
ensino superior pri-
vado brasileiro passa
por um momento de
definições. Enquan-
to o movimento de
fusões, aquisições,

abertura de capital e concorrência acirra
a competitividade, a profissionalização da
administração das instituições de ensino
se torna uma exigência. Os conceitos de
governança corporativa, adotados pelo
mercado empresarial desde a década de
90, passam a ser obrigatórios para quem
quer se manter vivo no setor. A questão
que se coloca é: como implementar essas
regras no meio educacional?

Para os especialistas, as três ferra-
mentas que garantem uma gestão e
governança de boa qualidade são: pla-
nejamento estratégico permanente e de-
safiador, por meio do qual a instituição
se mobiliza para construir o seu futuro
a partir da intenção clara dos acionistas;
gestão de risco capaz de identificar as
vulnerabilidades, probabilidades de
riscos e as oportunidades existentes
no mercado; e o desenvolvimento das
pessoas, alinhando-as à estratégia de
negócio da instituição.

"Criar mecanismos que lhes pos-
sibilitem prever ciclos de expansão,
reduzir o custo do capital, atrair novos



recursos externos que lhes garantam a
geração de um caixa duradouramente
e criar a capacidade de atrair e reter
talentos gerenciais são o grande 'pulo
do gato' para essas instituições garan-
tirem um salto para a perpetuidade do
seu modelo de negócio", avalia Luiz
Marcatti, sócio e diretor da área de
gestão da Mesa Corporate Governance,
consultoria brasileira especializada em
governança corporativa.

Segundo o Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa (IBGC), o con-
ceito de governança corporativa surgiu
nos Estados Unidos na década de 90,
motivado por um grupo de acionistas
que despertou para a necessidade de
criar novas regras que os protegessem
de abusos das diretorias executivas das
empresas e da inércia de conselhos de

administração inoperantes. No Brasil, o
primeiro código sobre o assunto surgiu
em 1999. Nas instituições de ensino
superior brasileiras o tema só ganhou
impulso nos últimos três ou quatro anos.
"Governança corporativa é uma estru-
tura de regras, um conjunto eficiente de
mecanismos de como se deve governar
uma empresa ou uma instituição de en-
sino. Ela garante que o comportamento
do seu principal executivo ou, no caso
das instituições de ensino, que o seu
reitor vai atuar sempre alinhado com o
interesse dos acionistas. Ela está acima
da gestão", define Marcatti.

Não importa o modelo de negócio,
a governança se baseia nos mesmos
princípios: transparência, eqüidade,
prestação de contas e responsabilidade
corporativa. No caso das instituições

de ensino superior, a implementação
da governança tem como objetivos
perpetuar o negócio; melhorar a imagem
institucional; garantir uma performance
acima da média do mercado mantendo a
excelência no ensino; facilitar a entrada
de investimentos; reduzir os conflitos
de interesses e os conflitos familiares;
e garantir maior segurança quanto aos
direitos dos proprietários.

A heterogeneidade do setor de ensi-
no superior é um dos desafios a serem
enfrentados. Com gestões que se mistu-
ram entre instituições de capital aberto,
familiares e filantrópicas, as regras
podem parecer confusas ou difíceis de
ser implementadas. Mas os especialistas
garantem que a sua adoção é possível.
"Os passos para a implantação da gover-
nança corporativa não mudam muito de
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uma instituição filantrópica para uma
de capital aberto ou limitada ou mesmo
de uma fundação ou pública. É claro
que é preciso fazer uma alteração aqui
e outra ali, mas a essência é a mesma
para todas e pode ser resumida em três
perguntas: para onde vamos? Onde
queremos chegar? E quando?", define
Luiz Marcatti. "Profissionalizar é dis-
cutir quais as reais competências que
essa instituição precisa cumprir e, é
claro, começar a partir do momento que
fica claro para quem estava no coman-
do que ele vai ter de abrir mão do poder
que tinha até então", completa.

O professor de governança corporati-
va Roberto Sousa Gonzalez, membro da
Associação dos Analistas Profissionais
de investimentos no Mercado de Capi-
tais (Apimec), concorda. "Não é preciso
ser uma S/A para implantar governança
corporativa, basta querer. Mas é de fun-
damental importância que se escolha o
melhor caminho e passe a se orientar
pelos padrões internacionais de balanço,
prestação de contas, contrate advoga-
dos e profissionais especialistas, e que

incorpore os regulamentos do novo
mercado e os siga na sua essência. O
perigoso é apenas procurar ticar os itens
que fazem parte desses regulamentos e
padrões internacionais em vez de incor-
porá-los efetivamente", adverte.

Gonzalez acredita que o setor de
ensino superior já está atento a essa
necessidade. "Hoje, as instituições
se preocupam em estar antenadas, já
perceberam que pesquisas alinhadas ao
mercado são aquelas que trazem algum
benefício para a sociedade e deixaram
de ter apenas o foco do retorno imedia-
to, do curto prazo, para pensarem no
longo prazo, na perenidade. O mercado
olha para a instituição como sendo de
menor risco quando pratica a governan-
ça corporativa", avalia.

Se for para seguir os passos das ins-
tituições de ensino superior que, desde
2007, foram captar recursos no mercado
de capitais, a questão da governança nem
se discute. Tanto a Anhanguera Educa-
cional, seguida pela Kroton Educacional
e a Estácio Participações, holding que
controla a Universidade Estácio de Sá,

do Rio de Janeiro, adotaram os critérios
de governança corporativa. O Grupo
Universitário Maurício de Nassau, de
Recife, é outro exemplo de instituição
que está investindo forte na implantação
do processo. "Com as instituições de en-
sino superior procurando cada vez mais
novas formas de captação de recursos e
de gestão, a governança corporativa se
tornou um pré-requisito para qualquer
investidor externo. Se as regras não estão
bem definidas o investidor nem chega
perto da instituição", explica o sócio-di-
retor e consultor da Gestare e professor
da FGV, Rogério Yuji Tsukamoto.

' as instituições com gestão
familiar, os maiores en-
traves para a implantação
da governança corporativa

são a falta de uma visão clara de longo
prazo sobre o rumo da organização,
o desconhecimento do assunto e dos
seus benefícios financeiros e sociais e
o medo de perder o controle de todas
as decisões. Estudos internacionais
mostram que menos de 80% das
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empresas e instituições
familiares conseguem
manter o seu negócio
ao passarem o comando
para a segunda geração.

Para o professor Ro-
gério Tsukamoto, não há
como fugir da profissio-
nalização. Ele também
recomenda a adoção de
um código de conduta
entre os familiares, que
tem mais força moral e
ética do que jurídica, mas
que viabiliza a implanta-
ção de uma governança
corporativa com maior
rapidez e tranqüilidade.
"Esse código pode e deve
inclusive definir se os her-
deiros devem se casar em

regime total de separação de bens, por
exemplo, afastando assim riscos com
relação à propriedade", explica.

Já nas universidades públicas ou
fundações, o processo de instalação da
governança corporativa pode ser mais
lento e delicado até porque na maior
parte das vezes é preciso começar com
a mudança do estatuto. Mas com a boa
vontade do grupo político controlador,
pode acontecer. "O envio de uma lista
tríplice para que o governador escolha
o reitor de uma universidade pública já
é um passo importante de governança
corporativa. Para que esses nomes
estivessem lá, houve uma eleição que
envolveu o voto e a opinião de fun-
cionários, professores e estudantes, ou
seja, uma mobilização de alguns setores
da sociedade. A convocação, uma ou
duas vezes por ano, de assembléias ou
reuniões abertas para a prestação de
contas para mostrar a transparência da
gestão e decidir sobre o futuro em uma
universidade pública, também é uma
boa prática de governança corporativa",
acrescenta Roberto Gonzalez.
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