
Após passar pelas graduações
de letras, pedagogia e direi-
to, João Grandino Rodas
consolidou sua carreira de

jurista na área de direito concorren-
cial e internacional. Os mestrados em
diplomacia, direito e ciências político-
econômicas o credenciaram para ser
presidente do Conselho Administrativo
de Defesa Econômica (Cadê), de 2002
a 2004, e consultor jurídico do Minis-
tério das Relações Exteriores durante
cinco anos. Atualmente ele acumula
as funções de membro da Organização
dos Estados Americanos (OEA), vice-
presidente do Tribunal Permanente da
Revisão do Mercosul e diretor da tradi-
cional Faculdade de Direito do Largo
de São Francisco (USP). Em setembro,
Grandino vai dividir sua experiência
com o público em palestra no 9°Fórum
Nacional: Ensino Superior Brasileiro,
realizado em São Paulo pelo Semesp
(leia quadro na página 14).

O tema da palestra, O impacto das
políticas de aquisições e fusões das ins-

tituições de ensino superior no Brasil,
não poderia ser mais atual. Com olhos de
jurista e de experiente articulador de in-
teresses concorrenciais, Grandino Rodas
analisa, nesta entrevista à Revista Ensino
Superior, o atual momento do setor.

Ensino Superior - Aproveitando o tema
da sua palestra no 9° Fórum Nacional,
qual o impacto das políticas de aquisi-
ções e fusões das instituições de ensino
superior no Brasil?

Embora a economia brasileira venha
um pouco estagnada, ela continua a ser
um lugar privilegiado de captação de ca-
pital externo em todos os setores. A edu-
cação privada é um setor extremamente
importante, que tem a grande percentua-
lidade do ensino superior dependendo
dela. Mas, se olharmos o número de
pessoas que pode ser atingido, é incrível,
portanto ela ainda terá um crescimen-
to. E começa a haver um interesse de
capital externo pela educação superior
do Brasil. Até um tempo atrás isso não
acontecia porque as organizações eram

relativamente pequenas, e não tinham a
dimensão suficiente para isso.

Ensino Superior - E o atual momento
econômico, também é propício?

Na América Latina, pelos números e
pela demanda que tem, o Brasil é muito
superior a outros países, embora outros
países pudessem apresentar maiores
garantias. O Chile hoje tem um cená-
rio econômico e legal muito melhor do
que o do Brasil. Todavia, o mercado
chileno é infinitamente menor que o
brasileiro. Por isso muitos preferem o
Brasil apesar de não ter uma lei tão bem
feita no que tange à remessa de lucros,
e não ter uma lei feita sob medida para
o capital estrangeiro. Estou fazendo
uma comparação que podia ser feita
com outros países também. Então hoje
nós estamos no limiar do aumento do
capital estrangeiro no Brasil no que
tange às universidades. Por outro lado,
muitas dessas universidades foram
criadas como instituições familiares e,
de pequenas, ficaram muito grandes.



É também muito comum, mesmo em
outros segmentos da economia, abrir
o capital justamente para poder passar
aquela limitação do familiar para uma
empresa aberta. Nesse momento o ca-
pital estrangeiro entra mais facilmente.
Um terceiro aspecto são as avaliações
que o Ministério da Educação vem
fazendo, muito embora elas não sejam
tão lineares. Essa avaliação também
influi, pelo menos em parte, na procura
pelas escolas.

Ensino Superior - Corre-se o risco de
o Brasil ter um setor extremamente
concentrado?

Pode até aumentar a concentração,
porque hoje a concentração não é
grande ainda. Mas devemos considerar
a concentração não ao nível de país,
mas ao nível de mercado relevante,
que no ensino provavelmente seja o
mercado regional. Nem o estadual, nem
o nacional. Mas mesmo considerando a

concentração regionalmente estabele-
cida, ela ainda não é grande. Portanto,
há muito chão a se percorrer até que
se chegue a níveis concentracionais
que sejam preocupantes do prisma do
direito antitruste.

Ensino Superior- Explique o conceito
de mercado relevante.

Mercado relevante depende do pro-
duto. Por exemplo: no caso de turbinas
de avião, o mercado relevante é o
mundo inteiro. Todo mundo precisa e
não vai ter uma fábrica em cada lugar.
No caso de cimento usinado, o mercado
relevante será uma região, porque o
cimento usinado não anda mais de 100
quilômetros sem virar pedra. Então é o
mercado dentro do qual se pode compe-
tir, é onde se verifica a competição.

Ensino Superior - Em que situação o
Cadê entraria?

O Cadê entrará somente quando o ní-

vel de concentração começar a acender
a luz vermelha. Pela lei atual, se você
junta até 20% do total não é problema.
Mas pode acontecer, por exemplo, ter
uma instituição com 25%, outra com
20%, outra com 10%. Não é que vai
ser proibido, mas você já tem de fazer
a apresentação disso para ser estudado
e aprovado, ou não, aposteriori.

Ensino Superior - O Cadê só atua se
for provocado ?

No caso de concentração normal-
mente são as pessoas jurídicas que le-
vam o caso ao órgão. Mas também pode
ser provocado pela Secretaria de Direito
Econômico, do Ministério da Justiça.
E o fato de não cumprir os prazos para
apresentação já resulta em multa, mes-
mo que venha a ser aprovado.

Ensino Superior -Então em um cená-
rio como esse uma instituição poderia
acionar o Cadê caso sinta-se lesada.



ENTREVISTA

É claro. No setor educacional eu não
conheço nenhum caso ainda. Eu acho
que é importante que se tenha a preocu-
pação antitruste, mas não estou dizendo
que é uma coisa absolutamente iminen-
te. O importante no setor da educação é
que as empresas que estão pensando ou
negociando qualquer compra ou venda
de ativos de outras, ou de controle acio-
nário, ou de controle total, comecem a
pensar antes em pôr as preocupações
concorrenciais nas suas preocupações
prévias. Que podem no início não ser
muitas, mas a curto e médio prazo vai
chegar a hora que vai abrir.

Ensino Superior- Qual a sua opinião
pessoal sobre capital estrangeiro em
instituição de ensino?

Pela minha formação, de direito
internacional, eu não tenho medo de
capital internacional. É bom que eles
venham. O que nós precisamos é ter
uma legislação que faça com que se
aproveitem os aspectos positivos e se
afastem os aspectos negativos do capital
estrangeiro no ensino para evitar justa-
mente que sejamos pautados por ele.
Mas isso é verdade também em outras
empresas, vamos dizer, sensíveis.

Ensino Superior -E o limite de 30%
proposto pela Reforma Universitária?

Eu acho muito conservador. Em
geral grandes capitais não gostam de
ser absolutamente minoritários. Não
estou dizendo que eles precisem ser
majoritários, mas a expressão dentro

Momento para o debate
O 9° Fórum Nacional: Ensino Superior Particular Brasileiro, que o

Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de En-
sino Superior no Estado de São Paulo (Semesp) realiza nos dias 27 e
28 de setembro, em São Paulo, vai discutir justamente os temas que
mobilizam o segmento atualmente: qualidade, concorrência e ética
na educação superior.

Segundo o presidente do Instituto Qualitas, organizador do evento,
Arthur Roquete de Macedo, os temas foram escolhidos por estarem dentro
das principais preocupações do setor, constatadas mediante avaliação.
"Alguns pontos, como a concorrência, exacerbaram-se de 1995 a 2005,
quando houve uma expansão muito grande do setor, com a oferta de
vagas superando o número de egressos", diz. Por outro lado, Roquete
lembra da entrada de instituições estrangeiras no mercado brasileiro, o que
ajuda a compor um novo cenário no setor, que passa a discutir também
a questão da qualidade. "O momento é este, antes que ocorram distor-
ções. Se não discutirmos esses temas agora podemos ser levados a uma
concorrência predatória e inadequada. A concorrência tende a aumentar,
por isso o esforço é para que ocorra dentro da ética", defende.

A idéia, segundo Roquete, foi reunir especialistas em cada um dos
temas. "Esta edição do Fórum será mais livre e dinâmica. Esperamos
a participação mais efetiva dos presentes", diz. A expectativa é reunir
mais de 300 participantes, entre mantenedores, gestores e pessoas
ligadas à educação superior brasileira.

As palestras vão tratar sobre O impacto do Plano de Desenvolvimento
da Educação na educação superior brasileira, As modificações provocadas
nas IES pelos novos paradigmas da educação superior no século XXI, Ava-
liação com caução da Qualidade, A imagem pública das IES particulares,
Ética, concorrência e sociedade e O impacto das políticas de aquisições
e fusões de IES. Mais informações pelo site wvwv.semesp.org.br.

da firma tem de ser razoável para
que eles tenham um certo poder na
condução dos negócios. E só o capital
também não controla nada. O conjunto
da regulamentação é que vai resolver
essa questão.

Ensino Superior - Como vice-presi-
dente do Tribunal Permanente de Revi-
são do Mercosul, o senhor acredita ser
possível que os países do bloco venham
a ter uma integração educacional?

Não se pode falar nem de longe ainda
de integração educacional, principal-
mente nos moldes do que existe na co-
munidade européia. Mas, no momento
em que tiver o livre acesso de pessoas,
terá de se fazer alguma coisa no sentido
de uniformizar a educação.

Ensino Superior - Como o senhor
avalia a influência da OAB na dis-
cussão sobre a qualidade do ensino
de Direito?

Acho o Exame da Ordem positivo,
mas ele em si não resolve o problema
do mau ensino jurídico no Brasil.
A OAB tem controlado no fim do
ciclo porque não permite a entrada
na profissão, o que geralmente tem
melhorado um pouco a advocacia em
si. O controle que o MEC vem tendo é
espasmódico tanto em aprovar novos
cursos, como no controle dos cursos
já existentes. Não tem continuidade,
devia ser mais rigoroso.

O que está faltando a meu ver é
que, além disso, sem negar essas
duas coisas, deveria haver uma auto-
regulamentação das escolas, como o
Conar, por exemplo. A cada ano se
estabeleceriam parâmetros que os
norte-americanos chamam para outros
setores de bestpractices. E se estabe-
leceria um prazo para as instituições
se adequarem.

Isso não é impossível de se fazer
e mostraria um esforço próprio das
escolas em mudar. O ensino particular
podia inclusive tomar a dianteira. Da-
qui a cinco, dez anos o cenário estaria
melhor. A minha idéia é realizar uma
mesa-redonda antes do fim do ano para
fixar os parâmetros a essa idéia. •
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