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Resumo 

 

O objetivo deste trabalho consiste em relatar como ocorre a relação da governança 
corporativa na gestão de uma Instituição de Educação Superior familiar. Pretendeu 
identificar e descrever a configuração da governança corporativa implementada na 
gestão universitária de uma empresa familiar. Assim, busca contribuir para a 
compreensão da existência de práticas de governança corporativa, os benefícios que 
podem incentivar as boas práticas na Instituição de Educação Superior e as principais 
barreiras que as instituições de educação superior se deparam ao implementar tais 
procedimentos. A metodologia de investigação consistiu na aplicação de uma 
pesquisa de campo em uma Instituição de Educação Superior familiar, com base em 
pesquisa bibliográfica, análise de documentos, aplicação de questionário e 
observação estruturada. Em um ambiente extremamente regulamentado para as 
instituições de educação superior, identificou-se que as práticas de governança 
corporativa implementadas na gestão universitária da empresa familiar, objeto de 
estudo, atendem de forma parcial aos princípios da governança corporativa.  
 
 
Palavras-chave: Governança Corporativa. Instituições de Educação Superior. 
Empresa Familiar 
 
  



 
 

Abstract 
 
The purpose of this work is to relate how the relation of corporate governance occurs 
in the management of a family higher education institution. It was intended to identify 
and describe the corporate governance configuration implemented in a university 
management of a family business. Thus, search for a contributing to the understanding 
of the existence of corporate governance practices, the benefits that can encourage 
good practices in HEI and the main barriers that superior education institutions face 
when implementing such practices. The investigation methodology consisted in a 
aplication of a field research, in a family higher Education institution, based on 
bibliographic research, document analysis, questionnaire application, and structured 
observation. In an extremely regulated environment of the Higher Institutions, it was 
identified that the corporate governance practices implemented in the university 
management of the family business, object of study, partially meet the principles of 
corporate governance. 
 
Key words: Corporate Governance. Higher Education Institution. Family Business. 
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1 Introdução 

 

A governança corporativa é um assunto de interesse amplo e vem sendo alvo de 

estudos em diversas áreas, mais recentemente, nas Instituições de Educação 

Superior (IES). Isso, evidencia a implantação e o impacto dessas práticas, sendo uma 

forma de gestão que proporciona criação de valor para todos os envolvidos (Andrade 

& Rosseti, 2007). A adoção de boas práticas de governança corporativa significa a 

utilização de padrões de conduta superiores aos exigidos pela lei ou pela 

regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) (Rosseto, 2009). Esta 

autarquia é vinculada ao Ministério da Economia do Brasil, com poderes para 

fiscalizar, normalizar e disciplinar o mercado, colocando, assim, a organização em 

alinhamento ao que o mercado e a sociedade exigem. 

 

O ensino superior no Brasil apresentou um crescimento acelerado a partir do final da 

década de 1990, quando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1996 

possibilitou que a iniciativa privada entrasse nesse mercado. Atualmente, as 

instituições de educação superior privadas representam mais de 88% das Instituições 

de Educação Superior brasileiras (Araújo, Cabral, Santos & Pessoa, 2018), por meio 

de fusões, incorporações e aquisições, bem como o crescimento orgânico das 

instituições.  

 

Nos últimos anos, a partir de 1996, a educação superior brasileira vem passando por 

um longo processo de expansão e crescimento, fortalecendo o setor e tornando 

possível a oferta do ensino superior para um número cada vez maior de pessoas 

(Silva, Muniz & Martins, 2009). O censo da educação superior de 2018 evidenciou o 

grande número de alunos na rede privada, com mais de 6,3 milhões de alunos, 

garantindo uma participação superior a 75% do sistema de educação no Brasil 

(Instituto Nacional de Educação Superior Anísio Teixeira [INEP], 2019). 

 

Esse crescimento acelerado levou o setor a uma competição exacerbada e estimulou 

a formalização de gestão estratégica. As empresas de educação superior, ao 

adotarem boas práticas de governança, se fortalecem perante o mercado por 

intermédio de regras que alinham suas práticas a todos que se relacionam com ela. 

Nas empresas de controle familiar, percebe-se que as barreiras para adotarem a 
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governança corporativa estão sendo vencidas (Rosseto, 2009), induzindo a uma 

prática alinhada de gestão transparente e ética. 

 

Este rápido crescimento do segmento educacional privado na educação superior, 

acirrou a concorrência, antes quase inexistente, entre as instituições de educação 

superior (Siedschlag & Lana, 2020), favorecido a um processo relativamente facilitado 

de autorização de funcionamento de faculdades, centros universitários e 

universidades privadas. 

 

Na teoria econômica tradicional, a governança corporativa surge para diminuir o 

conflito que se torna presente entre o proprietário e os gestores. Tal conflito, advém 

da separação entre a propriedade e a administração nas firmas. Entretanto, os 

conflitos de agência não são exclusivos das relações nas companhias, podendo ser 

encontrados em qualquer situação, ou seja, quando algum indivíduo detém a 

propriedade e delega poderes a outro (Ribeiro, 2009a). Isto é, no caso de uma 

Instituição de Educação Superior privada, quando o relacionamento entre a 

mantenedora e a mantida interfere na gestão universitária e na gestão administrativa.  

 

A não adoção das boas práticas de governança corporativa pode resultar em 

informações gerenciais assimétricas, acarretando problemas de conflito de interesses 

entre família e gestão. Mesmo que alguns membros das tradicionais famílias que 

comandam os negócios das companhias ainda façam parte da sua administração, a 

inserção de profissionais especializados nos negócios do mercado financeiro passou 

a ser uma necessidade para a ampliação da eficiência na gestão corporativa (Costa, 

2019). 

 

Um sistema de governança que possibilite maior transparência e segurança nas ações 

da gestão da organização tende a ser valorizado, mesmo na empresa familiar, uma 

vez que esse processo inibe uma gestão que não seja técnica e profissional. A 

profissionalização da gestão de empresas é fundamental, devido à grande 

competitividade existente, principalmente, nas instituições superiores de educação. A 

governança corporativa possui fundamentos sólidos, estabelecidos por princípios 

éticos aplicados na condução dos negócios (Rosa, et al. 2019) contribuindo de 
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maneira efetiva na gestão e administração da empresa familiar e no sucesso da 

organização. 

 

Segundo a Organization for Economic Cooperation and Development ([OECD], 2019), 

as boas práticas de governança corporativa são essenciais para o crescimento 

econômico liderado pelo setor privado. O cenário atual do mercado apresenta 

constante evolução e, além de adotar boas práticas de governança corporativa por 

meio das empresas, influencia diretamente o desenvolvimento do mercado 

corporativo mundial (Ribeiro, 2009b), o qual depende de investimentos crescentes, 

eficiência do mercado de capitais e desempenho da firma. 

 

Pode-se entender, então, que a governança corporativa vem ganhando maior 

importância, pois é vista como um conjunto de melhores práticas que poderão 

melhorar os processos internos e a imagem das organizações. Portanto, a governança 

corporativa é o conjunto de relacionamentos entre os parceiros da empresa 

(stakeholders), com a finalidade de valorização dos seus ativos, envolvendo maior 

transparência na evidenciação das informações, contribuindo de forma positiva para 

as decisões dos administradores, na minimização do conflito de agência e no 

crescimento do mercado de capitais da região (Andrade & Rosseti, 2007).  

 

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa ([IBGC], 2015) sugere como 

melhores práticas de Governança Corporativa seus próprios princípios básicos: 

transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. 

 

1.1 Questão de pesquisa 

 

Para Oliveira (2006), as instituições de educação superior já perceberam esta 

realidade e vêm procurando incorporar uma postura mais estratégica na busca de 

vantagem competitiva. Santos (2008) segue a mesma ideia, uma vez que a adoção 

de boas práticas permite o fortalecimento do mercado e das Instituições de Educação 

Superior que as adotam. Considerando o conceito ditado pela Comissão de Valores 

Mobiliários ([CVM], 2019), que trata a governança como práticas que visam otimizar o 

desempenho de uma empresa e proteger as partes interessadas, este estudo 
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pretende contribuir para trazer ao debate as práticas de governança adotadas por uma 

Instituição de Educação Superior familiar. 

 

Nesse contexto, evidencia-se o problema: Como ocorre a relação da governança 

corporativa na gestão de Instituição de Educação Superior familiar? 

 

1.2 Objetivos 

 

Este estudo tem por objetivo geral relatar como ocorre a relação da governança 

corporativa na gestão de uma Instituição de Educação Superior familiar. 

 

Por objetivos específicos, tem-se:  

 

1) descrever como é a configuração da governança corporativa na gestão 

universitária;  

2) identificar se a governança corporativa contribuiu para o crescimento da 

Instituição de Educação Superior familiar; e 

3) evidenciar as diretrizes de boas práticas de governança corporativa 

implementadas na instituição.  

 

1.3 Justificativa 

 

A governança corporativa envolve uma ampla área de estudos como finanças, 

contabilidade, direito e economia (Ribeiro, 2009a). Sua evolução no mundo 

acadêmico e em instituições de educação superior é recente. Cada vez mais os 

desafios sociais e ambientais globais, regionais e locais fazem parte do contexto de 

atuação das organizações, afetando sua estratégia e cadeia de valor, com impactos 

na sua reputação e no valor econômico de longo prazo (IBGC, 2015). 

 

Em decorrência das atuais mudanças no universo das Instituições de Educação 

Superior particulares, suas gestões tendem a ser mais profissionais. Algumas abrem 

seu capital, levando a um processo de vendas de participações acionárias para grupos 

nacionais ou grupos estrangeiros. Nas instituições com gestão familiar, os maiores 

entraves para implantação da governança são: a) a falta de visão clara de longo prazo 
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sobre o rumo da organização; b) o desconhecimento do assunto e dos seus benefícios 

financeiros e sociais; e c) o medo de perder o controle das decisões (Rosseto, 2009). 

O ambiente de mudanças desafia as Instituições de Educação Superior brasileiras, 

sendo um setor extremamente regulamentado pelo Governo Federal que estabelece, 

praticamente, todos os critérios e requisitos para que elas sejam criadas, 

credenciadas, autorizadas e reconhecidas e como devem atuar (Silva et al., 2009). 

Para Grings & Vier (2019), o cenário atual sinaliza que a educação superior está em 

expansão, sendo prioridade de expressiva parcela da população na busca por 

desenvolvimento pessoal e realização profissional. As Instituições de Educação 

Superior, em meio as transformações e demandas da sociedade, enfrentam inúmeros 

desafios quanto ao atendimento ao marco regulatório e a sobrevivência no mercado.  

 

A gestão profissional das Instituições de Educação Superior passa a ser uma questão 

de sobrevivência, no momento em ela procura na governança corporativa 

profissionalizar as suas práticas. Esse movimento de busca por uma gestão 

profissionalizada já é percebida nas Instituições de Educação Superior de médio 

porte, com a implementação de mecanismos como o Conselho Consultivo (Neves, 

2018) e outras práticas. 

 

Dada à representatividade das Instituições de Educação Superior familiares no 

contexto da educação superior brasileira e sua complexidade gerencial, torna-se 

necessário investigar mais detalhadamente sua dinâmica organizacional, para 

compreender como se desenvolvem as articulações presentes entre os seus 

subsistemas e as suas estruturas de poder (Silva et al., 2009) 

 

Essas afirmações mostram como as boas práticas de governança corporativa, se bem 

adotadas, podem assumir um papel essencial para o resultado e o crescimento das 

Instituições de Educação Superior no âmbito do mercado em que atuam, 

possibilitando o seu desenvolvimento, obtendo resultados positivos no médio e longo 

prazo. Segundo Baller, Ramos, Silva e Soares (2018), a implementação das práticas 

de governança corporativa possibilita uma gestão mais criteriosa e transparente, 

buscado maximizar os resultados das entidades. 
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Nesse sentido, um estudo dos princípios e práticas de governança corporativa 

aplicáveis em Instituições de Educação Superior privadas familiares, pode fornecer 

subsídios relevantes no momento da adesão ou reavaliação das práticas utilizadas 

por elas, de modo que a pesquisa pode trazer benefícios ao promover informações 

relevantes às entidades e à proposição de novos estudos.  

 

Sobre o contexto teórico, este estudo contribui para discussão acadêmica das práticas 

de governança corporativa em Instituições de Educação Superior privadas familiares. 

 

Sobre o contexto acadêmico, contribui para reduzir a escassez de pesquisas sobre a 

governança em Instituições de Educação Superior privadas familiares. A realização 

de estudos sobre os mecanismos de práticas de governança pode contribuir com a 

forma e o aprimoramento da gestão dessas organizações responsáveis pela geração 

e preservação do conhecimento científico. 

 

Para esta pesquisadora, o desenvolvimento desta dissertação adquire relevância na 

sua vida profissional por atuar como docente e gestora de curso em Instituição de 

Educação Superior privada, acreditando que o tema em estudo e os resultados são 

úteis para essas organizações. 

 

1.4 Estrutura da dissertação 

 

Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos. No primeiro capítulo, tem-se 

esta introdução que traz os objetivos, a questão de pesquisa e a justificativa para o 

seu desenvolvimento com base na necessidade de aprofundar o conhecimento sobre 

como ocorre a governança corporativa em empresas de ensino superior.  

 

O segundo capítulo, discorre sobre o referencial teórico que fundamenta este estudo, 

apresentando conceitos e teorias de: governança corporativa; governança e suas 

boas práticas nas empresas; os princípios das boas práticas de governança 

corporativa; e governança corporativa nas Instituições de Educação Superior. 

 

O terceiro capítulo descreve a metodologia utilizada para o desenvolvimento da 

pesquisa, tendo como orientação o tipo de pesquisa, o universo e a amostra, os 
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procedimentos de coleta de dados, a técnica de análise e a contextualização da 

Instituição de Educação Superior.  

 

O quarto capítulo, apresenta a análise e a discussão dos resultados obtidos sob a 

perspectiva do referencial teóricos.  

 

No quinto capítulo, tecem-se as considerações finais do estudo. 
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2 Referencial Teórico 

 

O referencial teórico deste estudo foi organizado trazendo, primeiramente, a 

abordagem dos conceitos e das teorias sobre governança corporativa. Em seguida, 

descreve-se a governança e as suas boas práticas nas empresas. Seguiu-se trazendo 

os princípios das boas práticas de governança corporativa. Logo após, explora-se a 

governança corporativa nas Instituições de Educação Superior e, por fim, 

contextualiza-se essas instituições no cenário atual e apresenta-se estudos sobre o 

tema. 

 

1.2 Governança corporativa 

 

A governança corporativa evolui e se aperfeiçoa a cada dia, tornando-se tema 

prioritário no âmbito organizacional, legal, contábil, financeiro e econômico.  

 

Silva (2006) define a governança corporativa como um conjunto de princípios e 

práticas que busca minimizar os potenciais conflitos de interesse entre os diferentes 

agentes da companhia, visando reduzir o custo de capital e aumentar o valor da 

empresa e o retorno aos acionistas. Rosseti e Andrade (2016) definem governança 

corporativa como um conjunto de princípios, propósitos, processos e práticas que 

conduzem o sistema de poder e os mecanismos de gestão nas organizações. 

 

As boas práticas de governança corporativa buscam otimizar a performance, a criação 

de valor, o sucesso e a continuidade das corporações, mediante um processo de 

gestão equilibrado, promovendo a ação dos administradores de acordo com os 

interesses dos acionistas (Lopes, 2003). 

 

A temática da governança corporativa ganhou força em diversos países na década de 

1980. A evolução das suas práticas no Brasil foi intensificada devido a fatores como a 

abertura da economia, o aumento dos investimentos no País e o crescente número 

de empresas brasileiras acessando os mercados internacionais (Rosa, Silva & Baggio, 

2019). Para os autores, a governança corporativa redesenha as organizações com 

princípios éticos e boas práticas, contribuindo de forma significativa para uma gestão 

transparente. 
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As boas práticas de governança corporativa convertem princípios básicos em 

recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e 

otimizar o valor econômico de longo prazo da organização. Ela facilita o seu acesso a 

recursos e contribui para a qualidade da gestão da organização, sua longevidade e o 

bem comum (IBGC, 2015). Os princípios de governança corporativa, complementares 

à criação de valor e riqueza nas empresas, visam à não propagação de organizações 

inapropriadas ou mal geridas (Grings & Vier, 2019) e promovem um expressivo valor 

corporativo para aquelas que a adotam (Rosseti & Andrade, 2016). 

 

De acordo com Silveira (2005), o tema governança corporativa evidencia amplas 

discussões que apontam para a necessidade de se pensar em como melhor organizar 

o processo decisório nas empresas, tanto pela perspectiva do direito, na forma política 

de votar, como pelo ângulo do direito administrativo de gerenciar. Pode-se entender 

que a governança corporativa facilita o acesso ao capital e atrai investidores em 

potencial, gerando confiabilidade e promovendo melhor o desempenho econômico. 

 

O desenvolvimento da governança corporativa tem raízes firmes e fortes em razões 

para se disseminar (Ferreira, Baidya & Dalbem, 2018), dentre elas, o conjunto de 

práticas, princípios e atitudes que revestem de transparência as atividades da 

companhia, minimizando a assimetria de informações, contribuindo, destarte, para a 

diminuição do conflito de agência e propiciando a melhor performance (Ribeiro, 

2009a), sendo fundamental para o desenvolvimento das organizações (Carvalho, 

2002).  

 

A adoção das boas práticas de governança corporativa tem papel preponderante no 

desempenho das empresas, maximizando seu fluxo de investimento e diminuindo o 

custo de capital (Silveira, 2005). Ferreira et al. (2018) observam que, nos últimos 30 

anos, aconteceram vários fatores que vieram a estimular os avanços da governança 

corporativa, citando a onda de privatizações, as reformas dos fundos de pensão, o 

crescimento da poupança privada, a desregulamentação e a integração dos mercados 

de capitais. 

 

As boas práticas sempre estão interligadas a uma empresa bem administrada, 

organizada e preparada para revelar a todos os stakeholders interessados as nuances 
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que envolvem sua gestão (Nascimento, Bianchi & Terra, 2005). Assim, uma 

governança corporativa eficiente maximiza a confiabilidade da empresa frente ao 

mercado de capitais, gerando satisfação, confiança e segurança para os investidores, 

possibilitando que os capitais sejam encontrados mais facilmente, contribuindo com a 

criação de valor para as firmas (Rodriguez, 2005) e aumentando a sua performance 

econômica.  

 

Bauer, Guenster e Otten (2004) identificaram o dinamismo de empresas europeias 

relacionado à existência positiva da governança corporativa e às variáveis como valor, 

desempenho e retorno de ações. As práticas de governança corporativa estão sendo 

institucionalizadas nas empresas de capital pelo mundo. Isso, tem resultado em 

modelos de governança corporativa socialmente desejados e legitimados (Rossoni & 

Machado-da-Silva, 2010), induzidos pelas boas práticas propostas por sistema de 

gestão. 

 

Fontes e Picolin (2008) esclarecem que as boas práticas de governança reduzem a 

assimetria de informações entre investidores e gestores ou empreendedores, 

equilibram os direitos entre acionistas majoritários e minoritários e, por conseguinte, 

fortalecem o mercado de capitais como mecanismo de financiamento às empresas. 

Esse fortalecimento amplia o nível de liquidez do mercado, reduzindo o prêmio de 

risco e tornando menos onerosa a captação de recursos pela empresa (Ferreira, et 

al., 2018), sendo uma estratégia que tem possibilitado aos sócios e proprietários 

acompanhar e monitorar a gestão. 

 

2.2 Boas práticas nas empresas 

  

Governança corporativa é imprescindível para assegurar boas práticas, o que permite 

aumentar a lucratividade e estimular o crescimento contínuo nas empresas que atuam 

nos mercados de capitais, os quais, atualmente, são bastante competitivos. 

Governança corporativa, de acordo com Slomski, Mello, Tavares, & Macedo (2015), é 

um o sistema pelo qual as entidades são dirigidas e monitoradas. Por meio de 

mecanismos específicos, gestores e proprietários procuram assegurar o bom 

desempenho da empresa por meio das boas práticas, visando o aumento do valor e 

da riqueza da empresa.   
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Para Bertin e Watson (2017), a governança corporativa é essencial para a integridade 

de uma empresa no que tange a abordagem das questões humanas, públicas, 

financeiras e econômicas. Além disso, assegura um trato adequado com os clientes, 

possibilitando as condições necessárias para o desenvolvimento dos negócios da 

organização. A sua adoção tem um papel preponderante no desempenho das 

empresas, maximizando seu fluxo de investimento e diminuindo o custo de capital 

(Oman, 2001). 

 

A aplicação das melhores práticas de governança corporativa requer que as empresas 

definam, claramente, o papel que cabe a cada um dos órgãos que compõem a gestão 

corporativa da empresa (Rodriguez, 2005), recaindo sobre a estrutura informacional 

voltada para o atendimento aos stakeholders. Entende-se que, uma boa governança 

corporativa, impacta positivamente todos os stakeholders da organização. Ou seja, 

desempenha um papel importante no processo de assegurar o valor percebido aos 

consumidores com o gerenciamento da empresa em todas as áreas, desde o 

processo produtivo impecável de produtos até a execução eficiente e eficaz de 

serviços.  

 

Para Baller et al. (2018), entende-se como governança corporativa o conjunto de 

práticas que rege o relacionamento entre acionistas e cotistas a partir da distribuição 

de direitos e responsabilidade entre os diferentes indivíduos da corporação e que tem 

por finalidade otimizar o desempenho. A adoção das boas práticas de governança 

corporativa, segundo Cova (2008), em especial aquelas validadas pelo mercado, têm 

influência positiva na performance econômica, agregando valor aos stakeholders que 

compõem as organizações, direta ou indiretamente, principalmente os investidores e 

acionistas. 

 

Andrade e Rossetti (2007) destacam três fatores importantes para o crescimento 

econômico das nações: organizações confiáveis, bons fundamentos 

macroeconômicos e recursos competitivos. De acordo com os autores, para que essa 

trilogia econômica se torne viável, faz-se necessário um clima de negócios saudável, 

gerado pelas boas práticas de governança corporativa. Rogers (2006) destaca dois 

principais mecanismos pelos quais as boas práticas de governança corporativa 

impulsionam o desenvolvimento econômico de uma nação: o primeiro, a governança 
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corporativa está diretamente relacionada com o financiamento e investimento, ou seja, 

a capacidade de atração de novos acionistas e de alavancagem financeira ligada às 

boas práticas de governança corporativa; e, em segundo, constatam-se os impactos 

da governança corporativa sobre a eficiência do sistema econômico das nações. 

Portanto, as boas práticas são indutoras do desenvolvimento nas empresas e 

desenvolvimento dos países. 

 

Entende-se que boas práticas de governança estimulam a disciplina dos gestores e, 

os mecanismos de governança corporativa, induzem a uma alocação eficiente nas 

empresas de recursos, contribuindo para o seu melhor desempenho econômico e para 

o crescimento econômico do país. Para Fully, Oliveira e Bárbara (2018), a aplicação 

das boas práticas acarreta um controle maior dos riscos nos investimentos. 

 

A busca de maior transparência por meio das boas práticas de governança corporativa 

nas organizações passou a se estender para outros setores, como as empresas 

públicas (Fontes & Picolin, 2008) e as empresas de menor porte (Ribeiro, 2009b). Da 

mesma maneira, estendeu-se às empresas de capital pelo mundo, por intermédio de 

modelos legitimados, respaldados pelos principios balizadores das boas práticas de 

governança corporativa (Andrade & Rossetti, 2007), isso é, disclosure, accountability, 

fairness e compliance. 

 

2.2.1 Princípios da governança corporativa 

 

No Brasil, entre as principais iniciativas de estímulo e aperfeiçoamento do modelo de 

governança corporativa das companhias, destaca-se a criação do Novo Mercado pela 

Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) (Malacrida & Yamamoto, 2006), que 

promove as boas práticas e relatórios confiáveis.  

 

Toda empresa possui um estatuto social no qual podem ser identificadas as diretrizes 

e os valores que norteiam suas práticas. A partir dessas definições e de seu 

cumprimento na prática organizacional podem observadas essas práticas e o nível de 

governança corporativo instalado na empresa. Segundo o IBGC (2015), as bases da 

boa governança variam de acordo com o tipo de empresa e o ambiente corporativo 

em que a organização está inserida.  
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Os princípios básicos de governança corporativa permeiam, em maior ou menor grau, 

todas as práticas e, sua adequada adoção, resulta em um clima de confiança tanto 

internamente como nas relações com terceiros, como apresenta a Figura 1. 

 

PRINCÍPIO CARACTERÍSTICAS 

Transparência 

Consiste no desejo de disponibilizar para as partes interessadas as 
informações que sejam de seu interesse e não apenas aquelas impostas por 
disposições de leis ou regulamentos. Não deve restringir-se ao desempenho 
econômico-financeiro, contemplando também os demais fatores (inclusive 
intangíveis) que norteiam a ação gerencial e que conduzem à preservação 
e à otimização do valor da organização. 

Equidade 
Caracteriza-se pelo tratamento justo e isonômico de todos os sócios e 
demais partes interessadas (stakeholders), levando em consideração seus 
direitos, deveres, necessidades, interesses e expectativas. 

Prestação de 
Contas 

Os agentes de governança devem prestar contas de sua atuação de modo 
claro, conciso, compreensível e tempestivo, assumindo integralmente as 
consequências de seus atos e omissões e atuando com diligência e 
responsabilidade no âmbito dos seus papéis 

Responsabilidade 
Corporativa 

Os agentes de governança devem zelar pela viabilidade econômico-
financeira das organizações, reduzir as externalidades negativas de seus 
negócios e suas operações e aumentar as positivas, levando em 
consideração, no seu modelo de negócios, os diversos capitais (financeiro, 
manufaturado, intelectual, humano, social, ambiental, reputacional, etc.) nos 
curto, médio e longo prazos. 

Figura 1 
Princípios básicos da governança corporativa 
Fonte: Adaptado de Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. (2015). Código das melhores 
práticas de governança corporativa. (5a ed.). São Paulo: IBGC. Disponível em 
https://conhecimento.ibgc.org.br/Paginas/Publicacao.aspx?PubId=21138 

 

Esses princípios: transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade 

corporativa, bem como a sua adoção, são ações voluntárias da empresa e impactam 

bem mais do que as exigências legais (Gastim & Oliveira,2014). Para o IBGC (2015), 

se deve enfatizar a importância dos princípios básicos da boa governança corporativa, 

pois estão por trás dos fundamentos e das práticas e aplicam-se a qualquer tipo de 

organização, independentemente de porte, natureza jurídica ou tipo de controle. Se 

as melhores práticas podem não ser aplicáveis a todos os casos, os princípios o são, 

formando o alicerce sobre o qual se desenvolve a boa governança. Os princípios são 

úteis para criar um conceito comum às diversas formas de organização (privada, 

pública, voluntária etc.), tornando a análise da governança mais geral diante da 

multiplicidade de definições encontrada na bibliografia atual, podendo ser aplicada 

inclusive nas universidades (Castello & Pont Vidal, 2018). 

 

https://conhecimento.ibgc.org.br/Paginas/Publicacao.aspx?PubId=21138
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Segundo Brunner (2011), a governança a nível universitário se entende pela forma de 

como as instituições são organizadas e operadas internamente ‐ do ponto de vista da 

sua governança e gestão ‐ e suas relações com entidades e atores externos com o 

objetivo de garantir os objetivos do ensino superior. Assim, a governança corporativa 

pode contribuir com as boas práticas em muitos tipos de empreendimentos, na forma 

de administração e controle de uma organização, podendo ser sem fins lucrativos ou 

filantrópicas, controladas por capitais privados ou públicos e qualquer que seja sua 

forma, societária, comunitária, associativa, fundação ou cooperativa (Santos, 2008). 

Para o IBGC (2015), em seu código das melhores práticas de governança corporativa, 

os princípios e as boas práticas deste sistema aplicam-se a qualquer tipo de 

organização, independente do porte, natureza jurídica ou tipo de controle. 

 

Andrade e Rossetti (2007) explicam que o controle institucional ocorre por meio de 

uma estrutura de poder e tomada de decisão bem definida e um sistema normativo 

interno que regula as relações e o comportamento com base ética, por intermédio de 

processos parametrizados e transparentes, agregando valor à organização. A 

governança corporativa é caracterizada como um sistema de relações, pelo qual 

conselhos e órgãos são responsáveis pela gestão conjunta de uma organização. De 

acordo com Silva (2012) e Mello e Silva (2018), tais práticas otimizam o desempenho 

de uma instituição, resultando em maior segurança para os investidores, empregados 

e credores. 

 

2.3 Governança corporativa nas instituições de educação superior 

 

Ao longo dos anos 2000, o conceito de governança começou a ser utilizado na análise 

de políticas públicas para apresentar as estruturas de cooperação que se articulam 

entre os atores privados bem como esses e os atores públicos, sob a forma de uma 

autorregulamentação societal (Gastim & Oliveira, 2014). Pelo fato de o termo 

governança ser bastante amplo, o seu uso varia de acordo com o enfoque e a área 

em que é estudado (Castello & Pont Vidal, 2018).  

 

As Instituições de Educação Superior têm algumas características que as distinguem 

das organizações clássicas, entre elas, as dificuldades para padronizar suas 

atividades essenciais e o ensino e pesquisa, de forma intangível como o conhecimento 
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que deve gerar, transmitir e disseminar (Rodolfo & Fernando, 2018). Contudo, mais 

recentemente, a área educacional percorreu episódios de fusões e aquisições em que 

instituições abriram o seu capital para consolidar a sua competitividade, possibilitando 

a inserção da governança corporativa nesse segmento (Andrade & Quel, 2018). A 

transição do modelo de gestão familiar impulsiona a profissionalização do setor. 

 

Segundo Costa (2019), na área educacional, existe uma recente profissionalização da 

gestão administrativa em algumas Instituições de Educação Superior e, a união entre 

a qualidade no ensino e gestão corporativa, despontam como fatores essenciais para 

o sucesso financeiro das empresas do setor privado no país. Essa profissionalização 

imprime nos processos acadêmicos e administrativos uma gestão mais técnica, que 

envolve as políticas educacionais, institucionais e o mercado (Favero & Guimarães, 

2019). 

 

A gestão corporativa nas empresas tem trazido vantagens para a educação como um 

todo, melhorando não só as questões administrativas, com a superação de antigos 

problemas, mas também, ampliando a qualidade nos espaços acadêmicos (Sarfati & 

Shwartzbaum, 2013). Além disso, há uma tendência global, segundo Saint (2009) e 

Brito (2017), de: a) afirmação da universidade pública, tendo autonomia reforçada; b) 

participação de atores externos nos órgãos de decisão junto com os atores internos; 

c) substituição de práticas de nomeações feitas pelos governos; e d) implementação 

de órgãos consultivos, formados por especialistas para pensar a academia com vistas 

à excelência e à qualidade na gestão do ensino superior.  

 

Quanto à preocupação do setor privado com a gestão da atividade educacional, 

vincula-se às duas transformações pelas quais passavam seus estabelecimentos: 

uma de natureza institucional, quando se transformaram em universidades, na maioria 

das vezes, mediante processos de fusão e/ ou aquisições e, outra, de pessoa jurídica, 

ao optarem pela finalidade lucrativa (Sampaio, 2011).  

 

A necessidade de serviços de ensino superior de qualidade está aumentando a cada 

ano, forçando as instituições a alavancarem o seu desempenho e os seus resultados 

cada vez mais, sendo a governança corporativa capaz de integrar da melhor forma a 

gestão mediante à promoção das boas práticas (Sabandar, Tawe & Musa, 2018), tanto 
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para a instituição privada como para a pública. Ambas as instituições, privada e 

pública, procuram adotar novos modelos de gestão, na busca de boas práticas e, 

consequentemente, da qualidade no ensino superior. 

 

Para atenderem a legislação do setor e, ao mesmo tempo, cumprir suas missões, as 

Instituições de Educação Superior têm o desafio de se manterem fortes no 

atendimento dos indicadores que as ranqueiam. Além disso, dotam-se da capacidade 

de reagir nas adversidades, se adaptando às mudanças permanentes que impactam 

esse segmento. Dessa maneira, as universidades se sentem na obrigação de 

adotarem estruturas e procedimentos, configurados em um modelo de governança 

que lhes permitam assegurar a eficiência, a eficácia e a relevância nos seus 

funcionamentos (Brunner, 2011). 

 

Polizel e Steinberg (2013) elencaram nove pontos sobre os benefícios das práticas de 

gestão corporativa em Instituição de Educação Superior:  

 

1. Economia de escala com a constante padronização e integração de 

processos. 

2. Maior controle de custos, fruto de uma gestão mais profissional. 

3. Menores valores de mensalidades, reflexo da redução de custos.  

4. Políticas mais agressivas de comunicação e marketing.  

5. Maior potencial de recursos para investimentos.  

6. Consolidação, concentração de grande número de alunos.  

7. Acesso ao capital de baixo custo. 

8. Padronização de processos.  

9. Acesso facilitado (menor custo) a recursos metodológicos e didáticos.  

 

Preconizado por Ávila e Bertero (2016) quando afirmam que a utilização de preceitos 

de governança surge como forma de estruturação de procedimentos capazes de 

estabelecer um maior nível de profissionalização à condução do empreendimento. 

 

A atuação ética dos indivíduos permite que as melhores práticas conduzam as 

organizações à boa governança, reduzindo suas chances de fracasso e aumentando 

as de sucesso (IBGC, 2015). Portanto, a governança corporativa, com suas boas 
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práticas, se mostra instrumento ideal para fortalecer a gestão das Instituições de 

Educação Superior, minimizando conflitos entre mantenedora e mantida. Contudo, o 

desafio é encontrar um princípio de eficácia que facilite a implementação de decisões 

estratégicas e gerenciar a organização de maneira a garantir a continuidade de suas 

funções. Isso, ajuda a produzir resultados satisfatórios para as várias partes 

interessadas, em meio a um ambiente turbulento e, às vezes, hostil, que se mostra o 

ensino superior atualmente (Brunner, 2011). Essas ações promovem, cada vez mais, 

a gestão e a relevância dos relacionamentos equilibrados, que satisfaçam os 

interesses dos stakeholders, além de manter as gestões competitivas e que permitam 

não perderem de vista o seu fim, que é a qualidade do ensino superior. 

 

2.4 Instituição de Educação Superior (IES) 

 

Nas últimas décadas, o ensino superior brasileiro foi marcado pela expansão e 

crescente participação do setor privado (Salata, 2018). De acordo com os dados do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira ([INEP], 

2019), de forma sistemática, observa-se o aumento no número de alunos matriculados 

na graduação do ensino superior brasileiro, sendo que, na última análise, houve 

elevação significativa de entrantes no ensino a distância, consequentemente, na 

quantidade de Instituições de Educação Superior no Brasil (INEP, 2019). 

 

A educação superior pode ser oferecida por Instituição de Educação Superior pública 

ou privada, sendo que as instituições de educação superior privadas podem ser 

controladas, administradas e mantidas por uma pessoa física ou jurídica, denominada 

entidade mantenedora, responsável pela gestão e obtenção dos recursos para 

atender às necessidades das mantidas (Rossetti, 2009). Independentemente da 

hierarquia e autonomia universitária, toda a mantida deve ter sua gestão educacional 

bem definida, estruturada para a tomada de decisões que garantam a performance 

educacional-empresarial e a qualidade do ensino (Andrade & Quel, 2018). 

 

As Instituições de Educação Superior, enquanto organizações, também estiveram no 

longo dos anos expostas às mudanças globais que transformaram a sua gestão em 

um processo dinâmico e desafiador (Nunes & Moraes, 2018). O mercado das 

instituições de educação superior no Brasil continua a crescer, atualmente, o país 



29 
 

conta com, aproximadamente, 2.537 Instituições de Educação Superior, das quais 

2.238 (88% do total) são instituições privadas (INEP, 2019).  

 

Conforme apresenta o censo de educação de 2019, a rede privada conta com mais 

de 6,3 milhões de alunos, o que garante uma participação de 75% do sistema de 

educação superior no Brasil. Ou seja, de cada quatro estudantes de graduação, três  

frequentam uma instituição privada, (INEP, 2019), como apresenta a Figura 2. 

 

 

Figura 2 
Participação de rede privada na educação superior 
Fonte: Adaptada de Instituto Nacional de Educação Superior Anísio Teixeira. (2019). Censo da 
educação superior2018 – Divulgação dos resultados. Brasília: MEC. Disponível em 
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2019/apresentacao_
censo_superior2018.pdf.  

 

A educação superior se transformou em um grande negócio que atrai o capital privado 

nacional e internacional (Rosseto, 2009). Diante desse cenário, a necessidade de uma 

gestão organizada nas instituições tem se tornado cada vez mais evidente na gestão 

das empresas educacionais.  

 

Com novos formatos de gestão e formas de captação de recursos, as instituições se 

preparam para duas demandas: a expansão para novos mercados, se expandindo 

para onde existe demanda; e a busca por controlar e minimizar os problemas por meio 

da forma de gerir, partindo para uma gestão mais profissional (Rosseto, 2009).  

 

Costa (2019) afirma que, pela alta fragmentação do ensino superior privado, com fins 

lucrativos, prevalece ainda a administração familiar no comando dos negócios e o 

http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2019/apresentacao_censo_superior2018.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2019/apresentacao_censo_superior2018.pdf
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baixo desenvolvimento institucional, quando se trata de faculdades. Para Kato e 

Meguins (2020), o crescimento da educação superior privada ocorreu divido à 

expansão mercantilizada para as políticas educacionais na educação superior. 

Realidade que vem mudando de forma rápida, uma vez que as instituições familiares 

abrem seu capital na bolsa de valores e a aderem às boas práticas da governança 

corporativa que geram maior transparência e competitividade.  

 

A entrada de novos atores na gestão empresarial educacional, tais como os fundos 

de investimentos, alguns bancos, os executivos do mercado financeiro ou os novos 

acionistas, pelas vias desse setor econômico, exigem a implantação de um modelo 

associado às grandes corporações, mais competitivo e dinâmico (Sécca & Leal, 2009). 

O gerenciamento dessas Instituições de Educação Superior assume novos desafios 

consoante às crises de hegemonia, legitimidade e institucionalidade vivenciadas por 

essas instituições (Bizarria, Moreira e Barbosa, 2018). 

 

MacLennan, Semensato e Oliva (2015) explicam que o contexto externo, mais 

especificamente as leis, os regulamentos, as normas institucionais e notas técnicas, 

são fatores que incidem no funcionamento das empresas e, mais especificamente, 

das instituições de educação. Para Andrade e Quel (2018), essas modificações 

frequentes, que sucedem na área educacional, impactam nos saberes e competências 

da instituição, de modo a redefinir seus resultados, a qualidade dos serviços, a 

competitividade, bem como suas fraquezas e potencialidades, levando as Instituições 

de Educação Superior a gerenciar seus recursos com vistas a atingir resultados que 

agreguem valor e consolide suas marcas. 

 

Souza, Forte e Oliveira (2012) afirmam que, em virtude da crescente 

profissionalização do setor de ensino superior brasileiro, a cobrança por maior 

responsabilidade social, faz com que as Instituições de Educação Superior busquem 

adequar a sua gestão às boas práticas de governança. Compreende-se o importante 

papel social que as Instituições de Educação Superior desempenham na comunidade, 

porém, verifica-se que, somente o desempenho formal, não é suficiente para analisar 

o impacto que essas organizações e sua governança realizam no espaço onde estão 

inseridas. 
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As instituições de educação superior familiar são o início de muitas empresas 

educacionais que acabam abrindo o capital ou sendo incorporadas por outras 

Instituições de Educação Superior. Para Campos (2006), as empresas familiares são 

apenas o ponto de partida para o desenvolvimento das organizações econômicas. 

 

Trigo, Lima e Oliveira (2014) destacam que as Instituições de Educação Superior têm 

um papel muito importante, uma vez que são responsáveis pela formação das 

pessoas e, consequentemente, da sociedade, pois formam os profissionais que 

assumem posições de decisão nas empresas. Nesse sentido, têm papel fundamental 

no desenvolvimento de sociedades sustentáveis, devendo ser modelo de 

sustentabilidade. O contexto organizacional no qual as Instituições de Educação 

Superior estão inseridas inclui as preocupações com o meio ambiente e as questões 

sociais, tendo em vista que a sociedade, de forma geral, e os stakeholders passaram 

a observar as ações e as práticas sociais e ambientais das organizações (Kruger, 

Zanella, Barichello, & Petri, 2018). 

 

A responsabilidade social é a forma de gestão que se define pela relação ética e 

transparente da organização com todos os stakeholders e pelo estabelecimento de 

metas empresariais compatíveis com o desenvolvimento sustentável da sociedade 

(Young, 2009). Preserva os recursos ambientais e culturais para gerações futuras, 

respeitando a diversidade e promovendo a redução das desigualdades sociais 

(Bizarria et al., 2018). 

 

A adoção de boas práticas é uma forma de as empresas se tornarem competitivas no 

mercado, desenvolvendo estratégias de longevidade. Alguns grupos educacionais 

brasileiros já abriram capital adotando boas práticas de governança corporativa. A 

motivação que está levando essas empresas privadas a abrirem o capital e a 

expansão nas universidades públicas, se deve a acirrada competição no setor, sendo 

mais exigida a profissionalização das Instituições de Educação Superior tanto públicas 

como privadas (Rosseto, 2009).  

 

As mudanças recorrentes na área educacional imputam a associação do binômio 

qualidade-resultado ao desempenho organizacional, tais como: produtividade, 

lucratividade e competitividade, de forma que diligenciem saber os indicadores de 
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eficiência e eficácia (Andrade & Quel,2018). Nessa perspectiva, os desafios atuais 

exigem que as instituições procurem o equilíbrio entre sua manutenção enquanto 

centro de formação de alto nível e sua competitividade. De qualquer forma, seja oferta 

de educação pública ou privada, a finalidade da educação superior está estabelecida 

nos termos do parágrafo do artigo 43 da LDB/96, que possibilita essas diversas 

configurações e modelos educacionais (Diniz & Goergen, 2019). 

 

Existe uma pressão da sociedade atual baseada em duas questões: a globalização 

do conhecimento, que aumenta a demanda por ensino superior de qualidade e a 

competição do setor, em que, ambas, acabam tendo uma influência significativa no 

ensino superior. Daí, a importância das boas práticas desenvolvidas ao implantar a 

governança corporativa. A governança corporativa ganha espaço na vida empresarial, 

contudo, os escândalos de corrupção causam prejuízos a todos os envolvidos na 

organização (Parno, Muritiba & Muritiba, 2019). Portanto, a adoção de boas práticas 

garante o crescimento transparente e expansão dos negócios educacionais. 

 

De qualquer modo, como bem observa Segrera (2012), independente de sua natureza 

pública ou privada, o ensino superior tem uma responsabilidade pública fundamental 

relacionada aos conteúdos curriculares, à ética e aos valores transmitidos, sendo 

necessário buscar equilíbrio entre o conhecimento economicamente pertinente e o 

sentido humano, ainda que a formação universitária deva contemplar a esfera 

profissional. As Instituições de Educação Superior necessitam realizar práticas e 

movimentos para conectar-se com os problemas da população e desenvolver sua 

responsabilidade social com o objetivo de agregar resultado ao desempenho e 

desenvolver a região onde estão inseridas (Bussler, 2017). 

 

2.5 Estudos que tratam sobre governança corporativa em Instituições de 

      Educação Superior 

 

No segmento educacional, pesquisas relacionadas com a governança corporativa têm 

se voltado, principalmente, para as empresas de capital aberto. Grings e Vier (2019) 

revelam que as Instituições de Educação Superior estão vivendo uma fase de 

transformação na busca da profissionalização do seu quadro diretivo para atender às 

boas práticas, convergindo para os modelos praticados nos maiores grupos 
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educacionais presentes no mercado brasileiro, onde a governança corporativa tem 

expressiva importância. 

 

Nos estudos sobre a governança corporativa e sua inserção nas Instituições de 

Educação Superior, alguns autores se destacaram nos últimos cinco anos – 2015 a 

2020, como apresenta a Figura 3. 

 

AUTORES ANO 
PRINCIPAIS ACHADOS DOS ESTUDOS 

(Contribuições teóricas) 

Maclennan, 
Semensato 

e Oliva 
2015 

Concluiu que as IES’s relacionavam práticas de governança corporativa com 
a responsabilidade social empresarial e constataram que tanto as instituições 
com fins lucrativos como aquelas sem fins lucrativos, utilizam tais práticas com 
um enfoque denominado reativo. 

Vilela 2016 

Constatou que uma IES privada, mesmo não possuindo um sistema de 
governança corporativa estruturado, mas aplicando práticas que se 
aproximam dos princípios deste sistema, pode ter avanços e benefícios em 
sua gestão. 

Bussler 2017 

Importante ressaltar a conclusão que este estudo proporcionou: em 
instituições comunitárias de ensino superior, o número de alunos, não 
necessariamente, refletiu um desempenho econômico-financeiro positivo e 
crescente. As contribuições da governança no desempenho da UNIJUÍ estão 
relacionadas ao legado dos integrantes da estrutura de governança da 
universidade. Na UNIVATES, as principais contribuições da governança para 
o desempenho também estão atreladas ao legado dos integrantes da estrutura 
de governança da ICES. 

Castello e 
Pont Vidal 

2018 

Diante dos conceitos trazidos, foi possível observar a semelhança entre as 
definições de governança e sistemas complexos. Ambos tratam da interação 
entre subsistemas que, no caso das universidades, entende-se como sendo 
os setores internos (pró‐ reitorias/faculdades/institutos, etc.). É fato que a boa 
governança universitária contribui para a eficiência e eficácia das ações desta 
organização, porém, ainda se faz necessária maior atuação das universidades 
da Amazônia para efetivar esta prática. 

Kreuzberg 
e. Vicente 

2018 

Pela análise conceitual, verificou-se o destaque a elementos como a 
separação de propriedade e controle, os problemas de agência, os 
mecanismos de monitoramento, os direitos e responsabilidades, aspectos da 
estrutura da corporação e o envolvimento de outros stakeholders. Em relação 
às funções, destaca-se o fato de assegurar o retorno do investimento, 
minimizar conflitos, alinhar interesses, melhorar o desempenho, 
monitoramento, minimizar o risco, transparência, eficiência e eficácia e função 
stewardship. A governança corporativa enquanto processo, reflete em 
modelos e mecanismos que asseguram a eficácia na tomada de decisões, 
desenvolvimento de práticas de monitoramento e na eficiência na alocação de 
recursos. 

Mello e 
Silva 

2018 

Os resultados evidenciam que a entidade adota um grande número das 
práticas de governança corporativa propostas pelo IBGC, adaptando algumas 
delas de forma a atender especificidades da instituição. Porém, não segue 
recomendações específicas e primordiais, principalmente no que tange às 
categorias de conselho fiscal e do órgão colegiado superior. 

(Continua...) 

Figura 3 
Autores, ano de publicação e contribuições teóricas 
Fonte: Elaborada pela autora 
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AUTORES ANO 
PRINCIPAIS ACHADOS DOS ESTUDOS 

(Contribuições teóricas) 

Grings e 
Vier 

2019 

Foi possível concluir que o número de instituições que consideram as práticas 
extremamente, muito ou somente importantes, superaram, com certa 
vantagem, as que não consideram importante. Contudo, é possível perceber, 
por intermédio das respostas obtidas, que muitas recomendações, apesar de 
serem consideradas importantes, não são praticadas, o que ficou evidente nos 
quesitos Código de ética, Auditoria interna e Plano de sucessão. 

Silva, Silva, 
Dumes e 
Martins-

Silva 

2019 

Segundo os autores os resultados rementem à algumas reflexões. 
Primeiramente, é possível que o fato de a Estácio e a Kroton serem mais 
experientes no mercado de capitais tenham tido a oportunidade de evoluir 
mais com a sua configuração de governança corporativa. Processos este que 
a Anima e a Ser (mais recentes em termos de mercado de capitais) ainda 
estão passando. Sob este ponto de vista, é possível que, em um futuro 
próximo, a Anima e a Ser alcancem o mesmo estágio de governança 
corporativa já vivenciado pela Estácio e pela Kroton. 

Rosa et al. 2019 

Constatou-se que, na instituição estudada, há um pequeno hiato entre os 
interesses da mantenedora e da mantida, fortes valores organizacionais, 
porém, pouco disseminados e práticas que, embora contribuam para a eficácia 
organizacional, possuem pontos a melhorar. As melhores práticas dizem 
respeito a ações para garantir a perpetuidade da organização. Contudo, o 
maior hiato encontra-se na gestão de pessoas que, por sua vez, é fundamental 
para o desenvolvimento da organização. 

Costa 2019 

Neste artigo, evidenciou-se o estreitamento dos laços entre educação e 
mercadoria, por meio do estudo de caso. O que parece se constituir como uma 
característica fundamental do sistema capitalista, ou seja, de mercantilizar 
qualquer coisa. Como tratado, opiniões diversas abordam o tema, sejam elas 
favoráveis ou contrárias a esse processo. Se os mecanismos de concentração 
são historicamente inerentes à estrutura do capital, também não se pode 
negar que o acesso a determinados tipos de bens passou a fazer parte das 
vivências de parte das massas populacionais, como no caso de um ensino 
superior de baixa qualidade. 

Santos, 
Pereira e 

Lucas 
2020 

Verificou-se não haver um padrão no tratamento das informações sobre a 
performance socialmente responsável das IES’s, tampouco são claras em 
aspectos de transparência e governança. A divulgação dos relatórios segue 
um modelo de informação legalista, disponibilizando o mínimo necessário 
exigido pela legislação. Não se verificou a divulgação espontânea de 
atividades socioambientais dessas instituições capaz de valorizar e incentivar 
o estabelecimento de uma cultura de responsabilidade socioambiental 

Siedschlag 
e Lana 

2020 

Por meio do levantamento dos estudos na área, foi possível verificar em 
primeira análise que o tema governança corporativa no contexto de IES’s e 
para universidades sem fins lucrativos é incipiente, faltam estudos que 
desenvolvam os mecanismos de governança corporativa no segmento do 
ensino superior. 

Kato e 
Meguins 

2020 
As considerações finais revelam que a incorporação da gestão profissional 
orientada pelo modelo de governança corporativa traz mudanças na cultura 
pedagógica, na gestão colegiada e nas condições de trabalho. 

(Conclusão) 

Figura 3 
Autores, ano de publicação e contribuições teóricas 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

MacLennan et al. (2015) buscou avaliar as estratégias de responsabilidade social 

empresarial observadas em Instituições de Educação Superior sob a ótica da 

governança corporativa, utilizando para isso, o guia das melhores práticas do IBGC e 
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acreditando que o seu trabalho contribui para o aprimoramento da gestão do ensino 

superior nos aspectos ligados ao tema. 

 

O estudo desenvolvido por Vilela (2016), investigou uma instituição privada que 

implantou as boas práticas de governança, mesmo sem um sistema estruturado para 

tal, mas, afirmando a sua importância para os procedimentos éticos e transparentes.  

 

Bussler (2016), em sua dissertação de mestrado, investigou a governança e o 

desempenho das instituições comunitárias de ensino superior. Ele observou que os 

valores da governança como a transparência, a equidade, a prestação de contas e a 

responsabilidade corporativa, bem como às dimensões, propriedade, princípios, 

propósitos, papéis, poder, práticas, pessoas e perpetuidade, estiveram presentes nos 

períodos analisados. 

 

Castello e Pont Vidal (2017) tiveram por objetivo a realização de um constructo teórico 

referente às práticas de governança pública em Instituições de Educação Superior, a 

partir da abordagem sistêmica e tendo como objeto de estudo a principal instituição 

de educação da Amazônia, a Universidade Federal do Pará (UFPA). Ofereceram um 

estudo inédito de análise de governança relacionada com a abordagem sistêmica e 

com constatações de carência de pesquisa sobre governança nas universidades da 

Amazônia. 

 

O estudo realizado por Kreuzberg e Vicente (2019), volta-se para a compreensão de 

fenômenos pela análise interligada da teoria da agência, teoria dos stakeholders, 

stewardship e dependência de recursos.  

 

As práticas de governança corporativa em Instituição de Educação Superior de uma 

universidade de Santa Catarina, foram estudadas por Mello e Silva (2018), que 

constataram que, mesmo a entidade adotando diversas práticas de governança 

corporativa, as práticas não efetuadas estão diretamente ligadas à estratégia e ao 

desempenho da organização, sendo importante uma apreciação pela gestão das 

implicações de tais variáveis na instituição. 
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Grings e Vier (2018) pesquisaram a governança corporativa em algumas Instituições 

de Educação Superior privadas no Rio Grande do Sul. Constataram a tendência de 

maior aderência às práticas de governança corporativa, visto o grau de importância 

atribuído pelos gestores às recomendações presentes nos questionamentos. A 

contribuição de Silva et al. (2019), pesquisam sobre a governança corporativa em 

Instituições de Educação Superior brasileiras listadas na Brasil, Bolsa e Balcão, 

apoiados na teoria de agência, para identificar a configuração desta estrutura nas 

instituições. Os autores separam em dois grupos as maiores instituições atuantes no 

Brasil, encontraram similaridade dentro dos grupos sobre as práticas de governança 

implementadas. 

 

Rosa et al. (2019) pesquisou sobre as práticas de governança corporativa adotadas 

em uma instituição comunitária de ensino superior do Rio Grande do Sul. Para tanto, 

utilizou-se a metodologia dos 8 Ps, proposta por Rossetti e Andrade (2016), que 

permite identificar, em oito dimensões (propriedade, princípios, propósitos, papéis, 

poder, práticas, pessoas e perpetuidade), hiatos em relação a situações desejáveis 

dos sistemas de governança.  

 

Costa (2019), em seu estudo, discutiu algumas das novas estratégias de gestão 

corporativa na Estácio Participações S.A., no período de 2007 a 2014, por intermédio 

de um estudo de caso. O autor identificou os reflexos da gestão corporativa no 

crescimento do número de alunos nos ensinos presenciais e a distância, no âmbito da 

graduação e da pós-graduação. Considerou que na estruturação de instituições que 

não têm o compromisso com o ensino, a pesquisa e extensão são mais baratas, em 

contrapartida, a receita bruta, receita líquida, o custo dos serviços prestados, lucro 

bruto, lucro líquido e patrimônio líquido cresceram de maneira significativa 

 

O estudo (Santos et al., 2020) procurou relacionar a estrutura de governança do 

ensino superior com as informações de responsabilidade socioambiental 

evidenciadas por Instituições de Educação Superior de capital aberto. O estudo, de 

caráter exploratório, utilizou-se de pesquisa documental em dados qualitativos e 

quantitativos de domínio público. Os resultados obtidos consideram não haver um 

padrão no tratamento das informações sobre a performance socialmente responsável 
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das Instituições de Educação Superior, tampouco são claras nos aspectos de 

transparência e governança. 

 

Siedschlag e Lana, (2020) desenvolveram um estudo com o objetivo de compreender 

a dinâmica dos mecanismos de governança corporativa em universidades sem fins 

lucrativos. Concluíram que o tema governança corporativa, no contexto das 

Instituições de Educação Superior e das universidades sem fins lucrativos, é 

incipiente. Consideram que faltam estudos que desenvolvam os mecanismos de 

governança corporativa no segmento de ensino superior. 

 

Kato e Menguins (2020) realizaram um estudo de caso, com análise documental e a 

análise de três entrevistas semiestruturadas com os professores da Universidade da 

Amazônia/Ser Educacional. Isso, para compreender os efeitos das mudanças 

ocorridas no trabalho docente, nas atividades de ensino, nas condições de trabalho e 

na gestão universitária a partir de sua venda para o Grupo Ser. As análises revelaram 

que a incorporação da gestão profissional orientada pelo modelo de governança 

corporativa trouxe mudanças na cultura pedagógica, na gestão colegiada e nas 

condições de trabalho. 

 

De forma geral, as pesquisas de governança corporativa em Instituições de Educação 

Superior apresentam estudos sobre as empresas de capital aberto, a 

responsabilidade social corporativa, o tratamento de problemas de agência existentes 

entre gestores e stakeholders e a aplicação das boas práticas deste sistema na gestão 

dessas instituições, envolvendo a estrutura da mantenedora e da mantida. Todavia, 

as pesquisas exploram muito pouco quando a governança corporativa se volta para 

as instituições de educação privada familiar. 
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3 Procedimentos Metodológicos 

 

Esta dissertação foi elaborada a partir de uma pesquisa bibliográfica, com a finalidade 

de apresentar o que já foi publicado sobre o tema. O seu desenvolvimento teve como 

base publicações em livros, teses, dissertações acadêmicas, artigos em revistas 

especializadas, jornais, manuais e sites da web, oferecendo suporte para a construção 

e aplicação da pesquisa de campo. 

 

3.1 Tipo de pesquisa 

 

A natureza da pesquisa é predominantemente qualitativa. O tipo de investigação 

escolhido para a sua realização caracteriza-se como exploratória. É realizada em 

áreas na qual há pouco conhecimento acumulado e sistematizado. Por sua natureza 

de sondagem, não comporta hipóteses que, todavia, poderão surgir durante ou ao 

final da pesquisa (Vergara, 2009).  

 

No que diz respeito aos meios de investigação, trata-se de uma pesquisa de campo 

que, de acordo com Vergara (2009, p. 43), é uma: “investigação empírica realizada no 

local onde ocorre ou ocorreu um fenômeno ou que dispõe de elementos para explicá-

lo. Pode incluir entrevistas, aplicação de questionários, testes e observação 

participante ou não”. 

 

3.2 Universo e amostra  

 

O universo de pesquisa é composto por Instituições de Educação Superior privadas. 

A amostra, é uma Instituição de Educação Superior privada localizada na cidade de 

Teresina (PI), a qual aceitou ser objeto da pesquisa. Se trata, portanto, de uma 

pesquisa de campo em uma Instituição de Educação Superior familiar. Os dados 

secundários foram levantados a partir do site da instituição pesquisada, do Ministério 

da Educação (MEC) e do INEP. 

 

Considerando que população é o agregado ou a soma de todos os elementos que 

compartilham algum conjunto de características comuns, em conformidade com o 
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universo da pesquisa (Vieira & Zouain, 2004), tem-se, no caso da amostra, um 

subgrupo previamente selecionado para participação no estudo (Malhotra, 2010).  

 

3.3 Instituição de Educação Superior de Teresina - PI 

 

A Instituição de Educação Superior, objeto de estudo, localiza-se no município de 

Teresina, capital do estado do Piauí. Estado que ocupa, aproximadamente, 3% do 

território brasileiro, tendo como limites os estados do Ceará, Pernambuco, Bahia, 

Tocantins, Maranhão e, também, pelo oceano Atlântico. 

 

Historicamente, Teresina desenvolveu-se por meio do Rio Parnaíba, por intermédio 

da navegação fluvial. O município é conhecido por Cidade Verde, codinome dado pelo 

escritor maranhense Coelho Neto, em virtude de ter ruas e avenidas entremeadas de 

árvores. É um município em fase de crescimento galopante e, atualmente, possui uma 

área de 1.673 km². É considerada uma das mais prósperas cidades brasileiras, 

destacando-se no setor de prestação de serviços, comércio intenso, rede de ensino 

avançada, eventos culturais e esportivos, congressos e indústria têxtil. Possui uma 

justiça trabalhista célere e um grande complexo e moderno centro médico, que atrai 

pacientes de vários estados (Centro de Ensino Superior do Vale do Parnaíba 

[Cesvale] ,2019). 

 

A Instituição foi fundada em 1985. Atualmente, com mais de 34 anos de relevantes 

serviços prestados à sociedade piauiense, credenciada por decreto federal em 1985, 

quando foi autorizado o curso de Ciências Contábeis, seguido em 1996 pelo curso de 

Administração. Na sequência, o curso de Secretariado Executivo e o bacharelado em 

Direito e, nos dias de hoje, tem a autorização de três cursos de graduação presenciais.  

Foi definida como objeto do estudo por ter as características exigidas pela pesquisa. 

Isto é, o ser uma Instituição de Educação Superior familiar e pelo aceite em participar 

desta investigação. 

 

É uma Instituição de Educação Superior mantida por pessoa jurídica de direito 

privado, com fins lucrativos. Constituída sob a forma de sociedade limitada, registrada 

no cartório civil das pessoas jurídicas Nazareno Araújo do estado do Piauí, registro 

número 12.992 e com sede e foro na cidade de Teresina. Tem por finalidade a 
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educação, a cultura, a comunicação e a manutenção de instituições de educação de 

todos os níveis e graus, promoção e disseminação da cultura e prestação de 

assistência social aos mais necessitados (Cesvale, 2019). 

 

Por objetivo institucional, a Instituição de Educação Superior optou por investir na 

oferta de ensino de qualidade, facilitando o acesso à educação superior. A Instituição 

de Educação Superior entende por ensino de qualidade aquele que busca o 

desenvolvimento das habilidades necessárias à geração de profissionais com sólido 

embasamento em sua área de formação, capazes de atuar no mercado de trabalho 

com visão crítica, ética e capacidade transformadora, em um contexto interdisciplinar 

e humanístico (Cesvale, 2019). 

 

A instituição tem como missão a formação de profissionais, de nível superior, 

competentes e éticos, aptos à produção de conhecimentos científicos e tecnológicos 

a fim de desenvolver atividades que contribuam, de forma significativa, para o 

crescimento da sociedade. Para o cumprimento de sua missão, adota uma política 

institucional voltada para o fortalecimento do ensino, das atividades socioculturais e 

de responsabilidade social e o desenvolvimento de procedimentos relacionados à 

investigação científica e à extensão. 

 

De acordo com o Cesvale 2019/2023, suas ações seguem os princípios da gestão 

participativa, da qualidade, da transparência administrativa, garantindo a qualidade 

dos serviços prestados e a formação de profissionais capazes de competir no 

mercado de trabalho. A Instituição de Educação Superior tem por finalidade, promover 

o desenvolvimento educacional, mediante a oferta de cursos de ensino superior, 

integrada à investigação científica e à extensão, primando pela formação integral do 

indivíduo, despertando-lhe o senso crítico, a ética e a capacidade de julgar e agir 

corretamente. Nesse sentido, a instituição empreende um processo educativo que 

contribui para o pleno desenvolvimento do aluno, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação profissional para o trabalho. 

 

Os valores institucionais no desempenho das atividades da instituição, de acordo com 

o Cesvale, são:  
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. Ética: conduta necessária a quem se propõe a dirigir uma instituição de 

educação e que implica respeito aos direitos dos outros, na lisura no trato dos 

recursos/bens, na transparência dos atos administrativos e acadêmicos. 

. Democracia: como o melhor caminho para uma instituição em que a opinião é 

quase sempre produto da reflexão pela representação de seus pares. 

 Pluralismo: aceitação de pontos de vista e de modos diferentes de abordar o 

real, a convivência entre contrários, a polêmica e o diálogo como exercício da 

crítica. 

. Autonomia: consolidação do caráter comunitário, preservando a necessária 

autonomia no exercício de sua Missão. 

. Solidariedade: concepção de educação com especial responsabilidade na 

construção de um homem mais solidário e um mundo mais humano, 

compreendendo o homem como primeira finalidade das estruturas econômicas, 

sociais, políticas e jurídicas. 

. Comprometimento: compromissos com a comunidade em que está inserida, 

por meio de ações educacionais, desenvolvendo com seus estudantes o 

desempenho crítico e eficaz da cidadania, formando cidadãos responsáveis, 

capazes de exercer a liderança de grupos sociais dos quais participem, 

priorizando soluções éticas, criativas e democráticas capazes de superar os 

problemas com os quais venham a se defrontar (Cesvale, 2019). 

 

A Instituição de Educação Superior  promove ações institucionais no que se refere à 

valorização da diversidade, do meio ambiente, da memória cultural, da produção 

artística e do patrimônio cultural, além de ações afirmativas de defesa e promoção 

dos direitos humanos e da igualdade étnico-racial, de modo transversal aos cursos 

ofertados, ampliando as competências dos egressos e ofertando mecanismos de 

transmissão dos resultados para a comunidade. Nesse sentido, a instituição organiza 

seminários temáticos sobre a valorização da diversidade, do meio ambiente, da 

memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural e, ações afirmativas 

de defesa e promoção dos direitos humanos e da igualdade étnico-racial. 

(Cesvale,2019) 

 

A organização administrativa da Instituição de Educação Superior possui uma 

estrutura organizacional, com instâncias de decisão definidas em seu regimento. A 
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estrutura administrativa compõe-se dos seguintes órgãos: colegiado central; diretoria; 

colegiado de curso; coordenadoria de curso; e instituto superior de educação. O 

colegiado central é o órgão máximo de natureza normativa, consultiva e deliberativa. 

Sua composição, atribuições e competências estão descritas no item “Órgãos 

Colegiados: Competências e Composição” do Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI), como segue:  

 

. Diretoria: exercida pelo diretor. É o órgão de superintendência, administração, 

coordenação e fiscalização executiva das atividades. O diretor e o vice-diretor 

são designados pela mantenedora para um mandato de quatro anos, permitida 

a recondução. Em sua ausência e impedimentos, o diretor é substituído pelo 

vice-diretor. No desenvolvimento de suas atribuições, o diretor é auxiliado pelo 

coordenador pedagógico, pelo coordenador de Planejamento e 

Desenvolvimento Institucional e pelo coordenador de Pós-Graduação e 

Extensão, designados pelo diretor para um mandato de quatro anos, permitida 

a recondução (Cesvale, 2019). 

 

3.4 Estrutura da mantida 

 

A estrutura organizacional da instituição compreende órgãos da administração 

superior, órgãos da administração básica e órgãos de apoio administrativo e 

acadêmico.  

 

São órgãos da administração superior: Conselho superior, Diretoria geral, Diretoria 

acadêmica, Diretoria administrativa e Coordenação pedagógica.  

 

São órgãos da administração básica: Coordenação de pós-graduação, Coordenação 

de investigação científica e extensão, Colegiado de curso e Coordenações de cursos 

de graduação.  

 

São órgãos de apoio administrativo e acadêmico: Secretaria acadêmica, Biblioteca, 

Laboratórios, Ouvidoria, Financeiro, Núcleos e Demais serviços. 

 

A Figura 4 apresenta a estrutura organizacional da instituição objeto de estudo. 
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Figura 4 
Estrutura Organizacional da Instituição de Educação Superior  
Fonte: Cesvale (2019) 
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Quanto à autonomia da Instituição de Educação Superior, verifica-se que a 

mantenedora é a responsável perante as autoridades públicas e ao público em geral 

pela instituição, incumbindo-lhe tomar todas as medidas necessárias ao seu bom 

funcionamento, respeitando os limites da lei e do seu regimento, a liberdade 

acadêmica do corpo docente e discente e a autoridade própria de seus órgãos 

deliberativos e executivos. 

 

Compete precipuamente à mantenedora promover os adequados meios de 

funcionamento das atividades da Instituição de Educação Superior, colocando-lhe à 

disposição os bens móveis e imóveis de seu patrimônio ou de terceiros a ela cedidos 

e assegurando-lhe o suficiente recurso financeiro de custeio. À mantenedora reserva-

se a administração orçamentária da instituição, podendo delegá-la no todo ou em 

parte ao diretor. Depende da aprovação da mantenedora as decisões dos órgãos 

colegiados que importem aumento de despesas. A Instituição de Educação Superior 

está subordinada à mantenedora quanto à manutenção de seus serviços e nas 

decisões de ordem administrativa e econômico-financeira, não sofrendo nenhuma 

ingerência no plano acadêmico. 

 

3.5 Procedimentos de coleta  

 

Os dados foram coletados por intermédio da aplicação de questionário estruturado, 

elaborado com base na revisão de literatura sobre governança corporativa e 

observação estruturada.  

 

3.5.1 Instrumento da coleta  

 

Para a construção do instrumento de coleta de dados primários, foi elaborado um 

questionário estruturado (Marconi & Lakatos, 2010) compondo uma série de 

enunciados, de modo a enfatizar a prática da governança corporativa em escala 

crescente, assim, avaliando como a empresa desenvolve boas práticas de 

governança corporativa. Os questionários foram aplicados ao alto executivo da 

instituição, da direção da IES e coordenadores de curso, em um total de sete e, solicitados 

cada afirmação de uma série sobre objetos de estímulo (Malhotra, 2010).  
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A escala de Likert é uma escala de classificação amplamente utilizada, exige que 

os respondentes indiquem um grau de concordância ou discordância. Assim, a 

Figura 5 apresenta a adaptação da escala Likert, feita com a intenção de se obter 

uma resposta clara dos respondentes ao assinalarem o grau que melhor 

representasse sua percepção em relação aos itens de identificação sobre 

governança corporativa utilizada na Instituição de Educação Superior. O recorte foi 

necessário para que o respondente tivesse mais precisão na opção, tendo sido 

excluído a opção neutro. 

 

Discordo totalmente (01) Discordo (02) Concordo (03) Concordo totalmente (04) 

Figura 5 
Valores de concordância nos questionários 
Fonte: Elaborada pela autora 

 
A primeira parte do questionário contempla questões que identificam o respondente 

quanto ao aspecto individual (perfil do respondente: idade, sexo, cargo ocupado na 

organização, grau de escolaridade), bem como sua opinião acerca de governança 

corporativa (conhecimento sobre governança corporativa e identificação de boas 

práticas no dia a dia da Instituição de Educação Superior). Assim, a governança 

corporativa foi mensurada a partir dos itens identificados na Figura 6. 
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 Categorias Subcategorias Questões 

Prática de 
governança 
corporativa 

Transparência 

Boa comunicação 
externa 

 
Boa comunicação 

interna 

Como a IES publica seus relatórios. 
Como são realizados e comunicados os 
resultados da avaliação institucional. 
Quais as formas efetivas de comunicação 
interna. 

Equidade 
Relacionamento 

com 
stakeholders 

Como ocorre o relacionamento com 
fornecedores/clientes. 
Como ocorre o relacionamento com o 
governo. 
Como ocorre o relacionamento com a 
sociedade. 

Prestação de 
contas 

Conselho 
administrativo 

 
Conselho fiscal 

 
Conselhos 
superiores 

A IES possui conselho de administração 
A instituição possui o conselho fiscal. 
A IES possui representantes no seu 
conselho da sociedade civil. 
A IES possui representantes no seu 
conselho de discentes. 
A IES possui representantes no seu 
conselho de docentes. 
A empresa possui algum tipo de conselho 
(consultivo, de administração). 
Existe auditoria independente. 

Responsabilidade 
corporativa 

Sustentabilidade 
da organização 

A empresa trabalha com práticas de 
sustentabilidade ambiental. 
A empresa trabalha com práticas de 
responsabilidade social. 
A IES trabalha com desenvolvimento de 
pesquisa. 

Figura 6 
Categorias e subcategorias 
Fonte: Elaborado pela autora 
 

A observação estruturada ocorreu nos meses de janeiro e fevereiro de 2020. Ela 

consiste em uma técnica de observação que vem sendo utilizada em diversas áreas 

de conhecimento, visto que possibilita ao pesquisador extrair informações de grupos 

e situações que com outras técnicas se tornariam mais complexas (Ferreira; 

Torrecilha & Machado, 2012). Esta técnica foi usada integrada as outras formas de 

coleta de informações. 

 

3.6 Procedimentos para o tratamento dos dados 

 

Para o tratamento dos dados coletados foi utilizada a análise de conteúdo, que, para 

Vergara (2009), é a técnica que busca identificar o que está sendo dito ou pensado a 

respeito de determinado tema. Bardin (1977) define a análise de conteúdo como um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando obter indicadores 

(quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 
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mensagens. Na visão de Leite (2014), a análise de conteúdo vem sendo utilizada para 

estudar material de tipo qualitativo quando não é possível aplicar técnica aritmética. 
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4 Análise e Discussões 

 

Neste capítulo analisa-se os dados obtidos por meio da aplicação dos questionários e 

que foram respondidos entre os meses de janeiro e fevereiro de 2020. De acordo com 

a metodologia apresentada, foi elaborado um questionário que abrangeu dados 

relativos à transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade 

corporativa. A Figura 7 apresenta a relação entre o respondente e suas funções na 

instituição. 

 

Relação entre Respondente e Função na Instituição 

Respondente Função 

R01 Coordenador de curso 

R02 Coordenador de curso 

R03 Coordenador de curso 

R04 Diretor administrativo 

R05 Diretor acadêmico 

R06 Diretor geral 

R07 Mantenedor 

Figura 7  
Relação entre respondente e a função na instituição 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Parte A 

 

A parte A do questionário identificou o perfil dos sete respondentes, sendo que, 60% 

deles, têm idade entre 31 a 40 anos e, 40%, entre 51 a 60 anos, o que caracteriza 

executivos maduros e experientes. Quanto à formação, 100% deles possuem 

graduação com pós-graduação. Todos eles exercem função de gestão, sendo que 

três são coordenadores, três, diretores e, um, se identificou como mantenedor 1 

(Figura 8). 

 

  

 

 

 
1 Mantenedor é pessoa jurídica que provê os recursos necessários ao funcionamento da instituição de 
ensino e a representa legalmente.  
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Figura 8 

Perfil dos Respondentes 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Segundo Silva (2006), no processo de gestão universitária, a mantenedora e a 

mantida tomam decisões conjuntas e isoladas. As decisões de natureza estratégica, 

via de regra, são tomadas conjuntamente, pois envolvem questões de natureza 

jurídica, administrativa, financeira e acadêmica, ou seja, englobam os interesses da 

estrutura de propriedade e de direção. 

 

Parte B 

 

A parte B identificou o conhecimento dos respondentes sobre governança corporativa. 

Os resultados podem ser observados na Figura 9. 

 

Conceito para governança corporativa? 

Respondente 1  “Governança corporativa visa aumentar os fornecedores e garantir recursos”.  

Respondente 2  “[...] são regras e normas que regem administração de uma organização ou 
empresa”. 

Respondente 3  “[...] são práticas de alinhamento de conduta”.  

Respondente 4  “[...] é a forma mais exigente de gestão para empresas modernas e com foco na 
organização de pessoal e estrutura”.  

Respondente 5  “Governança corporativa promove maior envolvimento na gestão”.  

Respondente 6  “Governança corporativa é uma forma de regular a empresa para que haja uma 
eficiência maior”.  

Respondente 7  “[...] são práticas adotadas pela empresa com o objetivo de melhorar os 
processos, regulando, assim, a administração de uma empresa”.  

Figura 9 
Conceito para governança corporativa 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Observou-se que os respondentes, de uma forma menos científica, identificam 

conceito de governança corporativa. O IBGC (2015) trata governança corporativa 

como um sistema de direção, monitoramento e incentivo das organizações, que 

envolve diversas partes interessadas, como sócios, conselhos, diretoria e órgãos de 

fiscalização.  

 

As boas práticas deste sistema são capazes de beneficiar a organização de diversas 

formas, contribuindo com o seu valor econômico e qualidade de gestão (Mello & Silva, 

2018). Vilela (2016), constatou em seu estudo que uma instituição privada, mesmo 

não possuindo um sistema de governança corporativa estruturado, mas, aplicando 

práticas que se aproximam dos princípios deste sistema, pode ter avanços e 

benefícios em sua gestão. O que foi comprovado neste estudo. 

 

A Figura 10 apresenta os relatos dos respondentes quanto aos impactos que a 

governança corporativa traz para os stakehoulders. 

 
Impactos que a governança corporativa traz para os stakeholders? 

Respondente 1  “[...] maximiza os resultados”.  

Respondente 2  “[...] traz um planejamento estratégico com maior eficiência e 
aproveitamento”.  

Respondente 3  “[...] fortalece o relacionamento, assegurando credibilidade 
aos envolvidos”.  

Respondente 4  “[...] trará benefícios que vão desde a organização de pessoas 
com normatização de regras e regimento interno até a parte 
financeira na questão dos investimentos”.  

Respondente 5  “[...] gera sucesso, gestão fortalecida e participativa”.  

Respondente 6  “[...] segurança nas relações empresariais”.  

Respondente 7  “[...] qualidade, gestão, sustentabilidade econômica e evita 
fraudes”.  

Figura 10 
Impactos que a governança corporativa traz para os stakeholders?  
Fonte: Dados da pesquisa 

 
Todos os respondentes relataram que a governança corporativa maximiza os 

resultados, gerando credibilidade e confiança da empresa em relação ao mercado. As 

boas práticas de governança corporativa fazem parte da empresa bem administrada, 

organizada e preparada para revelar aos stakeholders interessados as nuances que 

envolvem sua gestão (Nascimento, Bianchi & Terra, 2005), além de contribuir para a 

criação de valor nas organizações e o aumento de seu desempenho empresarial 
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(Silveira, 2005). Na atual conjuntura, destacam-se as empresas que desenvolvem 

práticas profissionais responsáveis e transparentes, voltadas não apenas aos 

processos internos, mas, também, ao contexto social em que estão inseridas e a seus 

stakeholders (Mello & Silva, 2018). 

 

A Figura 11 apresenta a importância da governança corporativa para uma Instituição 

de Educação Superior 

 
Importância da governança corporativa para uma IES 

Respondente 1  “[...] a importância da governança corporativa para IES é a promoção da 
eficiência na gestão e nos modelos de gestão”.   

Respondente 2  “[...] à governança corporativa é de suma importância para administração 
e operacionalidade de uma empresa”. 

Respondente 3  “[...] é de total importância, pois os ensinamentos repassados em sala de 
aula devem refletir na IES como um todo”.   

Respondente 4  “[...] é importante para instituição superior pois promove a organização de 
pessoal, financeira e acadêmica para a IES”.  

Respondente 5  “[...] é importante porque pode proporcionar maior interação entre gestão 
e demais envolvidos”.  

Respondente 6  “[...] é importante porque passa credibilidade à sociedade, aumentando o 
valor da imagem, contribuindo para perenidade da IES”.  

Respondente 7  “[...] porque proporciona a definição de papéis e crescimento do negócio”.  

Figura 11 

Importância da governança corporativa para uma Instituição de Educação Superior  
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Os respondentes, em sua totalidade, concordam com a importância de mecanismos 

de governança como promotora de eficiência, aprimoramento da administração e 

operacionalidade da empresa. Eles promovem a gestão acadêmica e financeira. 

Além disso, finalizam ressaltando a credibilidade e a perenidade para o mercado.  

Os mecanismos de governança corporativa são instrumentos capazes de ajudar na 

tomada de decisão estratégica dos gestores (Mendes-da-Silva, 2003), o que fica 

confirmado pelas respostas obtidas. 

 

Parte C  

 

Na parte C, foram apresentadas afirmações sobre as práticas de governança 

corporativa. Os respondentes foram identificados como: C1; C2; C3; C4; C5; C6; e 

C7, por intermédio de respostas entre “discordo totalmente” a “concordo totalmente” 

Os dados obtidos resultaram em:  
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C1 - Os relatórios são publicados trimestralmente – apurou-se que 100% 
dos respondentes concordam ou concordam totalmente, evidenciando um 
consenso entre os respondentes. 
C2 - A comunicação dos resultados de avaliação institucional é divulgada 
via site e banner – apurou-se que 100% dos respondentes concordam que 
existe socialização dos resultados da avaliação institucional. 
C3 - A Instituição de Educação Superior tem sistematizado formas de 
comunicação interna – apurou-se que 100% dos respondentes concordam 
que está sistematizada a comunicação interna. 

 

As afirmativas C1; C2; C3 relatam como a Instituição de Educação Superior lida com 

a transparência, ficando evidente que a comunicação por intermédio de relatórios 

trimestrais com a publicação dos resultados via site e banner, confirmada pela 

observação estrutura com a visita in loco. Esse resultado mostrou o compromisso da 

instituição com a transparência. 

 

C4 - A Instituição de Educação Superior possui conselho de 
administração - para esta afirmativa verificou-se que para um dos 
respondentes não existe conselho de administração. Contudo, apurou-se que 
85% concordam totalmente que existe conselho de administração atuante. 
C5 - A Instituição de Educação Superior possui conselho fiscal – apurou-
se que 85% dos respondentes concordam que existe conselho fiscal, sendo 
que 15% deles não respondeu a esta afirmativa. 

 
Quanto às afirmações das questões C4 e C5, que tratam da existência do conselho 

de administração e do conselho fiscal, os respondentes afirmaram que eles existem, 

sendo formados por 72% dos próprios entrevistados, familiares que exercem funções 

de direção da Instituição de Educação Superior e representantes. Estes resultados 

confirmam o estudo de Black, Carvalho & Gorga (2009), quando explicam que os 

conselhos de administração, na maioria das empresas privadas brasileiras, são 

compostos em quase sua totalidade por membros ou representantes da família ou 

grupo controlador. 

 

O que se confirma por meio do Cesvale (2019, p. 1) da instituição:  

“O Colegiado Central é o órgão máximo de natureza normativa, consultiva e 
deliberativa. De acordo com o seu Regimento, o Colegiado Central é 
constituído: I – pelo Diretor, seu presidente; II – pelo Diretor Acadêmico; III – 
pelo Gerente Pedagógico; IV – pelo Coordenador de Planejamento e 
Desenvolvimento Institucional; V – pelo Coordenador de Pós-Graduação e 
Extensão; VI – pelos Coordenadores de Curso; VII – por 02 (dois) 
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representantes do corpo docente, eleito por seus pares; VIII – por 01 (um) 
representante da Comunidade; IX – por 01 (um) representante da 
Mantenedora, por ela indicado; X – por 01 (um) representante do corpo 
discente, eleito por seus pares.” 

 

C6 - O Conselho Superior da Instituição de Educação Superior possui 
representantes da sociedade civil – para esta afirmativa um respondente não 
deu devolutiva, os demais 50% discordam da presença de representante da 
sociedade civil e, 50%, afirmam que se encontra contemplada essa 
representação no conselho. 
C7 - O Conselho Superior da Instituição de Educação Superior possui 
representantes docentes – apurou-se que 100% dos respondentes 
concordam totalmente com a presença de docentes no conselho superior. 
C8 - O Conselho Superior da Instituição de Educação Superior possui 
representantes discentes – apurou-se que100% dos respondentes 
concordam totalmente com a presença de discentes no conselho superior. 

 

Para este conjunto de questões C6, C7 e C8, existe uma discordância sobre a 

presença de representantes docentes e discentes no conselho superior da Instituição 

de Educação Superior, a falta de confirmação da presença de representantes da 

sociedade civil inibe a possibilidade de um olhar externo que garanta uma visão crítica 

dos processos. Uma vez que o PDI vigente afirma que existe o Conselho Superior, 

denominado Colegiado Central, e que também tem como membros representantes da 

comunidade. O papel do conselho é perenizar o DNA institucional, mantendo a 

racionalidade das práticas. Por isso, os mantenedores, geralmente, passam a integrar 

esse fórum, sendo que a presença de pessoas de fora, independentes, garante a 

essência da instituição profissionalizada (Neves,2018). 

  

C9 - A Instituição de Educação Superior possui algum tipo de conselho 
consultivo da administração – apurou-se que 57% dos respondentes 
discordam e, 43%, confirmam a presença de conselho consultivo de 
administração. 
C10 - A empresa faz uso de auditoria interna – apurou-se que 71% dos 
respondentes afirmam a não realização de auditoria interna e, 29%, concordam 
com a existência da prática de auditoria interna. 
C11 - A empresa faz uso de auditoria externa – apurou-se que 85% 
concordam totalmente com o uso de auditoria externa na Instituição de 
Educação Superior. 

 
Os itens C9; C10; e C11 tratam da existência de mecanismos de orientação e controle 

para prestação de contas, como um conselho consultivo e auditoria interna. Para estas 

afirmativas não houve consenso que confirmasse a existência destes mecanismos. 
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Para a auditoria externa, somente um respondente afirmo ela não ocorre. Em uma 

organização transparente, os usuários podem ver o direcionamento das ações 

administrativas e operacionais adotadas por seus gestores (Baller et al., 2018). É 

possível, então, avaliar o rumo da organização por meio das prestações de contas, da 

equidade e da responsabilidade corporativa (Santos, Duque & Alves, 2016). 

 

Para Bueno, Nascimento, Lana, Gama e Marcon (2018), a auditoria externa é o 

terceiro mecanismo que os controladores mitigam o problema de expropriação do 

minoritário, sendo contratada aquela que detém grande reputação. A finalidade da 

auditoria externa é expressar uma opinião indicando que: a) as demonstrações 

financeiras, como um todo, são livres de distorções relevantes, seja devido a fraude 

ou a erro; e b) eles são apresentados de forma justa, de acordo com as normas de 

contabilidade vigentes. Aparentemente, pelas respostas da auditoria externa não são 

do conhecimento de todos. 

 

C12 - A empresa trabalha com práticas de sustentabilidade ambiental – 
apurou-se que 85% dos respondentes afirmam existir prática de 
sustentabilidade ambiental. 
C13 - A Instituição de Educação Superior trabalha com práticas de 
responsabilidade social – apurou-se que 100% afirmam existir práticas de 
responsabilidade social. 

 

As respostas às afirmativas C12 e C13 confirmam quanto à existência de práticas de 

sustentabilidade ambiental e de responsabilidade social. Durante a observação 

estruturada foi confirmada a existência, de forma institucionalizada de ação de 

preservação ambiental e de sustentabilidade, a responsabilidade social por meio da 

adoção pela Instituição de Educação Superior do Programa Universidade para Todos 

(PROUNI) e de financiamento próprio de baixo custo para pessoas carentes, bem 

como bolsas de estudo que chegam a 50%. Bartholomeusz e Tanewski (2006) 

observaram em seus estudos que as empresas familiares utilizam, substancialmente, 

diferentes estruturas e mecanismos de governança corporativa, levando a diferentes 

desempenhos. Ficou evidente que os mecanismos de responsabilidade corporativa 

são atuantes e trazem resultados para Instituição de Educação Superior. 

 

A instituição de ensino superior descreve as práticas de sustentabilidade ambiental 

que são desenvolvidas na instituição em conformidade da Política Nacional de 
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Educação Ambiental estabelecida pela Lei nº 9.795, de 27/04/1999, regulamentada 

pelo Decreto nº 4.281, de 25/06/2002.  

 

A partir das disposições dessa Lei e com base em práticas comprometidas com a 

construção de sociedades justas e sustentáveis, fundadas nos valores da liberdade, 

igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, responsabilidade, 

sustentabilidade e educação como direito de todos e todas, a instituição pauta suas 

ações baseada nos seguintes princípios: totalidade como categoria de análise 

fundamental em formação, análises, estudos e produção de conhecimento sobre o 

meio ambiente; interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, 

sob o enfoque humanista, democrático e participativo; pluralismo de ideias e 

concepções pedagógicas; vinculação entre ética, educação, trabalho e práticas 

sociais na garantia de continuidade dos estudos e da qualidade social da educação; 

e articulação na abordagem de uma perspectiva crítica e transformadora dos desafios 

ambientais a serem enfrentados pelas atuais e futuras gerações, nas dimensões 

locais, regionais, nacionais e globais; respeito à pluralidade e à diversidade, seja 

individual, seja coletiva, étnica, racial, social e cultural, disseminando os direitos de 

existência e permanência e o valor da multiculturalidade e plurietnicidade do país e do 

desenvolvimento da cidadania planetária. 

 

Ficou evidenciado que a instituição superior trabalha a equidade quando descreve 

suas ações em seu PDI, que seguem os princípios da gestão participativa, da 

qualidade, da transparência administrativa, garantindo a qualidade dos serviços 

prestados e a formação de profissionais capazes de competir no mercado de 

trabalho. A Instituição de Educação Superior tem por finalidade promover o 

desenvolvimento educacional, mediante a oferta de cursos de ensino superior, 

integrada à investigação científica e à extensão, primando pela formação integral do 

indivíduo, despertando-lhe o senso crítico, a ética e a capacidade de julgar e agir 

corretamente. 

 

A governança socioambiental nas Instituições de Educação Superior seria um dos 

pilares da evolução da sociedade e uma forma de inclusão, com base nas práticas 

implementadas que integram a comunidade acadêmica, o mercado e com a sociedade 
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de modo geral. Por outro lado, a situação atual do Brasil, aparenta ser incipiente nessa 

vertente, muito provavelmente, em virtude dos efeitos da influência na educação e na 

sustentabilidade socioambiental que são produzidas, face à falta de implementação 

das políticas públicas e privadas que levem em conta os impactos sociais e 

econômicos criados pela não adoção de mecanismos que considerem a preocupação 

com o futuro da sociedade (Santos et al., 2020). 

 

O estudo de Nunes e Moraes concluiu (2018), no que concerne à identificação e 

descrição das características de gestão das Instituições de Educação Superior, 

percebe-se que as três instituições de educação superior, objetos do estudo, 

demonstraram ser burocráticas em suas ações, desenvolvendo procedimentos 

operacionais para todas as atividades administrativas, tornando o processo inflexível, 

o que não foi identificado nesta pesquisa, por ter sido identificada uma gestão mais 

harmônica e que pode se caracterizar. dessa forma, por ser familiar. 

 

Santos et al. (2020) pondera que as instituições privadas deveriam apresentar suas 

práticas de sustentabilidade socioambiental e de responsabilidade social, tendo em 

vista o volume de recursos públicos nelas aplicados, provenientes do Financiamento 

Estudantil (FIES) e do Programa Universidade para Todos (ProUni) e serem 

sociedades anônimas de capital aberto privadas. A instituição objeto de estudo 

trabalha com o FIES e com o ProUni, com bolsas de 100%, evidenciando sua 

responsabilidade corporativa e social. 

 

C14 - A empresa investe em desenvolvimento de pesquisa com intuito de 
promover inovação – apurou-se que 100% dos respondentes concordam ou 
concordam totalmente com a existência de investimentos em desenvolvimento 
de pesquisa na Instituição de Educação Superior. 

 

O investimento na inovação e pesquisa foi evidenciado na observação estruturada e 

confirmado pelos respondentes, o que mostra a preocupação da Instituição de 

Educação Superior com a responsabilidade corporativa. Entende-se que as boas 

práticas de governança corporativa nas organizações têm a finalidade de fomentar o 

valor da sociedade em termos de resultado econômico produzido, facilitando a 

posteriori o acesso ao capital e contribuindo para a continuidade destas organizações 

(Bogoni, Zonatto, Ishikura & Fernandes, 2010). Diniz e Goergen (2019) concluíram em 
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seus estudos que a educação de qualidade não é produto de geração espontânea, 

mas um processo que deve conjugar os vários setores envolvidos, com vistas ao 

fortalecimento multicultural e diversidade, o que pode ser identificado na Instituição de 

Educação Superior objeto de estudo, quando ela investe em inovação e pesquisa com 

vistas a responsabilidade corporativa. 

 
No que tange à gestão organizacional da Instituição de Educação Superior objeto de 

estudo, ela está de acordo com as boas práticas, possuindo uma estrutura 

organizacional bem definida. Isto é, com estrutura administrativa, órgãos executivos, 

colegiados (Conselho superior; Conselho de pesquisa e ensino e Conselhos de 

curso). Silva et al. (2009) afirmam que a governança atua como um fenômeno 

organizacional, com papel de resguardar a transparência nas relações entre as 

estruturas de propriedade e de controle, bem como o de defender os interesses de 

todas as partes interessadas.  

 

A Instituição de Educação Superior possui Regimento Interno que integra o código de 

ética tanto para os colaboradores como para a comunidade discente, que regula, além 

da conduta, o funcionamento e as atribuições dos órgãos executivos e colegiados. Os 

gestores da instituição são indicados pelo proprietário, que exercem funções de 

diretoria geral, administrativa e acadêmica, não existindo eleição para a vaga de 

executivo principal. A instituição possui o Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI) postado em seu site, sendo o principal guia estratégico para o seu crescimento 

e válido para os anos 2019/2023. Este plano prevê o crescimento no médio e no longo 

prazo. 

 

A não conformidade encontrada situa-se nas categorias “conselho superior” e 

“conselho fiscal”, uma vez que neles existe a exigência de representantes externos 

indicados por outras entidades. No entanto, neste caso, os referidos conselhos são 

compostos por indicações de órgãos internos, o que ocasiona um enfraquecimento 

dos demais critérios, uma vez que eles são os pilares da governança corporativa e 

onde se encontram seus principais agentes. Posicionamentos contrários. podem 

promover uma fragilidade e limitar a autonomia do próprio conselho.  
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Portanto, a importância de uma governança estruturada e firme em seus propósitos 

ajuda a fortalecer e reforçar as competências das Instituições de Educação Superior 

para enfrentar novos níveis de complexidade que podem surgir, estabelecendo 

estratégias de geração de valor e confiança na relação entre todas as partes 

interessadas (Bussler, 2017). 

 

Essa fragilidade não faz com que a empresa descumpra princípios legais, mas, o 

funcionamento dos conselhos, na conformidade das boas práticas relacionadas com 

a sustentabilidade da empresa, pode afetar o crescimento da instituição e, segundo 

Neves (2018), a questão do crescimento das Instituições de Educação Superior 

privadas pode fazer sentido quando atrelada a governança corporativa.  

 

A consolidação da governança corporativa nas intuições privadas familiares, tem mais 

a ver com o movimento de mudança de gerações nas famílias mantenedoras daquelas 

de nível superior, quando resolvem implantar as boas práticas, levando um tempo 

maior para essa adequação. Isto é corroborado por Silva et al. (2019), visto que os 

resultados de seu estudo sobre a consolidação de governança corporativa em 

instituições de educação superior privadas, ao afirmar que aquelas que são mais 

experientes possuem na sua configuração um estágio mais elevado de boas práticas. 

 

Observação estruturada 

 

Observou-se nos três momentos de visita in loco, no mês de fevereiro de 2020, um 

ambiente amigável e receptivo. Identificou-se também no dia a dia da instituição, em 

seu corpo técnico administrativo, que a maioria dos colaboradores conhece a missão 

e os valores da empresa, usando isso como prática rotineira, proporcionando um bom 

clima organizacional, conforme relatados por colaboradores. Missão e valores são 

colocados em prática, evidenciando o alinhamento com o PDI. Para Amarante et al. 

(2016), as universidades não buscam somente legitimar-se no contexto em que estão 

inseridas, elas buscam sua eficiência interna e, dessa forma, responderem 

estrategicamente ao meio, indo além da simples conformidade 

 

A gestão das pessoas é fomentada por uma estrutura organizacional bem definida, 

com iniciativas para a formação e capacitação, oferecendo incentivo a titulação e 
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realizando autoavaliação e avaliação institucional envolvendo todos os colaboradores. 

Oportuniza constantemente melhorarias quanto ao clima organizacional e ajuda 

psicológica, se necessário. A observação estruturada identificou o sentimento de 

pertencimento entre os colaboradores. 

 

Para Meyer e Lopes (2015), um dos maiores desafios dos administradores 

universitários é a adoção de uma gestão que envolva múltiplas variáveis decorrentes 

de sua complexidade, em especial, aquelas de caráter subjetivo e de difícil 

mensuração. Como é o caso da gestão de pessoas nas instituições. 
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5 Considerações Finais 

 

A presente pesquisa, de natureza predominantemente qualitativa, investigou a relação 

da governança corporativa na gestão de Instituição de Educação Superior familiar. 

Relatou como as boas práticas de governança corporativa se desenvolvem na gestão 

universitária e na dinâmica institucional da Instituição de Educação Superior familiar. 

Para tanto, realizou-se uma pesquisa qualitativa, de natureza descritiva, tendo como 

unidade de análise uma Instituição de Educação Superior familiar piauiense. Partiu-

se de uma análise documental e de perspectiva histórica da instituição, para, em 

seguida, discutir e analisar com base em aspectos teóricos da Instituição de Educação 

Superior. 

 

Analisado o histórico da instituição, constatou-se que tem mais de 35 anos de 

existência, tendo sido credenciada em 09.07.1985 e iniciou suas atividades com três 

cursos: Administração, Ciências Contábeis e Direito. Atualmente oferece cursos de 

bacharelado e de pós-graduação lato sensu. A instituição tem mais de 2.000 alunos 

matriculados e fica localizada na cidade de Teresina, estado do Piauí.  

 

A gestão do empreendimento da Instituição de Educação Superior objeto do estudo 

se caracteriza como uma gestão tipicamente familiar, em que o fundador é 

responsável pelo processo direção e gestão da instituição, exercendo a função de 

diretor geral, tendo uma estrutura organizacional bem definida em papéis e funções e 

praticando uma gestão familiar profissionalizada. 

 

Respondendo à questão de pesquisa: A Instituição de Educação Superior familiar 

permite apenas uma aplicabilidade parcial dos princípios das boas práticas de 

governança? O resultado das análises traz indicativos da existência incipiente de 

práticas de governança corporativa na Instituição de Educação Superior. Em um 

ambiente extremamente regulamentado das instituições de educação superior, pode-

se identificar que as práticas de governança corporativa implementada na gestão 

universitária da empresa familiar objeto de estudo, atendem em poucos aspectos os 

princípios da governança corporativa. As boas práticas de governança não garantem 

os resultados por si só, porém, contribuem muito na busca dos objetivos (Campos, 
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2006), evidenciando a intenção da Instituição de Educação Superior de ser 

sustentável e transparente em sua gestão. 

 

Quanto aos objetivos específicos, foram alcançados ao se tratar da configuração da 

governança corporativa encontrada na gestão da Instituição de Educação Superior. 

Apesar de existir os conselhos, houve conflitos nas devolutivas dos respondentes a 

seu respeito, o que fragiliza os princípios de transparência. Em um estudo realizado 

em 2018 foram encontradas inconformidades quanto as boas práticas em órgãos 

importantes, cuja atuação está diretamente ligada com a estratégia e o desempenho 

da organização (Mello & Silva, 2018). Isso, demonstra que é comum essa ocorrência 

encontrada na instituição objeto do estudo.  

 

Os resultados evidenciaram que, mesmo não possuindo uma gestão estruturada por 

completo de governança corporativa, as práticas efetuadas se relacionam com o 

atendimento das obrigações legais e são voltadas, principalmente, para a 

transparência e a prestação de contas, mas vão além, por se mostrarem fortes no 

quesito gestão organizacional. Contudo, ainda são observados aspectos que 

precisam ser aprimorados em relação aos órgãos colegiados. 

 

Quanto às práticas desenvolvidas para a sustentabilidade, evidencia-se um grande 

envolvimento da Instituição de Educação Superior e comprometimento na realização 

de pesquisa e inovação, ao incentivar ações ambientais e sustentáveis. Segundo 

Andrade e Rossetti (2007), historicamente as práticas de governança corporativa vêm 

se consolidando, voltadas, principalmente, para as empresas de capital aberto. 

Porém, sua diversidade permite que ela seja aplicável também aos demais tipos e 

portes de empresa, uma vez que são responsáveis pela sustentabilidade das 

organizações, por meio da inovação e boas práticas. 

 

Ao verificar se a governança corporativa contribuiu para o crescimento da Instituição 

de Educação Superior familiar, contatou-se que as boas práticas implementadas 

podem ser melhoradas, facilitando a visibilidade da Instituição de Educação Superior 

e, com isso, conquistando o mercado e criando vínculos maiores entre a comunidade 

acadêmica.  
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Quanto às evidências das diretrizes de boas práticas de governança corporativa 

implementadas na instituição, identificou-se a ética permeando todas relações como 

no trato com o cliente, na inovação e tecnologia implantadas, no cumprimento da 

legislação educacional e das normativas vigentes no país e no respeito às diferenças. 

Espera-se que as características do caso da instituição piauiense, embora não sejam 

generalizáveis para outras instituições, possam servir para que pesquisadores e 

estudiosos sobre o tema, bem como gestores universitários repensem a prática da 

governança corporativa na Instituição de Educação Superior familiar. Observou-se 

que, aos poucos, a governança corporativa começa a se disseminar nas Instituições 

de Educação Superior de pequeno e médio porte e de controle familiar. 

 
Limitação do estudo 

 

Admite-se como limitação da pesquisa a concentração dos respondentes na alta 

gestão. Embora o entendimento sobre governança de forma mais conceitual e prática, 

possa obter uma resposta mais efetiva junto a esse público, ouvir técnicos poderia 

identificar as boas práticas de governança. 

 

Sugestões para estudos futuros 
 
 
Este trabalho não pretende esgotar o assunto sobre o tema, e sim, instigar novas 

pesquisas, sejam elas quantitativas e qualitativas, especialmente as que exploram as 

formas de estruturas de implantação de práticas de governança corporativa adotadas 

por outras Instituições de Educação Superior e os impactos dessas práticas nos 

desempenhos financeiro e acadêmico.  

 

Sugere-se também aprofundar estudos que investiguem com mais precisão como 

estão sendo percorridos os processos de implantação de governança corporativas em 

Instituições de Educação Superior familiares, gerando contrapontos, compondo o 

conjunto de estudos em organizações de ensino, que, por sua vez, podem ser 

subsídios para futuros estudos para generalização. 

 

 

  



63 
 

Referências 
 

Amarante, J. M., Crubellate, J. M., & Meyer, V., Jr. (2016). Estratégias em 
universidades: uma análise comparativa sob a perspectiva institucional. Revista 
Gestão Universitária na América Latina - Gual, 10(1), 190-212. 

 
Andrade, A., & Quel, L. F. (2018). Eficiência e eficácia organizacional em instituições 

de ensino superior da rede privada brasileira. Revista Cientifica Hermes, v.21, 
p.339-363.  

 
Andrade, A., & Rosseti, J. P. (2007). Governança corporativa – fundamentos,  
desenvolvimento e tendências. São Paulo: Atlas. 
 
Araújo, F. J. A. A., Cabral A. C. A., Santos, S. M., & Pessoa M.N.M.  (2018). Gestão 

estratégica em instituições privadas de ensino superior. Revista Gestão 
Universitária na América Latina, 11(1), 71-91.  
 

Ávila, L. A. l., & Bertero, C. O. (2016). Governança no terceiro setor: um estudo de 
caso em uma fundação de apoio universitário. Revista Brasileira de Gestão de 
Negócios - RBGN, 18(59), 125-144. 

 
Baller, E. A., Ramos, R., Silva, I. S. T., & Soares, S. V., (2018). Evidenciação das 

práticas de governança corporativa nas Instituições de Ensino Superior (IES) 
fundacionais catarinenses. Revista Brasileira de Contabilidade, (233), 62-75.  

 
Bardin, L. (2009). Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70. 
 
Bartholomeusz, S., & Tanewski, G. A. (2006). The relationship between family firms 

and corporate governance. Journal of Small Business Management, 44(2), 
245-267. 

 
Bauer, R., Guenster, N., & Otten, R. (2004). Empirical evidence on corporate 

governance in Europe: the effect on stock returns, firm value and performance. 
Journal of Asset Management, 5(2), 91-104.  

 
Bertin, M. E. J., & Watson, G. Y. H., (2017). Governança corporativa: excelência e 

qualidade no topo. Rio de Janeiro: Qualitymark. 
 
Bizarria, F. P. A., Moreira, R. N., & Barbosa F. L. S. (2018). Valores e 

responsabilidade social em instituição de ensino superior. Revista Gestão e 
Planejamento, 19, 244-261. 

 
Black, B. S., Carvalho, A. G. D., & Gorga, E. (2009). The corporate governance of 

privately controlled brazilian firms. Revista Brasileira de Finanças, 7(4), 385-
428. 

 
 
 
 



64 
 

Bogoni, N. M., Zonatto, V. C. S., Ishikura, E. R., & Fernandes, F. C. (2010).Proposta 
de um modelo de relatório de administração para o setor público baseado no 
parecer de orientação n. 15/87 da Comissão de Valores Mobiliários: um 
instrumento de governança corporativa para a administração pública. Revista 
de Administração Pública, 44(1), 119-142. 

 
Brito, A. J. M. (2017). A governança universitária: modelos e práticas. O caso da 

Universidade de Cabo Verde. (Tese de Doutorado. Universidade de Lisboa, 
Lisboa, Portugal). 

 
Brunner, J. (2011). Gobernanza universitaria: tipología dinámicas y tendências. 

Revista de Educación, (355), 137-159. Disponível em 
http://www.revistaeducacion.educacion.es/re355/re355_06.pdf.  
 

Bueno, G., Nascimento, K., Lana, J., Gama, M. A. B., & Marcon, R. (2018). 
Mecanismos externos de governança corporativa no Brasil. Revista 
Contabilidade, Gestão e Governança, 21(1), 120-141. 

 
Bussler, N. R. C. (2017) A governança e o desempenho das instituições 

comunitárias de ensino superior: um estudo multicaso da UNIJUI e da 
UNIVATES. (Dissertação de Mestrado em Desenvolvimento Regional. Ijui, RS, 
Brasil). 

 
Campos, M. M. (2006). Governança Corporativa: Aplicabilidade na Empresa 

Familiar. (Dissertação de Mestrado em Administração. Universidade Federal da 
Bahia, Salvador, BA, Brasil). 

 
Carvalho, A.G. (2002). Governança corporativa no Brasil em perspectiva. Revista de 

Administração, 37(3), 19-32. 
 
Castello, R., & Pont Vidal, J. (2018) A governança nas Instituições Superiores: 

Discussões teóricas e a aplicação na Universidade Federal do Pará. GIGAPP 
Estudios Working Papers, (87), 168-184. 

 
Centro de Ensino Superior do Vale do Parnaíba. Plano de Desenvolvimento 

Institucional - PDI 2019-2023. Teresina: Associação Piauiense de Educação e 
Cultura. Disponível em https://cesvale.edu.br/wp-content/uploads/2019/08/PDI-
CESVALE-2019-2023-versa%CC%83o-revisada-29-07.pdf 

 
Comissão de Valores Mobiliários (2019). Recomendações da CVM sobre 

governança corporativa. Disponível em www.cvm.org.br 
 
Costa, F. L. O. (2019). Nova Estratégias de Gestão Corporativa no Ensino Superior 

Privado com fins Lucrativos no Brasil: O caso da Estácio Participações S.A. 
Revista Histed Br,19, 1-26. Disponível em: 
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/histedbr/article/view/8654021/2
0850 

 
Cova, C. J. G. (2008). A adoção das IFRS no Brasil e o fortalecimento das boas 

práticas de governança corporativa. Pensar Contábil, 10(42), 22-30. 

http://www.revistaeducacion.educacion.es/re355/re355_06.pdf
https://cesvale.edu.br/wp-content/uploads/2019/08/PDI-CESVALE-2019-2023-versa%CC%83o-revisada-29-07.pdf
https://cesvale.edu.br/wp-content/uploads/2019/08/PDI-CESVALE-2019-2023-versa%CC%83o-revisada-29-07.pdf
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/histedbr/article/view/8654021/20850
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/histedbr/article/view/8654021/20850


65 
 

Diniz, R. V., & Goergen P. L. (2019). Educação superior no Brasil: panorama da 
contemporaneidade. Revista Avaliação, 24(3), 573-593. 

 
Favero, M. B, & Guimarães A. F. (2019). Lógicas Institucionais: Um Estudo em uma 

Organização Privada de Ensino Superior do Sul do Brasil. Revista de 
Administração IMED, 9(1), 150-166. 

 
Ferreira D., Baidya, T. K., & Dalbem, C. M. (2018). Governança Corporativa (GC) 

nas Instituições de Ensino Superior: um mapeamento sistemático da produção 
cientifica nacional. ReA UFSM, 11(4), 772-792 

 
Ferreira, L. B., Torrecilha, N., & Machado, S. G. H. S. A técnica de observação em 

estudos de administração. Anais do 36º Encontro Nacional da Associação 
Nacional de Pós-Graduação em Administração, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 

 
Fontes, J. R., Filho & Picolin, L. M. (2008). Governança corporativa em empresas 

estatais: avanços, propostas e limitações. Revista de Administração Pública, 
42(6), 1163-1188. 

 
Fully, R. M. P., Guimarães, A. A., Oliveira, L. D., & Barbara, T. O. (2018). Avaliação 

da governança corporativa sob a ótica da teoria da agência: Survey da 
Credileste –M.G. RAGC, 6(24), 95-106. 

 
Gastim, I., & Oliveira, M. O. (2014). Que é governança corporativa? Estadão: 

Economia & Negócios. Disponível em 
https://economia.estadao.com.br/blogs/descomplicador/o-que-e-governanca-
corporativa/.  

 
Grings, P. F., & Vier A. J. (2019). Governança Corporativa em Instituições de Ensino 

Superior Privadas Localizadas no Rio Grande do Sul. Revista Eletrônica de 
Ciências Contábeis, 8(2), 114-141.  Disponível em 
https://seer.faccat.br/index.php/contabeis/article/view/1275/817 

 
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. (2015). Código das melhores práticas 

de governança corporativa. (5a ed.). São Paulo: IBGC. Disponível em 
https://conhecimento.ibgc.org.br/Paginas/Publicacao.aspx?PubId=21138 

 
Instituto Nacional de Educação Superior Anísio Teixeira. (2019). Censo da educação 

superior2018 – Divulgação dos resultados. Brasília: MEC. Disponível em 
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/20
19/apresentacao_censo_superior2018.pdf.  

 
Kato, F. B.G., & Meguins R. C. (2020). O modelo de governança corporativa na 

educação superior e as repercussões no trabalho docente: um estudo de caso. 
Revista Arquivos Analíticos de Políticas Educativas, 286(9), 1-29. 

 
Kreuzberg, F., & Vicente, E. F. R. (2019). Para onde estamos caminhando? Uma 

análise das pesquisas em governança corporativa. Revista de Administração 
Contemporânea, 23(1), 43-66. 

 

https://economia.estadao.com.br/blogs/descomplicador/o-que-e-governanca-corporativa/
https://economia.estadao.com.br/blogs/descomplicador/o-que-e-governanca-corporativa/
https://seer.faccat.br/index.php/contabeis/article/view/1275/817
https://conhecimento.ibgc.org.br/Paginas/Publicacao.aspx?PubId=21138
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2019/apresentacao_censo_superior2018.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2019/apresentacao_censo_superior2018.pdf


66 
 

Kruger, S. D., Zanella, C., Barichello, R., & Petri, S. M. (2018). Sustentabilidade: uma 
abordagem acerca das percepções dos acadêmicos de uma instituição de 
ensino superior de Santa Catarina. Revista GUAL, 11(3), 86-104. 

 
Leite, F. T. (2014). Metodologia Cientifica: iniciação a pesquisa cientifica métodos e 

técnicas de pesquisa metodológicas no trabalho científico. Fotaleza: 
Universidade do Ceará. 

 
Lopes, A. B. (2003). Finanças internacionais: uma introdução. São Paulo: Atlas. 
 
MacLennan, M. L. F., Semensato, B. I., & Oliva, F. L. (2015). Responsabilidade 

Social Empresarial: Classificação das Instituições de Ensino Superior em 
Reativas ou Estratégicas sob a Ótica da Governança Corporativa. REGE - 
Revista de Gestão, 22(4), 457-472. 

 
Malacrida, M. J. C., & Yamamoto, M. M. (2006). Governança corporativa: nível de 

evidenciação das informações e sua relação com a volatilidade das ações do 
Ibovespa. Revista Contabilidade & Finanças, 17(n. esp.), 65-79. 

 
Malhotra, N. K. (2010). Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada. Porto 

Alegre: Bookman. 
 
Marconi M. A., & Lakatos, E. M. (2010). Fundamentos da metodologia científica, São 

Paulo: Atlas. 
 
Mello, M. S., & Silva, R. O. (2018). Práticas de governança corporativa em 

instituições de ensino superior: um estudo de caso em uma universidade de 
Santa Catarina. Revista de Administração e Contabilidade – RAC, 17(33), 68-
80.  

 
Mendes-da-Silva, W. (2003). Governança corporativa e estratégia: evidências de 

associações e implicações para o desempenho financeiro de indústrias 
brasileiras. (Dissertação de Mestrado em Administração, Universidade Federal 
de Pernambuco, Recife, PE, Brasil). 

 
Nascimento, A. M., Bianchi, M., & Terra, P. R. S. (2005). A controladoria como um 

mecanismo interno de governança corporativa: evidência de uma survey 
comparativa entre empresas de capital brasileiro e norte-americano. Anais do 
29º EnANPAD, Brasília, DF, Brasil. 

 
Meyer, V., Jr., & Lopes, M. C. B. (2015). Administrando o imensurável: uma crítica às 

organizações acadêmicas. Caderno Ebape.br, 13(1), 40-51. 
 
Neves, E. (2018) Os desafios da governance corporative nas instituições de ensino 

superior. Disponível em 
https://desafiosdaeducacao.grupoa.com.br/governanca-corporativa-ensino-
superior/ 

 
Nunes, M. H., & Moraes, M. C. B. (2018). Gestão estratégica das instituições de 

educação superior presenciais de Joinville: uma análise das convergências. 



67 
 

Revista Núcleo de Pesquisa e Inovação, 9(2), 76-89. Disponível em 
http://revista.faculdadeprojecao.edu.br/index.php/Projecao1/article/view/1155 

Organization for Economic Cooperation and Development (2019). Principles of 
Corporate Governance. 2013. Disponível em 
http://www.oecd.org/corporate/ca/corporategovernanceprinciples/24277169.pdf 

 
Oliveira, D. P. R. (2006). Governança corporativa na prática. São Paulo: Saraiva. 
 
Oman, C. P. (2001). Corporate governance and national development. Disponivel em 

https://www.oecd-
ilibrary.org/search?value1=Corporate+governance+and+national+development
&option1=quicksearch&facetOptions=51&facetNames=pub_igoId_facet&operat
or51=AND&option51=pub_igoId_facet&value51=%27igo%2Foecd%27&publish
erId=%2Fcontent%2Figo%2Foecd&searchType=quick 

 
Parno, F. W., Muritiba, P. M., & Muritiba, S. N. (2019). Desenvolvimento e aplicação 

de um modelo de governança corporativa para universidades públicas. Anais 
do 43º EnANPAD, São Paulo, SP, Brasil. 

 
Polizel, C., & Steinberg, H. (2013). Governança corporativa na educação superior: 

casos práticos de instituições privadas (com e sem fins lucrativos). São Paulo: 
Saraiva. 

 
Ribeiro, H. C. M. (2009a). Impacto da adoção das boas práticas de governança 

corporativa na área de controladoria das empresas que atuam nos níveis 
diferenciados de governança corporativa e no novo mercado da Bovespa. 
(Dissertação de Mestrado em Administração. Universidade de Fortaleza, 
Fortaleza, CE, Brasil).  

 
Ribeiro, L. M. (2009b). Governança corporativa em pequenas e médias empresas 

brasileiras. (Dissertação de Mestrado em Administração Pública. Fundação 
Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, RJ, Brasil). 

 
Rodolfo, S., & Fernando, C. (2018). El desafio de La governanza universitária: el 

caso chileno. Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação. (100), 822-
848.   

 
Rodriguez, G. M. (2005). Governança corporativa: identificação dos principais 

fatores que inibem a adesão das companhias abertas ao novo mercado da 
Bovespa, sob o enfoque de custos. (Dissertação de Mestrado em Controladoria 
e Contabilidade Estratégica. Centro Universitário Álvares Penteado – 
UNIFECAP, São Paulo, SP, Brasil). 

 
Rogers, P. (2006). Governança corporativa, mercado de capitais e crescimento 

econômico no Brasil. (Dissertação de Mestrado em Administração. 
Universidade Federal de Uberlândia, MG, Brasil). 

 
Rosa C., Silva, P. R., & Baggio D. K. (2019). Práticas de governança corporativa em 

uma instituição de ensino superior do Rio Grande do Sul. Revista da 
Universidade Vale do Rio Verde, 17(2), 1-10. 

http://revista.faculdadeprojecao.edu.br/index.php/Projecao1/article/view/1155
http://www.oecd.org/corporate/ca/corporategovernanceprinciples/24277169.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/search?value1=Corporate+governance+and+national+development&option1=quicksearch&facetOptions=51&facetNames=pub_igoId_facet&operator51=AND&option51=pub_igoId_facet&value51=%27igo%2Foecd%27&publisherId=%2Fcontent%2Figo%2Foecd&searchType=quick
https://www.oecd-ilibrary.org/search?value1=Corporate+governance+and+national+development&option1=quicksearch&facetOptions=51&facetNames=pub_igoId_facet&operator51=AND&option51=pub_igoId_facet&value51=%27igo%2Foecd%27&publisherId=%2Fcontent%2Figo%2Foecd&searchType=quick
https://www.oecd-ilibrary.org/search?value1=Corporate+governance+and+national+development&option1=quicksearch&facetOptions=51&facetNames=pub_igoId_facet&operator51=AND&option51=pub_igoId_facet&value51=%27igo%2Foecd%27&publisherId=%2Fcontent%2Figo%2Foecd&searchType=quick
https://www.oecd-ilibrary.org/search?value1=Corporate+governance+and+national+development&option1=quicksearch&facetOptions=51&facetNames=pub_igoId_facet&operator51=AND&option51=pub_igoId_facet&value51=%27igo%2Foecd%27&publisherId=%2Fcontent%2Figo%2Foecd&searchType=quick
https://www.oecd-ilibrary.org/search?value1=Corporate+governance+and+national+development&option1=quicksearch&facetOptions=51&facetNames=pub_igoId_facet&operator51=AND&option51=pub_igoId_facet&value51=%27igo%2Foecd%27&publisherId=%2Fcontent%2Figo%2Foecd&searchType=quick


68 
 

Rossetti, J. P., & Andrade, A. (2016). Governança corporativa: fundamentos, 
desenvolvimento e tendências. (7a. ed.). São Paulo: Atlas. 

 
Rosseto, A. C. (2009). Governança corporativa em instituição de ensino superior 

particular: um estudo das instituições que abriram seu capital na Bovespa e 
aderiram as boas práticas de governança corporativa. (Dissertação de 
Mestrado em Ciências Contábeis. Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, São Paulo, SP, Brasil). 

 
Rossoni, L., & Machado-da-Silva, C. L. (2010). Institucionalismo organizacional e 

práticas de governança corporativa. Revista de Administração Contemporânea, 
14(n. esp.), 173-198. Disponível em 
http://www.spell.org.br/documentos/ver/8270/institucionalismo-organizacional-e-
praticas-de-governanca-corporativa 

 
Sabandar, S. Y., Tawe A., & Musa, C. I. (2018). The Implementation of good 

University Governance in the private Universities in Makassar (Indonesia). 
Espacios Educacion, 39(2), 1-8. 

 
Saint, W. (2009). Guiding universities: governance and management arrangements 

around the globe. Whashington-DC: World Bank. Disponível em 
http://documents.worldbank.org/curated/en/480441468339664508/Guiding-
universities-governance-and-management-arrangements-around-the-globe 

 
Salata, A. (2018). Ensino superior no Brasil das últimas décadas. Redução nas 

desigualdades de acesso. Revista Tempo Social da USP, 30(2), 219-253. 
 
Sampaio, H. (2011). O Setor privado de ensino superior no Brasil: continuidades e 

transformações. Revista de Ensino Superior Unicamp, .28-43. Disponível em 
https://www.revistaensinosuperior.gr.unicamp.br/artigos/o-setor-privado-de-
ensino-superior-no-brasil-continuidades-e-transformacoes  

 
Santos, A. P. (2008). Governança corporativa e desempenho em instituições 

privadas de ensino superior: um estudo de caso em Minas Gerais. Anais do 32º 
Enanpad, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 

 
Santos, A. R., Pereira, R. S., Palmisano, A., & Lucas, E. C. (2020). Instituições de 

ensino superior de capital aberto atuantes no Brasil: análise sob a ótica da 
governança e da responsabilidade socioambiental. Revista Gestão e 
Regionalidade, 36(108), 181-201.  

 
Santos, L. B., Duque, A. P. O., & Alves, F. J. S. (2016). Governança corporativa no 

Terceiro Setor: um estudo a luz transparência. Anais do 13º Congresso Virtual 
Brasileiro de Administração – Convibra, Brasil.  

 
Sarfati, G., & Shwartzbaum, A. (2013). Sinergias nas fusões e aquisições do setor de 

educação superior no Brasil. RPCA, 7(4), 1-23. Disponível em 
www.uff.br/pae/index.php/pca/article/viewFile/317/225.  

 

http://www.spell.org.br/documentos/ver/8270/institucionalismo-organizacional-e-praticas-de-governanca-corporativa
http://www.spell.org.br/documentos/ver/8270/institucionalismo-organizacional-e-praticas-de-governanca-corporativa
http://documents.worldbank.org/curated/en/480441468339664508/Guiding-universities-governance-and-management-arrangements-around-the-globe
http://documents.worldbank.org/curated/en/480441468339664508/Guiding-universities-governance-and-management-arrangements-around-the-globe
https://www.revistaensinosuperior.gr.unicamp.br/artigos/o-setor-privado-de-ensino-superior-no-brasil-continuidades-e-transformacoes
https://www.revistaensinosuperior.gr.unicamp.br/artigos/o-setor-privado-de-ensino-superior-no-brasil-continuidades-e-transformacoes


69 
 

Sécca, R. X., & Leal, R. M. (2019). Análise do setor de ensino superior privado no 
Brasil. BNDES Setorial - Educação, (30), 103-156. Disponível em 
http://www.bndes.gov.br/ 

 
Segrera, F. L. (2012). La segunda conferencia mundial de educación superior 

(UNESCO, 2009) y la visión del concepto de acreditación en las conferencias 
de UNESCO (1998-2009). Revista Avaliação, 17(3), 619-636.  

 
Silva, A. L. C. (2006). Governança Corporativa e sucesso empresarial: melhores 

práticas para aumentar o valor da firma. São Paulo: Saraiva. 
 
SILVA, E. C. (2012). Governança corporativa nas empresas: guia prático de 

orientação para acionistas e conselho de administração: novo modelo de 
gestão para redução do custo de capital e geração de valor ao negócio. (3a. 
ed. atual. e ampl.). São Paulo: Atlas.  

 
Silva, A., Júnior, Muniz, R. M., & Martins, P.O. (2009) Governança Corporativa na 

IES Familiar de Grande Porte: um estudo de caso. Revista Alcance – 
Eletrônica, 16(3), 286 – 303. Disponível em 
https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/ra/article/view/1942/1497 

 
Silva, A., Júnior, Silva, V. C., Dumes, M. C. R., Martins-Silva. P. O. (2019). 

Governança Corporativa em instituições de educação superior privadas: 
evidencias do mercado de capitais brasileiro. Anais do 19º Colóquio 
Internacional de gestão universitária, Florianópolis, SC, Brasil. 

 
Silveira, A. M. (2005). Governança corporativa: desempenho e valor da empresa no 

Brasil. São Paulo: Saint Paul. 
 
Siedschlag, D., & Lana, J. (2020). Mecanismos de governança em universidades 

sem fins lucrativos: um ensaio teórico. Revista Iberoamericana de Educacion, 
83(1), 163-186. 

 
Slomski, V., Mello, G. R., Tavares, F., Filho, & Macedo, F. Q. (2015). Governança 

corporativa e governança na gestão pública. São Paulo: Atlas. 
 
Souza, J. R., Forte, S. H. A. C., & Oliveira, O. V. (2012). Recursos estratégicos no 

cenário 2009/2015 das IES particulares da região nordeste do Brasil. Revista 
Ibero-Americana de Estratégia,11(2), 91- 119. 

 
Trigo, A. G. M., Lima, R. S. X., & Oliveira, D. M. (2014). Índice de sustentabilidade 

socioambiental no ensino. Revista de Administração da UFSM, v. 7, 7-22. 
 
Vergara, S. C. (2009). Projetos e relatórios de pesquisa em administração. São 

Paulo: Atlas 
 
Vieira, M. M. F., & Zouain, D. M. (2004). Pesquisa qualitativa em administração. Rio 

de Janeiro: FGV. 
 

http://www.bndes.gov.br/
https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/ra/article/view/1942/1497


70 
 

Vilela, A. L. N. (2016). Governança corporativa em uma instituição de ensino 
superior privada: um estudo de caso. (Dissertação de Mestrado em Sistema de 
Gestão. Universidade Federal Fluminense, Niteroi, RJ, Brasil). 

 
Young, R. (2009). Dilemmas and advances in corporate social responsibility in Brazil: 

the work of the Ethos institute. Natural Resources Forum, (28), 291-301.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



71 
 

APÊNDICE A 
 

Fundação Pedro Leopoldo 
Programa de Mestrado Profissional em Administração 

 
 

Prezado respondente,  
 
Obrigado pelo aceite em contribuir com esse estudo sobre governança corporativa em 
uma Instituição de Educação Superior, sua resposta contribuirá para a construção de 
uma Dissertação de Mestrado. 
 

 
Questionário Estruturado 

 
PARTE A – PERFIL DO RESPONDENTE 
 
A1. Idade do respondente 
(   ) Entre 20 a 30 anos   (   ) Entre 31 a 40 anos   
(  ) Entre 41 a 50 anos    (   ) Entre 51 a 60 anos 
 
A2. Grau de escolaridade – última formação 
(   ) Ensino Superior                 (   ) Especialização ou similar   
(  ) Pós-graduação - Mestrado (   ) Pós-graduação – Doutorado 
 
A3. Qual a função que ocupa na gestão da Instituição de Educação Superior? 
............................................................................................. 
 
 
PARTE B - CONHECIMENTO SOBRE GOVERNANÇA CORPORATIVA 
 
B1. Dê um conceito para governança corporativa? 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.................... 
 
B2. Quais os impactos que a governança corporativa traz para os stakeholders? 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.................... 
 
B3. Qual a importância da governança corporativa para uma Instituição de Educação 
Superior? 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.................... 
 
PARTE C – PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORTATIVA 

 
C1. Os relatórios são publicados trimestralmente. 
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(   ) discordo totalmente (   ) discordo (   ) concordo (   ) concordo totalmente 
 
C2. A comunicação dos resultados de avaliação institucional é divulgada via site 
e banner. 
(   ) discordo totalmente (   ) discordo (   ) concordo (   ) concordo totalmente 
 
C3. A Instituição de Educação Superior tem sistematizado formas de 
comunicação interna. 

(   ) discordo totalmente (   ) discordo (   ) concordo (   ) concordo totalmente 
 
C4. A Instituição de Educação Superior possui conselho de administração. 

(   ) discordo totalmente (   ) discordo (   ) concordo (   ) concordo totalmente 
 
C5. A Instituição de Educação Superior possui conselho fiscal. 

(   ) discordo totalmente (   ) discordo (   ) concordo (   ) concordo totalmente 
 
C6. O Conselho Superior da IES possui representantes da sociedade civil. 

(   ) discordo totalmente (   ) discordo (   ) concordo (   ) concordo totalmente 
 
C7. O Conselho Superior da Instituição de Educação Superior possui 
representantes docentes. 

(   ) discordo totalmente (   ) discordo (   ) concordo (   ) concordo totalmente 
 
C8. O Conselho Superior da Instituição de Educação Superior possui 
representantes discentes.  

(   ) discordo totalmente (   ) discordo (   ) concordo (   ) concordo totalmente 
 
C9. A Instituição de Educação Superior possui algum tipo de conselho 
consultivo da administração. 

(   ) discordo totalmente (   ) discordo (   ) concordo (   ) concordo totalmente 
 
C10. A empresa faz uso de auditoria interna. 

(   ) discordo totalmente (   ) discordo (   ) concordo (   ) concordo totalmente 
 
C11. A empresa faz uso de auditoria externa. 

(   ) discordo totalmente (   ) discordo (   ) concordo (   ) concordo totalmente 
 
C12. A empresa trabalha com práticas de sustentabilidade ambiental. 

(   ) discordo totalmente (   ) discordo (   ) concordo (   ) concordo totalmente 
 
C13. A Instituição de Educação Superior trabalha com práticas de 
responsabilidade social. 

 (   ) discordo totalmente (   ) discordo (   ) concordo (   ) concordo totalmente 
 
C14. A empresa investe em desenvolvimento de pesquisa – com intuito de 
promover inovação. 

(   ) discordo totalmente (   ) discordo (   ) concordo (   ) concordo totalmente 
 
 

 Teresina, 15 de outubro de 2019. 


