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A questão não é ideológica, mas de adaptação às necessidades modernas.  
 
Nos últimos meses, um assunto polêmico, afeito às empresas em geral, atingiu os muros 
universitários: o tema da governança corporativa. Na Inglaterra, o debate tem sido acalorado, 
incluindo as tradicionais universidades de Oxford e Cambridge.  
 
O sistema educacional "Oxbridge" tem sido alvo de discussões e comentários críticos em 
termos de financiamento, da estrutura de poder interna e do perfil dos alunos, em termos de 
refletir, ou não, a diversidade social e cultural britânica e internacional.  
 
Acompanhando esse debate mais de perto, em Cambridge, observei como este é um tema que 
também nos afeta, sendo necessário ampliar o zoom dessa discussão no Brasil, tendo como 
pano de fundo o cenário educacional internacional.  
 
Notícias como a do IBMEC se tornando uma fundação, com um novo sistema de governança e 
financiamento, as mudanças na forma de indicação da diretoria da EAESP/ FGV, mudanças nas 
formas de governança do sistema público mostram a necessidade de focar a especificidade 
deste assunto com uma lente nova.  
 
Governança corporativa é definida como o sistema pelo qual as sociedades são dirigidas e 
monitoradas, envolvendo os relacionamentos entre acionistas, conselho de adminsitração, 
diretoria, auditoria, conselho fiscal. As boas práticas de governança corporativa têm a 
finalidade de aumentar o valor da sociedade, facilitar seu acesso ao capital e garantir sua 
perenidade (IBGC, 2004). Preocupa-se em assegurar que os executivos gerenciem as 
organizações de forma honesta, com retorno justo àqueles que nelas investiram.  
 
No âmbito das universidades, a discussão sobre governança precisa levar em consideração a 
dimensão cultural do país em que se insere e da própria instituição; ou seja, entender os 
valores e crenças, criados pelos membros da comunidade e transmitidos pela lingua-gem e por 
símbolos, mediando as relações de poder. Compreender a cultura possibilita entender se, no 
sistema de governança, as tradições constituem manifestações de prudência e bom senso ou 
são como uma membrana protetora aos interesse de grupos "corporativistas". Estes dificultam 
os projeto de mudanças, por vezes necessários, para que a universidade alcance maior 
eficiência na realização de sua missão, por receio da perda de poder.  
 
Temas caros a este debate como: autonomia, quem são os grupos de interesse 
("stakeholders"), reponsabilização ("accountability") e sustentabilidade assumem contornos 
bem diversos conforme o lugar, o tempo, a organização.  
 
As pesquisas recentes feitas em universidades revelam a existência de diferentes modelos de 
governança, que têm a ver com a história do país e do sistema educacional; cada qual tem 
formas diversas de trabalhar essas questões.  
 
O modelo anglo-saxão em que as universidades, mesmo as públicas, têm um modelo privado e 
guardam maior autonomia em relação ao Estado. Harvard, a primeira universidade americana, 
foi fundada por iniciativa da comunidade e, nesses casos, o "Board of Trustees" (Conselho de 
Administração), formado por representantes da comunidade e em certos casos também do 
governo, exerce papel importante tanto em questões de estratégia da universidade como para 
levantamento de recursos.  
 
O modelo europeu germânico, (humboltiano) que tem aspectos próximos ao modelo anglo-
saxão, com maior controle do Estado, mas com grande liberdade acadêmica.  
 
O modelo latino: francês, espanhol, com menor autonomia do Estado e os professores são 
servidores públicos.  



Indagados sobre a necessidade de autonomia, em relação ao Estado, professores e dirigentes 
das universidades européias pesquisadas sempre concordam sobre a sua absoluta relevância.  
 
Entretanto, discordam muito no que se refere à escolha dos dirigentes. Em países em que há 
maior controle do Estado, demandam mais autonomia para escolher os diretores, oriundos dos 
próprios quadros (50% dos ingleses a 97% dos franceses e espanhóis).  
 
A autonomia, defendem alguns, garante maior flexibilidade para responder as mudanças no 
ambiente, maior criatividade dos professores, maior competição por recursos: alunos, 
professores, financeiros. Entretanto o papel do Estado, promovendo a pesquisa científica, 
assegurando as possibilidades de mobilidade social por meio da educação, defendendo o 
interesse público para que o corporativismo das instituições não fale mais alto do que o 
interesse público, é fundamental.  
 
Nos rankings internacionais, as universidades americanas aparecem sempre em destaque e o 
modelo anglo-saxão é apontado como o mais apropriado para este milênio. Não acredito que 
seja um modelo copiável, pois a governança das universidades, precisa ser sempre 
contextualizada histórica e culturalmente. Porém, saindo do debate ideológico, há muitas 
alternativas para revigorar a universidade brasileira, pública e privada, para criar melhores 
sistemas de governança, e poder responder melhor aos projetos de desenvolvimento do País.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 12 mar. 2007. Opinião, p. A3.  
 


