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No momento em que o ensino superior discute a criação de uma Câmara Mediadora, órgãos de 
outros setores podem servir de modelo nos passos a seguir. 
 

 
Múltiplas alternativas: setor discute meios para chegar à auto-regulamentação 

 
O assunto do momento no setor do ensino superior privado é a auto-regulamentação. Em 
agosto será votada em assembléia geral a criação da Câmara Mediadora de Assuntos 
Concorrenciais. A proposta foi feita pelo Sindicato das Entidades Mantenedoras de 
Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo (Semesp) durante o Seminário 
Concorrência no Ensino Superior Particular, realizado pelo Sindicato no começo de junho, em 
São Paulo. 
 
A experiência que o ensino superior começa a vivenciar foi experimentada anteriormente por 
outros setores, que também sentiram a necessidade de iniciar uma auto-regulamentação, ou 
seja, a criação autônoma de normas que devem ser discutidas e subscritas por todos. O 
objetivo é fortalecer o bom funcionamento e a prosperidade de um setor promovendo a gestão 
preventiva de eventuais conflitos que possam causar prejuízos individuais ou comunitários. 
Esse caráter antecipador visa evitar que, isoladamente, outros públicos com menor 
conhecimento da atividade, como o poder público, imponham regras caras, penosas, 
maldesenhadas, contraproducentes e comprometedoras ao desenvolvimento da atividade. 
 
Pioneiro no assunto no Brasil e principal referência quando se fala no tema, o segmento 
publicitário possui, há 50 anos, um código de ética, que passou a funcionar efetivamente há 26 
anos, com a fundação do Conar, o Conselho Nacional de Auto-Regulamentação Publicitária. 
 
No final dos anos 70, a ditadura militar apresentava uma ameaça de retrocesso para o setor. O 
governo estudava sancionar uma lei criando uma espécie de censura prévia à propaganda, que 
já acontecia na prática de forma mais branda. Com a lei, os anúncios só seriam veiculados se 
antes recebessem uma aprovação estatal. 
 
Visando estabelecer regras pertinentes e praticáveis, cerca de 20 dos maiores profissionais da 
propaganda no Brasil se reuniram para elaborar em conjunto o Código Brasileiro de Auto-
Regulamentação Publicitária. Fundado pelas associações representativas das agências de 
publicidade, de anunciantes e de veículos de comunicação, dois anos depois nascia o Conar, 
instituição encarregada de fazer valer o código.  
 
O documento era inspirado no modelo inglês e procurava efetivar os preceitos estabelecidos no 
Código de Ética da Propaganda, discutido, aprovado e criado em outubro de 1957 no 1º 
Congresso Brasileiro de Propaganda. "O Código de Ética só foi aplicado na sua totalidade com 
a fundação do Conar porque não havia mecanismos para atingir quem não o cumpria.  
 
Então levamos 22 anos para que o código funcionasse efetivamente", conta o coordenador da 
fundação do Conar, Petrônio Correa, o "P" da MPM, a maior agência brasileira dos anos 70, 
sócio-honorário que foi presidente do Conar por nove anos e atualmente preside o Conselho 
Executivo das Normas-Padrão (Cenp). 
 



Criado para lidar com o conteúdo dos anúncios e o viés ético da propaganda, o Conar tem por 
missão impedir que a publicidade enganosa ou abusiva cause constrangimento ao consumidor 
ou a empresas. Para tanto, a organização atende denúncias feitas por consumidores, 
autoridades e associados do Conar, que são julgadas por um Conselho de Ética. Quando 
comprovada a procedência de uma denúncia, o Conar recomenda a alteração ou suspensão da 
veiculação do anúncio. O mecanismo é freqüentemente utilizado por representantes do setor 
de ensino superior, geralmente em casos em que a propaganda é desleal com a concorrência. 
 
Devido ao seu caráter pioneiro e sua consistente aceitação pública e até governamental, o 
Conar inspirou a formação de outros órgãos cujo objetivo é também auto-regular a qualidade e 
a  ética na prestação de serviços. Um deles é a Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa 
(Abep), cujos cerca de 180 associados respondem por aproximadamente 90% das atividades 
de pesquisa de mercado feitas no país, de acordo com dados da organização.  
 
Desde a sua fundação em 1992, a Associação possui um código de ética. Segundo o presidente 
da Abep, Waldyr Pilli, grande parte do código de ética trata da relação entre as empresas, os 
clientes que usam as pesquisas e o público entrevistado. "A indústria sempre teve uma 
preocupação muito grande em orientar seus atores para se comportarem de acordo", afirma.  
 
O setor de ensino superior também atende a um código de ética, da Associação Brasileira de 
Mantenedoras do Ensino Superior (Abmes). Apoiado pelo Semesp como base para a criação da 
Câmara Mediadora, o código prevê, entre seus preceitos éticos "abster-se de atos que 
impliquem em mercantilização das atividades educacionais e em desobediência às normas 
educacionais vigentes" e "zelar pela competência e pelo prestigio de suas instituições 
educacionais mantidas e pela qualidade do ensino nelas ministrado". 
 
Para Pilli, a adoção de um código de ética é um passo inicial e necessariamente anterior à 
criação de uma auto-regulamentação, bem como é preocupação antiga do setor. O código de 
ética da Abep é inspirado no documento homônimo da European Society For Marketing 
Research (Esomar) criado na Europa em 1948, adotado em todo o mundo. "É complicado 
tentar implementar as três instâncias de uma só vez. As discussões demoram para gerar 
consenso. Você vai acumulando experiência no caminho, dá passos com mais segurança, entra 
mais amadurecido e consolidado em cada fase", diz. 
 
Há dois meses, o conselho da entidade aprovou um código de auto-regulamentação do setor, 
que agora aguarda a constituição do conselho de auto-regulamentação para funcionar 
efetivamente.  
 
Uma auto-normatização bem feita, lembra Pilli, pode ter efeitos úteis fora da figura da 
instituição auto-reguladora. "No Direito Difuso, uma iniciativa prejudica uma comunidade toda. 
A auto-regulação pode servir de referência para julgadores nesses casos", afirma. 
 
Outra instituição que se inspira no Conar é a Associação Brasileira dos Provedores de Acesso, 
Serviços e Informações da Rede Internet (Abranet). Fundada em 1996, essa entidade de 
classe reúne cerca de 300 associados e acaba de encaminhar seu código de auto-
regulamentação para análise do Comitê Gestor da Internet, órgão máximo da rede no Brasil 
que tem representação de diversos segmentos da sociedade como governo, ONGs, empresas 
de telecomunicações e de soluções em informática e usuários. 
 
O intuito é mais uma vez se antecipar o estabelecimento de normas para evitar que uma nova 
legislação engesse as ações do setor. O foco de ação no caso do código da Abranet é ao 
mesmo tempo técnico e ético. Segundo o presidente da Abranet, Eduardo Fumes Parajo, a 
auto-regulamentação estabelece, prioritariamente, parâmetros técnicos para o registro das 
atividades nos sites que atendem.  
 
O intuito é coibir crimes como fraudes, pedofilia e racismo e facilitar o rastreamento do 
histórico on-line dessas irregularidades quando elas ocorrem e são denunciadas. "O objetivo é 
agilizar o municiamento de informações quando são solicitadas. É melhor do que uma lei que 



engesse ou censure a internet, onde tudo é muito rápido. E é também uma iniciativa 
socialmente responsável", diz Parajo. 
 
Mas há outro tipo de problema a ser definido e auto-regulamentado: as relações de mercado, 
que divide as preocupações do setor das instituições de ensino superior no Brasil. O principal e 
talvez único exemplo brasileiro, em prática há sete anos, não apenas é proveniente do setor 
publicitário, como também é outro filhote do Conar. 
 
O Cenp foi criado pelo mercado publicitário para fazer cumprir um novo patamar de auto-
regulamentação do setor: as Normas-Padrão da Atividade Publicitária, documento básico que 
define as condutas e regras das melhores práticas comerciais éticas entre agências de 
publicidade, anunciantes e veículos. 
 
A entidade foi criada em 1998 e tem como seu principal gestor um Conselho Executivo, no 
qual têm assento 22 representantes de Agências de Propaganda, Anunciantes, Veículos de 
Comunicação e Governo Federal. 
 
As normas-padrão do Cenp visam garantir a correta remuneração das agências de publicidade 
de forma a coibir a concorrência desleal. As condições de pagamento do mercado brasileiro de 
publicidade são organizadas diferentemente de outras partes do mundo. Em alguns casos 
muito recorrentes, quem paga as agências não são os anunciantes, mas os veículos que 
publicam os anúncios produzidos.  
 
Esses honorários, que seguem uma regra complexa e peculiar, são taxas sobre serviços e uma 
bonificação de volume, também chamado de desconto-padrão de agência. As agências 
credenciadas pelo Cenp recebem o desconto-padrão de 20% do valor da veiculação dos 
anúncios, as  não-credenciadas recebem um valor menor,  entre 5% e 8%.  
 
Como é subscrito por todos os atores do setor, esse código de auto-regulamentação tem meios 
de impedir que agências não-credenciadas recebam o valor superior. "Nós temos quatro níveis 
de sanções para as práticas irregulares que vão da advertência e passam pela suspensão do 
atendimento àquele cliente específico ou a todos os clientes, dependendo do caso.  
 
Por fim, no quarto item, se ela mantém as práticas irregulares, ela é admoestada 
publicamente, ou seja, nós contra-indicamos essa agência aos associados, que formam a 
maioria do mercado. Diferentemente do Conar, no Cenp 90% dos desvios são descobertos em 
nossas vistorias. Quase ninguém quer denunciar", explica Correa.  
 
Fora do eixo publicitário, entretanto, e mais especificamente no setor do ensino superior, as 
preocupações do mercado recaem sobre formas mais prosaicas de concorrência desleal.  
 

 
Sujeira publicitária: setor se organizou para evitar abusos 

 
Segundo o advogado Fernando Passos, vice-presidente da Comissão de Estudos Jurídicos da 
Concorrência e Regulação Econômica da OAB-SP, a questão da concorrência é dividida em dois 
temas. 
 



Um é a concorrência desleal, na qual o concorrente tenta desviar de forma ilícita a clientela do 
outro. O outro tipo é o abuso de poder de mercado por meio da concentração econômica, ou 
seja, ter um market share (participação no mercado) superior ao permitido por lei. 
 
A concorrência de mercado é tipificada na Constituição Federal e também na Lei nº 8.884 de 
1994. O Estado está autorizado pela Constituição a interferir no mercado se houver abuso do 
poder econômico. 
 
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) é o responsável por reprimir atos de 
conduta anticompetitiva e prevenir a dominação de mercado. 
 
Na função preventiva, o Cade, a Secretaria de Direito Econômico (SDE) e a Secretaria de 
Acompanhamento Econômico (Seae) analisam contratos ou outra forma de concentração 
econômica  submetida à apreciação do Cade.  
 
As empresas que querem se unir por meio de fusão ou qualquer forma que seja, e que tenham 
faturado no exercício anterior pelo menos R$ 400 milhões ou cuja fusão resulte em mais de 
20% de participação no mercado relevante de bens ou de serviços, têm de submeter o ato à 
apreciação do Cade. Quando um grupo educacional forma uma holding, isso precisa ser 
remetido à apreciação do Cade. "Hoje existe a súmula número 1/2005 dizendo que você só 
deve se submeter à apreciação do Cade se os R$ 400 milhões foram faturamento obtido no 
território brasileiro. Portanto as empresas estrangeiras podem fazer seus negócios dentro 
desse limite. Além disso, há um projeto de lei em tramitação na Câmara Federal para alterar 
todo o sistema das concorrências que visa alterar esse limite para R$ 150 milhões", afirma 
Passos. 
 
Segundo o jurista, para o setor de ensino superior o problema se concentra na função 
repressiva dos órgãos. "As empresas podem sofrer sanções da SDE ou do Cade se elas 
cometerem condutas anticompetitivas, que se caracterizam pela prática comum uniforme 
contra os concorrentes, como o cartel. Por exemplo, empresas de ensino de uma mesma 
região que se unem para fixar preços de matrícula iguais", afirma.  
 
Outra grande preocupação das instituições é quanto ao preço predatório. "Para  configurar o 
preço predatório é necessário que fique evidente na análise do caso que há intenção de 
quebrar as outras empresas. O simples preço abaixo do custo isoladamente não configura a 
prática. A intenção se discrimina por meio de uma série de estudos econômicos que são feitos 
pelo Cade. Por exemplo, a instituição oferece todos os cursos a preços de mercado.  
 
Num único curso ela oferece um preço muito abaixo, porque há uma outra instituição próxima 
que oferece somente aquele curso. Se não houvesse concorrência, ela estaria oferecendo o 
preço normal, então ela pode quebrar esse concorrente e depois poderá praticar o preço que 
quiser."  Segundo Passos, a reclamação sobre preço predatório deve ser feita inicialmente à 
SDE, depois, se tiver configurada a irregularidade, aí a questão vai para o Cade. 
 
Passos lembra que muitas vezes o que parece Direito Concorrencial é de fato Direito do 
Consumidor. "Se um concorrente manda carta para o aluno do outro dizendo que oferece um 
preço mais barato ou características qualificadoras distintas, isso não é um ilícito do Cade, mas 
publicidade enganosa, referente ao Código de Defesa do Consumidor." 
 
De acordo com Petrônio Correa, do Conar, o desafio da auto-regulamentação é o trabalho de 
convencimento dos pares a respeito da necessidade, validade e credibilidade da norma que 
todos estão subscrevendo. "No começo foi difícil convencer os veículos e algumas agências, 
demorou uns cinco anos até o poder do Conar se revelar soberano. Para eliminar as 
resistências e aumentar a adesão só há um caminho: falar, falar e falar. É um trabalho de 
convencimento, doutrinação", afirma.  
 
Um dos erros do processo de auto-regulação é fazê-la sem efetividade. "O maior erro é ser 
autoritário nesse processo, querer funcionar como governo. Mas o contrário, o afrouxamento, 
desmoraliza o próprio sistema. A regra de ouro é que todos os associados assumam a 



responsabilidade de seguir o código", afirma Correa. Pilly concorda. "Se a auto-regulação não 
resolve os problemas do setor, você desacredita o setor, torna inócuo o órgão." 
 
 
Fórum discute qualidade, ética e concorrência 
 
Em setembro, o setor vai se reunir para discutir temas como qualidade, ética, concorrência, 
credenciamento independente e novos modelos de educação superior. O 9º Fórum Nacional: 
Ensino Superior Particular Brasileiro será realizado em São Paulo, nos dias 27 e 28 de 
setembro.  
 
Os organizadores do evento, considerado o mais importante do setor, destacam que o 
encontro servirá para a proposição de ações que orientem a atuação do segmento no futuro 
próximo. "Será o momento de os associados levarem sua opinião. A partir desse fórum vamos 
redigir uma carta de princípios para definir as linhas que vamos defender, as idéias que vamos 
encampar e transmitir ao setor. Espero que os resultados desses debates durem anos", afirma 
o professor Hermes Ferreira Figueiredo, presidente do Sindicato das Entidades Mantenedoras 
de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo (Semesp), entidade que 
promove o encontro. 
 
Pelas previsões do Semesp, devem participar do evento cerca de 310 instituições de todo o 
país, o equivalente a 15% de representação do mercado do ensino superior privado brasileiro. 
"Isso significa que o 9º Fórum deve ter um quórum 30% maior que o do ano passado. Pelo 
aumento dos participantes, a pauta e o perfil pragmático e propositivo, sem dúvida trata-se de 
um dos mais importantes fóruns da área que já aconteceram", calcula o diretor executivo do 
Semesp, Rodrigo Capelato, responsável pela organização do evento. 
 
Segundo Capelato, são aguardadas cerca de 350 pessoas, grupo que, além dos representantes 
das instituições, deve reunir educadores, empresários, especialistas, autoridades, intelectuais 
e jornalistas. 
 
Para o presidente da Associação Brasileira das Mantenedoras do Ensino Superior (Abmes), 
Gabriel Mario Rodrigues, o destaque do encontro são os novos modelos de ensino. "O 
aprendizado multimídia orientado por um professor tutor que indica temas, estudos e leituras 
vai suplantar o modo tradicional do professor palestrante e alunos espectadores", afirma. 
 
Na pauta estarão os seguintes temas: o impacto do Plano de Desenvolvimento da Educação 
(PDE) na educação superior, as modificações provocadas nas instituições de ensino superior 
pelos novos paradigmas da educação no século 21, a avaliação como caução da qualidade, a 
imagem pública das instituições de ensino particulares, ética e concorrência e o impacto das 
políticas de aquisições e fusões. 
 
Temas que causam muita discussão, como a questão da concorrência e a formação de uma 
agência de avaliação e credenciamento das instituições com a finalidade de pautar a qualidade 
do ensino, também serão pontos fortes dos debates, segundo Figueiredo, do Semesp. "Seja 
interna ou externa, a avaliação é um fiador da qualidade.  
 
A imagem das instituições depende disso. A ética e a concorrência também são pontos 
fundamentais. A educação prestada pela iniciativa privada transcende a relação entre 
consumidor e empresa. Não fabricamos parafusos, portanto não se vende um serviço 
educacional com base em preço, mas em diferenciais acadêmicos. E não há mais espaço para 
práticas que prejudiquem ou eliminem a concorrência", afirma. 
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