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Resumo:  

Esta pesquisa se propõe a investigar as relações entre estruturas e práticas de governança 

corporativa com o desempenho de Instituições de Ensino Superior privadas do Estado de Minas 

Gerais em instituições de distintas naturezas estruturais do segmento educacional. Para tanto, a 

partir de uma abordagem qualitativa, foi realizado um estudo comparativo de casos de quatro 

instituições mineiras. Após a apresentação individual dos casos procedeu-se uma comparação 

entre os indicadores financeiros e acadêmicos das instituições, relacionando-os com a estrutura 

e as práticas de governança corporativa. Para obtenção dos dados foram realizadas entrevistas 

semi-estruturadas, junto aos principais dirigentes das instituições de ensino, e procedidas visitas 

aos departamentos contábil, financeiro e de ensino das instituições, para coleta de cópias de 

estatutos, atas, contratos sociais, demonstrações contábeis e informações estatísticas sobre 

número de alunos, número de professores e cursos ofertados no período de 2001 a 2005. Outros 

dados foram obtidos no sitio do Ministério da Educação na internet. Os resultados apontam a 

existência de relações entre a governança corporativa nas instituições de ensino superior e seus 

desempenhos, sendo possível verificar que estruturas estáveis de governança contribuem 

diretamente para o bom desempenho financeiro. No mesmo sentido, estruturas instáveis expõe 

as instituições a riscos, podendo comprometer seus desempenhos financeiros e acadêmicos. 

Também, a forma de atuação dos conselhos, seja como órgão normativo ou como órgão 

executivo, influencia no desempenho das instituições, tendo sido percebido que a atuação como 

órgão executivo influencia negativamente o desempenho. Outra conclusão foi a de que 

investimentos em governança trazem retornos às instituições. Uma das instituições pesquisadas 

é a única que instituiu comitês para auxiliar a administração e, em curto espaço de tempo, 

apresentou melhora representativa em seus resultados financeiros. A comparação dos casos 

ainda apontou que as instituições constituídas como empresas privadas tem mais agilidade para 

alterar suas estruturas e práticas de governança corporativa, em comparação com as instituições 

constituídas como fundações filantrópicas e comunitárias, tornando-se mais competitivas. Por 

outro lado, não foi possível verificar, com tanta nitidez, uma relação direta entre governança 

corporativa e desempenho acadêmico nas instituições pesquisadas. Como proposta para futuras 

pesquisas sugere-se um estudo quantitativo que aponte as correlações existentes entre atributos 

de governança e índices de avaliação acadêmica das IES. Entre as limitações do estudo destaco 
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a ausência de uma instituição de ensino confessional que complementaria as análises 

comparativas e a falta de banco de dados para o ano de 2001 de uma das instituições que 

participou do estudo. O trabalho contribui para enriquecer o debate sobre as práticas de 

governança corporativa em instituições de ensino superior e abre espaço para descobertas sobre 

as relações de governança e desempenho em organizações com distintas naturezas jurídicas de 

um mesmo segmento de mercado. 

 

 


