raiz da hortaliça "azeda".   
 

 
Leia mais: 
 
Reforma em MG deve reduzir custos e dívida  
Danilo Jorge 
 
Prestes a completar 50 anos, a PUC Minas prepara ampla reforma administrativa para 
assegurar a trajetória de crescimento e, assim, enfrentar a concorrência acirrada no segmento 
de ensino superior. A meta é reduzir custos e a dívida para investir mais em infra-estrutura e 
novos cursos.   
 
A reorganização, a ser submetida em breve ao conselho universitário da instituição, reduzirá 
de oito para seis o número de pró-reitorias. Diversas atividades internas, como as de cultura e 
ação comunitária, ficarão sob o comando de uma nova secretaria. "Essas medidas buscam 
manter os superávits, necessários à redução da dívida, possibilitando maiores investimentos e 
aumento da qualidade do ensino", diz Paulo Sérgio Gontijo, pró-reitor de gestão financeira da 



PUC Minas. Depois de registrar déficits por dois exercícios seguidos, a universidade voltou ao 
azul em 2007 e deve manter trajetória ascendente neste ano.   
 
A Sociedade Mineira de Cultura, mantenedora da universidade, também reverteu suas perdas. 
De um déficit de quase R$ 10 milhões em 2006, a entidade apurou superávit de R$ 4,1 
milhões em 2007 e prevê resultado positivo de R$ 9,7 milhões neste ano. A PUC Minas é 
responsável por cerca de 90% desse desempenho. Segundo Gontijo, a posição deficitária da 
PUC Minas em 2005 e 2006 foi decorrente do Programa Universidade para Todos (ProUni), do 
governo federal, que contempla a concessão de bolsas de estudos. "Com a contenção de 
custos, conseguimos nos adequar e manter o crescimento."   
 
Entre 2004 e 2007, as receitas brutas da PUC Minas cresceram 33%, de R$ 324,4 milhões 
para R$ 430,9 milhões. Para 2008, a previsão é de alta de 9,3%, chegando a R$ 471,1 
milhões. A dívida líquida, depois de subir de 62% entre 2004 e 2006, deve começar a cair 
neste ano, baixando de R$ 99,4 milhões para R$ 88,9 milhões.   
 
Com a queda da dívida, a PUC Minas retomou os investimentos, que apresentaram retração 
continuada entre 2004 e 2007. Neste ano, serão investidos R$ 16,4 milhões, 44% acima de 
2007. Esses investimentos, segundo Gontijo, têm permitido melhorar a qualidade de ensino. 
No Índice Geral de Cursos (IGC), recém divulgado pelo Ministério da Educação, a PUC Minas 
recebeu nota 4, o que a coloca como a melhor universidade privada do Estado. Constituída em 
1958, a PUC Minas passou por forte expansão a partir de 1990. Atualmente a PUC conta com 
60.015 alunos e 1.998 professores, distribuídos por 491 cursos, dos quais 24 de pós-
graduação stricto sensu.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 12, 13 e 14 set. 2008, Empresas & Tecnologia, p. 
B4. 


