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O grupo americano de ensino DeVry fechou na segunda-feira a compra do controle do grupo 
brasileiro Fanor (Faculdades do Nordeste), que possui 10,4 mil alunos em cinco universidades 
em Salvador e Fortaleza. O investimento foi de R$ 55,1 milhões para ficar com uma 
participação acionária de 69,3%. A fatia foi comprada do fundo Pactual Capital Partners (PCP), 
de capital dos ex-sócios do Pactual, do fundo Nordeste Empreendedor, gerido pelo UBS 
Pactual, e de outros investidores menores (estes últimos permanecerão no negócio com 
participação reduzida).   
 
A fatia da DeVry poderá subir para 82,4% num futuro próximo porque o grupo fará uma 
capitalização na Fanor para quitar dívidas. Seu endividamento não é grande, mas o custo do 
crédito foi considerado alto para padrões americanos. A DeVry faturou US$ 1,09 bilhão no ano 
fiscal 2008, que se encerrou em junho, e lucrou US$ 125 milhões. No fim de 2008, sua posição 
financeira era confortável em meio à crise: dívida de US$ 155 milhões e caixa de US$ 263 
milhões.   
 
Esse é a primeira aposta de expansão internacional feita pela Devry, que tem seus negócios 
concentrados nos Estados Unidos e apenas uma pequena operação no Canadá. Hoje, tem 100 
mil alunos, entre cursos presenciais e a distância. "Nos últimos anos, olhamos países do 
mundo todo para avaliar onde faria sentido investir e concluímos pelo Brasil", diz John Roselli, 
vice-presidente para desenvolvimento e planejamento. "Enquanto nos Estados Unidos 65% 
dos estudantes vão para a faculdade, no Brasil apenas 20% chegam lá. Além disso, há uma 
classe média crescente."   
 
A desaceleração econômica não preocupa o grupo. "Não nos interessa o que acontecerá em 
dois ou três anos, estamos olhando os próximos 20, 40 anos", afirma Roselli.   
 
Coube ao argentino Sergio Abramovich, diretor da Devry, pesquisar o mercado brasileiro ao 
longo dos últimos dois anos em busca da melhor oportunidade de investimento. "Estive em 
contato com cerca de 30 instituições", diz ele. O interesse inicial era São Paulo, mas o foco 
mudou aos poucos. "Estávamos procurando uma plataforma a partir da qual poderemos 
expandir por todo o Brasil, então, não importa muito a localização", diz Roselli, um 
descendente de italianos que reside em Chicago, onde fica a sede da DeVry, e que se diz 
surpreso com a quantidade de brasileiros fluentes em inglês com que tem se deparado.   
 
Roselli elogia a qualidade da educação nas faculdades do grupo Fanor e diz que outro fator que 
pesou na escolha foi a qualidade dos seus administradores. "Esse era um aspecto 
fundamental, porque não saberíamos como gerir um negócio aqui", diz Roselli. Haverá a 
indicação de um novo executivo financeiro (CFO), mas toda a diretoria da Fanor será mantida 
e à frente dos negócios da DeVry no Brasil ficará Carlos Alberto Guerra Filgueiras, atual 
presidente da Fanor. Filgueiras, conhecido pelo apelido de Degas, é um jovem engenheiro civil 
formado pela Escola Politécnica da USP e com MBA em Stanford.   
 
Ele foi um dos fundadores da Fanor em 2001 e, em 2004, quando regressou do MBA nos EUA, 
entrou na gestão do negócio. "A entrada da DeVry representará um enorme atalho no 
processo de modernização do ensino", avalia. Ele menciona, por exemplo, a tecnologia de 
ensino a distância "de boa qualidade". A DeVry é uma das líderes em educação on-line nos 
EUA, com 40 mil alunos. "Também queremos tornar os currículos de nossos cursos mais 
globais, algo crítico no mundo de hoje", diz Filgueiras. O grupo inclui as faculdades Fanor e 
FDH, de Fortaleza, e Área1, Ruy Barbosa e FTE, de Salvador.   
 
A saída da PCP e do Fundo Nordeste Empreendedor, que possuiam 40% da empresa, encerra 
uma curta parceria. Ambos ingressaram na Fanor em 2007 e catalisaram a aquisição de três 
universidades. O grupo saiu de 3 mil para 10 mil estudantes. Mas a proposta da DeVry foi 
irrecusável e tornou o negócio um dos mais rentáveis das carteiras dos dois fundos.   
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