


Já imaginou passar 4 dias com Janguie Diniz, Chaim Zaher, José 

Roberto Marques e Antônio Carbonari Netto num local 

paradisíaco?

Juntos eles criaram os maiores grupos educacionais do Brasil, além

de dezenas de outros negócios de sucesso.

Um mix de lazer, networking, conteúdo, mentoria e muito

empreendedorismo.

SEJA MENTOREADO PELOS GIGANTES DO 
MERCADO BRASILEIRO



MENTOR idealizador

Janguiê Diniz

Da infância pobre e rural em pequenas cidades do interior que, na época, sequer apareciam

no mapa do país, veio a vontade incansável de vencer na vida. “Apenas através da educação

é que o Brasil dará o salto em desenvolvimento”. Esta é a frase inspiradora de Janguiê

Diniz, empreendedor que figura na lista da Forbes desde 2014, mestre e doutor em Direito

e fundador do grupo Ser Educacional, o maior grupo de educação do Norte e Nordeste e 

um dos maiores do país. 

José Janguiê Bezerra Diniz nasceu no distrito de Santana dos Garrotes, na Paraíba. Aos seis 

anos de idade, sua família deixou o Sertão paraibano e seguiu para o município de Naviraí, 

no Mato Grosso do Sul. Aos oito anos, montou seu primeiro “empreendimento”: uma

caixa de engraxate. Pouco depois, trocou a graxa nos sapatos, pela venda de laranjas, depois

de picolés de porta em porta. Até que seus pais decidiram mais uma vez mudar de região. 

Seguiram ara Pimenta Bueno, em Rondônia. Quando terminou o Ensino Fundamental, aos

14 anos, Janguiê decidiu vir para o Recife cursar o Ensino Médio, onde procuraria um tio

que nunca conhecera, mas que logo se tornaria um segundo pai. Ganhou um emprego

como datilógrafo e um lugar para morar.

Janguiê Diniz
Janguiê Diniz é empreendedor, mestre e doutor em Direito pela UFPE,

ex-Juiz Federal do Trabalho, ex-procurador do Ministério Público da

União, ex-professor da Universidade Federal de Pernambuco, fundador

e controlador do grupo Ser Educacional, o maior grupo de educação do

Norte e Nordeste e um dos maiores do país e presidente do Instituto

Êxito de Empreendedorismo.

Janguiê Diniz já tem 22 livros publicados, entre eles, sua autobiografia,

“Transformando sonhos em realidade – a trajetória do ex-engraxate que

chegou à lista da Forbes”; “Fábrica de Vencedores – Aprendendo a Ser

um Gigante”; “Passos para o Sucesso”; “A Arte de Empreender”;

“Axiomas da Prosperidade” e “Inovação em uma sociedade disruptiva”.

MENTOR idealizador



MENTORES convidados

Antônio Carbonani 
Netto

De alma empreendedora, fundou a 

Anhanguera Educacional em 1994, que 

se consolidou como uma das maiores 

universidades do país, sendo vendida 

em 2014. Em 2017, lançou a Miami 

University of Science and Technology 

(Must), uma universidade nos Estados 

Unidos voltada para estudantes 

brasileiros.

Chaim Zaher

Um dos grandes nomes da educação 

brasileira, vem de uma família de 

mascates libaneses. Enveredou pelo 

ensino e, com muita determinação, 

tornou-se um dos maiores do ramo. 

Fundou o Grupo SEB, que oferece 

sistemas de ensino, e a escola Concept, 

uma das mais modernas e inovadoras 

do Brasil.

José Roberto Marques

Com experiência de mais de 30 anos 

em treinamentos comportamentais, é 

um dos pioneiros em coaching no 

Brasil, além de fundador e presidente 

do Instituto Brasileiro de Coaching, 

conceituada escola da área. Já publicou 

mais de 40 livros e vem ajudando 

pessoas a se desenvolverem. 



MENTORES de acompanhamento

Bruno Pinheiro

Especialista em marketing 

digital e fundador da

Be Academy

Marcus Marques

Sócio-diretor do IBC 

Coaching, criador do 

programa Acelerador 

Empresarial

Carol Paiffer

CEO da Atom e especialista 

em trade

Edgar Ueda

Empresário do setor 

imobiliário, autor do best-

seller "Kintsugi - O poder de 

dar a volta por cima"

Ricardo Bellino

Ex-sócio do Donald Trump e 

fundador do Grupo SOL



É disso que se trata o projeto Êxito Mind Experience:
Um projeto de mentoria de 3 meses, que terá início em 

Muro Alto/Porto de Galinhas - PE, com 
acompanhamento por 3 meses pelos mentores e um 

encontro de encerramento em São Paulo para avaliação do 
resultado final.



Participar do Êxito Mind Experience, como o próprio
nome sugere, será uma oportunidade de expandir a 
mente, abrir sua visão de mundo e sobre negócios, 
além de alavancar seu empreendimento e ter ótimas

chances de networking.



O projeto



Encontro em Muro Alto-PE

Data: 31/01/2020
a 03/02/2020

1ª 
etapa



A experiência começa com um encontro presencial 
com o anfitrião do projeto, o presidente do 
Instituto Êxito de Empreendedorismo, Janguiê 
Diniz, além dos convidados Antônio Carbonari 
Netto, José Roberto Marques e Chaim Zaher –
todos sócios do Instituto.

Os participantes terão quatro dias para troca de 
ideias e experiências, em um lugar localizado na 
praia de Muro Alto, no Litoral Sul de Pernambuco, 
com diversas atividades.



Quatro dias em um lugar paradisíaco, com:

-Passagem aérea e traslado

-Traslado Recife/Muro Alto via helicóptero

-Hospedagem compartilhada

-Alimentação e bebida inclusas

-Registro cinematográfico de todo o evento



-Passeio naútico

-Jantar de abertura e encerramento

-Mentores de acompanhamento





Mentorias de
acompanhamento online 

Data: 04/02/2020
a 18/04/2020

2ª etapa



Be Academy (R. Dr. Eduardo deSouza 
Aranha, 387 – 15º andar - Vila Nova 
Conceição, São Paulo/SP)

Data:18 de abril de 2020

3ª etapa



BENEFÍCIOS DO 
PROJETO



LEGADO PARA A SUA VIDA

-Melhore sua produtividade

-Expanda sua visão de mundo e sobre os
negócios

-Faça networking com os principais
empreendedores do país

-Desenvolva uma nova abordagem estratégica
sobre seu empreendimento

-Alavanque o faturamento de sua empresa

QUANTIDADE MÁXIMA DE 30 PARTICIPANTES



Todas as receitas arrecadadas no evento serão revertidas
para as atividades filantrópicas do Instituto Êxito de 

Empreendedorismo

Investimento:

Doação ao Instituto Êxito de 

Empreendedorismo de um valor 

correspondente a R$50.000,00 por 

participante



CONTATO INSTITUTO ÊXITO DE 
EMPREENDEDORSIMO 

Carol Figueiredo – Diretora Executiva
(11) 96403-1073

Hebert Bouzon – Diretor de Operações
(11) 95020-6867

Débora Bertoldi – Agente Comercial 
(11)  93357-3740



PREENCHA A APLICAÇÃO

http://bit.ly/MentoriaExito


