
Setor educacional parte para novos mercados 
 
Grupos educacionais da América Latina apostam em continentes como a Ásia e a África para 
tirar os melhores resultados em tempos de recessão. 
 
O setor educacional é o melhor lugar para novos investimentos em tempos sensíveis de crise e 
avança sobre novos mercados. Pelo menos este é o caso da UniMonte, grupo educacional 
baseado em Santos (SP), que desde o último ano saiu do Brasil e da América Latina e passou 
também a atuar em mercados na Ásia e Africa. Para o Diretor de Marketing e Relações 
Internacionais da UniMonte, Fábio Ribeiro, que participou no painel de debates que discutiu 
novos modelos de negócios na América Latina durante a XII Latin Conference, defendeu que o 
setor educacional vive um grande momento devido à crescente competição entre os 
profissionais.  
 
"Um dos setores que mais se desenvolve e cresce no Brasil é o educacional. O mesmo 
aproveita um momento de desenvolvimento da economia brasileira, e pela necessidade 
continua de formação do cidadão, considerando um novo modelo de mercado, cada vez mais 
competitivo, onde as pessoas precisam ter mais informações e principalmente saber fazer 
mais, o setor educacional tem uma onda de mercado diferente do processo de crescimento 
setorial nos diversos campos produtivos do Brasil", argumentou Ribeiro. 
 
As atividades portuárias e novas descobertas em setores emergentes como petróleo e gás 
contribuem para o crescimento do grupo educacional que conta com cerca de 31 mil 
estudantes, esse crescimento os credencia como referência no campo de logística, petróleo, 
gás e oceanografia e é por isso que 80% das posições no maior porto da América Latina, em 
Santos, sejam ocupadas por profissionais treinados pela UniMonte. 
 
As oportunidades destacadas por Fábio Ribeiro não se limitam ao Brasil. O palestrante expôs 
também considerações a respeito da demanda por educação no continente africano. 
 
"O Brasil aproveita a chance de buscar novas frentes de educação em outros países que 
possam desenvolver realidades cooperadas e próximas as suas realidades. Assim, o continente 
africano se apresenta como uma nova realidade para o mercado brasileiro. A Africa hoje, 
considerando todas as suas riquezas e pobrezas é um celeiro forte de desenvolvimento de 
projetos educacionais, e no caso brasileiro, a Africa de língua portuguesa, mais precisamente 
Angola e Moçambique afirmou Fábio Ribeiro.  Angola neste século XXI é uma das grandes 
promessas africanas, pois suas grandes riquezas minerais e energéticas são os grandes 
patrocinadores do crescimento e desenvolvimento angolano. E neste ponto, graças ao 
crescimento das cidades e economia em Angola, o país necessita cada vez mais de quadros 
qualificados e preparados para o desenvolvimento das cidades, regiões, e toda infra-estrutura 
necessária ao seu crescimento", disse. 
 
Ribeiro teme ainda uma crescente "invasão" de mão-de-obra estrangeira qualificada na Angola 
devido ao fato de não haver capacidade instalada para qualificar a população local. 
 
"Pois se os Angolanos não se prepararem, os estrangeiros que já são muitos, tomarão 
literalmente os grandes postos de trabalhos em função do seu conhecimento acumulado. Hoje 
faltam muitos gestores, engenheiros, oceanógrafos, tecnólogos em petróleo, entre outras 
profissões, inclusive professores de diversas carreiras e níveis de formação. 
 
A nova riqueza, ou busca de riqueza em Angola hoje é desenvolver a educação, alem das 
fronteiras de Luanda, como Uige e Cabimda, ou regiões como Huambo", afirmou. 
 
No caso de Moçambique, a demanda por educação está diretamente relacionada ao potencial 
turístico da região que ficará ainda mais evidente em 2010 com a realização da Copa do 
Mundo na Africa do Sul. 
 
"Em Moçambique a educação já tem um avanço melhor, mas os quadros de pós-graduação 
devem se aperfeiçoar, além de desenvolver quadros técnicos em áreas como turismo e 



hotelaria, pois com a proximidade da Copa do Mundo na Africa do Sul, Moçambique pode ser 
um dos maiores destinos turísticos e hoteleiros que suprirá as necessidades de povos do 
mundo inteiro que estarão focados na África em 2010, sem contar a facilidade de transito para 
áreas turísticas da África do Sul, mais, próximas de regiões de Moçambique", explicou. 
 
"Nossos objetivos, enquanto empresa e modelo de negócios são buscar novas frentes 
estratégicas que possam viabilizar o negócio, e ao mesmo tempo transformar brasileiros e 
africanos a partir da educação, e que o modelo brasileiro comece a buscar um novo 
posicionamento de qualidade em ensino superior em relação a outros países da America Latina 
e até mesmo do mundo. E dentro do modelo, a educação à distância, a formação tecnológica e 
a ampliação dos níveis de formação em pós-graduação, serão os instrumentos prioritários para 
uma construção sustentável de um modelo efetivo de educação, geração de conhecimento e 
riqueza para brasileiros e africanos". 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 27 maio 2009, Caderno Especial MIT, p. 8. 


