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RioLe Janeiro, segunda-feira, 20 de junho de 2016. 

SINDICATO 	 - - 
DOS AUXILIARES 
DE ADMINISTRAÇÃO AO EXMO. SR. PRESIDENTE DO CONSELHO AD&INISTRATWO DE DEFESA ECONÔMICA - CADE 
ESCOLAR 1 
DO ESTADO ci 
DO RIU DE JANEIRO 

Setor de Edifícios de Utilidade Pública Norte - SEM, 

Entrequadra 515, Conjunto 1), Lote 04, 

Edf(do Carlos Taurisano, 

CEP 70.770-504 - Brasflia - DF 

Oficio n2  065/16 

(favor usar esta referência na resposta) 	1 

Assunto: aquisição da Sociedade de Ensino Suprior Está cio de Sé pela Kroton Educacional S/A, 
1 

com formação de monopólio no setor educacioiral e nocivas Implicações para o mercado, para a ãL 

classe trabalhadora e para os alunos, configurando as hipóteses previstos nos artigos 36 e 90 da 

Lei n°12.529/2011. 

SINDICATO DOS AU4LIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SAAE.RJ, entidade sindical profissional, inscrito no CNPJ sob 

o n9  31.249.428/0001-04 e estabelecido na Rua dos Andradas, n2  96, Grupos 701/703 e 

802/803, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CFP 20.051-000, vem, respeitosamente e por 

intermédio de seu PlsmEwrE, perante este I1stríssimo Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica, apresentar a seguinte 

DENINCLA 

(face a possível configuração das hipóteses pr&vistas nos artigos 36 e 90 da Lei n* 12.529111) 

em face de ESTACO PARTICIPAÇÕES S/A. sciedade anônima aberta, do ramo de holdings 

de instituições não financeiras e de atividadesde apoio à educação, inscrita no CNPJ sob o n2  

nb 08.807.432/0001-10, com endereço na Av. Eaixador Abelardo Bueno, n2  199, sala 601, 

Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, CEP 22.75-040, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR 

ESTÁdIO DE sÁ LTDA., sociedade empresáia limitada, do ramo de educação superior, 

graduação e pós-graduação, inscrita no CNPJ s?b  o n9  34.075.739/0001-84, com endereço na 

Rua do Bispo, n2  83, Rio Comprido, Rio d Janeiro - RI, CEP 20.261-063, e KROTON 

EDUCACIONAL S/A, sociedade anônima abeta, do ramo de holdings de instituições não 

financeiras, inscrita no CNPJ sob o n2  02.80 .02610001-40, com ende eço na Rua Santa 

Madalena Sofia, n2  25, 42  andar, sala 01, Vila Paris, Belo Horizonte - 	C P 30.380-650, 

com base nos fundamentos fáticos e jurídicos a seguir aduzidos: 	 1 

2005-O02 
•g.br 
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OS AUXILIARES 	
01 - Nos moldes de seu estatuto, a represerkatividade do SAAE/RJ abrange o conjunto de 

DE ADMI NISTRAÇÃO 	 trabalhadores no Estado do Rio de janeirO da categoria profissional dos auxiliares de 
ESCOLAR 
DO ESTADO 	 administração escolar, ou seja, aquele empregados que prestam serviços em 
DO RIO DE JANEIRO 

estabelecimentos de ensino de todos os gras e níveis de qualquer natureza, notadamente 

em faculdades, escolas e cursos definidos coino livres (empresas não sujeitas a autorização 

de funcionamento por parte dos órgãos de educação do Poder Público e nem fiscalização 

pedagógica ou administrativa, e que se des4nam a orientação e formação profissional ou 

cultural ou cursos e atividades equivalentes, ,odendo ser empresa ou entidade). 

02 - Com efeito. O Sindicato dos Auxiliares e Administração Escolar do Estado do Rio de 

Janeiro existe desde 03/01/52, sempre reresentando o conjunto dos trabalhadores da 

categoria profissional dos auxiliares de adiiinistração escolar, empregados que prestam 

serviço aos estabelecimentos de ensino de iodos os graus e níveis de qualquer natureza, 

excetuando-se, tão somente, os professores, cm territorialidade em todo o Estado do Rio de 

Janeiro. 

03 - Por seu turno, este Conselho Administrtivo de Defesa Econômica caracteriza-se como 

uma autarquia federal, vinculada ao MinistérI da Justiça, tendo como missão zelar pela livre 

concorrência no mercado. Entre suas atribuições, decide sobre fusões, aquisições de controle, 

incorporações e outros atos de concentração 4conômica entre grandes empresas; investiga e 

julga cartéis ou condutas semelhantes; e apica multas quando necessário (imposição de 

sanções administrativas por infrações à ordeii econômica). 

04- Pois bem. Foi com enorme surpresa que entidade sindical tomou conhecimento sobre 

a possível fusão de dois gigantes do nosso setcr educacional, a Sociedade de Ensino Superior 

Estácio de Sá e a Kroton Educacional S/A, opração que não envolveria sequer pagamento 

em dinheiro, mas tão somente ações de eiissão da própria Kroton, por meio de uma 

combinação de seus negócios com a Estácio Prticipações S/A. 

05 - Tal notícia vem gerando aos empregadoda ESTÁCIO enorme angústia e preocupação, 

pois há indícios de que a KROTON, em vista a ima reestruturação, teria como meta apenas a 

redução decus os, 

0"'

dispensa em massa de professores e auxiliares de administração 

 

ja 

escolar, emp 	n o para a esfera judicial evntuais dívidas trabalhistas e fiscais oriundas 

deste corte. 
r ~ 
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06 - Portanto, já não restam mais dúvidas Ie que a formação de um monopólio no setor 

educacional, tal como vem se desenhando, traria consequências nocivas ao MERCADO, à 

QUAUDADE DO ENSINO (e, por consequência, ao s alunos) e também à CLASSE TRABALHADORA Ou 

seja, apesar de aparentemente benéfico pare as empresas envolvidas e para seus sócios e 

acionistas, a aquisição da ESTACO pela KRO1ÕN trará importantes implicações no tocante à 

COMPETIÇÃO NO SETOR EDUCACIONAL, como a alta abusiva dos preços e a precarização do 

ensino superior, colocando em risco a forma ão de toda uma geração. 

07 - Importante realçar, ainda, que a ESTÁ 10 não atravessa nenhum tipo de dificuldade 

econômica que justifique sua venda ou sua fusão com a KROTON, o que confirma que a 

operação teria, a princípio, interesse com rcial e de expansão de domínio econômico, 

perigosamente prejudicial à qualidade do seço e à saúde do mercado. 

08 - Tais empresas, ao se unirem, passarão a deter vantagem econômica sobre as demais 

entidades do setor educacional, gerando etitos desastrosos, como a diminuição ou até 

mesmo a eliminação da concorrência, o rerocesso tecnológico e o aumento da taxa de 

desemprego, dentre outros, afetando, ainda, as relações com terceiros e com a coletividade, 

enfim, dominando o mercado de forma inadissivelmente agressiva. 

09 - Configurar-se-á, assim, a hipótese tipifi-cada no artigo 90 da Lei no 12.529/11, ou seja, o 

tão repulsivo ATO DE CONCENTRAÇÃO, ocasicnando a formação de um quadro conjuntural 

grave, não somente no que toca às questões1 trabalhistas, como também quanto à própria 

estrutura educacional e à economia. De fato, há expectativa de que, após a fusão, o grupo 

formado pela ESTÁCLO e pela KROTON passe  ter controle e participação muito superiores 

a 40% do mercado (tanto no ensino à distâicia como em cursos presenciais), ou seja, as 

operações do agente econômico teriam um turamento alto o bastante para acarretar a 

presunção de controle de mercado e, consequntemente, de domínio econômico. 

10 - Oportuno mencionar, outrossim, que aKroton Educacional S/A já havia anunciado 

acordo de associação com a Anhanguera Eduacional Participações S/A, o que reforça suas 

intenções de dominar todo o setor educacioial, com violação, a um só tempo, de todos os 

cânones da Constituição Federal de 1988, noladamente daqueles que se acham insertos no 

artigo 1, inciso IV (valores sociais do trabalhc e da livre iniciativa), no artigo 6 (a educação 

como o primeiro dos direitos fundamentais ociais), no artigo 170, caput (valorização do 

trabalho humano e da livre iniciativa), inds 1111 (função social da propriedade), in o IV 

(livre concorrência), inciso V (defesa do consumidor), e artigo 193( o primado do tr b lho 

como base da ordem social e o bem-estar e a jistiça sociais, como objetivos desta). 
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11 	A busca desenfreada e voraz da KROTOI por novas aquisições viola, ainda, o artigo 36 
DE ADMINISTRAÇÃO da Lei n2  12529/2011, em todos os seus incios, posto que, a toda evidência, objetiva limitar, 
ESCOLAR 
DO ESTADO falsear e prejudicar a livre concorrência (incso 1), dominar o mercado (inciso II), aumentar 
DO 810 DE JANEIRO 

arbitrariamente o lucro (inciso III) e exercer e forma abusiva posição dominante (inciso IV. 

12 - O simples cotejo da prática anunciada pela ESTÁCIO e pela KROTON forçosamente 

conduz à conclusão de que o seu objetivo étransformação da educação em mercadoria, o 

que, aliás, já o faz há tempo, face o silêncio do MEC e do Ministério Público Federal, não 

obstante a determinação diametralmente opsta. preconizada pela Carta Política de 1988 e 

pela Jurisprudência do Supremo Tribunal lederal, como se constata no ACÓRDÃO abaixo 

transcrito, referente à Ação Direta de lnconsttucionalidade (ADI) n2  3.330: 

.... que a Lei Republicana tem a eucaçõo em elevadíssimo apreço.. Esse desvelo 

para com a educação é tanto iue o Magno Texto dela também cuida em 

capítulo próprio, no Título devota io a toda Ordem Social (Capítulo III do Título 

VIII). E ofaz para dizer que 'a edcação, direito de todos e dever do Estado e 

da família, será promovida e inendvada com a colaboração da sociedade, 

visando ao pleno desenvolviment4 da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação par.i o trabalho' (ait205). Da conexão de todos os 

dispositivos constitucionais até agora  citados avulta a compreensão de que a 

educação é direito social que a tdos deve alcançar. Por isso mesmo, dever do 

Estado e uma de suas políticas pbIicas de primeiríssima prioridade. Mas uma 

política pública necessariamente inbricada com ações da sociedade civil, pois ofato 

é que também da Constituiçãoflguam normas que: a) impõem às famílias deveres 

para com ela, educação (caput d arL 205); b) fazem 	do ensino atividade 

franqueada à iniciativa priva a, desde que atendidas as condições de 

'cumprimento das normas gerais 4a educação nacional: mais a 'autorização e 

avaliação de qualidade pelo Pode Público' (art. 209, coerentemente, aliás, com 

o princípio da 'coexistência de nsdwições públicas e privadas de ensino);.." 

Noutro giro, não me impressiona argumento da autora que tem por suporte o 

princípio da livre iniciativa, devi a que esse princípio já nasce relativizado 

pela Constituição mesma. Daí o At 170 estabelecer que 'a ordem econômica, 

fundada na valorização do trabal1io humano e na livre iniciativa, tem por fim 

assegurar a todos a existência diga, conforme os ditames da justiça social (..)'. 

Aspecto que não passou despercbido ao Procurador-Geral da República, Dr. 

Antônio Fernando Barros e Silva d Souza, consoante os seguintes dizeres de seu 
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parecer: '(..) a liberdade de inicia'liva  assegurada pela Constituição de 1988 pode 

ser caracterizada como uma libelldade pública, sujeita aos limites impostos pela 

atividade normativa e reguladora do Estado, que sejustflque pelo objetivo maior 

de proteção dos valores tambm garantidos pela ordem constitucional e 

reconhecidos pela sociedade como Wevantes para uma existência digna, conforme 

os ditames da justiça social. Não viola, pois, o princípio da livre iniciativa, a lei que 

regula e impõe condicionamentos ao setor privado, mormente quando tais 

condicionamentos expressam, corrta e claramente, então conferindo concretude a 

objetivo fundante da República Feierativa, qual seja: 1- construir uma sociedade 

livre, justa e solidária. (art39). Aresce que o ensino é livre à iniciativa privada, 

certo, mas sob duas condições constitucionais: autorização para funcionamento e 

avaliação de qualidade pelã Poder Público (...)." 

13 - Como muito bem asseverado pelo ento Ministro Joaquim Barbosa, em seu voto de 

vistas na ação em destaque, "a educação não é uma mercadoria ou serviço sujeita às leis do 

mercado e sob regência do princípio da livre inkiativa (..) Se a legislação franqueia a educação 

à exploração pela iniciativa privada, essa só p de ocorrer se atendidos os requisitas do artigo 

209 da CF...". 

14 - Não é demais mencionar mais uma vez que a FUSÃO entre a ESTACO e a KROTON almeja, 

ainda, prejudicar a livre concorrência e a liv+  iniciativa, com o domínio do mercado, o que 

lhes permitirá exercer de forma abusiva osição hegemônica, bem como o aumento 

arbitrário de lucros exorbitantes- 

15- Com efeito. A ESTACO e a KROTON jamais demonstraram qualquer preocupação com o 

cumprimento da função social da propriedade, que, para eles, só tem um único valor: o do 

lucro máximo e fácil. Para consegui-lo praticm todos os atos necessários à desvalorização 

do trabalho, consubstanciados em demissõs em massa de professores e auxiliares de 

administração escolar, para a contratação de stagiários e profissionais com salário menores 

e condições de trabalho mais precárias, o que s caracteriza indiscutivelmente como dumping 

social, com graves reflexos na qualidade do en4ino ministrado, que é, a cada dia, mais sofrível, 

não atingindo, nem em sonho, o padrão socil estabelecido como princípio, no artigo 206, 

inciso VII, da Constituição Federal de 1988. 

16 - Com o devido respeito, na eventua1idae de o CADE vir a sancionar a fusão entre a 

ESTÁdIO e a KROTON, sem a cristalina de4rminação de obediência aos mandamentos 

constitucionais e legais apontados nesta petição, advirá de tal ato consequências nocivas 
J) 
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irreversíveis ao Mercado, à qualidade do ensio (e, por consequência, aos alunos) e também 
SINDICATO à Classe Trabalhadora. Ou seja, importantes I mplicações no tocante à Competição no Setor 
DOS AUXILIARES 
DE ADMINISTRAÇÃO Educacional, como a alta abusiva dos preços a precarização do ensino superior, colocando 
ESCOLAR 
no 	TAØOO em risco a formação de toda uma geração. 

 DO 810 JANEIRO 

17- Diante do exposto, no uso das prerrogativas fixadas no art. 80,111, da CF/88 e no 

art. 513 da CU, e cumprindo os deveresbelecidos no art. 514 do mesmo diploma 

legal, o SAAE/RJ vem respeitosamente rrer  
ao Exmo. Sr. Presidente do CADE que 

je Indefira, de plano, a fusão anunciada npetitório (face a configuração dos tipos 

previstos no artigo 36 e seguintes e no o 90, todos da Lei n0  12.529/2011), bem 

como que determine aos grupos econômcos que a urdiram, com fins escusos, que 

cumpram os descritos comandos constitucionais e legais, sob pena de aplicação de 

todas as penalidades previstas nestes dispositivos. 

Nestes termo 

Pede deferi nt 

ELLES CAR RO PEIE1RA 

Presidente SAAE/1J 

RG n2  1197845 (IFP/FJ) 

Marcelo Luis Bro 

OAB/RJ n2  113.697 
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KROTON EDUCACIONAL S A. 

Companhia Aberta 

CNPJ/MF n.2  02.800.026/0011-40 

NIRE 31.300.025.187 

FATO RELEVANTE 

A KROTON EDUCACIONAL S.A. (BM&FBovespa: KROT3; OTCQX: KROTY) ("Companhia" ou 

"Kroton"), nos termos da Instrução da Comissão de VaIors Mobiliários ("CVM") n.2  358/02, 

vem, por meio deste, em razão das recentes informações 
1

ivuladas pela imprensa, divulgar o 

que segue. 

A Companhia vem estudando internamente e de forma sig losa urna potencial combinação de 
seus negócios com a Estácio Participações S.A. ("Estácio') e acredita que a mesma traria 

benefícios para ambas as empresas, seus negócios, alunos, lacionistas e demais stakeholders. A 

operação possui um forte racional estratégico em razão da Ita complementaridade geográfica, 
do amplo potencial de sinergias e de ganhos de eficiência (conforme análises realizadas com 
informações públicas), e em especial, do fortalecimento cos investimentos na qualidade dos 

seus serviços educacionais. 

A base para tal potencial combinação consiste em uma operção que não envolveria pagamento 
em dinheiro, mas tão somente ações de emissão da Kroton. 

Para determinação dos valores das empresas em uma poencial combinação de negócios, a 
Companhia considera, com base em estudos internos con' apoio dos nossos assessores, uma 
relação de troca' de 0,977 ações ordinárias de emissão da kroton para cada ação ordinária de 
emissão da Estácio baseada no preço médio ponderado peo volume de negociação das ações 
das empresas na BM&FBovespa para os 30 (trinta) pregões imediatamente anteriores a este 
Fato Relevante. Com  base nesta relação de troca, as ações da Companhia, após as emissões 
necessárias, seriam distribuídas entre os acionistas da Etácio e da própria Companhia na 
proporção de, aproximadamente, 15,7% e 84,3%, respectiv1mente. 

È importante ressaltar, no entanto, que não há negociações m curso com qualquer membro da 

administração da Estácio, e, tampouco, nenhum acordo celerado ou proposta formulada entre 
tais companhias (e, portanto, não temos como opinar ou comentar sobre seu andamento ou 
conclusão). 

A administração da Kroton envidará os melhores esforço para buscar, de forma imediata, 
engajar a administração da Estácio para construir uma estrtura econômica e societária para a 

operação de combinação de negócios das empresas aqui dscrita, com o objetivo de, se for o 
caso, submetê-la aos respectivos conselhos de administraão, assembleias de acionistas das 
empresas e órgãos reguladores. 

4k' 

1  Considera o número total de ações de cada companhia, excluídas 'as ações em tesouraria 



A Kroton informa ainda, que contratou o Banco ltaú BBA coto assessor financeiro e o escritório 

Barbosa Müssnich Arago (BMA) como assessor legal para a potencial operação. 

A Kroton ratifica seu compromisso com as suas obrigações, como companhia aberta listada no 

Novo Mercado da BM&FBOVESPA, sendo que toda e qtialquer informação relevante será 

nente divulgada em conformidade com a legislação per, 	e en vigor. 

Belo Horizonte, 02 de junho d 2016 

Carlos Alberto Bolina Lazer 

Diretor de Relações com lnvesidores 

Kroton Educacional S.A. 



Ao estLantes das ttjiç Des 
de Ensino Stmedor 	adas  

O reajuste salarial dos professores já se arrasta por meses, 

o que torna ainda maiores as suas perdas salariais, pois já 

entramos no mês de junho e o patronato sequer sinaliza com 

uma proposta econômica razoável a ser submetida à apreciação 

da categoria. 

Também se recusam sequer a discutir um Plano de Carreira Docente, 

tampouco remuneração de trabalho on-line, calendário unificado e 

equalização da duração da carga horária 

Não podemos mais admitir que: 

- muitas das lES insistam com a prática de não depósito do FGTS dos 

professores. 

-descontem percentual mensa relativo ao NSS e não o repassem ao poder 

público. 

- reduzam a carga horária do professores, atendendo as suas necessidades 

de lucro e em prejuízo à quhciade da Educação. 

Estas instituições, m sua grande maioria, aplicaram um 

reajuste acima da inflação nas rnensaiidades1  já partir de 

janeiro deste ano. E agora, se recusam, sob argumento da 

crise, a repor as perdas salariais dos professores. 

OS TRABALHADORES NÃO VÃO PAGAR POR UMA CRISE 

QUE NÃO É DE SUA RESPONSABILIDADE 

C) Si"Ci *0 
d 
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Krotor Quer comprar Estáco  em   
operacao envovenao so açoes 

São Paulo - A 	 ecom.brtocoskro:on, maior companhia de ensino 
superior privado do país, anunciou nesta quinta-feira que está avaliando a cor-ra da rival Estácio 
Participações 	em 	uma 	operação 	envolvendo 	apenas 	as 

Os pianos da Kroton ocorrem em meio à redução das verbas federais para o financiamento do 
ensino superior privado através do Fies e à recessão no país, que trouxeram dificuldades ao setor 
de ensino superior privado na captação e na retenção de alunos. 

A Kroton informou que já contratou o ltaú BBA e o escritório de advocacia Barbosa Müssnich 
Aragão para assessorarem a empresa em urna eventual transação com a Estácio. 

Segundo a Krotcn, a rei.ação de troca avaliada internamente p&a companhia para a empreitada 
seria de 0,977  ação da Kroton para cada 1 ação da Estácio, com base no preço médio dos últimos 
30 pregões na BM&FBovespa anteriores ao anúncio desta quinta-feira. 

"É importante ressaltar, no entanto, que não há negociações em curso com qualquer membro da 
administração da Estácio, e, tampouco, nenhum acordo celebrado ou proposta formulada entre 
tais companhias", afirmou a Kroton em fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 

Com base na relação de troca, as ações da Kroton seriam distribuídas entre os acionistas da 
Estácio e da própria companhia na proporção de 15,7 e 84.3 por cento, respectivamente. 

A Kroton encerrou o primeiro trimestre com 1,01 milhão de alunos no país, enquanto a Estácio 
divulgou base total de 588 mil estudantes. A Kroton tem operações de ensino presencial mais 
concentradas nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país, enquanto a Estácio possui campi 
em todos os Estados do Nordeste e em alguns da região Norte. 

A avaliação da Kroton pela aquisição da Estácio acontece depois que a companhia conseguiu 
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concluir a venda da operacao de ensino à distância Uniasseivi, mais cedo neste ano. por 1,1 
bilhão de reais. 

A venda do ativo foi determinada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) 
como condição para aprovar a aquisçao da Anhanguera Educacional pela Krotcn, anunciada em 
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"É importante ressaltar. no entanto,  que não há negociações em curso com qualquer membro da administração 

da Estácio, e, tampouco. nenhum acordo ceiebrado ou proposta formulada entre tais companhias', afirmou a 

Kroton em fato relevante à Comissão cc Valores Mobiliários (CVM). 

Com base na relação de troca as ações da Kroton seriam distribuídas entre os acionistas da Estácio e da 
própria companhia na proporção de 17 e 84.3%. respectivamente. 
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no setor de enia-: a stán::a. - Estácio tem um EAD 

grande, maduro. e nós apenas nf:izmcs. Jumas. conseuiríamos polarizar 

o o'oe temos hoje cru termos de com r-et. diz Jânyo Diniz. diretor-
presidente da Ser à Época NEGOCIOS referindo-se à força da Kroton iasste 

quesito. 

A Ser enxerga a fusão como uma "complementaridade", tanto em termos 

geográficos. quanto de mercado. "A região Norte e Nordeste, por exemplo. 

é urna em que nós competimos hoje. Mas conseguiríamos criar, urna 

fortaleza ali, que não seria excessiva e poderia ser expandida. Já a Estácio é 
perações. diz 

- 	 t i_ç,, fç'i,t htriI 	 1i6 



PoaueaKrotneaSestar' aEstário•- ÉD 	EGÓOIPSi Empresa 

cr.o: ao 	a Investidores. 

3'atra cuetãr. aun:cd. oa e::eouzivo refere-se ás marcas dos ru:cs 
operamos hie em um sistema multimarc.as. enquanto a Estão é 

exeert em trzhach 2  com 2. uesto da marca única. Pod.eriamos reunir 

ecu-  eatise a -• criar urna companhia três vezes maior'. afirma 
Alves. O porcfélh. nor eue upl'. i:ccluiria marcas como lJlIYASSAU. 
Estf cio. UYAfA. G. Joacuim Yahuco e UNISSEM. A companhia 

teria nora P=M  ação dos acionistas atzzais ia F.stácio de- 

3 1  ,3 Se contcn.naria 

Às aramento, a'seu c:naroz o co:: sebo co kmtacio se p:c:onar. 

recvmcrt RVÃO-n 	 a emoresa afirrrmn. ano montou um 

coo: :Tízt:'a e 	z nora anabisar a aroposta recebido e 

encurva: c::-iczem on :::a:r. cm 'vuroz ounvua-teira, a rorcn 

a 	de nuca nommvel oférra. Searmdr a mota. a emoresa 

'urna 	Comuinação zê nego rues'. algo que traria jar213 co 

e 'bort&eoireeta das ivveztinrevt:s rua qualidade dos servfc-oc 

A fusão faz sentido? 
Independ.arur do ocr coe rim a mcc fcrmade. analistas apontam que a fusão 

faz sentido e-vi nu: mrinoucto mcc a setor de educação não cresce de forma 
orgânica - n:uit em parte no: conta da redução drástica ocorrida no FIES. 
Além disto. a crise ecoruém!ca proporciona ambientes favoráveis à novas 
aquisições ou fusões em um setor que, acostumou-se a crescer, por este 
modelo. Talvez não vimes uma aquisição maior antes porque o FIES vinha 
muito forte. Mas agora com a questão do menor orçamento federal e do 
redimensionamento do programa é muito difícil contar com ele no futuro', 
afirma Ricardo Kim, analista-chefe da XP Investtmentos. 

À a que teve 
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maior  desvalorização entre as grandes. O setor inteiro sofreu riui4. Mas a 
Estácio acabou ficando atrás em termos de evaluation. Não é que 

investidores a veem como mal posicionada. Pelo contrário - tem bo4 marca, 
bom osicionarnento geográfico, diversificação forte no EM). O que houve 

é que a Kroton viu uma oportunidade", disse. O analista também lembra do 

perfil agressivo da Kroton. "A Estácio é um ativo muito relevante, nas a 

Kroton - ainda mais com a Anhanguera - já mostrou um histórico 

aquisições grande e um bom trabalho em sinergia". 

Como ponto forte do lado da Kroton também aparece sua gestão. "4ies são 

um case em termos de gestão eficiente, principalmente no que vem fazendo 

nos últimos cinco anos", disse Daniel Infante, da Educa lnsights. Pr outro 

lado, veem maiores empecilhos regulatórios em urna fusão dela con a 

Estácio do que com a Ser. "Basta lembrar o caso da Anhanguera, q9ando a 

Kroton precisou se desfazer de uma ativo importante no EAD", diz infante. 

Estudo realizado pela Educa Insights avaliou o quanto cada fusão ppderia 

gerar riscos em termos de competitividade em uma eventual análise do 

Cade. O órgão reguiatório considera irregular toda fusão ou aquisição que 

gere, entre as instituições que a compõem, 30% ou mais do número total de 

alunos de uma cidade. Ou seja, número ultrapassado, a empresa teiia que 

se desfazer de algum ativo. Em uma possível fusão com a Kroton., 

cidades brasileiras ultrapassariam este limite. Destas, 69 ocorrem or 

conta do EAD - reflexo da capilaridade da Kroton neste sistema. Seguindo 

a mesma análise, urna fusão entre Ser e Estácio, levaria à mira do Cde, 

apenas 5 cidades brasileiras onde o volume de alunos ultrapassaria s 

30%. A fusão com a Ser, portanto, teria maior chance de passar inclume 

pelo Cade. 

Para a Ser, analistas concordam que seria urna diverficiação inIDOrtIante  em 

um momento de crise econômica, que teria uma aprovação mais fájil no 

Cade e que não seria um movimento tão drástico dentro do setor 

educação brasileiro. A percepção geral, contudo, é que a Kroton se 

manterá ainda bem à frente na liderança do setor. 

Qualidade do ensino 
Analistas, contudo, não creem que a fusão - seja qual for - traria uni  

eventual salto de qualidade no ensino superior hoje disponível no Brasil. E 

isto não deve-se à um dos três grupos em específico. Pelo contrário, as 

operações da Ser, Kroton e Estácio são vistas como eficientes dentr4 do que 

o mercado hoje exige - um modelo que privilegia a gestão da opera, o, 

mesmo que implique em perda de qualidade. "Não tem segredo. Nã existe 

você crescer do jeito que elas crescem mantendo o nível de qualidace. Em 

termos acadêmicos, a fusão muda pouco. Em termos de mercado, h. a 

pulverização de mercado, que vai ser mais expressiva", disse Infant1. 

Outra questão apontada é a própria regulação do setor de educaçãoue 
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não tem matéria prima de qualidade para transformar em 
desenvolvimento", diz professor João Batista Araujo e Olíveira, pre4dente 

do Instituto Alfa e Beto. 

Batista afirma que as empresas operam de forma competente segu do as 

regras que hoje o setor estabeleceu. Unia delas, parte de uma dema4da da 

própria sociedade, ao estabelecer que a "universidade é um mundo ue 

todo mundo tem que frequentar para crescer. 

"Há urna inconsciência coletiva no Brasil de que não há salvação fora da 

faculdade. Mas nós não temos urna educação básica de qualidade q e 

prepare as pessoas e vemos alunos que liisistem nos cursos apenas para 

buscar uma suposta remuneração lá na frente", afirma. Cria-se uma cultura 

de frequentar a aula e pagar as mensalidades, mas que não engaja de 

fato capacita-se. 

Para Infante, o maior desafio que esses grandes grupos de educação têm 
hoje é conseguir gerenciar seus clientes de forma mais eficiente. Na, prática, 

significa, tornar o aluno fiei à marca e ao estudo. "Quem de fato forna uma 

marca é o aluno que está lá dentro. Hoje, o que vemos, é um jogo d 

volume, do preço mais acessível, que joga lá para baixo a fidelizaçã . No 

médio. longo, prazo, é algo insustentável". 

No EAD,o especialista cita que 95% dos alunos que chegam à este método 

de ensino vieram de um sistema no qual estavam acostumados à seitar na 

sala-de aula e ouvir o professor a falar. "É preciso mudar também esa 
mentalidade para que eles de fato consigam aprender sozinhos". 
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A sorte está lançada: Kroton e Ser querem a 
Estácio, mas o que e melhor para a empresa?, 
Bancos opinam e afirmam os prós e contras de cada uma das operações de fusão possíveis, com a Ser e com 
a Kroton 

PorRicardo Bomfím 
08 jun, 2016 12h23  

SÃO PAULO - A Kroton (1KROT3) anunciou na semana passada a iitenção de comprar a Estácio (ESTC3) e 
deixou o mercado em polvorosa com a possibilidade de uma fusão entre as duas maiores empresas do setor 
educacional, tornando o sernento ainda mais concentrado. No dia da oferta, a Kroton subiu 13,56% e a Estácio 
disparou 23,74%. 

Como se isso não bastasse para alimentar as manchetes dos jornais ecónôrnicos pelas próximas semanas, logo veio o 
anúncio da Ser Educacional (SEER3), que também tem intenção de sei fundir com a educacional. Resultado: na 
segunda-feira as ações da Estácio subiram 4.68% e as da Ser avançar24n 1.06%, seguindo-se a isso uma alta de 
3,06% ontem. 

O head de mercado de capitais da Eleven Financial, Adeodato Volpi Neto, disse 	ar 	'inra: 	cc. 
ciirinc.1 suná que o setor educacional é consolidador por natureza e ue esses movimentos são consequência da 
redução do "pulmão de caixa" que elas recebiam do governo por meio do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil). 
Vale lembrar que desde o fim de 2014 as empresas deste segmento sofem com as mudanças de regras no programa - 
realizadas no âmbito da primeira tentativa de ajuste fiscal ainda no inidio do segundo mandato de Duma Rousseff -' 
que tornaram mais difícil a obtenção do financiamento e reduziram a drnanda por cursos nas universidades 
particulares. "Há muita indefinição sobre o que será o financiamento público estudantil no futuro, então as apostas 
estão sendo colocadas na mesa", afirma. 

Contudo, ele ressalva que é perigosa essa expansão das companhias do setor combinada ao maior risco de 
crédito por conta da drástica redução do Fies. "A provisão não eliiina o efeito caixa. Eu não gosto dessa 
voracidade de crescimento enquanto tem um ambiente tão nebu1oo". disse o analista, que vê a Anima 
(ANF 3) como a ação mais segura para investimento no setor ati4almente. 

Mas qual seria a melhor oportunidade para a Estácio, fundir-se com a Kroton ou com a Ser? Os analistas não 
são unânimes e dão argumentos convincentes para ambas as possibilidades. 

Sinergia maior com Kroton 
A equipe de análise do Santander. por exemplo, tem uma opinião sobre a oferta da Ser. Segundo os analistas Bruno 
Giardino e Leonardo Olmos, a operação seria importante pelo grau de inergia, que é o aumento da eficiência que 
urna empresa ganha quando ela passa a fazer parte de outra. O valor p1esente líquido potencial de urna fusão da 
Estácio com a Ser seria de RS 1,1 bilhão, com sinergia anual de R$ 100 milhões. Contudo, eles não acreditam que 
isso será o bastante para fazer frente á oferta da Kroton. Nesta hipótese, o valor presente líquido seria de RS 3,9 
bilhões pela sinergia. 

Compare as ofertas da Kroton e da Ser: 

Oferta Relação de troca 	Divisão do capital 	Dividendo 

Kroton 
0,977 ação da Kroton 15,7% de acionistas da Estácio 

	

por papel da Estácio 	e 84,3% da Kroton 	
sem previsão 

0,891 ação da Ser 68,7% de acionistas da Estácio R5 590 milhões aos 

	

Ser 
por papel da Estácio 	e 31,3% da Ser 	acionistas da Estácio 

Essa diferença viria do tamanho menor da empresa resultante em i4ma fusão Estácio e Ser e também da 
disparidade menor entre as margens operacionais das empresas. A, margem Ebitda, que é o Ebitda dividido 
pela Receita Líquida, da Ser é de 29%, contra 23% da Estácio e 41% da Kroton. Ou seja, a Estácio teria 
muito mais margem operacional a ganhar fazendo parte da Kroton1 do que da Ser. 
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O Credit Suísse, por sua vez, destaca que a oferta da Kroton pode bnplicar em um preço-alvo muito atrativo 
para a ação da Estácio. O banco acredita que unia relação de troca de ações justa seria 1,346 da Kroton para 
cada 16 Estácio, contra a que foi efetivamente ofertada, de 0,971L Caso a proposta da Kroton chegue ao que 
o Credit espera, o prêmio para os acionistas da Estácio será de 17,%, atingindo o preço-alvo de R$ 17, 10. 

Cade ameaça menos com a Ser 
Já o BofAlvíL (Bauk of America Merril Lyncb), em relatório, vê uma possibilidade maior de problemas com o Cade 
(Conselho Administrativo de Defesa Econômica) em uma fusão da Estácio com a Kroton, o que conta negativamente 
para esta hipótese. 

O head de mercado de capitais da Eleven, Adeodato. afirma, na msma linha, que a proposta da Ser é mais 
exequíveL "Faz mais sentido", disse ele, referindo-se à oportunidade que a Estácio terá de obter maior 
penetração na região Nordeste. 

O JPMorgan também vê isso como um ponto positivo para a fusã Ser/Estácio, lembrando que a 
sobreposição de mercados é menor para esta operação, já que de 59 cidades onde as duas operam campi, há 
12 em que elas competem, e apenas 4 em que o market share das 4as somado seria maior que 25% de todo o 
mercado. Seriam estas cidades Recife (PE), Belém (PA), Fortalez4 (CE) e Maceió (AL). Com menos 
sobreposição, haverá menos possibilidade de uma não aprovação pelo Cade e menos ativos para desinvestir-
no caso de uma aprovação com ressalvas. 

O banco ainda afirma que a operação também seria interessante por mxivos estratégicos. "A entidade resultante 
seria a maior operadora em campus no País, com 570 mil estudantes, cpntra 449 mil da Kroton, e também com 52% 
de participação nas regiões Norte e Nordeste", afirmam os analistas Marcelo Santos e André Baggio. "Ao nosso ver, 
a Ser proveria forte participação e marca para a Estácio nas regiões Norte e Nordeste. enquanto a Estácio adicionaria 
experiência com operação de ensino a distância e uma participação conp1em.entar nas regiões Sul e Sudeste." 

As sinergias, de acordo com o JP, também seriam relevantes. "Se assunirmos um crescimento das margens Ebitda 
em 2 pontos percentuais, as sinergias atingiriam um valor presente líquido de R$ 860 milhões. Quando comparamos 
com as sinergias na proposta da Kroton. é importante ressaltar que por baixo da relação de 0,977 ação da Kroton para 
cada ação da Estácio, os acionistas da segunda ganhariam 16% de sinergias (ou R$ 495 milhões de valor presente 
líquido) contra 69% que eles capturariam na proposta da Ser (ou R$ 590 milhões)", explicam os analistas. 

De qualquer maneira, ambos os bancos concordam que a oferta à Ser servirá deverá fazer com que a Kroton 
melhore a sua proposta e ofereça algum nível de prêmio aos acionistas da Estácio. Em outras palavras, o 
Conselho de Administração da Estácio ganha poder de barganha com a Kroton para receber mais pela fusão. 
Como diria o imperador romano Júlio César: "aleajacta est" - a sorte está lançada. 
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FATO RELEVÁNTI 

Recife, 5 de junho de 2016. Ser Educacional .A. (BM&FBOVESPA SEER3, 
Bloomberg SEER3:BZ e Reuters SEER3.SA), um dos maiores grupos privados de 
educação superior do Brasil e líder nas regiões Nordeste e Norte, em cumprimento ao 
disposto no art. 157, §41, da Lei n° 6.404, de 15.12.1p76, conforme alterada (Lei das 
Sociedades por Ações"), e na Instrução CVM n° 358, de 3 de janeiro de 2002, 
conforme alterada, vem a público informar que seu Conselho de Administração 
entregou ao Conselho de Administração da Estácio Participações S.A. ("Estácio" e, em 
conjunto com Ser Educacional, "Companhias") uma proposta não-vinculante, para a 
combinação dos negócios das duas Companhias ("Proposta Não-Vinculante"). 

Racional Estratégico 

A Administração da Ser Educacional acredita que a combinação proposta trará 
significativos ganhos para ambas, gerando valor a seUs acionistas e, em especial, para 
o setor de ensino superior brasileiro, tendo o seguinte acional estratégico: 

• Consolidação do maior grupo nacional em ensino superior presencial, com 
especial representatividade nas regiões de metor taxa de penetração do ensino 
superior do País (Nordeste e Norte). 

• Criação de uma companhia combinada com rande potencial de crescimento 
nos segmentos de ensino a distâicia (EAD) e ênsino presencial. 

• Geração de valor para os acionistas com o aproveitamento de robustas 
sinergias comerciais e operacionais. 

• Criação de um portfólio nacional de marcas fortes e reconhecidas 
regionalmente: UNINASSAU, Estácio, UNAA, UNG, Joaquim Nabuco e 
UNISEB. 

• Potencial aumento de liquidez das ações da companhia combinada. 

• Excelência em governança corporativa, suportda por acionistas de referência 
com sólida reputação no setor e comprometida com a qualidade de ensino, o 
corpo docente e a comunidade em que a companhia está inserida, 

Termos da Proposta 

A Proposta Não-Vinculante considera uma combinaço de contraprestação para os 
acionistas da Estácio em caixa e em ações da compnhia resultante da combinação 
das duas Companhias, conforme disposto abaixo: 

1 



Pagamento extraordinário de dividendos aos atuais acionistas da Estácio no 
valor de R$590.000.000,00, representando R 1,921  por ação da Estácio; e 

A companhia combinada teria urna participaço dos acionistas atuais da Estácio 
de 687% e dos acionistas atuais da Ser Educacional de 31,3% em seu capital 
social total e continuaria listada no Novo Mercado. 

A proposta está condicionada às aprovações governmentais e regulatórias, que a Ser 
Educacional acredita ser de baixo risco de implementação, bem corno à negociação e 
conclusão de condições de fechamento habituais e à aprovação pelos órgãos de 
administração das Companhias e suas respectivas bases acionárias. 

Caso a proposta seja aceita, a Administração Ser Éducacional dará início imediato à 
negociação dos termos de um documento vincu1ante. 

A Ser Educacional informa ainda, que contratou o Credít Suisse como assessor 
financeiro e o escritório Pinheiro Neto Advogados como assessor legal para a 
transação. 

Divulgações adicionais de informações ao mercado serão feitas nos termos da 
legislação vigente. 

A Administração da Ser Educacional prestará esclarecimentos acerca da combinação 
proposta aos acionistas e investidoras, nas teleconferências descritas abaixo: 

Teleconferências 

6 de junho de 2016 

Inglês 
11h30 (Brasília) 10h30 (Nova York) Tel.: +1 (646) 843-6054 ou +55(11) 2188-0155 Código: Ser 
Educacional — Replay: +55 (11) 2188-0400 

Português 
12h30 (Brasília) 11h30 (NovaYork) Tel.: +55(11) 2188-01S5 Código: Ser Educacional —
Replay: +55(11)2188-0400 

Recife, 5 de junho de 2016. 

Ser Educacional s4. 
Rodrigo de Macedo Alvas 

Diretor de Relações com Investidores 

Contatos Relações com Investidores 

Rodrigo de Macedo Alvas e Geraldo Soares de Oliveira Júnior 

(+55 11) 2769 3223 1 risereducacional.corn  1 www.ereducacionaLcom/ri 

Contato Imprensa 

Sílvia Fragoso 1 (+55 81) 3413-4643 1 sivia.fraosoereducacional.com  

Considerando que, na data da consumação da transação, haverá 307.841,339 ações de Estácio, já excluindo ações em 
tesouraria e desconsiderando eventuais ações e/ou opções de planqs de incentivo de longo prazo, bem como 
124.835.744 ações da Ser Educacional, já excluindo ações em tesouraria. 
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Sobre o Grupo Ser EdUCaCQnaI 
Fundado em 2003 e com sede no Recife, o Grupo Ser Edtcacional (BM&FBOVESPA SEER3, 
Bloomberg SEER3:BZ e Reuters SEER3.SA) é um dos maiores grupos privados de educação 
do Brasil e líder nas reg iões'Nordeste e Norte em alunos matriculados. A Companhia oferece 
cursos de graduação, pós-graduação, técnicos e ensino a distância e está presente em 12 
estados e em uma base consolidada de mais de 151 mil ãlunos. A Companhia opera sob as 
marcas Faculdades Maurício de Nassau, UNINASSAU - Centro Universitário Maurício de 
Nassau, Faculdades Joaquim Nabuco, Escolas Técnicat Joaquim Nabuco e Maurício de 
Nassau, FIT - Faculdades Integradas dos Tapajós, UnG (niversidade Guarulhos) e UNAMA 
(Universidade da Amazônia), por meio das quais oferece mais de 915 cursos. 
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