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Janguiê vai
do sertão
à Bovespa
Empresário que criou maior grupo
educacional do Nordeste vai
vender ações para seguir crescendo
Por Murillo Camarotto , de Recife

Fonte: Prospecto premilinar enviado à CVM. * em 30 de junho de 2013

Maior grupo de ensino do Nordeste
Dados do Ser Educacional

2010 2011 2012

R$ 220,6 milhões
foi a receita líquida obtida 
nos seis primeiros meses de 
2013, um aumento de 62% 
sobre igual período de 2012

R$ 68,8 milhões
foi o lucro líquido registrado 
no primeiro semestre 
deste ano, uma alta de 
82,6% sobre igual 
intervalo de 2012

Desempenho em três anos

Receita (em R$ milhões)

141,3

Faculdade Joaquim Nabuco, no centro do Recife
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Fundação
Em 1994, com a criação 
do Bureau Jurídico, escola 
preparatória para 
concursos públicos

Controlador
José Janguiê Bezerra Diniz, 
com 87,7% de participação

Empresas do grupo
Uninassau, Faculdade 
Maurício de Nassau e 
Faculdade Joaquim Nabuco

Atuação

23 unidades 
nas regiões Nordeste e 
Norte, em 11 Estados 
e 17 cidades

Número de alunos*

76 mil
matriculados nos 
cursos de graduação, 
pós-graduação e cursos 
técnicos de nível médio
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E
nquanto a Seleção
Brasileira perdia dos
anfitriões alemães na
cidade de Stuttgart, em

agosto de 2011, os painéis
luminosos ao redor do campo
piscavam em azul e amarelo o
nome de Maurício de Nassau
(1604-1679), navegador holandês
que invadiu e conquistou parte do
Nordeste brasileiro no século XVII.
A publicidade em horário nobre,
porém, tratava da Faculdade
Maurício de Nassau, criada há dez
anos pelo advogado paraibano
José Janguiê Diniz, o ex-engraxate
que voa no próprio jatinho e que
pretende colher em breve
algumas centenas de milhões na
bolsa de valores.

Promovida no ano passado a
centro universitário, a Nassau,
como é mais conhecida, integra
o grupo Ser Educacional, maior
conglomerado de ensino
superior das regiões Norte e
Nordeste, com 23 unidades
espalhadas em 11 Estados, quase
76 mil alunos de graduação -— a
Kroton, a maior companhia de
ensino superior privado do país,
tem 515 mil alunos. O grupo Ser,
que teve receita líquida de R$
283 milhões no ano passado,
solicitou duas semanas atrás
registro para oferta de ações,
operação que está sendo
coordenada pelo BTG Pactual.

Santana dos Garrotes é um
município de sete mil habitantes
no sertão da Paraíba. O lugar não
mudou muito desde 1964, ano
em que nasceu José Janguiê
Diniz, um dos sete filhos de um
casal de lavradores analfabetos.
Fugindo da seca, a família
mudou-se em 1970 para Naviraí,
no Mato Grosso, onde o pai do
empresário conseguiu trabalho
em uma fazenda. Sem dinheiro
para ir ao cinema da cidade, o
menino de oito anos começou a
trabalhar como engraxate.

Havia, entretanto, atividades

mais lucrativas à sua volta. Ao
perceber que podia ampliar os
ganhos revendendo tangerinas
compradas na Ceasa, Janguiê
mudou de ramo. Foi quando seu
pai decidiu mudar de cidade
novamente, desta vez para
Pimenta Bueno, em Rondônia.
Lá, já adolescente, foi balconista
de bar, vendeu roupas,
trabalhou em escritório de
contabilidade e como locutor
em uma rádio local.

Como não havia ensino médio
na cidade, o pai tentou
convertê-lo ao roçado. Janguiê
torceu o nariz e regressou ao
Nordeste. No Recife, procurou
um tio, advogado, e lhe pediu
trabalho. O curso de datilografia,
feito ainda em Rondônia, o
salvou. O primeiro salário
ajudou a pagar uma escola
particular. Tinha que passar em
uma faculdade gratuita e a
Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE) era a única
opção disponível. Em 1983, foi
aprovado em direito.

O bacharelado em direito
esteve entre cursos inaugurais da
Nassau, fundada em 2003. De
acordo com o Ministério da
Educação, o centro universitário
tinha até 2011 uma avaliação
média de 2.3, em uma escala que
vai de 1 a 5. O índice, que
considera a infraestrutura das
instituições e o nível de
formação dos professores,
costuma ser mais baixo nas
faculdades privadas,
principalmente devido ao
menor número de mestres e
doutores no corpo docente.

O nome da instituição é
resultado de uma pesquisa que
considerou, além do navegador
holandês, o religioso Frei Caneca
(1779-1825) e o educador
Gilberto Freyre (1900-1987). A
Maurício de Nassau atua em
todos os Estados do Nordeste,
além do Amazonas e do Pará. O

grupo conta ainda com escola de
ensino profissionalizante e com
a Faculdade Joaquim Nabuco,
criada em 2009 com foco nos
estudantes das classes C e D.

A primeira unidade da Nassau
foi aberta no bairro do Derby, na
zona Norte do Recife. Janguiê
atribuiu parte do sucesso do
negócio ao cuidado com a
localização, que conta com
sistema de transporte público. O
empresário, que preferiu não dar
entrevista ao Va l o r por estar
cumprindo período de silêncio
em função do processo
relacionado ao IPO, costuma
destacar a governança e a gestão
enxuta do grupo, onde cada
curso é uma unidade autônoma
e tem que se pagar.

O empresário, que chegou a
dizer que não era afeito à ideia de
ter sócios, já havia paquerado
antes a bolsa. Acabou optando por
uma sociedade com o fundo
americano Cartesian Capital, que
em 2008 injetou uma quantia não
informada de dólares para entrar
na Nassau. O fundo tem hoje
11,3% da companhia. Pouco
tempo depois, o novo sócio
ajudou a atrair um empréstimo do
IFC, braço do Banco Mundial para

o setor privado, de US$ 35
milhões, montante utilizado na
expansão do grupo.

Há cinco anos, a estratégia da
Nassau era chegar a 100 mil
alunos de graduação, via
aquisições e crescimento
orgânico. No prospecto
preliminar enviado há duas
semanas à Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), o grupo
informa que a baixa penetração
do ensino superior nas regiões
Norte e Nordeste do país sustenta
o grande potencial de crescimento
de seu negócio nos próximos
anos. Entre 2008 e 2012, o número
de alunos matriculados nas
unidades do grupo cresceu mais
de 40% ao ano, em média.

Com o dinheiro da oferta de
ações, Janguiê pretende ampliar
o número de vagas e de cursos. A
estimativa é atingir 291 mil
vagas de graduação em quatro
anos. “Além disso, acreditamos
ser uma das companhias mais
diligentes no processo de
aprovação de cursos perante o
MEC, sendo que temos 201
cursos tramitando, com 35 deles
em fase final de aprovação, que
esperamos ofertar a partir de
2014”, diz o prospecto.

A Maurício de Nassau tem
origem no Bureau Jurídico, curso
criado por Janguiê em 1994 para
preparar candidatos a concursos
públicos na área. O próprio
empresário passou por alguns.
Após se formar em direito, foi
aprovado em concursos para a
Justiça do Trabalho e, mais tarde,
para o Ministério Público do
Trabalho (MPT). O sucesso nas
provas veio de um método
próprio de estudo, com o qual
ele decidiu fazer dinheiro.

Começou sozinho, ensinando
em uma sala. Com o tempo,
chamou outros professores e
ampliou o leque de cursos.
Paralelamente, fez mestrado e
doutorado em direito
processual trabalhista. Escreveu
livros de direito, educação e
poesia. A empresa passou a
organizar congressos jurídicos,
de onde surgiu a ideia de
montar a faculdade. A primeira
experiência não deu certo por
causa de um desacordo com o
sócio. Em seguida, surgiu, com
sete cursos, a Maurício de
Nassau.

A faculdade cresceu
rapidamente e Janguiê Diniz se
tornou habitué das colunas
sociais de Pernambuco.
Excêntrico, pilota motos
esportivas, joga vôlei na praia e
é dono de um jato Phenom,
fabricado pela E m b r a e r. Casado
e com três filhos, também é
conhecido pelas nababescas
festas de aniversário, sempre
prestigiadas pelos principais
empresários e políticos locais.
Seu nome circula como possível
candidato a deputado federal
em 2014, mas ele nega tal
p r e t e n s ã o.

Janguiê ganhou influência no
meio político com o Instituto de
Pesquisas Maurício de Nassau,
que passou a fazer sondagens
eleitorais. O empresário também
é dono de um portal de notícias,
de um colégio e de uma agência
de publicidade. Mantém, ainda,
um blog — o Blog do Janguiê.

Até o mês passado, o
empresário acumulava, com as
atividades empresariais, o cargo
de procurador do Ministério
Público do trabalho (MPT). O
plenário do Conselho Nacional
do Ministério Público chegou a
pedir ao procurador-geral da
República uma ação civil para
demitir Janguiê. A alegação era
de que a acumulação do cargo
com a função de empresário
configuraria improbidade. Ele
também foi acusado de pouco
comparecer ao gabinete. Janguiê
pediu exoneração do cargo.

Autodefinido como
“o b s t i n a d o” e “superador de
adversidades”, Janguiê quis ser
diplomata. Antes de ingressar
na magistratura, foi reprovado
na prova de conhecimentos
gerais do Itamaraty. Montou,
então, uma empresa de
cobrança, que lhe rendeu bons
dividendos até o fim da
hiperinflação. Ali, desistiu da
diplomacia. E justificou a
decisão: “O dinheiro mexe com
a cabeça das pessoas”.

Nascido em Santana
dos Garrotes, na
Paraíba, Janguiê
engraxou sapato,
vendeu roupa e foi
locutor de rádio
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José Janguiê Diniz, fundador da Maurício de Nassau, do grupo Ser: “O dinheiro mexe com a cabeça das pessoas”
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Vivien Rosso assume Fleury e Hauache presidirá conselho
Saúde
Beth Koike
De São Paulo

O Fleury anunciou ontem mu-
danças em seu comando. A empre-
sa de medicina diagnóstica passa a
ser liderada pela primeira vez por
uma mulher, a administradora de
empresas Vivien Rosso, de 47 anos.

Vivien substitui Omar Haua-
che, que esteve à frente do Fleury
nos últimos dois anos e meio e
passa a ocupar a presidência do
conselho de administração.

O que motivou a mudança foi a
renúncia de Gilberto Vieira do car-
go de presidente do colegiado. “Já
estava há 40 anos no Fleury. Vou
me dedicar à pesquisa na Escola
Paulista de Medicina”, disse.

A nova presidente destacou
que não haverá mudanças na es-
tratégia da companhia. “O gran-
de desafio é dar continuidade ao
crescimento orgânico e à conso-
lidação das aquisições, em espe-
cial, do L a b’s”, afirmou Vivien,
que assume o posto hoje.

A executiva já havia trabalha-
do no Fleury entre 2002 e 2010
como diretora de várias áreas.

Nos últimos dois anos e meio,
morou na Espanha fazendo um
mestrado e também era vice-
presidente do conselho da com-
panhia. “Viajava para o Brasil
para as reuniões e outros assun-
tos eram tratados por teleconfe-
r ê n c i a”, disse Vivien.

Segundo Hauache, a saída de
Vieira vinha sendo tratada dentro
da empresa e nas últimas semanas

Vivien já trabalhava ao seu lado.
A nova presidente chega logo

após o Fleury anunciar uma redu-
ção no plano de investimentos pa-
ra R$ 250 milhões, o que represen-
ta uma diminuição de 16,5% em
relação à projeção inicial, por con-
ta do cenário macroeconômico.

“A mudança no capex teve um
caráter mais preventivo. Conti-
nuamos investindo na marca

Fleury que tem maior margem e
rentabilidade garantida”, expli-
cou Hauache.

No segundo trimestre, o lucro
líquido do Fleury teve queda
31,5% para R$ 22 milhões. O de-
sempenho é explicado pelo au-
mento 17,5% nos custos dos ser-
viços prestados e pelo reconheci-
mento contábil de imposto dife-
rido no valor de R$ 20,9 milhões.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 12 set. 2013, Empresas, p. B4.




