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Formação e consumo da  
reserva financeira da Unicamp

Conforme mostrou a última edição do boletim Note Bem, a sequência de déficits orçamentários 
que a Unicamp enfrenta desde 2014 está corroendo a reserva financeira da Universidade. De janeiro de 
2014 a julho de 2017, o saldo bancário despencou, em valores nominais, de mais de R$ 1,17 bilhão para 
R$ 684 milhões (Gráfico 1), o que representa uma redução de quase 42%. O saldo na posição de julho, 
se descontada a inflação do período (IPCA-IBGE), é inferior ao registrado em março de 2009 (Gráfico 2), 
quando o volume de dinheiro nas contas da Universidade se encontrava em franca expansão.

Como se pode ver nos gráficos a seguir, a reserva financeira da Unicamp começou a crescer de 
forma consistente em 2007, acompanhando o ciclo econômico extremamente favorável da época. Em 
2007, o PIB brasileiro aumentou 6,1% e a arrecadação do ICMS em São Paulo também subiu: 8,15% em 
relação a 2006. Para completar, a combinação de juros elevados – a taxa Selic anual manteve-se em dois 
dígitos ao longo de 2007, apesar de ter caído de 13% em janeiro para 11,25% em dezembro – com inflação 
de 4,46% (IPCA-IBGE) proporcionava bons rendimentos às aplicações financeiras. Resultado: o saldo 
bancário da Unicamp mais do que triplicou naquele ano, saltando de R$ 38,5 milhões em janeiro para 
mais de R$ 123 milhões em dezembro, em valores nominais. À exceção do ano de 2009, o crescimento 
econômico mostrou-se bastante vigoroso até 2011, atingindo condição menos favorável com o passar do 
tempo, especialmente após 2013. O Gráfico 3 apresenta a série com os percentuais de crescimento do 
PIB nacional e paulista, assim como o crescimento real da arrecadação do ICMS em São Paulo – base de 
cálculo das universidades estaduais.

Assim, a reserva continuou a crescer, embora em ritmo um pouco menos intenso, até meados de 
2012, quando se estabilizou na faixa entre R$ 1,1 bilhão e R$ 1,2 bilhão. No segundo semestre de 2013, 
a Unicamp chegou a ter mais de R$ 1,2 bilhão em suas contas – o valor máximo, de R$ 1,25 bilhão, foi 
alcançado em setembro daquele ano. Depois desse pico, no entanto, o saldo bancário da Universidade 
entrou em trajetória descendente, em decorrência do descompasso entre receitas e despesas.
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Se não houver mudança expressiva nas despesas da Unicamp ou no volume de recursos que ela 
recebe do Tesouro do Estado, a Aeplan calcula que a Universidade terá déficits de aproximadamente R$ 
290 milhões em 2017 e R$ 320 milhões em 2018, sem contar a correção pela inflação. Considerando-se 
a falta de perspectivas de recuperação econômica no curto prazo, caso essas previsões se confirmem, o 
saldo bancário da Unicamp cairá, em valores nominais, para cerca de R$ 470 milhões no fim deste ano e 
para próximo de R$ 100 milhões no fim do ano que vem. Isso significa que a Universidade não tem fôlego 
para sobreviver muito além de 2018 com o ritmo de despesas atual. Com menos dinheiro em caixa do que 
o necessário para rodar uma folha de pagamento – que custa, hoje, cerca de R$ 170 milhões –, a Unicamp 
ficaria dependente da receita proveniente do Governo do Estado. Em um cenário como esse, qualquer 
atraso no recebimento dos repasses do Tesouro já poderia impedir a Universidade de depositar os salários 
de seus professores e funcionários em dia, além de  comprometer o pagamento do 13º.

Tendo em vista que a arrecadação do ICMS deve manter-se estável até o fim do ano que vem – a 
previsão da Aeplan é de que o total de receitas da Unicamp fique em torno de R$ 2,14 bilhões em 2017 
e de R$ 2,2 bilhões em 2018 –, a redução de despesas apresenta-se como um importante caminho para 
a Universidade preservar o pouco que resta de sua reserva financeira. Se não se pode, neste momento, 
abrir mão do socorro que os recursos do saldo têm dado ao orçamento da Unicamp, é fundamental 
refrear o processo de corrosão que ameaça zerá-lo em um futuro próximo. Esse é um desafio que a 
Unicamp só conseguirá vencer com o apoio e empenho de toda a comunidade acadêmica.


