
Fibria incorpora subsidiária Normus

O Brasil tem uma
população de 200
milhões de habitantes,
muitos dos quais ainda
precisam estudar.
Isso gera grandes
oportunidades para
as empresas que atuam
no setor de educação”

A fabricante de papel e celulose Fibria incorporou a subsidiária

Normus Empreendimentos e Participações para reduzir custos

e despesas administrativas e simplificar sua estrutura societária.

De acordo com a empresa, os custos da incorporação serão de

R$ 94 mil. O valor patrimonial contábil da Normus é de R$ 1,34 bilhão

e, segundo fato relevante, não há passivos a serem assumidos. Reuters

MárioBernardesJunior
Analista BB Investimentos

■ Em1998, foi fundadooBJ
ColégioeCurso,queatualmente
ofereceturmasdaEducação
Infantil aoPré-Vestibular.

■ Em2003,nascenoRecife
aFaculdadeMauríciodeNassau
acompanhadaporumanova
marca,oGrupoSerEducacional.

■ Em2007, écriadaaFaculdade
JoaquimNabuco, comunidades
emPaulista enoRecife, no
Pernambuco.Hoje, a instituição
oferecedozecursosde
graduaçãoe27cursosde
pós-graduação.

■ Nomesmoano,aMauríciode
Nassauseexpandeparaoestado
daParaíba,abrindounidades
nosmunicípiosdeJoãoPessoa
eCampinaGrande.

■ Em2008,a instituição
MauríciodeNassauabreunidades
emSalvadoreLaurodeFreitas,na
Bahia,emNatal,noRioGrande
doNorte,eMaceió,emAlagoas.

■ Em2009, foi criada a Escola
Técnica Joaquim Nabuco,
que hoje oferece dez cursos
profissionalizantes. Já a Escola
Técnica Maurício de Nassau
possui unidadesem João
Pessoa(PB) e Recife (PE),
que oferecem 15 cursos
profissionalizantes.

■ Em2010, foram abertas
as unidades daFaculdade
MaurícioNassauemFortaleza,
noCeará,AracajúemSergipe.

■ Em2011, foi criadaa
Maurício
deNassaudeBelém,noPará.

■ A faculdade Maurício de Nassau
está em quinze cidades,
de dez estados brasileiros:
Recife e Caruaru (PE); João
Pessoa e Campina Grande (PB);
Natal (RN); Maceió (AL); Salvador,
Lauro de Freitas e Vitória da
Conquista (BA); Fortaleza (CE);
Aracaju (SE); São Luís (MA);
Belém (PA); Manaus (AM)
e Teresina e Parnaíba (PI).
Ela oferece mais de 200 opções
de cursos de graduação
e pós-graduação nas áreas
de Humanas, Saúde e Exatas.

“

DanielAcker/Bloomberg

Por trás da empresa que agitou o
mercado ontem por conta do pedi-
do de oferta pública inicial de
ações (IPO), está Janguiê Diniz, o
fundador da rede de ensino Ser
Educacional, que reúne mais de
80 mil alunos espalhados por 11 es-
tados brasileiros.

Nascido em Santana dos Garro-
tes, na Paraíba, ele é um dos sete fi-
lhos de Lourdes e João. Aos seis
anos, sua família mudou para o
centro-oeste, para a pequena Na-
viraí, no Mato Grosso do Sul. Aos
8 anos, Janguiê montou seu pri-
meiro empreendimento, que con-
sistia em uma caixa de engraxate.
Pouco depois, trocou o negócio pe-
la venda de laranjas. Até que os
seus pais decidiram mais uma vez
mudar de região. O destino era Pi-
menta Bueno, em Rondônia.

Só que lá não havia como ele
cursar o segundo grau, então a saí-
da foi o menino ir morar com um
tio advogado, em Recife, para dar
continuidade aos estudos. Lá ele
cursaria Direito na Universidade
Federal de Pernambuco.

Sua estreia no setor de educa-
ção foi em 1994, quando fundou
um curso preparatório para con-
cursos públicos. Quatro anos de-
pois ele abriria as portas do BJ Co-
légio e Curso, que atualmente ofe-
rece turmas da Educação Infantil
ao Pré-Vestibular. Em 2003, ele
funda, no Recife, a Faculdade Mau-
rício de Nassau.

Desde então, o empresário
vem aumentando seu império,
que hoje atua em 23 unidades,
com as faculdades Maurício de
Nassau e Joaquim Nabuco, além
cursos de formação técnica, com

os mesmos nomes das universida-
des, e do BG Colégio e curso, que
oferece aos alunos da Educação In-
fantil ao Pré-Vestibular.

Com foco no Nordeste e Norte,
o grupo está expandindo em um
cenário em que há maior procura
por qualificação. O mercado de
educação passa por um momento
de consolidação no Brasil, impul-
sionado pelo crescimento da ren-
da da população nos últimos anos.
“O Brasil tem uma população de
200 milhões de habitantes, mui-
tos dos quais ainda precisam estu-
dar. Isso gera grandes oportunida-
des”, comenta o analista do Ban-
co do Brasil Investimentos, Mário
Bernardes Junior, que vê bom po-
tencial de valorização para empre-
sas do setor no médio prazo.

Segundo ele, o lançamento de
ações de uma nova empresa cria
novas alternativas de investimen-
to. “Abre o leque para o investi-
dor. Hoje, há apenas quatro opera-
dores com capital aberto”, afir-
ma. Concentração que tende a au-
mentar, com a fusão da Kroton e
da Anhanguera, hoje em análise
pelo Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade).

Um outro operador, a Anima,
de Minas Gerais, também já anun-
ciou interesse de ir ao mercado
acionário. O grupo reúne a Una,
que atua no mercado mineiro, a
Unimonte, na Baixada Santista,
em São Paulo, e o Centro Univer-
sitário Belo Horizonte, também
na capital mineira. A Anima Edu-
cação SA contratou no final de
agosto passado os bancos de in-
vestimento Itaú BBA e Bank of
America Merrill Lynch para as-
sessorá-la em uma oferta pública
inicial de ações (IPO).

A oferta primária do Ser Educa-
cional envolve 15.389.520 ações
ordinárias. A leva secundária , em
que ações dos controladores serão
vendidas, terá mesmo volume ini-
cial. A faixa de preço indicativa pa-
ra as ações foi definida entre R$
19,50 e R$ 23,50 por papel. O pe-
ríodo de reserva começa dia 8 e
vai até dia 17 deste mês, com a pre-
cificação ocorrendo em 18 de outu-
bro. As ações comecem devem ser
negociadas em 22 de outubro.

Com base no lote inicial de pa-
péis a ser vendido, o IPO pode mo-
vimentar até R$ 723,3 milhões,
considerando o preço máximo da
faixa indicativa. Com Reuters

Flavia Galembeck
flaviag@brasileconomico.com.br
Nicola Pamplona
nicola.pamplona@brasileconomico.com.br

Divulgação

Ser Educacional deve
abrir capital em outubro

A EVOLUÇÃO DO GRUPO

PAPEL E CELULOSE

FachadadocampusdaFaculdadeMauríciodeNassau,emRecife

Com mais de 80 mil alunos, grupo que começou com faculdade em Recife e atua nas

regiões Norte e Nordeste deve captar mais de R$ 700 milhões para crescer ainda mais
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 2 out. 2013, Empresas, p. 17.
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