
A dimensão da Educação Superior
no Brasil surpreende pelos números.
De acordo com censo realizado
pelo Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep), em 2005 havia 2.141
instituições de ensino superior (IES),
das quais, apenas 257 públicas. Do
total de escolas privadas, 48% estavam
na região Sudeste. O número de
alunos inscritos na rede particular
era de 2,7 milhões, dos quais 1,1
milhão ingressaram naquele ano.
Na rede pública, dos 2,3 milhões
inscritos, apenas 288 mil eram
novatos. "Isso demonstra a relevância
das IES no contexto educacional,"
econômico e social de nosso País"
enfatiza o professor Hélio Yasuki Seki,
membro do Grupo de Excelência em
Governança Corporativa, do CRA-SP.

Ainda para ressaltar a evolução, dados
de 2006 apontam para o oferecimento
de 2,6 milhões de vagas para os cursos
de graduação presenciais, 7,94% a mais
do que em 2005. Para concorrer a essas
vagas, foram inscritos 5,2 milhões de

candidatos, o que resultou no ingresso
de 1,45 milhões de novos alunos. Com
isso, o sistema passou a ter quase 4,7
milhões de alunos matriculados.

Essa evolução contribuiu também
para que a Educação viesse a passar
pelo mesmo processo verificado entre
grandes corporações nas décadas de
80 e 90: o das fusões e aquisições.
Exemplo disso é a recente aquisição
da Sociedade Educacional Garra pela
Anhanguera Educacional.

Segundo Seki, o novo contexto
educacional remete a vários
questionamentos. Um deles é se
houve um crescimento diretamente
proporcional entre a qualidade do
ensino em relação à quantidade de
instituições e se as IES possuem
maturidade suficiente para
salvaguardar os interesses dos
empregados, clientes, fornecedores,
credores, governo e acionistas.
Diante disso, indaga: "A Governança
Corporativa ingressou definitivamente
nas IES? E responde: "O processo

de profissionalização e a busca de
mecanismos de adaptação a esta nova
realidade passam necessariamente pela
quebra de paradigmas que se referem
aos modelos de gestão tão presentes
nos dias atuais na maioria das IES'!

Ainda na sua visão, o grande desafio
é incorporar princípios e práticas que
visam a perenidade, acesso ao capital e
geração de valores com transparência
e responsabilidade aos interesses do
negócio e aos da sociedade como
um todo. "Cabe ao Conselho de
Administração, representar a principal
estrutura da governança corporativa.
Isso consiste em mecanismos de
controle da gestão, baseados em
transparência, eqüidade, prestação de
contas, responsabilidade corporativa
e direcionamento estratégico do
negócio. A governança corporativa e a
sua aplicabilidade estão intimamente
relacionadas com a plena consciência
de suas atribuições e responsabilidades,
o que torna a formação do
administrador fundamental no
exercício de sua profissão" finaliza.
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