
julgar pelas reuniões em
que se expõem números, or-
çamento e se cobram metas,
é uma empresa. Mas basta

sair da sala para notar que trata-se de
uma escola quase comum. A Veris Edu-
cacional nasceu em 2004 com a fusão
das escolas de negócios Ibmec, do Rio
de Janeiro e de Minas Gerais, e IBTA,
com unidades na capital paulista e no
interior — Campinas e São José dos
Campos. A organização tem 9 unida-
des próprias e mais 11 parcerias com
outras escolas em 12 estados. Seu fa-
turamento cresce 25% anualmente gra-
ças ao modelo de negócios, bem se-
melhante ao de empresas do merca-
do. Em 2007, chegou a 100 milhões de
reais, o que a coloca ao lado das com-
panhias médias brasileiras. Este ano,
a Veris deve investir 10% dessa recei-
ta em expansão, com novas unidades
e possíveis aquisições.

O ritmo de crescimento e o perfil fa-
zem das escolas da Veris, que hoje tem
900 funcionários, entre professores e
pessoal administrativo, um bom lugar

para fazer carreira em educação. Car-
reira, no caso, no sentido mais atual
da palavra, com perspectivas de desen-
volvimento e bônus para os níveis exe-
cutivos. E as oportunidades aumenta-
ram. "Estamos contratando mais gen-
te de fora, pois a demanda interna au-
mentou", diz Marcos Vono, diretor de
recursos humanos da Veris, referindo-
se, principalmente, às áreas de finan-
ças e operações (onde entram tecno-
logia da informação e administração
predial, por exemplo). São cerca de 20
contratações por mês, entre elas duas
para cargos de gestão e nível executi-
vo. O perfil dos profissionais reflete
o estilo da escola: boa formação, ex-
periência em empresas (não importa
o tempo, mas a variedade de tarefas
desempenhadas), ambição e vontade
de crescer rápido, nas palavras do pró-
prio diretor de RH.

PRESSÃO E RECOMPENSA
Formado em marketing, Daniel

Rodrigues Pedrino, de 24 anos, é um
exemplo de carreira no novo mercado

de educação. Em 2004, começou como
estagiário da faculdade IBTA. Assu-
miu a área de marketing da institui-
ção e, em seguida, a coordenação de
marketing de duas novas empresas
adquiridas pelo grupo — a Uirapuru,
de Sorocaba, e a Inea, de São José dos
Campos, ambas no interior paulista.
A trajetória foi de dedicação intensa,
como em uma empresa de outro setor.

"Cheguei a trabalhar das 7h da manhã
às 2h da madrugada", diz Daniel. Es-
sa pressão, aliada à recompensa aos
talentos, explica-se pelo sangue que
corre nas veias dos acionistas e ges-
tores da Veris Educacional. Entre os
sócios estão Cláudio Haddad e Eduar-
do Wurzmann, que também é presi-
dente, os dois ex-sócios do banco Ga-
rantia, e os fundadores do fundo GP
Investimentos, Jorge Paulo Lemann,
Mareei Telles e Beto Sicupira.

Logo que oficializou a negociação
da Uirapuru e da Inea, o diretor de RH
reuniu-se com os novos funcionários
e apresentou as diretrizes. O objetivo
era manter os talentos — não haveria



espaço para quem não estivesse com-
prometido com o negócio. "As cobran-
ças são fortes e precisamos nos adap-
tar logo", diz a secretária-geral da Ui-
rapuru, Simone dos Santos Gomes, de
32 anos, que planeja uma pós-gradua-
ção para breve. Funcionários que, co-
mo ela, têm planos de expandir seu
nível de educação podem conseguir
incentivo no programa de jovens ta-
lentos, recém-criado na Veris, que co-
loca os profissionais em início de car-
reira para participar de projetos im-
portantes em diversos departamen-
tos. Ao final de 12 meses estão aptos
a assumir áreas da companhia, gerir
novos projetos e ter cursos de MBA
financiados pela empresa.

Além desse incentivo, a mantene-
dora preocupou-se em estabelecer sa-
lários competitivos. Contratou a Wat-
son Wyatt, consultoria de recursos
humanos de São Paulo, para fazer is-
so. Como não há tantas escolas com
a mesma política, o jeito foi olhar pa-
ra empresas do mesmo porte. "Adota-
mos uma remuneração que nos permi-

te buscar bons profissionais no mer-
cado", diz Marcos, que já trouxe gen-
te da rede de livrarias Fnac, do banco
ABN Amro Real e da HP. Os ganhos va-
riáveis, que podem chegar a nove sa-
lários — vale ressaltar — hoje só exis-
tem para o nível de executivos.

Essas ações do RH estão dando su-
porte à expansão do Veris, que inclui
a criação da nova unidade Ibmec-Bra-
sília, recém-inaugurada. Além da am-
pliação da rede atual, foram investi-
dos cerca de 18 milhões de reais na
aquisição da Uirapuru e da Inea. A me-
ta de expansão é chegar a 21 cidades
brasileiras este ano e a 12 300 alunos.

"Costumo dizer que fizemos o empre-
sariamento da escola, e a escola nos
ensinou a escolarização da empresa",
diz Eduardo Wurzmann, presidente
da Veris. Ou seja, como escola, estão
mais próximos da gestão profissiona-
lizada e, como empresa, entenderam
que é necessário pensar em números
e metas, contudo, levar em conta a pe-
culiaridade e o valor que uma escola
tem para a sociedade. 

Na mesma linha
O modelo de gestão seguido
pela Veris tem sido adotado
por outras instituições de
ensino, como a Business
School São Paulo (BSP)
e a Universidade Anhembi
Morumbi, ambas em São
Paulo, compradas pela
rede internacional Laureate.
Um exemplo recente i a
parceria entre o fundo
G P Investimentos e o
grupo Estãcio de Sã,
com 200 000 alunos e
presença em três estados.
O GP investira 260 milhões
de reais para turbinar
os seus negócios. Para o
economista Cláudio Moura
Castro, especialista na área
de educação e colunista
da revista Veja, da Editora
Abril, a gestão profissional
no ensino vem para ficar.
"As empresas aprenderam
muito nos últimos 150 anos,
mas as escolas fingiram que
nada aconteceu. Agora, com
a competição, elas precisam
correr atras11, diz. O alerta
do especialista vale para
quem quer fazer carreira
no setor: que a busca
incessante pelo lucro não
atropele a postura ética
e o foco na educação.

Text Box
Fonte: Você S/A, ano 11, n. 6, p. 30-31, jun. 2008.




