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Concorrência internacional gera polêmica entre especialistas. Entenda 
 
 
Enquanto o texto da Reforma Universitária ainda tramita entre os diversos níveis do governo à 
espera de aprovação, alguns trechos ainda são motivo de polêmica entre especialistas. A 
questão da concorrência internacional, ou seja, a limitação ou não do ingresso de instituições 
estrangeiras no Brasil influenciando e participando ativamente na Educação universitária, é 
uma delas. Embora em recentes versões dos anteprojetos da Reforma o MEC (Ministério da 
Educação) tenha defendido a limitação em 30% na participação de instituições estrangeiras na 
administração de escolas no Brasil, especialistas são contrários a esta medida alegando que 
ela é, no mínimo, arbitrária.  
 
Segundo o consultor e ex-ministro da Educação, Paulo Renato Souza, não há razão para limitar 
a entrada de instituições estrangeiras no país, uma vez que elas só viriam estimular o 
desenvolvimento do Ensino Superior por aqui. Em meio a comentários ácidos, Souza afirma 
que este não é só um comportamento nacionalista antiquado de promover reservas de 
mercado, mas, também, xenófobo. "A entrada de instituições estrangeiras não só promoveria 
uma movimentação para a melhoria do ensino das instituições brasileiras, como, também, em 
seus métodos de gestão", declara.  
 
O atual secretário de Educação a Distância do MEC, Ronaldo Mota - um dos responsáveis pela 
versão final do texto da Reforma Universitária - defende a limitação por acreditar que o 
governo brasileiro precisa qualificar a Educação como bem público, e não como mercadoria. 
Segundo ele, em um país com tamanhas disparidades sociais, é fundamental que 
particularmente o Ensino Superior enfoque a construção de políticas públicas que levem em 
conta também suas necessidades básicas. "O Estado, ao regulamentar e supervisionar a 
Educação, seja pública ou privada, deve visar o fortalecimento da identidade cultural do povo 
brasileiro, seu compromisso ético e cívico para com o progresso do país e a elevação dos níveis 
de bem-estar social. Para tanto, é necessário que a Educação seja vislumbrada como um 
direito, não como um serviço", declara. 

 
Em sua opinião, o interesse de 
transformar a Educação em serviço a 
ser negociado no âmbito da OMC 
(Organização Mundial do Comércio) é 
de natureza puramente comercial, 
tendo quase nada a ver a ver com 
análises de natureza acadêmica ou de 
preocupação com a soberania das 
nações. "Se essa transformação ocorrer 
de fato, caso se concretize a proposta 

de ser assimilada aos outros bens e serviços regulados pela OMC, a Educação, como um todo, 
será submetida às leis de mercado e às características de acirrada competição predatórias 
inerentes ao comércio internacional", adverte.  
 
O diretor da Hoper Consultoria, Ryon Braga, porém, também se posiciona contra a limitação 
por acreditar que ela se traduz em mais um entrave ao desenvolvimento do Ensino Superior 
brasileiro, uma vez que acredita na concorrência como estímulo à melhora do ensino oferecido 
e dos serviços prestados pelas universidades. "A entrada de grupos internacionais não é uma 
ameça ou um fantasma como alguns gostariam de colocar", frisa.  
 
Isto porque, de acordo com Braga, é pequeno o número de grupos interessados em entrar no 
Brasil (quatro, ao todo): o Laureate - que já mantém parceria com a Universidade Anhembi-
Morumbi, em São Paulo, mas tem interesse de fechar novos acordos; o Apollo - que era sócio 
da Faculdade Pitágoras, mas saiu da instituição alegando incompatibilidade de objetivos, 
embora esteja buscando outras instituições; além de um grupo mexicano e outro norte-
americano.  
 
 



O secretário, por sua vez, concorda que a presença de instituições educacionais estrangeiras 
seja benéfica ao mundo acadêmico do país e explica que o item refere-se unicamente às 
entidades com finalidades lucrativas, as quais igualmente também não estariam impedidas de 
participar de atividades no Brasil. "No entanto, elas o fariam de acordo com regras de um país 
soberano que tem uma opinião clara sobre o papel estratégico da Educação. Assim, mais do 
que exatamente o percentual de 70%, estabelece-se um conceito e uma definição de valores e 
de interpretação quanto ao papel estratégico e à relevância que se confere à Educação no 
país", destaca. 
 
Reflexos da concorrência  
 
Muito além da simples polêmica, gestores de diversas instituições de Ensino Superior 
brasileiras estão temerosos com relação à tal concorrência internacional. Em parte por medo 
da perda de mercado, e, ainda, receio sobre uma possível descaracterização do ensino 
nacional. Braga desmistifica a questão alegando que as vantagens quanto ao ingresso destes 
grupos internacionais são claras. "Eles trazem incentivo, capital, um novo modelo de 
Educação, um perfil de gestão mais profissionalizado e mais competitivo para o setor, além de 
uma mentalidade típica dos seus países de origem, caso sejam americanos e europeus, de 
oferecer ensino de qualidade. É claro que eles visam o lucro, mas entendem que só é possível 
tê-lo ao disponibilizar bons produtos", diz.  
 
E os benefícios não páram por aí. Braga alega que eles também se estendem aos alunos e 
professores, uma vez que as possibilidades de intercâmbio ficam mais amplas e a universidade 
conta com mais recursos e infra-estrutura para desenvolver pesquisas. "A parceria da Laureate 
com a Anhembi-Morumbi, por exemplo, permite que o aluno possa fazer estágio em diversas 
instituições na Europa e na América Latina, concedendo a ele o duplo diploma, válido, 
inclusive, no mercado comum europeu", explica.  
 
É claro que a concorrência pode ser assustadora. Faz parte dos planos ambiciosos da Laureate, 
por exemplo, chegar a 100 mil alunos, o que certamente irá ser traduzido em uma ação muito 
agressiva contra as outras IES (Instituições de Ensino Superior) brasileiras. Isso, porém, 
segundo Braga, mexe positivamente com o mercado. Faz com que as instituições vislumbrem 
a necessidade de inovação, como, por exemplo, o investimento em novas tecnologias. 
 
Você pode se perguntar: nessa corrida, quem tem mais chances de ficar para trás? Instituições 
públicas ou privadas? A resposta é: ambas, caso tenham um perfil conservador. Apesar de as 
universidades mantidas pelo governo, por serem gratuitas e, durante muito tempo, terem 
conquistado uma hegemonia, elas estão perdendo terreno para as particulares. Por isso, 
também estão sujeitas a serem ultrapassadas pelos grupos internacionais. "Há 10 anos, as 
universidades públicas eram a escolha de 10 entre 10 candidatos. Hoje, os jovens já passam, 
em alguns casos, a preferir as privadas por entender que as públicas não têm mais a qualidade 
e a força de antigamente", diz.  
 
No entanto, o consultor diz acreditar que as instituições privadas e conservadoras, como as 
confessionais, serão as mais afetadas pela concorrência internacional. "Instituições como as 
PUCs, por exemplo, que enfrentam problemas de gestão, certamente terão maior dificuldade 
em competir com os grupos estrangeiros, extremamente organizados neste aspecto", prevê.  
 
O ex-ministro da educação Paulo Renato Souza diz que administração das instituições de 
Ensino Superior brasileiras não é tão transparente e organizada como no exterior. Isso, 
certamente é um revés para quem quer competir ou mesmo se unir a estes grupos 
internacionais para não perder mercado. "Para se investir nas instituições, o capital estrangeiro 
precisa enxergá-las com transparência. Não se pode ter dúvidas em relação a suas contas e 
transações. Isso ainda é a maior dificuldade que as corporações internacionais encontram nas 
brasileiras", conclui.  
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