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Quatro anos após adquirir uma instituição de ensino carioca, o Mackenzie volta a olhar com 
mais atenção o mercado, que atravessa um período de consolidação. A universidade paulista 
controlada pela Igreja Presbiteriana tem planos de expandir sua marca para outros Estados. 
Inicialmente, quer fincar o pé em Minas Gerais e em Brasília, além do Rio, onde adquiriu a 
Faculdades Moraes Júnior. 
 
"A expansão pode acontecer com aquisição ou construção de novos campi", explica o 
advogado Adilson Vieira, que há um ano é o presidente da diretoria executiva do Mackenzie. 
Ele não revela quanto investirá, nem tampouco a fonte de recursos. Mas os números do 
balanço mostram que a instituição está capitalizada. Em 2008, fechou com superávit de R$ 35 
milhões, R$ 16 milhões a mais do que o apurado em 2007. A receita saltou de R$ 391 milhões 
para R$ 422 milhões. "Em 56 anos, nunca tivemos prejuízo", conta o presidente da instituição, 
que conta com 42 mil alunos em suas faculdades e 5,5 mil no ensino fundamental e médio. 
 
Entre as universidades confessionais, ou seja, ligadas à alguma congregação religiosa, o 
Mackenzie é a principal instituição a ir às compras. A primeira delas foi a Universidade 
Luterana do Brasil (Ulbra), de Porto Alegre, que chegou a comprar três faculdades, mas por 
causa dos problemas financeiros que vem enfrentando, não fecha negócios desde 2005.  
 
Mesmo com o atual cenário econômico, o projeto do Mackenzie não foi cancelado. Uma prova 
disso é que no segundo semestre de 2008, período em que a crise financeira foi deflagrada nos 
Estados Unidos, a instituição adquiriu um terreno de 97 mil m2 em Vespasiano, na Grande 
Belo Horizonte, para construção de um novo campi. "Provavelmente, a gente comece do zero. 
Mas, se surgir uma boa oportunidade podemos adquirir uma faculdade e transferir os alunos 
para esse novo campus", afirmou Vieira, que todos os dias analisa possibilidades de aquisição.  
 
Em Brasília, onde o Mackenzie já possui uma escola de ensino básico, a ideia é erguer uma 
faculdade em um terreno que pertence à Igreja Presbiteriana, separada da escola localizada no 
Lago Sul.  
 
Fundada em 1953, a Universidade Mackenzie fez sua primeira aquisição em 2005, quando 
assumiu um passivo de cerca de R$ 11 milhões da Faculdades Moraes Junior, também sem fins 
lucrativos, cuja mantenedora era o Instituto Brasileiro de Contabilidade (IBC). Desde então, o 
Mackenzie já investiu algo em torno de R$ 8 milhões na faculdade carioca, para melhoria da 
infraestrutura do campus e treinamento dos professores.  
 
No Rio, o objetivo do Mackenzie é concorrer com a PUC-Rio como acontece em São Paulo. No 
mercado paulista, a universidade disputa alunos principalmente com a PUC-SP e FAAP. Mas a 
grande dificuldade no cenário carioca é reajustar o preço das mensalidades, uma vez que a 
Moraes Júnior voltava-se para um público com menor poder aquisitivo. No Rio, as 
mensalidades vão de R$ 496 a R$ 637. Já nas unidades paulistas do Mackenzie, o valor médio 
é de R$ 900.  
 
Mesmo com o preço mais alto, a instituição ostenta taxas de inadimplência e evasão de alunos 
de fazer inveja às faculdades de capital aberto. Tanto a taxa de inadimplência quando a de 
evasão no Mackenzie ficam na casa dos 3% contra 22% das faculdades paulistas, segundo 
dados do Semesp, sindicato do setor. "Quando o aluno está dois meses sem pagar, 
conversarmos com ele. Além disso, temos convênios com bancos que assumem a dívida e 
negociam direto com os estudantes", explicou Solano Portela Neto, diretor de Planejamento e 
Finanças.  
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