
OMC debate mercado de educação 
 
As negociações para a liberação do mercado de educação no âmbito da Organização Mundial do 
Comércio (OMC) prometem ser acirradas. O Brasil ainda não apresentou proposta, enquanto 
Estados Unidos e União Européia começam a definir suas posições.  
 
Na proposta americana, prevêem-se liberalização do ensino superior, fim de subvenções e 
subsídios, liberdade para remessa de dividendos e tratamento igual a empresas estrangeiras e 
nacionais. Já a oferta do bloco europeu ainda permanece silenciosa a respeito de muitos pontos, 
mas indica que os europeus têm interesse em fazer com que outros países adotem sua proposta. 
Nesse caso, a América Latina serviria como importante contrapeso à proposta dos Estados Unidos.  
 
É nesse cenário que a negociação de abertura do mercado de educação está inserida e nesse pano 
de fundo que o Brasil terá de definir uma estratégia. Esses pontos foram discutidos ontem em 
seminário sobre o tema realizado pela Faculdade de Economia e Administração (FEA) da 
Universidade de São Paulo (USP).  
 
De olho em um mercado que movimenta só na Austrália mais de US$ 2 bilhões em exportações, 
os grandes países buscam abrir mercados. "A liberalização traz oportunidades, mas muitos riscos, 
poderá haver piora da qualidade de ensino", afirmou o professor da FEA, Celso Grisi. "A educação 
está ligada à soberania e à identidade nacionais, valores fundamentais", disse a professora, Nina 
Beatriz Ranieri.  
 
Há temor de que com a abertura do mercado superior de ensino e o ensino à distância possa 
haver uma avalanche de cursos de baixo nível de qualidade. Ao mesmo tempo, a liberação pode 
fazer com que os grandes países acabem ditando os rumos das universidades do mundo, o que 
poderia criar uma massificação do pensamento acadêmico.  
 
Para o professor de direito da USP e membro do órgão de apelação da OMC, Luiz Olavo Baptista, 
o processo de concentração que ocorreu em editoras e meios de comunicação também pode se 
estender às universidades. "Temos de ficar atentos aos riscos, mas as oportunidades são muito 
grandes, como a atração de investimentos para o setor."  
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