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Carlos Fernandes, 35 anos, gerente de relacionamentos do grupo Anhanguera: oportunidade 

de inovar 

De dois anos para cá o setor de educação superior vem experimentando um forte crescimento, 
com abertura de capital e aportes financeiros. Em 2007, quatro grandes grupos educacionais 
— SEB Serviços Educacionais, Estácio, Kroton e Anhanguera — abriram capital na bolsa. Foram 
os primeiros desse mercado. Os processos de fusão e aquisição também chamam atenção. De 
acordo com uma pesquisa da consultoria Pricewaterhouse- Cooper, de janeiro a agosto deste 
ano o setor de educação foi o terceiro em número de transações, com 31, ficando atrás apenas 
das empresas de alimentos, com 64, e tecnologia da informação, com 33. Nos últimos dois 
anos esse segmento tem crescido em média 20% ao ano. Para os próximos cinco anos a 
expectativa de expansão gira em torno de 6% ao ano.  

O engenheiro carioca Alexandre Ferraz, de 36 anos, soube aproveitar esse momento. Ele 
trabalhou por 11 anos no Infoglobo — dos jornais O Globo e Diário de S.Paulo, entre outros. 
Passou por diversas áreas, sempre com foco nos consumidores finais. Em 2007, assumiu a 
diretoria de mercado leitor, responsável por 40% da receita da companhia, onde ficou até o 
fim do ano, quando recebeu o convite para ser diretor executivo de mercado da Estácio 
Participações, do Rio de Janeiro. O que motivou Alexandre foi a oportunidade de vivenciar um 
momento de transformação da empresa e principalmente do setor. “Participar desta fase é 
uma chance de ouro para minha carreira, porque posso aperfeiçoar habilidades como foco nos 
resultados, visão estratégica e gestão de pessoas”, diz Alexandre.  

Desde que a Estácio abriu capital, mais de 100 milhões de reais já foram investidos na compra 
de 12 novas unidades. Ainda em 2007, faturou 1,3 bilhão e em maio deste ano teve 20% do 
seu capital comprado pelo fundo de investimento GP, que agregou à empresa o sistemade 
meritocracia. A partir do IPO já foram contratados cerca de 30 executivos, entre 
coordenadores, gerentes, diretores e CEO.  

As áreas foram revistas e muitas foram criadas, como sistemas de gestão, comunicação, 
responsabilidade social, auditoria, gestão de infra-estrutura e relação com investidores. 
“Antes, as pessoas se desenvolviam e se movimentavam internamente. Hoje, precisamos 
acelerar este desenvolvimento, mas ir também ao mercado buscar profissionais que 
contribuam com o nosso novo modelo de gestão”, diz Miguel de Paula, diretor executivo de 
gestão de pessoas da Estácio de Sá.  

De acordo com Ryon Braga, presidente da consultoria Hoper Educacional, só 0,5% 
das instituições de ensino superior privadas do país tem balanço auditado.  
 
NOVO CENÁRIO 



O que aconteceu com a Estácio nos últimos anos é um reflexo do aquecimento do setor de 
educação. Até 1997, as universidades não podiam ter fins lucrativos. Com a abertura do 
mercado, passaram a ser vistas como boas opções de investimento. A primeira instituição de 
ensino da América Latina a listar papéis na bolsa de valores foi a Anhanguera Educacional, 
com sede em Valinhos, a 90 quilômetros de São Paulo, em março de 2007. Só neste ano a 
empresa comprou 13 instituições de ensino e contratou mais de 3 000 funcionários, sendo sete 
diretores e dez gerentes.  

No ano passado foram quase 2 000 funcionários novos — dez diretores e cinco gerentes. “As 
mudanças de infra-estrutura não eram muito planejadas e aconteciam em decorrência de 
urgências. Hoje há planos mais estruturados, para atingir as metas”, diz Antônio Costa, diretor 
de operações da Anhanguera. A experiência em um setor pouco maduro, como o de educação, 
foi um dos fatores que levou o paulista Carlos Renato Fernandes, de 35 anos, à Anhanguera. 
Em 2006, criou um programa para atrair e reter médicos para o Hospital Albert Einstein. Em 
agosto deste ano, assumiu a gerência de relacionamentos e parceria da Anhanguera, e é o 
responsável por criar novos serviços e produtos para oferecer aos alunos. “Há muitos 
processos que não existiam e tenho a oportunidade de construir coisas a partir do zero”, diz 
Carlos.  
 
ESPAÇO PARA TODOS 

Planos de expansão ambiciosos requerem profissionais com foco em gestão para tocar os 
negócios. “Contratar pessoal do mercado e não da academia virou regra nas instituições”, diz 
Ryon Braga, presidente da consultoria Hoper Educacional. Como o setor ainda está se 
consolidando e há muita coisa por fazer, perfil empreendedor e proatividade são requisitos 
básicos para atuar nesse mercado em expansão. Além disso, é preciso ter foco em resultados, 
capacidade de aprendizado rápido, habilidade de planejamento para médio e longo prazos, 
bom relacionamento interpessoal para lidar com diversos públicos, ser orientado a serviços e 
flexibilidade para se adaptar às mudanças. “Quem vem do varejo ou de serviços tem mais 
facilidade para se adaptar, pela familiaridade com a dinâmica do consumidor”, diz Ryon. Foi o 
caso do advogado paulista Tarcísio Manso Villela, de 43 anos. Depois de oito anos como 
superintendente de um shopping na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, 
ele foi convidado a assumir a direção de uma universidade do Grupo Kroton que estava sendo 
criada na região, em março de 2006. Com a abertura de capital da empresa, em julho de 
2007, Tarcísio se tornou diretor de desenvolvimento e novos negócios, responsável pelos 
processos de fusão, aquisição e expansão da empresa. Em mais de um ano, já fez 16 
aquisições e passa parte da semana viajando pelo Brasil atrás de novas oportunidades de 
negócio. A previsão é de que o Kroton feche o ano com um faturamento de 290 milhões de 
reais e que este valor dobre em 2009.  

 
O investimento em treinamento é contínuo. “Temos um programa robusto de integração dos 
profissionais, para que conheçam bem as peculiaridades do negócio”, diz Alicia Maria Figueiró 
Pinheiro, vice-presidente do Grupo Kroton. Treinamentos como esse são bemvindos para guiar 
os profissionais pelas especificidades do setor. “São necessários entre seis meses e um ano 
para compreender totalmente como funcionam essas organizações”, diz Ryon. Como ainda é 
um setor altamente regulamentado, as mudanças nem sempre acontecem na velocidade 
desejada. Para reestruturar uma área é preciso planejamento. Vale o mesmo para as 
estratégias de venda e marketing, por exemplo. Como as campanhas devem ser sazonais, 
para acompanhar os períodos de matrícula, a perda do tempo certo ou uma estratégia errada 
pode comprometer um semestre inteiro ou até o ano letivo. “O grande desafio ainda é fazer os 
executivos encararem a universidade como um negócio”, diz Ryon Braga. 
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