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Entre as possibilidades, especialistas destacam os maiores grupos do país 
 
O fascínio exercido pela bolsa de valores sobre as empresas do setor de educação em 2007 
que levou a Anhanguera, a Estácio, a Kroton e a SEB a se listarem volta à tona com a 
recuperação do bom humor no mercado de ações. Pelo menos quatro grupos educacionais 
brasileiros estão se preparando para ir à bolsa, provavelmente até o final do próximo ano, 
afirma o diretor da consultoria Planning Corporate Finance e Advisory, Cláudio Gonçalves. "Há 
uma série de fatores determinantes, como a continuidade da alta da bolsa, mas acredito que 
duas ou três operações saiam no primeiro semestre e todas as quatro, durante 2010", afirma. 
"São grupos nacionais grandes que estão se adaptando às exigências do mercado", diz, sem 
revelar outros detalhes. 
 
Dentre as companhias mais bem preparadas para fazer uma oferta pública inicial de ações 
(IPO, na sigla em inglês) está o Grupo Ibmec, na visão do presidente da Hoper Consultoria, 
Ryon Braga. Ir ao mercado, ou mesmo contar com a parceria de um fundo de private equity, 
são possibilidades que não assustam o Ibmec, embora não haja meta estabelecida. "Adotamos 
regras de governança corporativa e o nosso estatuto atende as regras do Novo Mercado da 
bolsa. Somos uma empresa 100% pronta para ir ao mercado, mas ainda não deu namoro", diz 
o diretor de Operações Américo Matiello. 
 
Objetivos 
 
O Grupo Ser, que detém a Faculdade Maurício de Nassau e atua principalmente no Nordeste e 
no Norte, quer abrir o capital nos próximos cinco anos. "É um dos nossos planos", afirma o 
presidente-fundador Janguiê Diniz. A parceria firmada pelo grupo nascido em Recife com o 
norte-americano Cartesian Capital Group, que chegou para profissionalizar a gestão, reforça a 
meta. A capitalização já assegurou caixa para as aquisições, que serão ao menos quatro até 
julho. "Abrir o capital é um plano para quando o mercado estiver propício", diz Diniz. 
 
No Centro-Oeste, o Grupo Iuni, dono da Universidade de Cuiabá, aproveitou o período desde a 
febre dos IPOs para se estruturar para "qualquer passo estratégico", diz o presidente-
executivo Rodrigo Galindo. "Concretamente, não temos data para abrir o capital, mas esta é 
uma alternativa interessante para crescer." O Iuni nega que esteja à venda, como se afirma 
nos meandros do mercado de educação, e destaca que reabriu, isto sim, a fase de compras. 
"Temos previsão de investir R$ 50 milhões em aquisições em 2010, que nos renderão 10 mil 
alunos", diz Galindo. 
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