
GOVERNANÇA CORPORATIVA: UM NOVO
DEVER DE CASA PARA AS ESCOLAS

A
abertura do mercado, a desregulamentação do
segmento educacional e o avanço das práticas
de gestão nos diversos setores da economia nos
últimos 20 anos, têm empurrado as escolas ru-

mo à necessária profissionalização de seus sistemas de
gerenciamento.

Com o mercado mais aberto, a concorrência entre esco-
las passou a ter um caráter de vida ou morte. Percebendo isso,
grandes investidores, empreendedores atentos e instituições
de outros segmentos voltaram seus olhares para as oportu-
nidades que emergiam num setor ainda árido em termos de
práticas de gestão e com grande potencial de crescimento.

Habituados a lidar com a competição, esses novos ele-
mentos trouxeram consigo o tempero que faltava para fazer
ferver a luta por um lugar ao sol.

Foi nessa onda que grandes redes educa-
cionais se formaram e que, nes-
se momento, passam por
um movimento de conso-
lidação como grandes con-
glomerados de educação.
Enquanto essas grandes
instituições se preparavam
para um passo mais agres-
sivo - a abertura de capital
na bolsa - por outro lado,
instituições menores, muitas
delas empreendimentos de
cunho familiar ou confessional, viram-
se diante do desafio de passar às mãos de ges-
tores profissionais o controle do negócio. Era chega-
da a hora de separar a propriedade do controle.

Em ambos os casos, uma nova demanda surgiu no ho-
rizonte: estabelecer regras para essa nova fase. Esse movi-
mento, que não é atípico, surge sempre que uma corpora-
ção ganha vida e necessita organizar o exercício do poder
ou quando a propriedade de uma empresa é separada de
sua gestão. Nesse particular, organizações que antes eram
dominadas por seus proprietários-gestores, traço presen-
te desde o início do século XX, são hoje caracterizadas pe-
la profissionalização da gestão exercida por executivos que
(nem sempre) também são acionistas ou associados.

Ganha força, então, o conceito de governança corpora-
tiva. Alguns autores, como Tricker (2000), são contunden-
tes ao afirmar que "o século XIX foi dos empreendedores,
o século XX, o da gestão, e o século atual promete ser o da
governança corporativa".

A necessidade da governança surge dos potenciais conflitos
de interesse entre os diversos públicos da instituição, os chamados
stakeholders: clientes, empregados, comunidade local, governo etc.

Não raro esses conflitos emergem quando a gestão de
uma organização passa a privilegiar os próprios interesses
em detrimento dos interesses dos seus associados e acionis-
tas. Segundo vários especialistas, razões conduzem à essa
situação de conflito. Algumas de ordem interna, como as fa-
lhas na relação entre executivos e acionistas e a atuação da
direção em sentido conflitante ao que pretendem os acionis-
tas. Outras externas, como as mudanças macroambientais;
o movimento ativista dos investidores e as reações das enti-
dades reguladoras aos excessos financeiros das empresas.

Daí a força organizativa do sistema de governança. Ele
pretende sistematizar as relações, ao mesmo tempo em que
estende ao mercado o conceito de transparência na gestão.
Isso, em outras palavras, significa explicitar as práticas de
princípios como a lealdade, a conformidade e a prestação de

contas aos seus diversos públicos.
Olhando por esse viés, pode-

mos perceber claramente o
despreparo das escolas para
lidar com esse tipo de situ-
ação. Raras são as que pos-
suem instrumentos de ges-
tão, sistemas ou processos
estruturados que possam
dar respostas consisten-
tes às questões apresenta-
das no relacionamento com

seus stakeholders.
Se no trivial do dia-a-dia das re-

lações entre a escola, seus clientes e em-
pregados a situação já encontra dificuldades, o que

dizer então da abertura do capital aos investidores capita-
listas? Ou no caso de instituições de cunho filantrópico,
onde são necessários os processos de captação de recursos
para aplicação em iniciativas de caráter socioeducacionais?
Se transparência já era um conceito delicado para a comu-
nidade educativa e suas lideranças, do ponto de vista dos
processos pedagógicos, o que dizer de assuntos relativos à
gestão das instituições de educação?

O fato concreto é que se você, caro leitor, é parte do em-
preendimento chamado escola, quer nos papel de proprie-
tário, acionista, associado ou executivo, e seu modelo de
gestão ainda não contempla o conceito de governança cor-
porativa, é bom começar a colocar o assunto na pauta do
dia, pois esse será o seu próximo dever de casa. Leia sobre o
assunto, pesquise e descubra as boas práticas. Elas poderão
ser muito úteis num futuro nem tão distante assim...
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