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Para enfrentar práticas desleais no mercado competitivo, que afetam todo o setor, o Semesp 
sugere a criação de uma Câmara Mediadora de Assuntos Concorrenciais. 
 
Cerca de 100 mantenedores se reuniram no começo de junho em São Paulo durante o 
Seminário Concorrência no Ensino Superior Particular, promovido pelo Sindicato das Entidades 
Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo (Semesp), para 
debater o assunto que tem preocupado todo o setor. Durante o encontro, o Semesp propôs a 
criação de uma  Câmara Mediadora de Assuntos Concorrenciais para tratar demandas que 
surjam entre as instituições. Uma minuta com a proposta estará aberta para sugestões e 
posterior aprovação em assembléia geral. 
 
 

 
Comissão formada pelo Semesp: discussão aberta para todo o setor 

 
Segundo o presidente do Semesp, Hermes Figueiredo, a expansão das instituições de ensino 
superior demanda novas posturas. "O Estado de São Paulo sempre foi destaque de harmonia 
no ensino superior, embora 70% das instituições tenham menos de nove anos. Isso tornou o 
setor muito heterogêneo. Antes, era mais fácil lidar com esses casos. Tenho a impressão de 
que essa é uma medida que vai facilitar o nosso convívio." 
 
O presidente da Comissão de Estudos Jurídicos da Concorrência e Regulação Econômica da 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Fernando Passos, apoiou a criação do órgão. "Sou 
testemunha de que o Semesp se envolve com a questão há muito tempo. Passamos por uma 
crise de demanda e isso faz com que muitos tomem decisões que passam por uma linha tênue 
entre legalidade e ética", disse. 
 
Fernando Passos palestrou sobre o tema Direito Concorrencial. O especialista explicou a 
diferença entre os tipos de concorrência e lembrou que a lei pode reprimir o abuso do poder de 
mercado. Casos de fusões e aquisições que ultrapassem 20% do market share devem ser 
submetidos ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), órgão ligado aos 
Ministérios da Fazenda e da Justiça. Para Fernando, essa é uma hipótese que pode se 
transformar em realidade para o setor. "É fundamental que as instituições que queiram fazer 
fusão e aquisição consultem os especialistas para saber se precisam submeter a operação ao 
Cade", explicou.  
 
O consultor jurídico do Semesp, José Roberto Covac, explicou as atribuições do sindicato. Ele 
lembrou que é prerrogativa do órgão representar perante as autoridades administrativas ou 
judiciárias os interesses gerais de sua categoria ou os interesses individuais de seus 
associados.  
 
Para debater propaganda e ética, o chefe do Departamento de Marketing e Pesquisa de 
Mercado da ESPM, Ismael Rocha, insistiu na idéia de que as instituições devem estar atentas 
a qual imagem projetam e foi ao ponto do Seminário com uma frase direta. "Não existe nada 
de antiético em cobrar barato, antiético é cobrar barato e não entregar", disse. "Acredite em 



outra verdade: alguém pode cobrar menos do que você cobra e será necessário diminuir custo, 
o que vai levá-lo para a vala comum; não acredite que diminuir preço vai te tornar mais 
competitivo. Conseguir produtividade e qualidade é a situação ideal, aí é possível ser imbatível 
e gerar um processo virtuoso", recomendou. 
 
O presidente da HSM Brasil, Carlos Alberto Júlio, que palestrou sobre Estratégias para uma 
Concorrência Ética e Legal, também insistiu na idéia de se firmar uma estratégia para 
enfrentar o momento do mercado. "Não existe diferenciação pelo preço. Então, é preciso se 
perguntar qual é a estratégia da instituição e como ela vai se diferenciar."  
 
Dicas que, se utilizadas, prometem render bons frutos para todo o setor. 
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