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PREFÁCIO

Quando estudava Liderança em Educação, na 
Universidade de San Francisco/EUA, pude aprender com 
o professor Robert Lamp que “respeito, apoio e confiança, 
mutuamente compartilhados”, criam uma energia 
extraordinária para a solução de problemas. 

Evando Neiva, Júlio Cabizuca e eu fizemos isso desde 
aquele longínquo 11 de abril de 1966: um exercício 
permanente pela busca de consenso e de coerência no 
comportamento empresarial.

Além desse princípio que alicerçou nossas relações, 
o Pitágoras tem em seu DNA algumas características 
fundamentais: busca incessante pela qualidade e pela 
transparência, valorização dos colaboradores e foco 
permanente nos alunos. A essas características se soma a 
competência em matéria de governança corporativa, de 
valores e de reputação.

Costumo dizer que a vida é uma oferta contínua de 
oportunidades, que você aproveita na medida de sua 
competência. Um bom exemplo foi o lançamento pela 
UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), em 1969, do 
vestibular unificado. Identificamos aquela oportunidade e nos 
organizamos para aproveitá-la. Dobramos de tamanho!

Quando o mercado de capitais atravessava um período 
de ouro, nova oportunidade bateu à porta. No final de 2006, 
alguns bancos nos procuraram, dizendo que o mercado de 
capitais estava receptivo e que o Pitágoras era uma empresa 
madura, preparada, com governança, auditada há muitos 
anos, com ótima história e muita credibilidade. Então, havia 
uma chance muito grande de termos sucesso em um IPO 
(Initial Public Offering - Oferta Pública Inicial), não obstante, 



naquele momento, fosse uma empresa pequena – 10 mil 
alunos no ensino superior e uma presença mais significativa 
na educação básica. Era chegado o momento de abrir o 
capital. A “noiva” estava vestida para casar.

Resolvemos apostar e, no final de maio, a CVM 
(Comissão de Valores Mobiliários) autorizou a abertura de 
capital. No dia 23 de julho de 2007, recebemos um volume 
substancial de recursos dos novos acionistas, que ficaram 
com aproximadamente 42% do capital total da empresa. 
Fundamental naquele momento, a entrada de recursos 
representava quase 3 vezes o faturamento que teríamos em 
2007.

O presente volume descreve cronologicamente a história 
do Pitágoras a partir do IPO. O autor, parceiro e amigo Evando 
Neiva revê os primeiros 40 anos no livro “Lições Aprendidas”, 
no qual focaliza as grandes transformações nas áreas de 
educação, conhecimento, tecnologia e comportamento 
entre 1966 e 2005. Este “Novas Lições” aborda a sucessão de 
eventos relevantes que aconteceram nos últimos 10 anos, 
resultando na maior companhia for-profit com presença na 
Bolsa de Valores.

O IPO transformou o Pitágoras, começando pelo nome. 
Adotamos Kroton, uma referência à província de Crotone, 
Sul da Itália, onde, reza a lenda, o filósofo fundou a Escola 
Pitagórica, primeira Universidade da história.

Naquele momento, ela deixava de ser uma empresa de 
donos para ser dos acionistas. As paredes foram substituídas 
pelo vidro, para aumentar a transparência. Tínhamos que 
fazer a melhor gestão do capital de terceiros, atingindo os 
objetivos apresentados à CVM.

No final de 2008, travamos contato com aquele que veio 
a ser um parceiro extraordinário, o fundo de private equity 
Advent International. Ficamos sócios em junho de 2009, em 
uma sociedade extremamente frutífera e bem construída, 



em que os dois lados estavam representados pelos três 
fundadores e pelos três diretores da Advent, renovando 
e ampliando os princípios de respeito, apoio e confiança 
mutuamente compartilhados.

Adquirimos nova expertise na melhoria da estruturação 
financeira da Companhia e em fusões e aquisições. 
Com a nova entrada de capital, viabilizou-se a aquisição 
da IUNI, em 2010. A instituição tinha 45 mil alunos e a 
Kroton, o mesmo. Mais uma vez, dobramos de tamanho. 
De bônus, ganhamos a contribuição preciosa do Rodrigo 
Galindo, nosso CEO. O passo seguinte, em dezembro 
de 2011, foi a aquisição da UNOPAR, maior empresa 
de ensino a distância do Brasil. Finalmente, em abril de 
2013, acertamos as bases da fusão com a Anhanguera, 
ratificada pelo CADE (Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica) em agosto de 2014.

Esta é a linha do tempo de uma empresa que nasceu em 
uma sala alugada, em 1966, com 5 professores e 35 alunos. 
Não poderia deixar de citar o brilhante professor João Lucas 
Mazoni de Andrade, que permaneceu conosco por 20 anos, e 
a presença iluminada de Marcos Mares Guia, irmão e mentor, 
que embarcara conosco naquela viagem sem volta. Que 
Deus o tenha!

No limiar dos 50 anos, a Kroton orgulha-se de ser uma 
empresa contemporânea, que busca retribuir à sociedade o 
que essa lhe ofereceu por meio de consistente programa de 
responsabilidade social.

Nada disso seria possível sem a amizade e o 
companheirismo de Cabizuca e Evando, desde a primeira 
hora. Sou extremamente grato por ter podido desfrutar esses 
50 anos com vocês, com nossos conselheiros, diretores e 
colaboradores em todos os níveis.

Professor Walfrido dos Mares Guia
Sócio-Fundador do Pitágoras



1
A TRAVESSIA 

PITÁGORAS – KROTON



 “Não existe nada mais 
poderoso que uma ideia para a 

qual tenha chegado a hora.”
 Victor Hugo



A fonte utilizada deste ponto em diante foi especialmente 

criada a partir da letra do Prof. Evando Neiva, uma vez que os 

originais deste livro foram integralmente manuscritos. A fonte, 

que é a própria caligrafia do Prof. Evando, é um clássico exemplo 

da aplicação do high-tech e high-touch; ou seja, é a junção da 

máxima tecnologia com a máxima proximidade. É a razão casada 

com a emoção. A fonte chama-se Eva Manuscrita.

Em Tempo...



O primeiro sentido dessa travessia é a 
transformação corporativa do Pitágoras para 
a Kroton. Ao longo das primeiras 4 décadas 
(1966-2006), não falávamos em Kroton. Tal 
como registramos no “Lições Aprendidas”, o 
Pitágoras era uma rede de escolas próprias e 
escolas parceiras, de  educação básica, com 
cerca de 190 mil alunos, e uma tênue iniciativa 
com algumas unidades de ensino superior. Essas 
primeiras faculdades Pitágoras foram fruto de 
uma parceria (joint-venture) com a organização 
americana Apollo International, sediada em 
Phoenix-Arizona.

Disponível no app Saber

1.1 Duas Travessias

Evando Neiva

Lições Aprendidas

Livro “Lições Aprendidas”, de Evando Neiva, lançado em 
2006 para comemoração dos 40 anos do Pitágoras. 
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As duas frentes de operação – educação básica e 
ensino superior – propiciaram uma rica experiência 
corporativa, como se estivéssemos preparando a 
organização para o grande salto, a partir da criação 
da Kroton. Podemos nos referir a esse fato como a 
“travessia corporativa do Pitágoras para a Kroton”.

 
Eis algumas estratégias de alta relevância:

Competência para trabalhar em parceria, 
exercitada desde a interação entre os três 
fundadores do Pitágoras e se estendendo a 
inúmeros parceiros que foram surgindo ao 
longo das décadas (a lista é tão grande que é 
impossível enumerá-los).

Aplicação de metodologia para a construção do 
consenso.

Respeito e valorização das diferenças.

Integridade no cumprimento das obrigações 
trabalhistas e tributárias, aferida por auditores 
externos independentes.

Competência em gestão financeira para 
assegurar resultados consistentes.

Iniciativa em contar com consultores 
iluminados, em diferentes áreas.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Compartilhamento das lições aprendidas, 
especialmente na série de “Congressos Pitágoras 
– Qualidade em Educação”, que foram abertos a 
todas as instituições públicas e particulares.

Domínio de uma operação de alta escalabilidade 
e diversidade, com escolas próprias e parceiras 
em todo o Brasil e em vários países (Mauritânia, 
Iraque, Congo, Equador, Peru, China e Japão).

Ousadia para prosperar em qualquer contexto de 
crise (e foram várias).

Ações de responsabilidade social, a partir de 
parcerias com escolas públicas vizinhas, por todo 
o país, culminando com a criação da Fundação 
Pitágoras.

Profissionalização da corporação (contando com 
a consultoria do saudoso João Bosco Lodi).

7.

8.

9.

10.

11.
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Toda essa prática organizacional propiciou a 
atração de um parceiro estratégico de transcendental 
importância: Apollo International. Assim, foi criado, 
em 2001, o PAI (Pitágoras Apollo International), 
tendo como foco a operação de uma rede de 
faculdades, contando com a experiência de um 
grupo de grande prestígio global, além do aporte 
de capital estratégico para a implementação de 
um ousado plano de negócios.

 
Pela primeira vez ouvimos falar na expressão 

IPO e vislumbramos a abertura do capital da joint-
venture em um horizonte próximo. O Pitágoras 
continuou com a Apollo até 2005, quando o grupo 
americano decidiu não continuar sua operação 
no Brasil, em virtude de não terem prosperado 
parcerias semelhantes na Alemanha, na China, no 
México e em outros países.

Um fato notável ocorreu no distrato da parceria: 
a Apollo delegou à área financeira do Pitágoras 
toda a iniciativa de avaliação e estruturação da 
cisão. Um advogado sênior, na época, disse que 
nunca havia presenciado tal nível de confiança 
societária (“nem de pai para filho”). Daí em diante, 
sempre continuamos próximos da Apollo, como se 
estivéssemos ensaiando uma nova parceria.
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Por volta de 2006, a organização Pitágoras já 
contemplava várias áreas operacionais:

Escolas parceiras na Rede

Escolas contratadas por empresas 
(em acampamentos e canteiros de obras)

Primeiras Faculdades 
oriundas do PAI

Escolas próprias

Tudo isso justificou a criação de uma holding, 
como um “guarda-chuva”, abaixo do qual ficavam 
essas diferentes áreas operacionais. 
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Ao completar 40 anos, em 2006, quase sem perceber, 
estávamos prontos para a abertura de capital (IPO), 
em 2007. Eis a travessia corporativa do Pitágoras 
para a Kroton. 

 
A outra travessia tem raízes milenares – de 

Samos para Crotone (Croton). O filósofo e 
matemático Pitágoras nasceu na Ilha de Samos, 
na Magna Grécia, em 571 a.C.. Durante 30 anos, 
vagou pelo mundo antigo, especialmente pelo 
Mediterrâneo, até que decidiu se estabelecer 
na localidade de Crotone (hoje sul da Itália). 
Ali, Pitágoras fundou a Escola Pitagórica, 
considerada a Primeira Universidade do Mundo.

 
Essa travessia multimilenar é a justificativa 

do nome da nossa holding. Refazer a travessia 
Samos-Crotone seria hoje uma especial atração 
para “peregrinos” pitagóricos (corporativos ou 
filosóficos). Que tenham uma boa viagem!
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Torna-se indispensável encontrar palavras 
calibradas para expressar a evolução da Kroton. 
Por um lado, vamos ser cuidadosos para que a 
emoção de estarmos no centro dessa evolução 
não nos leve a uma expressão muito amplificada 
da realidade; por outro lado, temos que buscar a 
expressão à altura da grandeza do que estamos 
vivendo. 

O conteúdo das “Lições Aprendidas” nos 
parece válido uma década depois, notadamente 
por ser decorrente de filósofos organizacionais 
clássicos (Humberto Maturana, Rubem Alves, Robert 
Lamp e Bernardo Toro, formam um quarteto de 
pensadores com ideias transcendentais, no tempo 
e no espaço). Inegavelmente, isso permanece.

1.2    Lições Aprendidas (1966 – 2006) – 
Novas Lições (2006 – 2016) 
Transcendências e Transformações
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Humberto Maturana

Rubem Alves

Robert Lamp

Bernardo Toro

Novas Lições
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Outras ideias invariantes no período são 
evidentes no Prefácio do “Lições Aprendidas”, 
escrito pelo Cabizuca e que está reproduzido 
no final desse capítulo. Além disso, na abertura 
da edição anterior, ficaram registrados 
agradecimentos, em que gostaria de reiterar o 
último parágrafo:

“Quero expressar minha profunda e 
eterna gratidão ao Cabizuca e ao Walfrido. 
Para mim é impossível dizer a verdadeira 
dimensão do significado da convivência 
com eles na minha trajetória pessoal; 
quero apenas dizer modestamente que 
a organização que construímos nos fez 
pautar nossas relações pela solidariedade 
e pela fraternidade”.

Igualmente, esses sentimentos permanecem. 
Dez anos depois, seria humanamente 
compreensível que houvesse algum desgaste 
nessas relações. Entretanto, somos conscientes 
do valor do que chamamos hoje de “harmonia 
societária”, que se estende a todos os novos 
parceiros que surgiram na última década. Trata-
se de um valor corporativo de transcendental 
relevância.

 – 22 – 

Novas Lições



Cabizuca Walfrido Evando

Novas Lições
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E as transformações de “Lições Aprendidas” para 
“Novas Lições”?

Como veremos nos capítulos a seguir, a 
escalabilidade da Kroton aumenta dramaticamente. 
Todos os números “krotônicos” crescem 
exponencialmente. O número de alunos, a equipe 
docente e técnica, a diversidade de serviços e 
o número de unidades operacionais por todo o 
Brasil. 

Igualmente impressionante são as inovações 
educacionais, tecnológicas e operacionais. Os 
novos talentos se superam em criatividade e 
competência. As ações de responsabilidade social 
se ampliam e aprofundam proporcionalmente à 
grandeza da organização. Vamos conferir tudo 
isso nos próximos capítulos.
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É com muita emoção e um forte sentimento de alegria 
que comemoramos as 4 décadas de existência do Pitágoras. 
Ao refletirmos sobre o passado, temos a sensação do dever 
cumprido e que a Instituição está preparada e fortalecida 
para seguir sua missão, iniciada pelos seus fundadores. Tudo 
é novo sempre, pois os sonhos dos alunos, professores, 
administradores são sempre renovados.

Do ponto de vista organizacional, esses 40 anos 
representam uma grande vitória para uma numerosa 
e diversificada equipe de profissionais qualificados e 
talentosos, que tanto ajudaram na construção dessa 
trajetória. Afinal, todos sabem que não é todo dia 
que se comemoram os 40 anos de uma organização 
empresarial no nosso país – tão cheio de armadilhas ao 
empreendedorismo e de percalços ao crescimento das 
organizações.

Por tudo isso, a obra que o leitor tem em mãos representa 
um marco muito especial para todos nós, que dedicamos 
a vida a um projeto que tem contribuído para a formação 
acadêmica e humanística de milhares de jovens de diversas 
gerações.

Trata-se de um trabalho literário de grande valor, que 
descreve, com conhecimento de causa e densidade 
acadêmica, a história de uma organização e oferece 
uma reflexão com valiosos ensinamentos nos âmbitos 
educacional e empresarial.

Prefácio – Lições Aprendidas (1996 - 2006)
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Se, para o autor, foram muitas as “lições aprendidas”, 
para o leitor certamente serão também muitas outras, que 
podem ser absorvidas a partir da leitura de cada capítulo. 
Afinal, não foram poucos os especialistas, intelectuais 
e consultores, como fica claro ao longo da obra, que 
ajudaram – do ponto de vista teórico ou prático – o 
Pitágoras a estabelecer novos paradigmas educacionais 
nessas 4 décadas.

Acreditamos que este livro possa ser utilizado como um 
manual de orientação – ou uma espécie de livro de bordo 
– para todo empresário que se interesse em conhecer 
melhor uma organização educacional como o Pitágoras. 

Mais que isso, a obra poderá ser útil também a todo 
e qualquer cidadão que tenha interesse em conhecer as 
reflexões de um educador e executivo que se pauta pelo 
respeito à ética, pelo engrandecimento do ser humano, 
pelo compromisso constante com a qualidade e pela 
construção de uma sociedade mais justa e fraterna. 

Professor Júlio Cabizuca
Sócio-Fundador do Pitágoras
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2
IPO DA KROTON 
– A NAVE MÃE DAS 

TRANSFORMAÇÕES 
CORPORATIVAS



“O caminho para cima é o mesmo para baixo.”
Heráclito (550 a.C. – 480 a.C.)

“O presente sempre é trabalhado por 
forças invisíveis, por vezes audíveis 

somente aos que têm ouvidos sensíveis.” 
Edgar Morin



George Soros, em seu livro “O Novo Paradigma 
para os Mercados Financeiros”, ajuda-nos 
a compreender causas e consequências do 
terremoto detectado em abril de 2007 (e não 
inteiramente percebido) e o subsequente tsunami 
ocorrido em janeiro de 2008 (esse totalmente 
audível). O fenômeno ficou conhecido como 
“o problema das hipotecas subprime”, que 
redundou na explosão de uma bolha imobiliária 
de devastadores efeitos globais. 

 
No primeiro impacto, o New Century Financial 

Corporation foi empurrado para a bancarrota, 

2.1 A Nave IPO Pousa em Terra Firme – 
Enquanto o Início de um Terremoto ao 
Norte Ameaçava o Mercado Global 
(Julho de 2007)
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inaugurando uma sucessão de catástrofes de 
instituições financeiras. O Diretor Geral do 
Citibank teria dito, segundo Soros: “quando a 
música parar, em termos de liquidez, as coisas 
ficarão complicadas. Mas desde que a música 
continue a tocar, temos de nos levantar e dançar. 
Ainda estamos a dançar”. Parecia a cena da banda 
tocando no convés daquele navio...

Paradoxalmente, as condições do mercado 
no Brasil, na data em que lançamos o IPO, eram 
extremamente favoráveis. O dia 23 de julho foi 
a um só tempo a grande janela aberta e o limiar 
da grande crise global. A imprensa especializada 
divulgou uma manchete naquele dia: “das quatro 
ações que estrearam nesta segunda-feira na 
Bolsa de Valores de São Paulo, duas dispararam”. 
A Kroton era uma delas.
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Às vezes, gostamos de usar uma frase de Arnold 
Palmer, campeão mundial de golfe: “quanto mais 
treino, mais sorte tenho”. 

 
Segundo Einstein, “a mente que assimila 

uma nova ideia jamais retorna ao seu estado 
original”. Por isso mesmo, o Pitágoras/Kroton 
não mais retornou ao seu caminho anterior 
– as estratégias, as escalas e as relações se 
transformaram radicalmente. Novos desafios 
e ousadias estavam por vir, propiciando essas 
“Novas Lições”, que serão ilustradas nos 
próximos capítulos.

Haveria IPO mais bem-sucedido?

* Projeções do Morgan Stanley, coordenador da operação.

** Valor do fechamento da bolsa no dia do IPO.

IPO da Kroton
Valor das ações (UNITS)

Valor estipulado* Valor realizado**

Entre R$ 31,00 e 
R$ 39,00

R$ 44,18

Alta de
13,28%

A Kroton, detentora da marca Pitágoras, teve 
o preço inicial de suas ações (UNITS) fixado 
no teto das projeções do Morgan Stanley, 
coordenador da operação, que estipulava o 
valor entre R$ 31,00 e R$ 39,00. No primeiro dia 
de negócios na BOVESPA, as ações da Kroton 
fecharam a R$ 44,18.
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Cabizuca 
BOVESPA: 23 de julho de 2007

IPO da Kroton

Novas Lições
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Quando abriu o capital, a Kroton já era uma 
organização de reputação (no ano anterior havia 
completado 4 décadas de existência de contínua 
evolução) e de porte expressivo. Pelo prospecto 
do IPO, a Kroton atuava nacionalmente no ensino 
básico pela Rede Pitágoras, contando com 184 mil 
alunos, em 595 escolas (próprias e em parceria), e 
no ensino superior com 10,3 mil alunos, em 8 campi 
e outros 16 em fase de implantação.

 
Até então com três sócios-fundadores, de 

um dia para o outro, a Kroton passou a contar 
com centenas de acionistas brasileiros e de 
tradicionais centros financeiros internacionais 
(Nova York, San Francisco, Londres, Paris, Sidney 
etc.), que aportaram um capital expressivo.

Heráclito, 550 a.C. – 480 a.C., contemporâneo 
de Pitágoras, afirmava: “o caminho para cima 
é o mesmo para baixo”. Foi o que vimos já no 
2o semestre de 2007, com o início da queda no 
valor das ações da Kroton. O valor da ação que 
atingiu R$ 44,18 chegou a seu valor mínimo de 
R$ 3,00 em meados de 2008.

2.2 O Day After
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 O efeito externo catastrófico da bolha 
subprime  fez com que o mercado global evoluísse 
da euforia ao desespero em um piscar de olhos. 
Mas a Kroton também apresentava fragilidades 
internas que potencializaram os fatores externos 
do mercado (imprevisíveis e somente “audíveis 
para os que têm ouvidos sensíveis”). Com muito 
recurso financeiro captado no IPO, a Kroton 
iniciou um plano de expansão, centrado em algumas 
dezenas de aquisições de faculdades em diversas 
regiões brasileiras.

O “caminho para baixo” foi impulsionado pela 
inexperiência gerencial no complexo processo de 
aquisições (auditorias, avaliações etc.) e captura 
de sinergias (integração de programas, inclusão 
de novos talentos etc.). A trajetória para baixo 
durou aproximadamente 2 anos (de meados de 
2008 a meados de 2010). Foi bom para quem gosta 
de fortes emoções.

 
Em uma reunião do Conselho de Administração 

nesse período, um dos conselheiros, de forma 
espirituosa, comparou a evolução da Kroton com 
um “trem-fantasma – a cada curva, um susto”. Em 
25 de junho de 2009, vislumbramos uma luz no fim 
do túnel – e não era o farol de um “trem-fantasma” 
vindo em nossa direção...
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3
DO “TREM-FANTASMA” 

AO “TREM-BALA” 
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De novo Heráclito: 
“o caminho para baixo é o mesmo 

caminho para cima”.
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A Advent é um fundo de investimento 
internacional (private equity), com notável 
capacidade de levantar recursos financeiros em 
escala global e com extraordinária competência 
em finanças corporativas, sendo referência 
mundial na sua área de atuação.

 
De 2008 para 2009, interessada em investir 

no setor educacional no Brasil, realizou, com 
notória expertise, uma seleção de possíveis 
parceiros para aquisições ou participações 
acionárias. A Advent fez um levantamento 
precioso de possíveis alternativas, analisando 
em profundidade instituições educacionais 
que fossem elegíveis para serem parceiras 
estratégicas. Esse trabalho da Advent 
representou mais de meio caminho para a 
concretização das parcerias estratégicas que 
vieram a seguir.

 
Várias alternativas foram descartadas, 

notadamente por serem empresas educacionais 
familiares e com sucessão mal resolvida ou por 
serem oriundas de fundações educacionais 
(“filantrópicas”) ainda sem cunho empresarial. Eram 
dois entraves excludentes.

3.1 Kroton – Advent (Junho de 2009)
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Dentre as organizações analisadas em 
profundidade pela Advent estava a Kroton – que 
passava pelos rigorosos crivos de elegibilidade 
(especialmente a questão familiar e a questão 
filantrópica). Restava um último crivo a ser 
superado: a Advent só investia em organizações 
se detivesse o controle acionário.

 
Patrice Etlin, Juan Pablo Zuchinni e Newton 

Maia procuram Júlio Fernando Cabizuca, Walfrido 
dos Mares Guia e Evando Neiva para abertamente 
externarem suas aspirações. As reuniões se 
pautavam pela objetividade e pela transparência. 
Não havia dissimulações. Por isso mesmo, duas 
tríades de empresários foram gradualmente 
construindo uma relação de confiança e uma 
aspiração genuína de formarem uma aliança 
estratégica vencedora.
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Muitos nos ajudaram nessa aproximação, 
especialmente competentes profissionais de 
instituições financeiras e de escritórios de 
advocacia. Mas é justo lembrar de um consultor 
financeiro especial: Cristiano Guimarães. 
Com paciência, profundidade e consistência, 
foi harmonizando o entendimento Advent-
Kroton, em quase duas dezenas de pontos 
fundamentais. 

 
Vale destacar o ponto crucial desse 

entendimento: o compartilhamento (50%/50%) do 
controle da governança da nova organização a ser 
criada. Compartilhar o controle não fazia parte 
da estratégia Advent; perder o controle de uma 
organização de 4 décadas não era aceitável pelos 
fundadores da Kroton.
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Decidimos pelo compartilhamento 50%/50% 
do controle. Não foi simples, mas valeu a pena. 
A Advent-Kroton foi uma parceria estratégica 
extremamente bem-sucedida. Durou de 24 de 
junho de 2009 a 26 de agosto de 2013. As lições 
aprendidas foram recíprocas e preciosas. 
Desenvolvemos juntos o estado da arte da 
governança corporativa, fundamentada na 
atuação de Comitês (Financeiro, Acadêmico, 
Recursos Humanos e Auditoria), propiciando 
enorme agilidade na tomada de decisões, em 
harmonia com o trabalho da Diretoria Executiva. 
Os relatórios financeiros e operacionais sempre 
de classe mundial.   

 
A Kroton assimilou competências em finanças 

corporativas, especificamente em processos 
de fusões e aquisições (M&A – Merger and 
Acquisitions). Nessa área, um legado da Advent à 
Kroton é o nosso CFO Frederico Abreu, um jovem 
executivo financeiro com reconhecido e premiado 
talento.
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A Advent aprendeu e tomou gosto pela operação 
educacional. Tanto que, mesmo depois de sair da 
Kroton – por ter vencido o tempo regulamentar 
de investimentos private equity –, adquiriu o 
controle de uma Universidade no Sul do Brasil. 
Tratamos Patrice, Juan e Newton com a mesma 
consideração e amizade que compartilhávamos 
nós três, juntos há 50 anos. Presidindo uma 
reunião do Conselho de Administração da 
Kroton, em um ato falho, referi-me a dois 
conselheiros presentes como sendo Juan Pablo 
Cabizuca e Júlio Fernando Zuchinni (afinal, a 
raiz etimológica dos sobrenomes é a mesma...).

 
O entrelaçamento Kroton-Advent foi fator 

determinante para a superação dos “fantasmas” 
corporativos e mercadológicos que tiveram seu 
ápice no período 2008-2010. Será que os caminhos 
da Advent e da Kroton vão convergir novamente, 
para além do nosso Ano 50?
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Parceria Kroton-Advent

Frederico Abreu

Novas Lições
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O IUNI tem origem na organização fundada 
pelo casal de educadores Altamiro e Célia 
Galindo, ao final dos anos 80. Um de seus filhos, 
Rodrigo Galindo, ainda menino, já trabalhava 
na faculdade fundada por seus pais como 
operador da copiadora Xerox. Além de seu DNA 
de educadores, nas linhas paterna e materna, 
o menino teve no ambiente educacional o seu 
habitat  natural.

 
O seu pai costumava dizer que a educação 

poderia ser um negócio que se transformasse em 
paixão; a sua mãe dizia que a educação deveria 
ser primeiro uma paixão, antes de ser um negócio. 

3.2 Kroton – IUNI (Setembro de 2010)
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Nos dias de hoje, o CEO da Kroton é o jovem 
Rodrigo Galindo, que lidera com extraordinária  
competência  a maior  organização educacional 
do mundo, assim reconhecida desde 2012. O CEO 
da Kroton é um “peixe dentro d’água”. Por esses 
motivos, o planejamento estratégico da Kroton, 
escrito por dezenas de mãos, sob a liderança do 
nosso CEO, tem uma diretriz-síntese: “Kroton – 
Paixão por Educar”.

A parceria IUNI-Kroton foi formalmente 
inaugurada em março de 2010. Naquela data, 
Kroton e IUNI tinham aproximadamente o 
mesmo número de alunos, mas atuando em duas 
áreas distintas e complementares: a Kroton 
no Sudeste, com centro de gravidade em Belo 
Horizonte; e o IUNI no Centro-Oeste, com 
centro de gravidade em Cuiabá. Kroton-IUNI 
integraram-se em uma das maiores redes de 
instituições de educação superior do Brasil, 
com cerca de 100 mil alunos. 

 
Em ações de responsabilidade social, IUNI e 

Kroton também se complementavam. No Centro-
Oeste, o IUNI destacava-se na área da saúde, 
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operando o Hospital Geral Universitário (HGU), 
em Cuiabá, atendendo centenas de milhares de 
pessoas gratuitamente, de todo o Estado de 
Mato Grosso. No Sudeste, era a Kroton, por meio 
de seu braço social – a Fundação Pitágoras –, 
beneficiando centenas de milhares de alunos 
com o seu programa de vanguarda – Sistema 
de Gestão Integrado (SGI), aplicado em redes 
municipais de escolas (educação pública), em 
diversos estados do Brasil.   

 
Em reunião do Conselho de Administração 

realizada em Cuiabá, em 21 de setembro de 
2010, os nossos “ouvidos sensíveis” começaram 
a perceber que os sustos do “trem-fantasma” 
estavam passando. Portanto, no primeiro 
semestre de 2010, ocorreu a “hora da virada”, 
sobretudo no momento em que resolvemos 
unificar os modelos acadêmicos da Kroton e do 
IUNI. Consensualmente, optamos pelo modelo 
acadêmico do IUNI. 

O modelo unificado evoluiu para o KLS (Kroton 
Learning System), que integra metodologias de 
ensino e aprendizagem de vanguarda. Adotando 
plataformas de tecnologia educacional, de classe 
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Kroton Learning System

mundial, o KLS é uma linguagem bem entendida 
em todas as centenas de cursos, em todos os 
períodos, em todos os campi, sendo aplicado 
com consistência e efetividade. Antes mesmo 
do ingresso dos novos alunos nos campi da 
Kroton (em atividades chamadas “programa de 
nivelamento de pré-requisitos”), o KLS já está 
sendo aplicado. Voltaremos ao KLS no capítulo 4.

 
Assim como a Advent agregou valor à dimensão 

das finanças corporativas, o IUNI agregou 
valor à dimensão acadêmica. A Kroton ficou com 
o melhor dos dois mundos. O “trem-fantasma” 
estava se tornando um “trem-bala”... – isso 
se verificou do Ano 45 (2011) ao Ano 50 (2016), 
evidentemente sob fortes emoções.
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Prof. Altamiro e Rodrigo Galindo em 
reunião de equipe

Prof. Altamiro e equipe do Hospital Geral 
Universitário (HGU), em Cuiabá/MT

Novas Lições
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Professores Célia e Altamiro Galindo 

Rodrigo Galindo – CEO da Kroton

Novas Lições
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A UNOPAR foi fundada em 1972 pelo casal 
Marco Antônio e Elisabeth Laffranchi. Não é fácil 
encontrar palavras para expressar a grandeza 
dessa organização educacional; falar em centenas 
de polos de educação a distância, com dezenas 
de cursos de graduação, formando, anualmente, 
centenas de milhares de alunos não expressa a 
verdadeira dimensão da UNOPAR; ainda que se fale 
na plataforma tecnológica de vanguarda mundial 
para operar a organização educacional com ampla 
capilaridade pelo Brasil.

3.3 Kroton – UNOPAR (Dezembro de 2011)
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Professores Elisabeth e Marco Antônio Laffranchi  

Hospital Veterinário

Em fevereiro de 1976, alunos festejando o 

reconhecimento pelo governo federal da 

Faculdade de Educação Física do Norte do Paraná 

– FEFI, atual UNOPAR.

Faculdade de Odontologia 
do Norte do Paraná

Novas Lições
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Por esses motivos, muito antes da criação 
da parceria estratégica Kroton-Advent, Juan 
Pablo Zucchini estava frequentemente em 
Londrina, em aproximações sucessivas com 
Marco Antônio e Elisabeth para formatar uma 
aliança estratégica singular. A grande barreira 
contra esses entendimentos está para além dos 
números: assim como para o Pitágoras e o IUNI, 
a UNOPAR é para seus fundadores um caso de 
paixão profunda.

 
As negociações corporativas nesse nível 

de grandiosidade costumam receber nomes 
especiais – Projeto ONE  foi o nome escolhido. 
Uma  tríade  de  raro  talento representava a Kroton 
nas tratativas – Rodrigo Galindo, Frederico 
Abreu e Juan Pablo –, encontrando soluções 
consistentes e equilibradas para a concretização 
dos entendimentos. Mas a paixão falava ainda 
mais alto. Foi necessária a presença de Altamiro 
Galindo em Londrina, amigo de décadas do casal 
Laffranchi, para o convencimento definitivo.
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Em 15 de dezembro de 2011, ao celebrar a notável 
parceria Kroton-UNOPAR, levei discretamente 
quatro garrafas do vinho OPUS ONE para os 
principais protagonistas do Projeto ONE – 
Marco Antônio, Rodrigo, Frederico e Juan 
Pablo. Estão faltando duas outras garrafas para 
Elisabeth e Altamiro. Em 11 de abril de 2016, no 
nosso aniversário de 50 anos, vou completar a 
homenagem, incluindo Leonardo Lara, que cuidou 
da parte jurídica da integração com notável 
competência.
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Em 15 de julho de 2015, faleceu Marco Antônio 
Laffranchi, aos 79 anos. O seu exemplo de ousadia, 
inovação e integridade é um legado perene a nos 
inspirar nos novos desafios. 

“O exemplo não é a coisa principal para se 
influenciar os outros, é a única coisa.” 

Albert Schweitzer

Novas Lições
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Elisabeth Laffranchi integra o Conselho de 
Administração da Kroton, com contribuições 
notáveis nos Comitês Acadêmico e de 
Responsabilidade Social. Assim, criamos 
um novo projeto a ser operacionalizado em 
dezenas de campi onde temos três graduações 
complementares: Educação Física, Serviço Social 
e Pedagogia. 

 
O foco é implementar a educação pelo esporte 

para milhares de crianças e jovens de escolas 
públicas. Esse programa, criado em Londrina pela 
UNOPAR, fez da Ginástica Rítmica do Brasil uma 
modalidade de alta performance. Esse legado é 
para sempre. Por essas razões, o novo projeto 
de educação pelo esporte começará em 2016 sob o 
nome de “Projeto Marco Antônio Laffranchi”.
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Em 1974, foi realizado e executado, pelos alunos de Educação Física 
da FEFI, o 1º Campeonato Brasileiro de Ginástica em Londrina sob 

orientação da Profa. Elisabeth Bueno Laffranchi.

Em 2003, a Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica, com sede 
na UNOPAR durante 14 anos, conquista a medalha de ouro nos 
Jogos Pan-Americanos realizados em Winnipeg, no Canadá, e 

em Santo Domingo, na República Dominicana.

Novas Lições
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Duas pessoas iluminadas estiveram em nossa 
caminhada dos 50 anos: em 1966, ano da fundação 
do Pitágoras, já contávamos com Marcos Luiz 
dos Mares Guia, PhD pela Tulane University, 
USA. O Marcos, primeiro professor de Química 
do Curso Pitágoras, era um cientista de renome 
mundial em Biotecnologia, especialmente na 
produção da insulina recombinante, abrindo o 
caminho para a solução do tratamento seguro 
da diabetes. Seu trabalho foi mundialmente 
reconhecido e era cotado para ser laureado com 
o Prêmio Nobel de Medicina. No ápice de sua 
carreira, faleceu em 23 de agosto de 2002, aos 
67 anos.

 
Ao final dessa trajetória de 50 anos, fomos 

abençoados em conviver com outra pessoa 
iluminada: Marco Antônio Laffranchi. A sua área 
de atuação era outra, mas igualmente relevante. 
Marco Antônio atuava na interseção da ousadia 
empresarial com a inspiração educacional. Dessa 
forma, ele criou a Fazenda UNOPAR, na vizinhança 
de Londrina, como um campus avançado para 
o ensino e pesquisa dos cursos de Ciências 
Agrárias. Um destaque para o Laboratório de 
Biotecnologia voltado para o melhoramento 
genético – vanguarda no Brasil. Jovens 
cientistas pesquisavam e divulgavam trabalhos 
em renomadas publicações internacionais. 

Marcos de Luz em Nosso Caminho
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Marco Antônio queria produzir o primeiro clone 
bovino no país, feito extraordinário conseguido no 
início da década de 2010. No auge de suas realizações, 
faleceu em 15 de julho de 2015, aos 79 anos. 

 
Há um ponto em que essas histórias se entrelaçam 

para mim. Em junho de 2002, Marcos Luiz me manda 
um fax de Miami:

“Caro Evando, 
 
A notícia em anexo é para sugerir-

lhe a possibilidade de clonar sua vaca 
supercampeã1 como primeiro feito do 
Brasil. Em Belo Horizonte/UFMG, há 
gente capaz de ajudá-lo, se for o caso.

 
Abraços 
 
Marcos”

Nessa data, UNOPAR e Pitágoras ainda existiam 
em universos paralelos. Somos privilegiados e 
eternamente gratos por ter em nosso caminho esses 
dois Marcos iluminados...

1O Professor Evando Neiva foi um dos principais criadores da raça bovina 

pardo-suíça, no Brasil, na década de 1990.
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Marcos Luiz do Mares 
Guia nasceu em Santa 
Bárbara/MG, em 1935, 
formado em Medicina 
pela UFMG (1959). Pós-
graduado pela Tulane 
University, USA.

Marco Antônio nasceu em 
Jaboticabal/SP, em 1936, 

formado em Medicina 
Física e Reabilitação pela 
USP (1959). Pós-graduado 
pelo Instituto Ortopédico 

de Milão, Itália.

Novas Lições
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Tendo formalizado a integração Kroton-
UNOPAR (final de 2011) e a aquisição da 
UNIASSELVI (1o semestre de 2012), a Kroton 
torna-se a maior empresa de educação de capital 
aberto no mundo. A Diretoria Executiva, em fina 
sintonia com o Conselho de Administração, 
trabalha intensivamente para dar conta da 
grande integração dos processos acadêmicos, 
administrativos e financeiros da holding Kroton.

 
Integração, inovação e expansão é a tríade 

estratégica escolhida. Nesse contexto, surge com 
naturalidade a aproximação Anhanguera-Kroton 
como possibilidade de se concretizar mais uma 
fusão de grande magnitude. Os entendimentos 
chegaram a bom termo em abril de 2013, 
condicionados à aprovação do CADE, em virtude 
da dimensão e da concentração operacional em 
algumas regiões. As recomendações do CADE 
concretizaram-se em outubro de 2015, com a venda 
da UNIASSELVI para equilibrar a concentração 
da Kroton em todo o país.

3.4 Kroton – Anhanguera (Abril de 2013)
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Kroton – Anhanguera é uma fusão com 
singularidades destacadas:

1. A alta sinergia dos processos acadêmicos, 
administrativos e financeiros se concretiza 
em período surpreendentemente curto.

2. Os talentos profissionais da Anhanguera 
reforçam os diferentes times da nova 
corporação.

3. O Conselho de Administração se fortalece com 
a presença do Professor Gabriel Rodrigues, 
oriundo da Anhanguera, que se junta aos 
educadores da sua geração, fundadores das 
organizações integrantes da Kroton (amigos 
e companheiros de quase meio século de 
existência dessas instituições – Pitágoras, 
IUNI e UNOPAR).

4. A Anhanguera foi, ousadamente, a pioneira 
na abertura de capital no início de 2007; 
a Kroton seguiu os seus passos no meio 
daquele ano; e tiveram suas trajetórias se 
entrelaçando em meados de 2013.
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Rodrigo Galindo e Ricardo Scavazza
Fusão Kroton-Anhanguera

Novas Lições
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A alta sinergia dentro da Kroton, traduzida em 
resultados superlativos, teve como consequência 
a grande valorização de suas ações ao longo 
de 2014. A posição de número 1 no mundo ficou 
cada vez mais evidente. Junto a tudo isso, a 
Anhanguera trouxe outra contribuição singular na 
implementação de projetos sociais acadêmicos 
com protagonismo de professores e alunos. 
Trata-se de uma competência em incentivar, 
gerenciar e registrar incontáveis trabalhos 
acadêmicos em todos os campi e em todos os 
cursos. 

 
Os avanços com a chegada da Anhanguera, no 

período de 2013-2014, foram um fortalecimento 
corporativo para as turbulências que tiveram 
origem ao final de 2014, com reflexos ao longo de 
todo o ano de 2015.

“Lá onde mora o perigo, cresce também o que 
salva” (Friedrich Hölderlin). Essa é uma das 
lições aprendidas e praticadas no decorrer de 
5 décadas, e fortemente aplicada ao longo de 
2015. É o que veremos um pouco mais à frente no 
capítulo 5.
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4
DA PAIXÃO POR EDUCAR 

À OUSADIA PARA 
INOVAR





No capítulo anterior, apresentamos uma 
sequência de quatro parcerias estratégicas 
notáveis, que fizeram da Kroton a maior 
corporação educacional de capital aberto do 
mundo. Tal façanha ocorreu pela integração 
de quatro grandes instituições de ensino, 
agregando centenas de milhares de alunos e 
concretizando elevadas sinergias acadêmicas 
e operacionais. O quadro de talentos da 
Kroton se potencializou em excelência e em 
diversificação.

 
Em outubro de 2015, é anunciada a aquisição 

da Studiare pela Kroton, com singularidades 
que fazem dessa fusão um ponto fora da 
curva. A Studiare não é uma instituição de 
ensino como as outras parceiras da Kroton; 
trata-se de uma start-up que tem como foco 
o desenvolvimento de soluções tecnológicas 
para a aprendizagem adaptativa (adaptative 
learning). A Kroton já tem familiaridade com 
plataformas tecnológicas similares em suas 
parcerias com a Khan Academy e a Geek.

4.1 Studiare: Uma Aquisição Fora da Curva
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A essência do adaptative learning é 
a oferta de alternativas instrucionais 
mediante o acesso digital ágil e atraente. O 
aluno pode ter alta performance aprendendo 
no seu ritmo e em sintonia com o seu estilo 
de aprendizagem. Na verdade, é a essência 
do Mastery Learning (Aprendizagem para 
o Domínio) – metodologia aplicada pelo 
Pitágoras no início dos anos 70. A diferença 
é que naquela época todos os materiais 
eram impressos, sem a flexibilidade e 
acessibilidade de custos desses tempos 
informatizados.  

 
As competências da Studiare irão turbinar 

vários projetos inovadores da Kroton 
– empregabilidade (Canal Conecta), alta 
performance da educação básica, desafio do 
ENADE, trilha do ENEM etc. Por último, e mais 
relevante, os talentos que criaram a Studiare 
– Felipe de Mattos e Murilo Andrade – passam 
a integrar o time krotônico, continuando a 
criar em sua “garagem”. Da Paixão por Educar 
à Ousadia para Criar.
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Todo problema complexo tem uma solução 
simples, mas que não funciona... Outra maneira mais 
sofisticada de dizer a mesma coisa: “a solução 
de um problema complexo só é possível no plano 
de complexidade em que o problema é gerado” 
(Einstein).

 
A Kroton é uma organização educacional de 

complexidade superlativa evidenciada pela sua 
escala e pela diversidade: atua em 27 estados, 
conta com quase 40 mil colaboradores, com cerca 
de 20 mil professores, atende a mais de 1 milhão 
e 400 mil alunos do ensino fundamental à pós-
graduação, com educação presencial e a distância. 
Portanto, o Sistema de Aprendizagem Kroton 
(KLS – Kroton Learning System) acompanha a 
complexidade da organização.

4.2 Kroton Learning System – KLS
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Impossível apresentar o KLS  integralmente neste 
tópico – na realidade, para fazê-lo, é necessário 
escrever outro livro. Vamos destacar os principais 
eixos que definem a singularidade do KLS:

1. A aprendizagem ocorre de forma não linear, 
em ritmos, estilos e tempos diferenciados em 
função do aluno.

2. O aluno tem acesso on e off-line a diferentes 
alternativas instrucionais, visando à melhor 
sintonia com seu estilo de aprendizagem.

3. O foco do processo educacional migra 
do ensino (professor no centro) para a 
aprendizagem (aluno no centro).

4. O aluno é a principal força de trabalho para a 
aprendizagem.

5. O professor é o mediador/motivador 
do processo educativo ao invés de ser o 
transmissor do saber.

6. Disponibilidade de múltiplos ambientes para a 
aprendizagem cooperativa.
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7. Avaliação formativa da aprendizagem aplicada 
sistematicamente.

8. Conteúdos entrelaçados, articulados e 
contextualizados.

9. Currículos conectados à prática (mundo 
empresarial e profissional).

10. Plataformas tecnológicas que favorecem 
a aprendizagem adaptativa (adaptative 
learning).

11. Formação para a empregabilidade.

12. Paixão por Educar e Arte para Inovar.

O KLS é um sistema com alta flexibilidade, em 
contínua inovação e voltado para o alto desempenho 
dos alunos. O KLS não é uma solução simples; mas 
que funciona...
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4.3 Universidade Kroton

A partir de 2013, foi criada a Universidade 
Corporativa Kroton (UK), para capacitar os 
colaboradores da corporação, favorecendo o seu 
desempenho superlativo. O conjunto complexo 
e numeroso de stakeholders (Acionistas, 
Conselho de Administração, Diretoria Executiva, 
Colaboradores, Alunos, Empresas, Parceiros...) 
sempre tem as mais altas expectativas em relação 
aos resultados da Kroton. Em todas as dimensões, 
há métricas para aferir resultados – acadêmicos, 
operacionais e financeiros, indicadores de 
crescimento dos colaboradores, empregabilidade 
etc. Não há outro caminho além da capacitação, 
motivação e integração do grande time krotônico. 
É um desafio de escala e de excelência.
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Formatura Universidade Corporativa Kroton (UK)

Novas Lições
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A UK tem cumprido de modo notável esse papel, 
utilizando métodos e plataformas tecnológicas 
do próprio KLS. Por tudo isso, podemos afirmar 
que a criação e o funcionamento da UK é uma 
ruptura tecnológica da Kroton. Vamos destacar 
alguns eixos de atuação:

 
1. Formação de lideranças – novos diretores; 

desafios dos líderes atuais.

2. Sintonia com a cultura organizacional.

3. Assimilação e prática dos elementos 
estratégicos – Missão, Visão e Valores. 

4. Disseminação da Paixão por Educar.

5. Incentivo à Arte de Inovar.

6. Valorização da meritocracia.

7. Competências operacionais (áreas financeira, 
comercial e de RH).

8. Identificação e disseminação das melhores 
práticas pedagógicas e de gestão.

9. Utilização das novas tecnologias – 
p.e. Adaptative Learning. 

10. Identificação de oportunidades de 
crescimento pessoal.

11. Compreensão, aplicação e aprofundamento 
do KLS.

 – 78 – 

Novas Lições



Nesses anos iniciais de funcionamento da UK, 
já temos resultados extraordinários – número de 
colaboradores impactados, horas e modalidades 
de treinamento, número de certificações 
presenciais e a distância. Trata-se de um caso 
evidente de entrelaçamento estratégico – a UK 
favorece a aplicação do KLS, ao mesmo tempo em 
que o KLS propicia a grande eficácia da aplicação 
da UK.

 
Os índices de satisfação dos milhares de 

colaboradores beneficiados pela UK são próximos 
dos 100%. A contribuição do Fábio Lacerda e seu 
time à Kroton, com a operação da UK, está à altura 
da grandeza da instituição.
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O Conecta é um canal de empregabilidade que 
propicia o entrelaçamento de elementos que vivem 
em universos paralelos, resultando na atenuação 
da confusão e do conflito. O Conecta é expressão 
eloquente da arte da inovação (ruptura tecnológica), 
desenvolvido em 2014 por um grupo de executivos 
talentosos da Kroton, com especial destaque para 
Fábio Lacerda, Igor Lima e Guilherme Franco. 

 
Considere universos desconexos como o mundo 

das empresas (de todas as áreas), o mundo das 
escolas (de todos os níveis), o mundo dos alunos 
(de todos os graus de escolaridade) e a localização 
geográfica desses elementos (espalhados por todos 
os cantos do Brasil). 

 
O Conecta possibilita a conexão entre esses 

elementos por meio de uma plataforma tecnológica 
acessada de modo fácil, rápido, eficiente e de baixo 
custo, utilizando tablets ou smartphones. 

4.4 Conecta – Canal de Empregabilidade

“A fragmentação resulta em confusão e 
conflitos intermináveis.” 

David Bohm
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Qual a razão de ser do Conecta?

Queremos com o Conecta aproximar 
alunos (e ex-alunos) do mercado de trabalho 
(empresas de todas as áreas e localidades), 
contribuindo para o aprimoramento do nosso 
modelo acadêmico (KLS), servindo de ponte 
entre esses elementos de forma gratuita. 

 
O piloto desse canal de empregabilidade já foi 

testado e validado nas cidades de Cuiabá/MT e 
Rondonópolis/MT, contemplando 45 mil alunos, 
em 7 campi, 300 empresas e 2,5 mil vagas. Em 2016, 
estamos projetando o Conecta para 542 cidades 
(todos os nossos polos EAD e unidades presenciais), 
impactando 1 milhão e 124 mil alunos de graduação, 
53 mil de pós-graduação, 31 mil Pronatec, 10 mil 
empresas e mais de 30 mil vagas.
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Os relatórios desse megaprojeto vão 
evidenciar as novas demandas e expectativas 
das empresas, gerando as adequações do 
modelo acadêmico KLS. É claro que os cursos 
da Universidade Kroton vão ser continuamente 
reformulados para atender a esse grande 
feedback. A plataforma de aprendizagem 
adaptativa do Studiare igualmente será 
acionada para todos os envolvidos no Conecta.

 
Podemos dizer que o Conecta é o GPS da 

empregabilidade. A fragmentação tornou-se 
entrelaçamento. O físico quântico David Bohm 
ficaria feliz em ver tudo isso.
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FIES - PROUNI - ENEM 
- ENADE – “SOPA DE 
LETRINHAS” QUE 

MISTURA CONFUSÃO E 
EVOLUÇÃO

5



Há muitas outras siglas nomeando programas 
oficiais, mas decidimos focalizar essas quatro.





O ano de 2015 foi marcado por uma crise que nos  
levou  a  pensar  que  vivemos  no  pior  dos dois  
mundos  –  o  político  e  o  econômico. A imprensa 
potencializa os problemas reais nesses dois 
universos, tendo como consequências o pessimismo 
e a insatisfação. Torna-se difícil para muitos, quase 
impossível, perceber coisas boas nessa atmosfera 
densa de notícias ruins. Cria-se uma cegueira 
coletiva. É possível evolução nessa confusão? 

 
Vamos tentar ler nessa “sopa de letrinhas”. 
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FIES – Fundo de Financiamento Estudantil 
do Ministério da Educação, que financia cursos 
superiores em faculdades privadas, com avaliação 
positiva no ENADE (ver p. 92). Esse programa, 
criado em 1999, teve inovações significativas 
a partir de 2010, resultando em um aumento 
expressivo de estudantes beneficiados. Os juros 
baixaram para 3,4% ao ano, o período de carência 
aumentou de 6 para 18 meses e o prazo para 
quitação passou a ser de 3 vezes o período do 
curso financiado. 

 
Os alunos beneficiados pelo FIES eram 76 mil em 

2010, aumentando para 154 mil em 2011, 377 mil em 2012, 
560 mil em 2013 e alcançou 730 mil em 2014. Em 2015, 
esse número foi um pouco superior a 300 mil novos 
contratos. São mais de 2,5 milhões de estudantes 
beneficiados desde a criação do programa. Quase 
a totalidade desses estudantes não estariam 
matriculados em cursos superiores se não fosse o 
FIES.

Conclusão 1 
Mesmo com o impacto das dificuldades 
econômicas em 2015, o FIES continua sendo um 
programa de absoluta relevância social.

FIES
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Conclusão 2 
Tal como o FIES, o PROUNI é de alta relevância 
social.

Programa Universidade para Todos – criado 
pelo Ministério da Educação, em 2004, possibilita o 
acesso de milhares de jovens à educação superior, 
em faculdades privadas, com bolsas de estudo 
integrais ou parciais. Se a renda familiar do 
estudante for até 1,5 salário mínimo por pessoa do 
grupo familiar, o estudante poderá concorrer a uma 
bolsa integral, sendo egresso de escola pública ou 
bolsista integral de escola particular. Desde a sua 
criação, o PROUNI beneficiou mais de 1 milhão de 
estudantes.  

As faculdades que concedem bolsas PROUNI 
têm que apresentar avaliação positiva no ENADE 
(mínimo de 3, numa escala de 1 a 5) e os estudantes 
têm que ter um mínimo de 450 pontos no ENEM. As 
faculdades com alunos PROUNI têm isenções de 
pagamentos de tributos (IRPJ, CSLL, COFINS e 
PIS)2.

PROUNI

2IRPJ – Imposto de Renda da Pessoa Jurídica. 

CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. 

COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social. 

PIS – Programa de Integração Social.
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Exame Nacional do Ensino Médio, considerado 
a prova mais importante do Brasil, atingiu 
aproximadamente 9 milhões de inscrições em 2015. 
Os resultados do ENEM habilitam o estudante a 
ingressar em universidades públicas, a pleitear 
financiamento do FIES, a obter bolsa PROUNI ou 
a conseguir certificado de conclusão do Ensino 
Médio.  

 
Trata-se de um exame bem calibrado, com 

180 questões objetivas, em quatro áreas de 
conhecimento (Matemática, Linguagens, Ciências 
Humanas e Ciências da Natureza), além da prova 
de Redação. O ENEM influencia as transformações 
do Ensino Médio, definindo desempenho mínimo 
(450 pontos) para o FIES e PROUNI.

ENEM
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O tema da Redação tem sempre repercussão 
importante. Em 2015, “A persistência da violência 
contra a mulher na sociedade brasileira” certamente 
impactou a consciência de grande parte dos 
brasileiros. 

No sistema prisional e nas unidades 
socioeducativas, o ENEM tem apresentado cada 
vez mais inscritos. De 2014 para 2015, o crescimento 
foi cerca de 20%, alcançando a marca aproximada 
de 30 mil estudantes. 

Conclusão 3 
O ENEM é um instrumento de avaliação eficaz e 
cada vez mais reconhecido.
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Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, 
avalia o desempenho dos alunos de cursos de 
graduação – ingressantes e concluintes – em 
relação ao conteúdo programático dos cursos. 
Desempenho mínimo (nota 3) é indispensável para 
a elegibilidade das faculdades privadas para o 
FIES e para o PROUNI. 

 
O ENADE cria oportunidades para um trabalho de 

melhoramento contínuo dos cursos, sendo critério 
objetivo para escolha da faculdade e do curso 
por parte dos alunos (pagantes ou bolsistas). As 
faculdades têm procurado conscientizar e preparar 
os seus alunos para as provas do ENADE.

ENADE

Conclusão 4 
O ENADE é mais um programa do MEC cada vez 
mais valorizado por parte de faculdades e alunos.
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A origem da confusão da “sopa de letrinhas” 
se localiza na virada de 2014 para 2015, 
sobretudo nos critérios de utilização do FIES. 
Potencializada pela crise política e econômica, 
a insatisfação se instalou especialmente nos 
estudantes e nas faculdades. Os resultados 
acadêmicos, operacionais e financeiros ficaram 
afetados negativamente. As instituições 
educacionais com ações na bolsa tiveram suas 
cotações fortemente diminuídas. 

Foi uma “tempestade perfeita”, disseram.

Como foi a reação da Kroton nesse contexto? 
 
Não é tão óbvio compreender por que a Kroton 

continuou a prosperar. Vamos enumerar alguns 
fatores que levaram a essa evolução: 

 
1. Flexibilidade e coesão das equipes executivas 

que atuaram prontamente, desde janeiro 
de 2015, nas adequações à nova realidade 
(orçamentação, captação de alunos, qualidade 
acadêmica, reestruturação operacional). 
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2. Rupturas tecnológicas voltadas especialmente 
para o desempenho acadêmico (programas 
de adaptative learning) e para a otimização 
da empregabilidade (Canal Conecta), como 
detalhado no capítulo anterior. 

3. Capacitação de alunos para o ENEM, ainda 
cursando o Ensino Médio, como forma de 
aumentar o contingente de elegíveis para o 
FIES e para o PROUNI. 

4. Criação de programas próprios para o 
financiamento estudantil (FIES–KROTON), 
como forma de mitigar as incertezas oficiais. 

5. Fortalecimento da educação básica, tendo em 
vista tratar-se de uma área pouco afetada 
pelo tsunami  2015. 

6. A Paixão por Educar foi complementada pela 
Arte de Inovar, como vimos no capítulo 4.
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GOVERNANÇA 
CORPORATIVA  KROTON

6





Formalmente, a Kroton é considerada uma 
corporação do Novo Mercado, desde dezembro de 
2012, ao assinar com a BM&F BOVESPA o termo de 
adesão a essa forma de governança corporativa. 
O Novo Mercado é considerado o padrão mais 
elevado de governança, em que a empresa se 
compromete a interagir com seus investidores 
mediante uma rigorosa e sistemática prestação 
de contas. 

Esse compromisso eleva o grau de confiança do 
investidor, facilitando a sua decisão em investir 
na Companhia, valorizando assim as suas ações 
no mercado global. Em síntese, as regras do Novo 
Mercado ampliam os direitos dos acionistas e contam 
com um sistema de divulgação de informações 
transparente e consistente.

6.1 Singularidades da Governança 
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Kroton migra para o Novo Mercado 
da BM&F BOVESPA

5 de dezembro 2012

Novas Lições
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Contudo, a Kroton tem singularidades em 
sua governança por causa das características 
distintas e complementares dos dois grupos-
base: Conselho de Administração e Diretoria 
Executiva. As quatro organizações que 
integram a Kroton – Pitágoras, IUNI, UNOPAR 
e Anhanguera – têm em média 35 anos de 
existência e em contínua evolução; os seus 
fundadores participando efetivamente dos 
destinos da instituição integrada; as suas 
missões organizacionais originais são distintas 
e claramente complementares. 

O Conselho de Administração é formado por 
sete desses fundadores, juntamente com dois 
conselheiros independentes com grande vivência 
empresarial. Isso resulta num grupo sênior com 
grande experiência em educação, tendo vivido e 
superado grandes desafios. Em decorrência, as 
decisões estratégicas são marcadas pela sabedoria 
e profundidade.

 
Por outro lado, a Diretoria Executiva é 

formada por jovens talentos com média de idade 
aproximadamente de 35 anos. Isso quer dizer 
que, quando esses jovens estavam nascendo, as 
instituições parceiras estavam sendo fundadas. 
A marca da Diretoria Executiva da Kroton é a 
vitalidade, a ousadia e a inovação.
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Essa diferença de uma geração entre os dois 
times da governança Kroton é uma preciosa 
singularidade. Sabedoria e ousadia. 

Especialmente na Diretoria Executiva se 
encontram os maiores talentos oriundos das 
quatro organizações parceiras. Competência 
e experiência são mais duas preciosas 
singularidades. Esses atributos foram decisivos 
para a superação das dificuldades estratégicas, 
especialmente as que ocorreram em 2015, por causa 
da grave crise política e econômica vivida pelo 
Brasil, descrita no capítulo anterior. Vimos que, 
mesmo no emaranhado de obstáculos, a Kroton 
evoluiu em 2015. A governança se mostrou efetiva 
nas dimensões da qualidade, escalabilidade e 
inovação.
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6.2 Agilidade da Governança

A Kroton tem obrigações formais por pertencer 
ao Novo Mercado ao mesmo tempo em que tem que 
tomar decisões rápidas e precisas. Como isso é 
possível?

 
O Conselho de Administração atua com essa 

efetividade por causa do trabalho em Comitês 
– Finanças e Recursos Humanos, Assuntos 
Acadêmicos e Institucionais, Responsabilidade 
Social e Auditoria.

As reuniões do Conselho ocorrem 
trimestralmente, mas os Comitês se reúnem com 
frequência muito maior, em constante sintonia 
com a Diretoria Executiva. Essa dinâmica faz as 
reuniões do Conselho centradas em assuntos já 
discutidos e aprofundados, facilitando a tomada 
de decisão com agilidade e consistência. 

 
Todo esse trabalho é também monitorado por 

um Conselho Fiscal integrado por três membros 
independentes eleitos em assembleias.

 
A preparação de sucessores dos conselheiros-

fundadores é propiciada pela presença como 
ouvintes de filhos e netos dos atuais conselheiros. 
É uma forma importante de suavizar a transição.
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Os resultados superlativos da Kroton por causa 
das singularidades da sua governança corporativa 
têm sido premiados e reconhecidos diversas vezes 
por instituições de grande prestígio no mercado 
global. 

 
Em meados de 2014, a Kroton recebeu o Prêmio 

Empresa do Ano, do Valor Econômico3. Ao final 
de 2015, a Kroton conquistou o Prêmio de Melhor 
Programa de Relações com Investidores (RI) 
do mundo, considerando empresas com valor 
de mercado de até US$ 7,5 bilhões. Esse prêmio 
foi concedido pela IR Magazine4 em cerimônia 
realizada em Nova York.

6.3 Reconhecimento e Premiação

3Valor Econômico - O mais importante e conceituado veículo de comunicação sobre economia, 

finanças e negócios do Brasil.

4IR Magazine - É uma publicação global de grande prestígio, com foco no mercado de capitais, 

especialmente no que se refere à área de relações com investidores. Além de artigos e relatórios, 

organiza premiações e conferências em todo o mundo. 
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Esses reconhecimentos evidenciam que 
a Kroton tem honrado o seu compromisso 
público expresso por sua Visão Estratégica: 
“ser referência em educação, atuando de forma 
inovadora e sustentável, e a melhor escolha para 
estudar, trabalhar e investir, líder nos mercados 
onde atua”.

“A unidade é o tesouro da 
diversidade; a diversidade é o 

tesouro da unidade.” 
Edgar Morin
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Rodrigo Galindo

Professores Walfrido dos Mares Guia, Altamiro Galindo,
Gabriel Mário Rodrigues e Evando Neiva

Novas Lições
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COMITÊ DE 
RESPONSABILIDADE 
SOCIAL: PAIXÃO POR 
EDUCAR... PAIXÃO POR 

SERVIR

7



“Só uma vida dedicada aos outros 
merece ser vivida.” 

Einstein



A busca da lucratividade é fator crítico para a 
existência e sobrevivência das empresas. Essa 
busca é reconhecida e valorizada se a atuação 
empresarial se dá dentro dos parâmetros da ética 
e da integridade, notadamente no cumprimento 
das obrigações tributárias e trabalhistas. Sem 
isso, a própria existência e sobrevivência da 
empresa ficam comprometidas. Nesses tempos 
informatizados, quando a receita federal “cruza 
os dados”, muitas empresas “cruzam os dedos”, 
dizem. 

 
Empresas Socialmente Responsáveis são 

aquelas que transcendem a sua obrigação 
legal, agregando valor para seus stakeholders 
(acionistas, empregados, clientes, parceiros 
e sociedade), e por isso se situam um degrau 
acima das demais. O valor é agregado 
normalmente nas áreas da saúde, da educação, 
da cultura e do meio ambiente. Além disso, as 
Empresas Socialmente Responsáveis podem ter 
4 gradações adicionais em função da correlação 
entre os seus resultados financeiros e os seus 
benefícios sociais.

7.1 Empresa Socialmente Responsável 
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Saúde

Meio
Ambiente

Educação
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As 4 gradações podem ser melhor percebidas na 
análise cartesiana do gráfico a seguir (Contribuição 
do Executivo Social, Francisco Azevedo).

2
(baixo-alto)

1
(baixo-baixo)

4
(alto-alto)

3
(alto-baixo)

RESULTADOS 
SOCIAIS

RESULTADOS 
FINANCEIROS

ALTO

ALTO

BAIXO

BAIXO
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Os resultados financeiros e sociais devem ser 
considerados como valores agregados decorrentes 
das ações das Empresas Socialmente Responsáveis. 

 

Gradação 1 (baixo-baixo) – decorrentes de 
ações pontuais e incipientes, características 
de atuações assistencialistas esporádicas. 
É apenas “melhor do que nada”. 

 
Gradação 2 (baixo-alto) – decorrentes de ação 
social sistemática, mas sem vínculo com o 
negócio. São atuações filantrópicas.
 
 
Gradação 3 (alto-baixo) – decorrentes de ação 
social incipiente com o foco preponderante no 
negócio. São programas de marketing.

 
Gradação 4 (alto-alto) – decorrentes de 
ações planejadas, sistemáticas e alinhadas 
ao negócio. São investimentos socialmente 
estratégicos, aos quais se aplica o pensamento 
da empresária americana Anita Roddick: 
“fazer o bem é bom para os negócios”.
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Antes mesmo da existência da Kroton, as quatro 
organizações que se fundiram já apresentavam 
programas sociais sistemáticos e alinhados com 
suas missões institucionais. 

 
A Anhanguera desenvolveu uma competência no 

incentivo e gerenciamento de projetos sociais de 
extensão universitária. O programa da Anhanguera 
contemplava dezenas de iniciativas de cunho 
social, em todas as áreas acadêmicas, em ações 
articuladas entre alunos e professores. Tudo 
isso fazendo parte do projeto pedagógico da 
instituição.

 
A UNOPAR se destacou, além dos projetos de 

extensão, pelo programa de formação de equipes 
femininas de Ginástica Artística, que se tornou 
referência no Brasil e no exterior. 

 
O IUNI se tornou notável socialmente pela 

sua contribuição na área da saúde, especialmente 
na operação do Hospital Geral Universitário, em 
Cuiabá. Mais de 700 mil atendimentos de alta 
qualidade são propiciados à população mais 
necessitada do Mato Grosso, qualificando os 
cursos na área da saúde.

7.2  Por que a Kroton é uma Empresa
Socialmente Responsável Gradação 4?
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O Pitágoras atuava prioritariamente na 
contribuição pela melhoria de escolas públicas de 
centenas de municípios com baixos indicadores 
de IDEB5 e IDH6. Para isso, a Fundação Pitágoras 
desenvolveu a tecnologia de gestão educacional 
para redes de ensino: o Sistema de Gestão 
Integrado – SGI. 

 
Quatro atuações singulares, complementares e 

de elevada contribuição social, além de estarem 
alinhadas com seus projetos pedagógicos. Esses 
quatro programas, agora integrados na Kroton 
pelo Comitê de Responsabilidade Social (criado 
em agosto de 2014), caracterizam a Gradação 4 de 
Empresa Socialmente Responsável.

5IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Mede a qualidade do ensino de cada escola 

e de cada cidade do país. É calculado com base no desempenho do estudante em avaliações do MEC 

(Prova Brasil, taxas de aprovação e fluxo escolar). O índice varia de 0 a 10.

6IDH - Índice de Desenvolvimento Humano – É um índice que serve de comparação entre os países, com 

o objetivo de medir o grau de desenvolvimento econômico e a qualidade de vida oferecida à população. 

Esse índice é calculado com base em dados econômicos e sociais, como educação, longevidade e PIB 

per capita. O IDH vai de 0 (nenhum desenvolvimento humano) a 1 (desenvolvimento humano total).
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O Comitê recebeu do Conselho de Administração 
e da Diretoria Executiva as seguintes diretrizes 
estratégicas:

Estimular o protagonismo social dos alunos e 
colaboradores.

Escolher ações que tenham escala, alta eficácia e 
baixo custo.

Estabelecer metas desafiadoras, medi-las 
sistematicamente e divulgar adequadamente os 
resultados.

Coerente com essas diretrizes, o Comitê de 
Responsabilidade Social da Kroton, na entrada 
do Ano 50 da instituição, desenvolve os seguintes 
Projetos Sociais transformacionais:

7.3  O Comitê de Responsabilidade Social 
da Kroton

Com culminância na Semana do Ensino 
Responsável. Em 2015, no período de 14 a 19 de 
setembro, 118 unidades presenciais e 216 polos de 
EAD realizaram 1,1 mil atividades gratuitas para 
a população, com mais de 315 mil atendimentos e 
envolvendo 60 mil participantes, entre alunos e 
colaboradores.

1 Projetos Sociais de Extensão
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Contribuindo para a melhoria da qualidade da 
educação em escolas públicas, especialmente pelo 
fortalecimento da liderança dos diretores, em 
Fóruns Mensais, em 11 regiões (Belo Horizonte/MG 
e interior), contemplando 1.300 escolas públicas e 
beneficiando mais de 1 milhão de alunos. 

Esse trabalho conta com parceiros institucionais 
relevantes, tais como: Programa de Educação 
Financeira do Bradesco, Programa de Cultura 
Empreendedora do SEBRAE, Plataformas de 
Adaptative Learning da Khan Academy (Fundação 
Lemann), dentre outros. Além disso, a Fundação 
Pitágoras oferece o SGI gratuitamente para 
municípios com baixos IDEB e IDH – 23 municípios 
já foram beneficiados, especialmente no Vale do 
Jequitinhonha/MG.

2 Conspiração Mineira pela Educação
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Como mais recente inovação, e atendendo a uma 
das principais diretrizes estratégicas do Comitê de 
Responsabilidade Social – estimular o protagonismo 
social –, o SGI tem sido implantado, desde 2015, por 
voluntários colaboradores da Kroton.

Iniciamos o trabalho em Minas Gerais, com 
20 voluntários-colaboradores, atuando em 10 
municípios, beneficiando 72 escolas públicas e mais 
de 35 mil alunos. Tudo isso de forma absolutamente 
gratuita para as escolas e Secretarias Municipais 
de Educação. 

O Estado de São Paulo será o próximo a ser 
atendido. E assim, gradualmente, avançaremos 
pelo Brasil, ajudando a transformar a realidade 
dos municípios mais vulneráveis e melhorando os 
índices de aprendizagem dos alunos das escolas 
públicas.

3 SGI – Voluntários da Kroton
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Projeto Marco Antônio Laffranchi 

Projeto de Educação pelo Esporte, em 10 polos 
EAD, com cursos de Educação Física, Pedagogia e 
Serviço Social. A experiência exitosa na formação 
de equipes de Ginástica Artística será a plataforma 
para esse novo projeto.

 
Projeto Digna Vida 

Em parceria com Secretarias de Estado de 
Minas Gerais e com o Complexo Público-Privado 
de Ribeirão das Neves/MG, o trabalho irá 
beneficiar inicialmente 700 presos, capacitando 
40 professores de unidades prisionais, contando 
com as parcerias da Fundação Lemann, SEBRAE e 
PALMA7. Esse expressivo piloto poderá no futuro 
ser replicado nacionalmente.

4 Projetos Sociais 2016

7PALMA – Aplicativo com programa de Alfabetização, que atende também jovens e adultos.

Conclusão 
Os Projetos Sociais da Kroton são de grande 
magnitude (à altura da grandeza da instituição), 
realizados de forma sistemática e alinhados 
com os elementos estratégicos da organização 
(Missão, Visão e Valores). Por isso, é legítimo 
dizer: Kroton – Paixão por Educar e Paixão por 
Servir.
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POSFÁCIO

Uma Aliança Estratégica Vencedora

Se fosse necessário definir em apenas uma palavra a 
trajetória de sucesso da Kroton, talvez a expressão mais 
apropriada seria o termo união. Afinal, o grupo que hoje se 
tornou uma das maiores potências educacionais do mundo 
é resultado da soma de grandes valores, diferentes ideias, 
conhecimentos e experiências. E a junção desses fatores 
somente foi possível em virtude das parcerias acertadas e, 
ainda, de um sentimento comum que, segundo o poeta 
William Shakespeare, aumenta em função dos obstáculos 
que se opõem: a paixão. No caso dessa história, a paixão por 
educar.

Com citações de episódios emblemáticos e referências 
memoráveis, o autor Evando Neiva apresenta o traço mais 
marcante da Kroton: a capacidade de realizar com sucesso 
alianças estratégicas. Apenas nessa última década, as parcerias 
com a Advent, IUNI, UNOPAR e Anhanguera mostram que 
a integração é uma marca registrada da empresa, em que 
o diferencial está no coletivo. Mas, antes de tudo, a Kroton 
se origina de uma parceria fundamental, a história dos seus 
fundadores, juntos há 50 anos. Essa parceria longeva nos 
ensina lições importantes, percebidas nas atitudes da tríade 
de fundadores, como o respeito às diferenças, a busca pelo 
consenso – ao trazer luz para a solução do problema, não o 
calor das emoções –, além de ensinar pelo exemplo e nunca 
cansar de aprender algo novo. 

Os caminhos que a Kroton percorreu de 2006 a 2016 
são apresentados neste livro sob a perspectiva de um ícone 
da educação. O texto mostra que, em apenas uma década, 
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a Companhia se reinventou várias vezes, referendando 
a afirmação de Heráclito, filósofo da mesma época de 
Pitágoras, que assegurava que nada é permanente, exceto 
a mudança. Mas, apesar das mudanças, há valores que são 
intrínsecos, inegociáveis e a trajetória da Kroton nos deixa 
lições importantes:

Não se faz educação de qualidade sem paixão por educar.

A excelência na gestão, eficiência operacional e otimização 
financeira não são inimigas da qualidade de ensino. Pelo 
contrário, esses elementos são viabilizadores da missão.

Uma companhia só consegue entregar resultados 
(acadêmicos ou financeiros) satisfatórios em um ambiente 
de alta governança corporativa, em que cada agente atua 
com transparência e respeito aos espaços dos demais 
stakeholders.

Parcerias são boas apenas quando todos ganham no final 
e as conquistas conjuntas são maiores que os méritos 
individuais.

Uma Empresa Socialmente Responsável adota a postura 
sustentável em seu dia a dia.

A educação muda a vida de um indivíduo, conferindo-lhe 
autonomia e oportunidades. 

A democratização do acesso ao ensino transforma a 
sociedade.

O livro traz várias dessas lições, contando fatos e 
indicando, em alguns momentos, as personagens que foram 
fundamentais para o sucesso da organização. 

•

•

•

•

•

•

•
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A história contada nestas páginas pertence à Kroton, 
mas também poderia ser a de qualquer outra organização 
bem-sucedida. A mensagem principal é que uma história 
empresarial tem mais chance de dar certo quando a 
empresa e seus sócios estão abertos a receber, ensinar e 
aprender com o próximo. Quando estão dispostos a realizar 
parcerias, mas parcerias de verdade, nas quais cada parte 
contribui com o que tem de melhor. É um livro sobre o 
desprendimento. Sobre a capacidade de abrir mão de fazer 
as coisas do “seu jeito”, para fazer as coisas do “melhor jeito”.

Rodrigo Galindo
Presidente da Kroton desde 2011
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Linha do Tempo

1966
1976
1986
1996
2006
2016



LIÇÕES APRENDIDAS

1966 Início do Pitágoras, em 11 de abril, com 35 alunos.

1972 Inauguração do Colégio Pitágoras - Timbiras.

Total de alunos: 5 mil.

1974 Parceria Madalena Sofia - Pitágoras - Cidade Jardim.

Pitágoras

Brasil 1966 População brasileira estimada: 82 milhões. 
PIB: US$ 28,5 bilhões.
PIB per capita: US$ 348. 
Crescimento do PIB: 6,3%.
Inflação: 39,1%.

Brasil desclassificado da Copa do Mundo. Inglaterra campeã.

1967 Costa e Silva assume a Presidência da República.

1968 É baixado o AI nº 5.

1969-1970 Pelé marca seu milésimo gol e o Brasil ganha a 
Copa do Mundo contra a Itália.

1974 Início do Governo do General Geisel.

Mundo 1966 Surge a minissaia.

1967 É realizado o primeiro transplante de coração do 
mundo, na África do Sul.

1969 Neil Armstrong pisa na Lua e consagra a frase: 
“Um pequeno passo para o homem, um salto gigantesco 
para a humanidade”.

Surge a Internet.

1975 Acaba a Guerra do Vietnã.

Bill Gates e Paul Allen fundam a Microsoft.
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Brasil

Mundo

1977 Inauguração do Colégio Pitágoras - Pampulha.

1979 Início das operações de escolas em outros países: 
Mauritânia e Iraque.

Total de alunos: 10 mil.

1984 Lançamento do documento Missão Educacional.

Pitágoras

1976 Morre JK, num acidente de carro na Via Dutra, 
Rio de Janeiro.

1979 Início do Governo do General Figueiredo. Promove-se 
a abertura política.

1982 São realizadas em todo o país eleições diretas para 
governador.

1985 Fim do regime militar. Tancredo Neves é eleito 
Presidente, mas falece antes de tomar posse. Início do 
Governo Sarney.

1977 Morre Elvis Presley aos 42 anos.

D. Paulo Evaristo Arns recebe o título de doutor honoris causa 
de Notre Dame, junto com Jimmy Carter.

1978 Nasce na Inglaterra o primeiro bebê de proveta do  
mundo.

1979 Madre Teresa de Calcutá recebe o Prêmio Nobel da Paz.

1981 O Presidente do Egito, Anuar al Sadat, é assassinado 
durante desfile militar.

Os EUA lançam o primeiro ônibus espacial.
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Pitágoras

Brasil

1986 Expansão das operações escolares no Brasil: Carajás, 
Balbina, Porto Trombetas, Tucuruí...

Total de alunos: 20 mil.

1991  1º Congresso Qualidade em Educação.

1994 Disseminação da Gerência da Qualidade Total na 
Educação.

1989 É realizada a primeira eleição direta para presidente, 
em quase 30 anos.

1990 Início do Governo de Fernando Collor de Mello.

1991 Criação do Mercosul.

1992 Impeachment do Presidente Collor. Itamar Franco 
assume a Presidência da República.

1994 Fernando Henrique Cardoso é eleito Presidente.

Mundo 1986 Acidente na central nuclear ucraniana de Chernobyl.

1989 Após 28 anos, cai o Muro de Berlim, o mais autêntico 
símbolo da Guerra Fria. O mundo começa a se dividir em 
grandes blocos econômicos.

1990 O Iraque invade o Kuwait.

1994 Nelson Mandela toma posse como primeiro Presidente 
negro da África do Sul.
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Pitágoras

Brasil

1996 Início da Rede Pitágoras.

1999 Criação da Fundação Pitágoras / Início da operação 
no Japão.

2001 Início das Faculdades Pitágoras.

2006 190.000 alunos (Rede Pitágoras) 
150.000 alunos beneficiados (Fundação Pitágoras).

1998 Fernando Henrique Cardoso é reeleito Presidente.

2000 O Brasil comemora os 500 anos do Descobrimento.

2002 Luíz Inácio Lula da Silva vence as eleições 
presidenciais.

Brasil pentacampeão - Copa do Mundo do Japão / Coreia.

2004 PIB: US$ 604,8 bilhões  -  PIB per capita: US$ 3.331 
Crescimento do PIB: 5,2%   -  Inflação 7,6%.

2006 População brasileira: 185 milhões.

Mundo 2000 O genoma humano é mapeado pela primeira vez.

2001 São derrubadas as Torres Gêmeas de Nova York, no  
maior atentado terrorista do mundo, comandado por Osama 
Bin Laden. Número de vítimas: cerca de 3 mil.

2005 Comemoração do centenário de duas das principais 
descobertas de Albert Einstein: a Teoria da Relatividade e a 
Teoria Quântica da Luz.

Morre aos 84 anos o Papa João Paulo II, após 26 anos à 
frente da Igreja Católica.

2006 Ipod e Skype viram mania mundial.
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Kroton 2007 Abertura de capital na BOVESPA (IPO).

2008 A crise mundial atinge a Kroton e as ações chegam a 
seu valor mínimo de R$ 3,00.

2009 Parceria Kroton – Advent.

2010 Parceria Kroton – IUNI.

2011 Parceria Kroton – UNOPAR.

2012 Kroton migra para o Novo Mercado e torna-se a maior 
companhia educacional de capital aberto do mundo.

2013 Parceria Kroton – Anhanguera.

2014 A Kroton recebe o Prêmio Empresa do Ano pelo Jornal 
Valor Econômico.

2015 A Kroton recebe o Prêmio de Melhor Programa de 
Relações com Investidores do Mundo pela IR Magazine.

2016 Aniversário de 50 anos do Pitágoras.

Kroton: mais de 1 milhão e 400 mil alunos do ensino fundamental 
à pós-graduação, com educação presencial e a distância.
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Brasil 2007 Petrobras descobre reserva gigante de petróleo no 
Pré-sal.

2010 Brasil elege Dilma Rousseff, a primeira mulher Presidente.

Expansão dos programas sociais para ingresso dos jovens no 
Ensino Superior, como o FIES.

2013 Onda de manifestações, que tem início  contra o 
aumento da tarifa dos transportes públicos, leva milhares de 
pessoas às ruas em todo o país.

2014 É deflagrada a Operação Lava Jato sob a liderança do 
Juiz Sérgio Moro, o maior escândalo de corrupção do país, 
tendo a Petrobras como centro.

A Copa do Mundo acontece no Brasil. A seleção brasileira sofre 
derrota histórica por 7 x 1 para a Alemanha.

PIB: US$ 2,41 trilhões.
PIB per capita: US$ 11.914,65.
Crescimento do PIB: 0,1%.

2015 Maior desastre ambiental da história do país: barragem 
de rejeitos da Samarco rompe-se e a lama arrasa cidades de 
Minas Gerais e do Espírito Santo, destruindo o Rio Doce.
O Brasil enfrenta uma das maiores crises políticas e 
econômicas de sua história.
Inflação: 10,67%.
Recorde de inscrições no ENEM: 9 milhões de alunos.

2016 O Zika vírus aterroriza o Brasil e o Mundo com a 
correlação entre os casos de microcefalia nos bebês.
Olimpíadas - Rio 2016.
População Brasileira estimada: 204,4 milhões.
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Mundo 2008 Barack Obama é eleito, sendo o primeiro Presidente 
negro da história dos Estados Unidos da América.
Tem início uma das maiores crises financeiras mundiais.

2011 Primavera Árabe: uma onda de protestos, revoltas e 
revoluções populares no Oriente Médio.
Osama Bin Laden é  morto no Paquistão, por militares 
americanos, após 10 anos de perseguição.

2012 Descoberta do Bóson de Higgs, popularmente conhecido 
como a Partícula de Deus. 

2013 Morre Nelson Mandela, ícone da luta contra o Apartheid.
Abdicação do Papa Bento XVI e escolha do primeiro latino a 
ocupar esse posto, Papa Francisco, da Argentina.

2014 EUA e Cuba retomam relações após 53 anos.

2015 Atentados promovidos pelo Estado Islâmico chocam o mundo.
Depois de mais de uma década de kirchnerismo, argentinos dão 
um basta nas urnas contra o regime populista e autoritário.
Os produtos da Apple são uma febre mundial: i-Phone, i-Pad, 
i-Pod, MacBook.

2016 Redes sociais contagiam o mundo. Total de usuários - 
Facebook: 1,5 bilhão/ WhatsApp: 900 milhões/ 
Instagram: 400 milhões.
Era do Big Data: “em 2012, a cada 2 dias foi produzida mais 
informação do que toda aquela gerada pela humanidade até 2003”.

Ciência confirma a Teoria das Ondas Gravitacionais – a 
existência do “som do universo” – prevista por Albert Einstein 
há 100 anos, descoberta revolucionária altamente indicada para 
ganhar o Prêmio Nobel de Física 2016.
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Reconhecimentos e...
                                   Gratidão

O conteúdo e a produção dessas “Novas Lições” são de 
incontáveis “coautores”. A eles, a minha gratidão. 
Todos os capítulos foram manuscritos logo ao acordar 
no meio das madrugadas e, por isso mesmo, a primeira 
coautora é a Laila. A sua ilimitada paciência e o 
incondicional apoio foram os primeiros alicerces das 
“Novas Lições”. Na tentativa de atenuar o incômodo, 
voltava para a cama puxando conversa sobre o assunto 
que mais nos fascina: os três netos, Mateus, Daniel e 
Luiza.
Para cada capítulo completado, contava com os primeiros 
leitores estimuladores: meus filhos, Laura, Helena e 
Bernardo. Vale repetir o Salmo: “Senhor, tu acendes a 
minha lâmpada”. Minha família, minha lâmpada.
Helena tornou-se a legítima coautora deste livro, em 
todas as fases: a escolha da fonte (Eva Manuscrita), o 
entrelaçamento dos capítulos, as inúmeras revisões 
e a articulação com as mentes brilhantes da Kroton – 
especialmente o time de criação e produção de Valinhos: 
Emanuel Santana, Fábio Lacerda e Alberto Santana.
À Tânia, da Fundação Pitágoras, meu especial 
agradecimento pelo resgate precioso do acervo da nossa 
história, que enriqueceu a versão digital deste livro.
As palavras inspiradas do Walfrido, no Prefácio, e 
do Rodrigo, no Posfácio, expressam com clareza e 
profundidade a grandeza da Kroton.
O resultado deste trabalho é um presente de aniversário... 
dos 50 anos.

Evando Neiva
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