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1.1 - Declaração e Identificação dos responsáveis

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Rodrigo Calvo Galindo

Cargo do responsável

Diretor Presidente

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Carlos Alberto Bolina Lazar

Cargo do responsável

Diretor de Relações com Investidores

Os diretores acima qualificados, declaram que:
a. reviram o formulário de referência
b. todas as informações contidas no formulário atendem ao disposto na Instrução CVM nº 480, em especial aos arts. 14 a
19
c. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da situação econômico-financeira do
emissor e dos riscos inerentes às suas atividades e dos valores mobiliários por ele emitidos
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2.1/2.2 - Identificação e remuneração dos Auditores
Possui auditor?

SIM

Código CVM

385-9

Tipo auditor

Nacional

Nome/Razão social

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes

CPF/CNPJ

49.928.567/0001-11

Período de prestação de serviço

01/01/2013 a 31/12/2014

Descrição do serviço contratado

Em 2014 a) Auditoria das demonstrações financeiras individuais (Kroton Educacional S.A e Editora e Distribuidora Educacional
S.A.) e consolidadas relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, preparadas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil; b) revisão dos controles internos; c) revisão especial das informações trimestrais,
preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
d) Serviços de due diligence em empresas potenciais para aquisição.
Em 2013
a) Auditoria das demonstrações financeiras individuais (Kroton Educacional S.A e Editora e Distribuidora Educacional S.A.) e
consolidadas relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, preparadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil; b) revisão dos controles internos; c) revisão especial das informações trimestrais, preparadas de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil; d) Serviços de due diligence em empresas potenciais para aquisição.

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

Em 2014 o montante total pago aos auditores foi de R$1.861.577,00, sendo:
(a) R$ 1.476.577,00, referentes aos serviços de auditoria.
(b) R$ 385.000,00, referentes aos serviços de due diligence.

Justificativa da substituição

Não houve substituição dos auditores nos últimos três exercícios sociais.

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor

Não houve discordância por parte dos auditores.

Nome responsável técnico

Período de prestação de
serviço

ISMAR DE MOURA

01/01/2013 a 31/12/2014

Possui auditor?

SIM

Código CVM

287-9

Tipo auditor

Nacional

CPF
051.550.278-29

Endereço
Rua José Guerra, n.º 127, Santo Amaro, São Paulo, SP, Brasil, CEP 04719-030, Telefone (11)
51861000, Fax (11) 51861000, e-mail: ismoura@deloitte.com
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CPF/CNPJ

61.562.112/0005-54

Período de prestação de serviço

14/01/2015

Descrição do serviço contratado

2017
a) Auditoria das demonstrações financeiras individuais (Kroton Educacional S.A e Editora e Distribuidora Educacional S.A.) e
consolidadas relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, preparadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil;
b) revisão dos controles internos;
c) revisão especial das informações trimestrais, preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
2016
a) Auditoria das demonstrações financeiras individuais (Kroton Educacional S.A e Editora e Distribuidora Educacional S.A.) e
consolidadas relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, preparadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil;
b) revisão dos controles internos;
c) revisão especial das informações trimestrais, preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
2015
a) Auditoria das demonstrações financeiras individuais (Kroton Educacional S.A e Editora e Distribuidora Educacional S.A.) e
consolidadas relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, preparadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil;
b) revisão dos controles internos;
c) revisão especial das informações trimestrais, preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

Em 2016 o montante total pago aos auditores foi de R$ 1.417.313,98, sendo: (a) R$ 1.100.000,00, referentes aos serviços de
auditoria das demonstrações financeiras individuais (Kroton Educacional S.A e Editora e Distribuidora Educacional S.A.) e
consolidadas relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, e (b) R$317.313,98 referentes a serviços de
consultoria.
Em 2015 o montante total pago aos auditores foi de R$1.125.191,96, sendo: (a) R$ 1.125.191,96, referentes aos serviços de
auditoria das demonstrações financeiras individuais (Kroton Educacional S.A e Editora e Distribuidora Educacional S.A.) e
consolidadas relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015

Justificativa da substituição

Rodízio exigido pela legislação

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor

Não aplicável

Nome responsável técnico

Período de prestação de
serviço

Aníbal Manoel Gonçalves de Oliveira

30/06/2016

CPF
851.939.507-44

Endereço
Rua dos Inconfidentes, 911, 17º e 18º, Bairro Funcionários, Belo Horizonte, MG, Brasil, CEP 30140
-128, Telefone (11) 36742702, Fax (11) 36742045, e-mail: anibal.oliveira@pwc.com
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15/01/2015 a 29/06/2016

142.773.658-84

Av Francisco Matarazzo, n.º 1400, Água Branca, São Paulo, SP, Brasil, CEP 05001-903, Telefone
(11) 36742000, Fax (11) 36742000, e-mail: eduardo.luque@br.pwc.com
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2.3 - Outras informações relevantes
2.3.

Outras informações relevantes

Não existem outras informações que julguemos relevantes com relação a esta Seção 2.
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3.1 - Informações Financeiras - Consolidado

(Reais)

Exercício social (31/12/2016)

Exercício social (31/12/2015)

Exercício social (31/12/2014)

Patrimônio Líquido

13.849.364.000,00

12.459.688.000,00

11.446.408.000,00

Ativo Total

17.601.065.000,00

16.638.854.000,00

15.486.180.000,00

Rec. Liq./Rec. Intermed.
Fin./Prem. Seg. Ganhos

5.244.718.000,00

5.265.058.000,00

3.774.475.000,00

Resultado Bruto

3.087.936.000,00

3.024.184.000,00

2.131.345.000,00

Resultado Líquido

1.864.635.000,00

1.396.134.000,00

1.000.600.000,00

Número de Ações, Ex-Tesouraria
(Unidades)

1.623.858.703

1.614.706.419

1.621.375.407

Valor Patrimonial da Ação (Reais
Unidade)

8,520000

9,930000

7,060000

Resultado Básico por Ação

1,150000

0,860000

0,740000

Resultado Diluído por Ação

1,14

0,86

0,74

PÁGINA: 9 de 518

Formulário de Referência - 2017 - KROTON EDUCACIONAL S.A.

Versão : 12

3.2 - Medições não contábeis
3.2 - Medições não contábeis
a.
b.

Valor das medições não contábeis; e
Conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações
financeiras auditadas.

O EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization ) é uma medida não
contábil elaborada pela Companhia em consonância com a Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários n° 527, de 4 de Outubro de 2012 (“Instrução CVM 527”), conciliada com suas
demonstrações financeiras e consiste no lucro líquido (prejuízo) antes do resultado financeiro
líquido, do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro e das depreciações e
amortizações. A margem EBITDA é calculada por meio da divisão do EBITDA pela receita líquida.
O EBITDA Ajustado é uma resultante do EBITDA, e é calculado voltando os itens não recorrentes
ao EBITDA. A margem EBITDA Ajustado é calculada por meio da divisão do EBITDA Ajustado
pela receita líquida.
O EBITDA, a margem EBITDA, o EBITDA Ajustado e a margem EBITDA Ajustado não são: (i)
medidas reconhecidas pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil nem pelas Normas
Internacionais de Relatório Financeiro – International Financial Reporting Standards (IFRS),
emitidas pelo International Accounting Standard Board (IASB), (ii) não representam o fluxo de
caixa para os períodos apresentados e não devem ser considerados como substitutos para o lucro
líquido, como indicadores do desempenho operacional ou tampouco como substitutos do fluxo
de caixa como indicador de liquidez da Companhia; (iii) não possuem um significado padrão e
podem não ser comparáveis a medidas com títulos semelhantes fornecidos por outras
companhias, cabendo observar que a Companhia utiliza como base para o cálculo a Instrução
CVM 527, que versa sobre essa medida em seu artigo 3º, inciso I.
Apresentamos abaixo o nosso EBITDA e EBITDA Ajustado para os exercícios sociais encerrados
em 31 de dezembro de 2016, 2015 e 2014:
Exercício social encerrado em
(R$ milhões)

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014

Lucro líquido

1.864,6

1.396,2

1.000,6

(+) Imposto de renda e contribuição social

121,3

68,3

15,2

(+) Resultado financeiro(1)

18,1

138,9

91,1

(+) Amortização e depreciação

401,6

379,8

249,8

2.405,6

1.983,3

1.356,7

EBITDA
(+) Itens Não Recorrentes
EBITDA Ajustado
Margem EBITDA

(2)

Margem EBITDA Ajustada

(2)

-105,3

195,5

100,1

2.300,3

2.178,8

1.456,8

45,9%

37,7%

35,9%

43,9%

41,4%

38,6%

(1)

Resultado financeiro excluindo juros e moras sobre mensalidades pagas em atraso, que totalizou R$134,6 milhões
em 2016, R$108,5 milhões em 2015 e R$66,1 milhões em 2014
(2)
Margem EBITDA Ajustada e Margem EBITDA são resultantes, respectivamente, da divisão do EBITDA ou do EBITDA
Ajustado pela Receita Líquida.

c.
Motivo pelo qual entendemos que tal medição é mais apropriada para a correta
compreensão de nossa condição financeira e do resultado de nossas operações.
O EBITDA e o EBITDA Ajustado funcionam como indicadores de nosso desempenho econômico
geral, que não é afetado por flutuações das taxas de juros, alterações das alíquotas do imposto
de renda e da contribuição social ou dos níveis de depreciação e amortização. Consequentemente,
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3.2 - Medições não contábeis
acreditamos que o EBITDA e o EBITDA Ajustado funcionam como ferramentas significativas para
comparar, periodicamente, o nosso desempenho operacional, bem como para embasar
determinadas decisões de natureza administrativa. O EBITDA e o EBITDA Ajustado são medidas
utilizadas pelo mercado para efeito comparativo com outras instituições do setor educacional,
apesar de outras empresas poderem calcular o EBITDA e o EBITDA Ajustado de maneira diferente
de nós.
No entanto, uma vez que o EBITDA e o EBITDA Ajustado não consideram certos custos intrínsecos
aos nossos negócios, que poderiam, por sua vez, afetar significativamente os nossos lucros, tais
como o resultado financeiro, impostos, depreciação, dispêndios de capital e outros encargos
correspondentes, o EBITDA e o EBITDA Ajustado apresentam limitações que afetam o seu uso
como indicador da nossa rentabilidade.
Sem prejuízo do acima exposto, acreditamos que o EBITDA e o EBITDA Ajustado permitem uma
melhor compreensão não só sobre o nosso desempenho financeiro, como também sobre a nossa
capacidade de cumprir com nossas obrigações passivas e de obter recursos para nossas despesas
de capital e para nosso capital de giro.
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3.3 - Eventos subsequentes às últimas demonstrações financeiras
As informações prestadas neste item abrangem os eventos ocorridos até a data de aprovação de
nossas demonstrações financeiras individuais e consolidadas referentes ao exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2016, em reunião de nosso Conselho de Administração, realizada em 22
de março de 2017.

Andamento do processo de aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa do Consumidor
(“CADE”) da combinação de negócios das companhias (Kroton e Estácio):
Em 3 de fevereiro de 2017, após o fechamento do pregão da BM&FBOVESPA, foi encerrada a
fase de análise do caso no âmbito da Superintendência Geral do CADE ("SG"), com o processo
tendo sido, dentro do trâmite previsto no art. 57, II da Lei nº 12.529/2011 e no Regimento
Interno do CADE, submetido ao Tribunal do CADE. Nos termos do parecer não-vinculante bem
como da notícia publicada pela assessoria de comunicação social do CADE naquela data, a SG
identificou preocupações concorrenciais, razão pela qual, seguindo o rito previsto na Lei nesses
casos, submeteu sua impugnação ao Tribunal do CADE, para que este avalie, segundo seu juízo,
o acolhimento da recomendação da SG, ou eventuais remédios cabíveis.
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3.4 - Política de Destinação dos Resultados

a) Regras sobre
retenção
de
lucros

b) Valores das
retenções
de
lucros

31.12.2016
De acordo com nosso
Estatuto
Social,
devemos deduzir dos
resultados do exercício
social os prejuízos
acumulados
e
a
provisão para imposto
de
renda
e
contribuições sociais.
Após tais deduções e
antes de qualquer
outra destinação, 5%
do
lucro
líquido
remanescente deverá
ser
destinado
à
constituição
de
reserva
legal,
limitados a 20% do
nosso capital social.

31.12.2015
De acordo com nosso
Estatuto
Social,
devemos deduzir dos
resultados do exercício
social os prejuízos
acumulados
e
a
provisão para imposto
de
renda
e
contribuições sociais.
Após tais deduções e
antes de qualquer
outra destinação, 5%
do
lucro
líquido
remanescente deverá
ser
destinado
à
constituição
de
reserva
legal,
limitados a 20% do
nosso capital social.

Adicionalmente, nosso
Estatuto Social prevê
que parcela do lucro
poderá ser atribuída à
reserva
para
investimentos,
que
não excederá o valor
do capital social, em
importância
não
inferior a 25% e não
superior a 75% do
lucro líquido de cada
exercício social.

Adicionalmente, nosso
Estatuto Social prevê
que parcela do lucro
poderá ser atribuída à
reserva
para
investimentos,
que
não excederá o valor
do capital social, em
importância
não
inferior a 25% e não
superior a 75% do
lucro líquido de cada
exercício social.

A assembleia geral
ordinária realizada em
28/04/2017 que
deliberou sobre o
resultado do exercício
social de 2016
destinou
R$93.231.746,43 para
formação da reserva
legal ; e R$
1.151.412.068,46 à
constituição de
reserva estatutária
para investimentos.

A assembleia geral
ordinária realizada em
28/04/2016
que
deliberou
sobre
o
resultado do exercício
social de 2015 destinou
R$69.806.720,09 para
formação da reserva
legal
;
e
R$
994.745.761,30
à
constituição de reserva
estatutária
para
investimentos.

31.12.2014
De acordo com nosso
Estatuto
Social,
devemos deduzir dos
resultados do exercício
social os prejuízos
acumulados
e
a
provisão para imposto
de
renda
e
contribuições sociais.
Após tais deduções e
antes
de
qualquer
outra destinação, 5%
do
lucro
líquido
remanescente deverá
ser
destinado
à
constituição de reserva
legal, limitados a 20%
do nosso capital social.
Adicionalmente, nosso
Estatuto Social prevê
que parcela do lucro
poderá ser atribuída à
reserva
para
investimentos, que não
excederá o valor do
capital
social,
em
importância
não
inferior a 25% e não
superior a 75% do
lucro líquido de cada
exercício social.
A assembleia geral
ordinária realizada em
29/04/2015
que
deliberou
sobre
o
resultado do exercício
social de 2014 destinou
R$50.030.000,00
à
formação da reserva
legal;
e
R$699.315.000,00
à
reserva
estatutária
para investimentos.
Ademais, foi deliberada
a
destinação
de
R$186.000.000,00
para
fins
de
constituição
de
orçamento de capital.
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c) Regras sobre
distribuição de
dividendos

De acordo com o
nosso Estatuto Social,
no mínimo, 25% do
nosso lucro líquido
ajustado, calculado de
acordo com a Lei das
Sociedades por Ações
deve ser destinado ao
pagamento
de
dividendos aos nossos
acionistas. No ano de
2016 foi distribuído
35% de dividendos,
aprovado em conselho
da
administração
realizado
dia
28/04/2017.
A declaração anual de
dividendos, incluindo o
pagamento
de
dividendos além do
mínimo
obrigatório,
exige aprovação por
maioria de votos de
acionistas titulares das
ações com direito a
voto em circulação. No
entanto, nos termos
do artigo 202, §4º, da
Lei das Sociedades por
Ações, a distribuição
de dividendo não será
obrigatória
no
exercício social em que
os
órgãos
da
administração
informarem
à
assembleia
geral
ordinária
ser
ele
incompatível com a
nossa
situação
financeira. O conselho
fiscal,
se
em
funcionamento,
deverá dar parecer
sobre essa informação
e
nossos
administradores
deverão encaminhar à
Comissão de Valores
Mobiliários, dentro de
cinco
dias
da
realização
da
assembleia geral, a
exposição justificativa
de tal informação.

De acordo com o
nosso Estatuto Social,
no mínimo, 25% do
nosso lucro líquido
ajustado, calculado de
acordo com a Lei das
Sociedades por Ações
deve ser destinado ao
pagamento
de
dividendos aos nossos
acionistas.

De acordo com o nosso
Estatuto Social, no
mínimo, 25% do nosso
lucro líquido ajustado,
calculado de acordo
com
a
Lei
das
Sociedades por Ações
deve ser destinado ao
pagamento
de
dividendos aos nossos
acionistas.

A declaração anual de
dividendos, incluindo o
pagamento
de
dividendos além do
mínimo
obrigatório,
exige aprovação por
maioria de votos de
acionistas titulares das
ações com direito a
voto em circulação. No
entanto, nos termos
do artigo 202, §4º, da
Lei das Sociedades por
Ações, a distribuição
de dividendo não será
obrigatória
no
exercício social em que
os
órgãos
da
administração
informarem
à
assembleia
geral
ordinária
ser
ele
incompatível com a
nossa
situação
financeira. O conselho
fiscal,
se
em
funcionamento,
deverá dar parecer
sobre essa informação
e
nossos
administradores
deverão encaminhar à
Comissão de Valores
Mobiliários, dentro de
cinco
dias
da
realização
da
assembleia geral, a
exposição justificativa
de tal informação.
Dentro do contexto do
nosso planejamento
tributário, poderá ser
benéfico o pagamento
de juros sobre o
capital próprio ao

A declaração anual de
dividendos, incluindo o
pagamento
de
dividendos além do
mínimo
obrigatório,
exige aprovação por
maioria de votos de
acionistas titulares das
ações com direito a
voto em circulação. No
entanto, nos termos do
artigo 202, §4º, da Lei
das Sociedades por
Ações, a distribuição de
dividendo não será
obrigatória no exercício
social em que os órgãos
da
administração
informarem
à
assembleia
geral
ordinária
ser
ele
incompatível com a
nossa
situação
financeira. O conselho
fiscal,
se
em
funcionamento, deverá
dar parecer sobre essa
informação e nossos
administradores
deverão encaminhar à
Comissão de Valores
Mobiliários, dentro de
cinco dias da realização
da assembleia geral, a
exposição justificativa
de tal informação.
Dentro do contexto do
nosso
planejamento
tributário, poderá ser
benéfico o pagamento
de juros sobre o capital
próprio ao invés do
pagamento de alguns
ou todos os seus
dividendos anuais.
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Dentro do contexto do
nosso planejamento
tributário, poderá ser
benéfico o pagamento
de juros sobre o
capital próprio ao
invés do pagamento
de alguns ou todos os
seus
dividendos
anuais.
Todos os titulares de
ações, na data em que
o
dividendo
for
declarado, farão jus ao
seu
recebimento,
ressalvando-se que,
nos
termos
do
artigo 30, §4º da Lei
das Sociedades por
Ações,
as
ações
adquiridas
para
permanência
em
tesouraria
ou
cancelamento
não
farão jus a dividendos.
Nos termos da Lei das
Sociedades por Ações,
o dividendo anual
deve ser pago no
prazo de 60 dias a
contar
de
sua
declaração, a menos
que a deliberação de
acionistas estabeleça
outra
data
de
pagamento.
Em
qualquer hipótese, o
pagamento
de
dividendos
deverá
ocorrer
antes
do
encerramento
do
exercício social em que
tenham
sido
declarados.
Os
acionistas têm um
prazo de três anos,
contados da data de
pagamento
de
dividendos,
para
reclamar dividendos
ou pagamentos de
juros sobre o capital
próprio referentes às
suas ações, após o
qual os valores dos
dividendos ou juros

invés do pagamento
de alguns ou todos os
seus
dividendos
anuais.
Todos os titulares de
ações, na data em que
o
dividendo
for
declarado, farão jus ao
seu
recebimento,
ressalvando-se que,
nos
termos
do
artigo 30, §4º da Lei
das Sociedades por
Ações,
as
ações
adquiridas
para
permanência
em
tesouraria
ou
cancelamento
não
farão jus a dividendos.
Nos termos da Lei das
Sociedades por Ações,
o dividendo anual
deve ser pago no
prazo de 60 dias a
contar
de
sua
declaração, a menos
que a deliberação de
acionistas estabeleça
outra
data
de
pagamento.
Em
qualquer hipótese, o
pagamento
de
dividendos
deverá
ocorrer
antes
do
encerramento
do
exercício social em que
tenham
sido
declarados.
Os
acionistas têm um
prazo de três anos,
contados da data de
pagamento
de
dividendos,
para
reclamar dividendos
ou pagamentos de
juros sobre o capital
próprio referentes às
suas ações, após o
qual os valores dos
dividendos ou juros
sobre o capital próprio
não reclamados serão
revertidos em nosso
favor.

Todos os titulares de
ações, na data em que
o
dividendo
for
declarado, farão jus ao
seu
recebimento,
ressalvando-se
que,
nos
termos
do
artigo 30, §4º da Lei
das Sociedades por
Ações,
as
ações
adquiridas
para
permanência
em
tesouraria
ou
cancelamento
não
farão jus a dividendos.
Nos termos da Lei das
Sociedades por Ações,
o dividendo anual deve
ser pago no prazo de
60 dias a contar de sua
declaração, a menos
que a deliberação de
acionistas estabeleça
outra
data
de
pagamento.
Em
qualquer hipótese, o
pagamento
de
dividendos
deverá
ocorrer
antes
do
encerramento
do
exercício social em que
tenham
sido
declarados.
Os
acionistas têm um
prazo de três anos,
contados da data de
pagamento
de
dividendos,
para
reclamar dividendos ou
pagamentos de juros
sobre o capital próprio
referentes às suas
ações, após o qual os
valores dos dividendos
ou juros sobre o capital
próprio não reclamados
serão revertidos em
nosso favor.
Ressaltamos ainda que
o nosso Estatuto Social
dispõe da prerrogativa
da
distribuição
de
dividendos
intermediários,
cujas
características
serão
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sobre o capital próprio
não reclamados serão
revertidos em nosso
favor.

d)
Periodicidade
das
distribuições de
dividendos

e) Restrições à
distribuição de
dividendos

Ressaltamos
ainda
que o nosso Estatuto
Social
dispõe
da
prerrogativa
da
distribuição
de
dividendos
intermediários, cujas
características serão
ilustradas no item 3.4
(d)
abaixo,
deste
Formulário
de
Referência.
A distribuição dos
nossos
dividendos
ocorre anualmente. De
acordo com o nosso
Estatuto Social, por
deliberação do nosso
Conselho
de
Administração,
poderemos
declarar
dividendos
intermediários
baseado em balanços
trimestrais
ou
semestrais, os quais,
de acordo com a Lei
das Sociedades por
Ações, não poderão
exceder o montante
das reservas de nosso
capital.
A Lei das Sociedades
por Ações prevê que
5% (cinco por cento)
do lucro líquido será
aplicado, antes de
qualquer destinação,
na constituição da
reserva legal, até que
esta atinja 20% do
capital social. Nosso
Estatuto Social prevê
que parcela do lucro
poderá ser atribuída à
reserva
para
investimentos,
importância
não
superior a 75% do
lucro
líquido
do
exercício, ajustado na
forma do art. 202, da

Ressaltamos
ainda
que o nosso Estatuto
Social
dispõe
da
prerrogativa
da
distribuição
de
dividendos
intermediários, cujas
características serão
ilustradas no item 3.4
(d)
abaixo,
deste
Formulário
de
Referência.

ilustradas no item 3.4
(d)
abaixo,
deste
Formulário
de
Referência.

A distribuição dos
nossos
dividendos
ocorre anualmente. De
acordo com o nosso
Estatuto Social, por
deliberação do nosso
Conselho
de
Administração,
poderemos
declarar
dividendos
intermediários
baseado em balanços
trimestrais
ou
semestrais, os quais,
de acordo com a Lei
das Sociedades por
Ações, não poderão
exceder o montante
das reservas de nosso
capital.
A Lei das Sociedades
por Ações prevê que
5% (cinco por cento)
do lucro líquido será
aplicado, antes de
qualquer destinação,
na constituição da
reserva legal, até que
esta atinja 20% do
capital social. Nosso
Estatuto Social prevê
que parcela do lucro
poderá ser atribuída à
reserva
para
investimentos,
importância
não
superior a 75% do
lucro
líquido
do
exercício, ajustado na
forma do art. 202, da

A
distribuição
dos
nossos
dividendos
ocorre anualmente. De
acordo com o nosso
Estatuto Social, por
deliberação do nosso
Conselho
de
Administração,
poderemos
declarar
dividendos
intermediários baseado
em balanços trimestrais
ou
semestrais,
os
quais, de acordo com a
Lei das Sociedades por
Ações, não poderão
exceder o montante
das reservas de nosso
capital.
A Lei das Sociedades
por Ações prevê que
5% (cinco por cento)
do lucro líquido será
aplicado, antes de
qualquer destinação,
na constituição da
reserva legal, até que
esta atinja 20% do
capital social. Nosso
Estatuto Social prevê
que parcela do lucro
poderá ser atribuída à
reserva
para
investimentos,
importância
não
superior a 75% do
lucro
líquido
do
exercício, ajustado na
forma do art. 202, da
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Lei nº 6.404/76, com a
finalidade de financiar
a expansão de suas
atividades e de suas
sociedades
Controladas, inclusive
através da subscrição
de
aumentos
de
capital, aquisição de
sociedades
e/ou
ativos, ou criação e
desenvolvimento de
novos projetos e/ou
empreendimentos. O
saldo desta reserva,
somado aos saldos das
demais reservas de
lucros, excetuadas as
reservas de lucros a
realizar, as reservas
para contingências e a
reserva de incentivos
fiscais, não poderá
ultrapassar o valor do
capital
social.
A
legislação pertinente
prevê
ainda
que
parcela
do
lucro,
mediante
proposta
realizada pelos órgãos
da
administração,
poderá ser destinada à
formação de reservas
de contingências ou
poderá ser retida com
base em orçamento de
capital
previamente
aprovado.

Lei nº 6.404/76, com a
finalidade de financiar
a expansão de suas
atividades e de suas
sociedades
Controladas, inclusive
através da subscrição
de
aumentos
de
capital, aquisição de
sociedades
e/ou
ativos, ou criação e
desenvolvimento de
novos projetos e/ou
empreendimentos. O
saldo desta reserva,
somado aos saldos das
demais reservas de
lucros, excetuadas as
reservas de lucros a
realizar, as reservas
para contingências e a
reserva de incentivos
fiscais, não poderá
ultrapassar o valor do
capital
social.
A
legislação pertinente
prevê
ainda
que
parcela
do
lucro,
mediante
proposta
realizada pelos órgãos
da
administração,
poderá ser destinada à
formação de reservas
de contingências ou
poderá ser retida com
base em orçamento de
capital
previamente
aprovado.

Lei nº 6.404/76, com a
finalidade de financiar a
expansão
de
suas
atividades e de suas
sociedades
Controladas, inclusive
através da subscrição
de aumentos de capital,
aquisição
de
sociedades e/ou ativos,
ou
criação
e
desenvolvimento
de
novos projetos e/ou
empreendimentos. O
saldo desta reserva,
somado aos saldos das
demais reservas de
lucros, excetuadas as
reservas de lucros a
realizar, as reservas
para contingências e a
reserva de incentivos
fiscais, não poderá
ultrapassar o valor do
capital
social.
A
legislação
pertinente
prevê
ainda
que
parcela
do
lucro,
mediante
proposta
realizada pelos órgãos
da
administração,
poderá ser destinada à
formação de reservas
de contingências ou
poderá ser retida com
base em orçamento de
capital
previamente
aprovado.

A Lei das Sociedades
por Ações permite,
também, que uma
companhia
aberta
suspenda
a
distribuição
obrigatória
de
dividendos, caso a
assembleia
geral
aprove
a
recomendação
dos
órgãos
da
administração
no
sentido de que a
distribuição
seria
incompatível com a
nossa
condição
financeira. O conselho

A Lei das Sociedades
por Ações permite,
também, que uma
companhia
aberta
suspenda
a
distribuição
obrigatória
de
dividendos, caso a
assembleia
geral
aprove
a
recomendação
dos
órgãos
da
administração
no
sentido de que a
distribuição
seria
incompatível com a
nossa
condição
financeira. O conselho

A Lei das Sociedades
por Ações permite,
também, que uma
companhia
aberta
suspenda a distribuição
obrigatória
de
dividendos, caso a
assembleia
geral
aprove
a
recomendação
dos
órgãos
da
administração
no
sentido de que a
distribuição
seria
incompatível com a
nossa
condição
financeira. O conselho
fiscal,
se
em
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fiscal,
se
em
funcionamento, deve
dar
parecer
à
recomendação
dos
órgãos
da
administração. Nessa
hipótese,
nossa
Administração deverá
apresentar à Comissão
de Valores Mobiliários,
ou CVM, dentro de
cinco
dias
da
realização
da
assembleia geral, a
justificativa
da
suspensão. Os lucros
não distribuídos em
razão da suspensão na
forma
acima
mencionada
serão
destinados a uma
reserva especial e,
caso
não
sejam
absorvidos
por
prejuízos
subsequentes,
deverão ser pagos, a
título de dividendos,
tão logo a condição
financeira
da
companhia assim o
permita.

fiscal,
se
em
funcionamento, deve
dar
parecer
à
recomendação
dos
órgãos
da
administração. Nessa
hipótese,
nossa
Administração deverá
apresentar à Comissão
de Valores Mobiliários,
ou CVM, dentro de
cinco
dias
da
realização
da
assembleia geral, a
justificativa
da
suspensão. Os lucros
não distribuídos em
razão da suspensão na
forma
acima
mencionada
serão
destinados a uma
reserva especial e,
caso
não
sejam
absorvidos
por
prejuízos
subsequentes,
deverão ser pagos, a
título de dividendos,
tão logo a condição
financeira
da
companhia assim o
permita.

funcionamento, deve
dar
parecer
à
recomendação
dos
órgãos
da
administração. Nessa
hipótese,
nossa
Administração deverá
apresentar à Comissão
de Valores Mobiliários,
ou CVM, dentro de
cinco dias da realização
da assembleia geral, a
justificativa
da
suspensão. Os lucros
não distribuídos em
razão da suspensão na
forma
acima
mencionada
serão
destinados
a
uma
reserva especial e, caso
não sejam absorvidos
por
prejuízos
subsequentes, deverão
ser pagos, a título de
dividendos, tão logo a
condição financeira da
companhia assim o
permita.
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3.5 - Distribuição de dividendos e retenção de lucro líquido
(Reais)

Exercício social 31/12/2016

Lucro líquido ajustado
Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado
Taxa de retorno em relação ao patrimônio líquido do emissor
Dividendo distribuído total
Lucro líquido retido
Data da aprovação da retenção

Lucro líquido retido

Montante

Exercício social 31/12/2015

Exercício social 31/12/2014

1.771.403.182,25

1.396.134.401,82

950.570.000,00

35,000000

25,000000

57,676400

13,463687

10,645000

8,741600

619.991.113,79

331.581.919,95

548.254.642,04

1.151.412.068,46

994.745.761,31

935.345.357,96

28/04/2917

28/04/2016

29/04/2015

Pagamento dividendo

Montante

Pagamento dividendo

Montante

Pagamento dividendo

Dividendo Obrigatório
Ordinária

199.285.434,25

30/05/2016

Ordinária

172.691.686,41

26/08/2016

98.835.120,37

21/08/2015

65.254.642,04

26/05/2014

Ordinária

122.430.155,47

25/11/2016

Ordinária

125.583.838,66

Ordinária

10/04/2017
88.289.071,75

12/06/2015

Ordinária

74.289.239,83

19/11/2015

Ordinária

70.168.488,00

28/03/2016

Ordinária

300.000.000,00

21/07/2014

Ordinária

91.500.000,00

20/08/2014

Ordinária

91.500.000,00

26/09/2014

Outros
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3.6 - Declaração de dividendos à conta de lucros retidos ou reservas
3.6 - Declaração de dividendos à conta de lucros retidos ou reservas
Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016 e 2015 não foram declarados
dividendos à conta de lucros retidos ou reservas constituídas em exercícios anteriores. No
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, foram pagos a título de dividendos
extraordinários, R$483.000.000,00, a débito da reserva para investimentos constituída no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014.

PÁGINA: 20 de 518

Formulário de Referência - 2017 - KROTON EDUCACIONAL S.A.

Versão : 12

3.7 - Nível de endividamento
Exercício Social

31/12/2016

Soma do Passivo
Circulante e Não
Circulante
3.751.701,00

Tipo de índice

Índice de Endividamento

Índice de Descrição e motivo da utilização de outro índice
endividamento
0,21000000
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3.8 - Obrigações
Exercício social (31/12/2016)
Tipo de Obrigação

Tipo de Garantia

Empréstimo

Garantia Real

25.149.000,00

4.890.000,00

Financiamento

Quirografárias

1.220.271.000,00

2.470.278.000,00

1.245.420.000,00

2.475.168.000,00

Total

Outras garantias ou
privilégios

Inferior a um ano

Um a três anos Três a cinco anos

Superior a cinco anos

Total

31.113.000,00

0,00

61.152.000,00

0,00

0,00

3.690.549.000,00

31.113.000,00

0,00

3.751.701.000,00

Observação
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3.9 - Outras informações relevantes
3.9 - Outras informações relevantes
Não existem outras informações que julguemos relevantes com relação a esta Seção 3.
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4.1 - Descrição dos fatores de risco
4. Fatores de risco
4.1 – Descrição dos fatores de risco
a.

Relacionados à Companhia

Somos resultado de aquisições de empresas e parte de nossa estratégia de
crescimento está baseada na continuidade destas aquisições. As aquisições e
reorganizações

societárias

apresentam

muitos

riscos

que

poderão

afetar

adversamente as nossas operações e receitas
Somos resultado de aquisições de empresas e do contínuo processo de aquisição de ativos e
negócios, fato que constitui elemento importante da nossa estratégia de expansão. O nosso
crescimento por meio da aquisição e integração de Instituições de Ensino Superior à nossa rede
de ensino está sujeito a diversos riscos.
Os riscos provenientes dos processos de aquisição de Instituições de Ensino Superior incluem,
entre outros, os seguintes:
(i)

Podemos não ser capazes de continuar identificando instituições que ofereçam

oportunidades adequadas de aquisição ou em termos favoráveis no momento que desejarmos
realizá-la;
(ii)

O processo de diligência de negócios pode não identificar problemas, contingências ou

passivos-legais, financeiros, reputacionais, técnicos ou regulatórios ou as garantias contratuais
podem não ser suficientes para cobrir contingências da Instituição adquirida;
(iii)

A aquisição poderá não contribuir para a estratégia comercial, ou pode-se pagar por ela

mais do que seu valor real;
(iv)

O processo de aquisição pode ser demorado e os investimentos em aquisições podem não

gerar os retornos esperados;
(v)

A aquisição pode não contribuir com a nossa imagem e pode estar sujeita à aprovação do

Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência (“CADE”), fazendo com que tenhamos de
realizar desinvestimentos e/ou limitações ao nosso crescimento orgânico, além de resistência de
parte da sociedade civil;
(vi)

O processo de aquisição cria desafios significativos em termos de manutenção da nossa

qualidade e cultura de ensino e da garantia de que nossa marca não será prejudicada em
decorrência de qualquer queda, real ou percebida, de nossa qualidade de ensino; e
(vii)

O processo de aquisição pode sofrer contratempos e a atenção da nossa Administração
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pode ser desviada para questões ligadas à transição ou à integração.
Poderemos também enfrentar riscos significativos no processo de integração das operações de
quaisquer unidades adquiridas (incluindo aquisições realizadas e as futuras) às operações das
unidades existentes, tais como a administração de um número maior de funcionários dispersos
geograficamente e a criação e a implementação de controles, procedimentos e políticas uniformes
com eficiência, além de custos de integração elevados. Os benefícios que esperamos obter com
as aquisições podem não ser alcançados, se não conseguirmos, ou se conseguirmos de maneira
insuficiente, integrar as unidades adquiridas em nossas operações e administrar, divulgar e aplicar
a elas nossa estratégia de negócios. Poderemos não ser capazes de integrar o corpo docente e
os funcionários com experiência profissional e culturas corporativas diferentes, e nosso
relacionamento com os funcionários, atuais e os novos, inclusive professores, pode ser
prejudicado ou dificultado em razão intervenções dos sindicatos profissionais. Se não formos
capazes de administrar nosso crescimento com eficiência, nosso negócio poderá ser prejudicado
significativamente.
Adicionalmente, poderemos assumir um passivo contingente das empresas adquiridas e/ou
resultante de reorganizações societárias relativo a questões civis, regulatórias, tributárias,
trabalhistas, previdenciárias e questões de propriedade intelectual, práticas contábeis,
divulgações de demonstrações financeiras ou controles internos das empresas adquiridas, os
quais podem não ser cobertos pelas garantias contratuais prestadas pelos vendedores das
instituições adquiridas ou mesmo não terem garantia a serem prestadas. Poderemos precisar de
recursos adicionais para dar continuidade à nossa estratégia de expansão. Se não conseguirmos
obter recursos adequados para financiar nossos planos de expansão, poderemos não ter
condições de prosseguir integralmente com nossa estratégia de crescimento.
Em relação às Sociedades adquiridas, poderemos ter dificuldades em promover reorganizações
societárias em razão de procedimentos regulatórios conforme previstos na regulamentação do
Ministério da Educação vindo a afetar negativamente nossas expectativas de otimização societária
e fiscal.
Por fim, caso os riscos enumerados acima provenientes destas aquisições e reorganizações
societárias sejam concretizados, seremos prejudicados e essas variáveis poderão afetar
adversamente as nossas operações e receitas.

Somos sucessores nas obrigações de instituições adquiridas e podemos ser afetados
caso os valores das contingências sejam superiores às garantias previstas nos
Contratos de Compra e Venda de tais instituições.
Somos réus em ações judiciais e administrativas cuja responsabilidade pelo pagamento de uma
eventual condenação por decisão desfavorável é dos vendedores das instituições de educação
que adquirimos, por disposição contratual. Alguns desses Contratos de Compra e Venda dispõem
que a responsabilidade é integral e exclusiva dos vendedores e são dotados das garantias
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necessárias a cobrir o passivo levantado na contingência legal para aquisição da Instituição, o
que torna essas garantias suficientes para suportar as demandas judiciais existentes à época da
venda das quotas ou relacionadas a fatos ocorridos anteriormente à alienação.
Contudo, existem alguns Contratos de Compra e Venda que preveem alguns limites e eventuais
restrições acerca da responsabilização dos vendedores por eventuais contingências e passivos
decorrentes da alienação de determinada instituição, que podem ser, por exemplo, limitadas
àquelas declarações prestadas pelo vendedor no Contrato de Compra e Venda, entre outras.
Dessa forma, não podemos afirmar que tais garantias serão suficientes para nos compensar por
todas as contingências assumidas em relação a todas as aquisições por nós realizadas, o que
pode nos afetar adversamente.

Podemos ser prejudicados se não conseguirmos identificar, abrir e instalar nossas
unidades em condições economicamente eficientes ou obter os atos regulatórios
necessários para autorizações ou credenciamentos de forma tempestiva. Se não
formos capazes de executar nosso plano de expansão por meio da abertura de novas
unidades na forma planejada, poderemos ser prejudicados.
A abertura de novas unidades representa desafios únicos e exige que façamos investimentos
importantes em infraestrutura, marketing, pessoal e outras despesas pré-operacionais. Esses
desafios incluem a identificação de locais estratégicos, negociação da aquisição ou locação de
imóveis, construção ou reforma de instalações (inclusive bibliotecas, laboratórios e salas de aula),
obtenção de licenças de funcionamento, contratação e treinamento de professores e funcionários
e investimento em administração e suporte. Adicionalmente, somos obrigados a registrar nossas
novas unidades no MEC, antes de abri-las ou operá-las, bem como providenciar o credenciamento
de nossos novos cursos e o MEC reconhecê-los, a fim de estarmos aptos a operá-las validamente,
expedir diplomas aos nossos alunos. Se não formos capazes de realizar os investimentos
necessários à abertura de novas unidades, de forma a atender todas as especificações do MEC,
ou caso tais processos perante o MEC encontrem problemas pontuais que resultem no atraso de
sua autorização, credenciamento ou reconhecimento, tais como imposições de restrições, metas
pelo MEC e/ou caso este não anua com nossas solicitações ou atrase nosso processo, nosso
negócio poderá ser prejudicado adversamente.

Podemos não ser capazes no futuro de atualizar e melhorar o nosso projeto
pedagógico e oferecer uma boa relação custo-benefício a nossos alunos.
No que tange ao Ensino Básico, nossos currículos e programas de ensino estão voltados para
uma formação que acreditamos ser cultural e humanisticamente sólida, com foco na preparação
acadêmica para o ingresso no Ensino Superior. Com relação ao Ensino Superior, buscamos a
capacitação para vivência no mercado de trabalho oferecendo aos nossos alunos aulas teóricas e
práticas, com um modelo pedagógico em constante transformação para se adequar às melhores
práticas do mercado. Para nos diferenciarmos da concorrência, deveremos continuar atualizando
nossos currículos e, ocasionalmente, desenvolver novos programas de ensino, inclusive com a
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adoção de novas ferramentas tecnológicas. A atualização dos currículos atualmente existentes e
o desenvolvimento de novos programas de ensino podem não ser, no futuro, bem aceitos por
nossos alunos ou pelo mercado. Além disso, podemos não lograr introduzir novos programas de
ensino na mesma velocidade que nossos concorrentes ou tão rapidamente quanto exigem os
empregadores. Se não respondermos de forma adequada às mudanças nas exigências do
mercado em virtude de restrições financeiras, mudanças tecnológicas rápidas e incomuns ou
outros fatores, nossa capacidade de atrair e reter alunos poderá ser prejudicada.

Nosso sucesso também depende da eficiência de nossos programas de vendas,
marketing e publicidade para captação de novos alunos.
Para mantermos e aumentarmos nossas receitas e margens, devemos continuar atraindo novos
alunos por meio dos times de vendas, marketing e publicidade. Se não pudermos anunciar ou
divulgar nossas unidades e cursos com sucesso, nossa capacidade de atrair e matricular novos
alunos poderá ser prejudicada e, consequentemente, nosso desempenho financeiro será afetado.
Entre os fatores que podem nos impedir de divulgar e anunciar nossas unidades e cursos com
sucesso, estão: falhas em nossas ferramentas de marketing e/ou adequação de sua estratégia
para atingir potenciais alunos.

O aumento dos níveis de inadimplência no pagamento de nossas mensalidades ou
valores devidos pelas Escolas Associadas poderá nos prejudicar.
Dependemos do pagamento integral e pontual das mensalidades que cobramos de nossos alunos
de Ensino Superior e dos valores devidos pelas Escolas Associadas, afiliadas à nossa rede de
ensino de educação básica e do pagamento tempestivo por parte do Governo Federal quanto aos
repasses do programa FIES. O aumento dos níveis de inadimplência no pagamento de nossas
mensalidades por parte de nossos alunos de Ensino Superior e dos valores devidos pelas Escolas
Associadas e do Governo no que se refere ao FIES pode comprometer nosso fluxo de caixa e
nossa capacidade de cumprir com as nossas obrigações. O aumento dos níveis de inadimplência
no pagamento de nossas mensalidades, incluindo o FIES, ou de recomposição de débitos pode
afetar nosso fluxo de caixa e nosso negócio.
Podemos também ter níveis significativos de inadimplência de nosso financiamento estudantil
privado (PEP), concedido a parte de nossos discentes conforme critério de elegibilidade, o que
pode afetar nossos resultados e fluxos de caixa.

Qualquer aumento nas taxas de evasão dos nossos alunos de Ensino Superior ou de
nossas Escolas Associadas no futuro poderá prejudicar nossos resultados
operacionais.
Acreditamos que nossas taxas de evasão estão relacionadas principalmente a motivos e desafios
financeiros e acadêmicos dos nossos alunos do Ensino Superior. Um eventual aumento do índice
de evasão e/ou não renovação de matrícula poderá reduzir nossas receitas, prejudicando nossos
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resultados operacionais e financeiros.

Podemos ser prejudicados em determinadas negociações desfavoráveis em
convenções coletivas assinadas entre os sindicatos que representam nossos
empregados e os sindicatos das categorias econômicas que representam nossas
instituições de educação.
Nossos professores e funcionários administrativos são representados por sindicatos. As
convenções coletivas regulam a duração da hora aula, a remuneração mínima, correções salariais,
férias e benefícios diretos dos professores e funcionários administrativos, entre outros, e, como
estão sujeitas à renegociação anual, poderão ser alterados substancialmente no futuro. Nos
últimos anos, a taxa de inflação tem sido utilizada como referência para reajustes salariais.
Algumas convenções coletivas, além do índice de inflação, aplica-se um ganho real a favor do
professor e/ou funcionário administrativo. No Ensino Superior, nossas despesas com pessoal,
principalmente corpo docente (professores), representam a maior parte de nosso custo de
produtos e serviços prestados.
Podemos não ser capazes de repassar aos nossos alunos um aumento de custos decorrente da
renegociação de convenções coletivas para nossas mensalidades, o que poderá ter um efeito
prejudicial significativo sobre nosso negócio. Podemos ser ainda prejudicados se não
mantivermos bom relacionamento com sindicatos de professores ou funcionários administrativos
ou se enfrentarmos greves, interrupções de trabalho ou outros transtornos trabalhistas por parte
de nossos professores ou funcionários administrativos.

Podemos ser responsabilizados por eventos que possam ocorrer em nossas unidades
que poderão ter um efeito prejudicial sobre nosso negócio.
Podemos ser responsabilizados por atos de diretores, professores e de outros funcionários em
nossas unidades de ensino, cometidos contra alunos ou terceiros. Em caso de acidentes, lesões
ou outros danos aos alunos ou a terceiros dentro de nossas dependências, podemos ser
envolvidos em ações judiciais sob a alegação de que fomos negligentes, realizamos supervisão
inadequada ou fomos, de modo direto ou indireto, responsáveis pela lesão. Também podemos
nos deparar com alegações de que professores ou outros funcionários cometeram assédio moral
ou outros atos ilícitos contra terceiros ou alunos. Podemos, ainda, enfrentar ações judiciais
movidas por alunos e/ou ex-alunos, alegando eventuais lesões a direitos previstos no Código de
Defesa do Consumidor e/ou ações judiciais promovidas por alunos, pleiteando indenização em
razão de nossa responsabilidade civil, decorrente de um eventual dano ocorrido dentro de alguma
de nossas instituições. Tais ações judiciais podem afetar nossa reputação e prejudicar nossos
resultados financeiros. Mesmo que mal sucedidas, essas ações podem causar publicidade
negativa, diminuição do número de matrículas, aumento da evasão de nossos alunos e das
despesas substanciais com o tempo despendido por nossa Administração.

Julgamentos desfavoráveis nos processos tributários de filantropia e relacionados ao
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Tribunal de Contas da União de nossa controlada UNIC IUNI Educacional LTDA, nova
razão social de IUNI Educacional S/A. podem nos afetar, caso os valores de
contingência sejam superiores à garantia prevista no Contrato de Compra e Venda
desta instituição.
Podemos ser responsabilizados em decorrência de processos: (i) tributários vinculados ao período
em que a UNIC IUNI Educacional LTDA. (“IUNI”), gozou da condição de entidade imune e
filantrópica. Tais processos foram originados de autuações fiscais, em razão do não recolhimento
das contribuições sociais (cota patronal, SAT/RAT e terceiros) para o Instituto Nacional do Seguro
Social (“INSS”) e outros tributos (COFINS e PIS), vinculados ao período que o IUNI gozava de
imunidade tributária; e (ii) decorrentes de débitos vinculados ao Tribunal de Contas da União
(“TCU”), caso as garantias previstas no Contrato de Compra e Venda do IUNI não sejam
suficientes para liquidar o passivo relativo aos julgamentos desfavoráveis ao IUNI nestes
processos. Atualmente não há provisão para estes processos, os quais se encontram classificados
entre perda provável (R$0,7 milhões), possível (R$264,3 milhões) e perda remota (R$126,2
milhões). O contrato de compra e venda do IUNI prevê que responsabilidade do Vendedor para
estes processos é limitada a R$65 milhões (valores atualizados na data base de 31 de dezembro
de 2016). O montante que exceder este limite e que eventualmente venha a ser devido após o
trânsito em julgado da demanda deverá ser suportado por nós.

Parte dos imóveis que ocupamos não possuem contratos de locação ou aditivos
devidamente averbados nas respectivas matrículas.
O registro e averbação de contratos de locação nas respectivas matrículas são importantes pelos
seguintes motivos:
(i) na hipótese do imóvel locado ser alienado a terceiros, o comprador estará obrigado a respeitar
a locação por todo o prazo de vigência previsto no contrato desde que o instrumento contenha
cláusula de vigência determinando sua manutenção no caso de alienação a terceiros e que esteja
registrado no Cartório de Registro de Imóveis competente. Caso tais condições não estejam
presentes, o comprador estará livre para terminar a locação.
(ii) o locatário cujo direito de preferência não for respeitado poderá adquirir o imóvel locado, pelo
depósito do preço e de outras despesas de transferências pertinentes, mediante solicitação
efetuada no prazo de seis meses após o registro da respectiva escritura no Cartório de Registro
de Imóveis competente, desde que o contrato de locação tenha sido averbado na matrícula do
imóvel trinta dias antes da alienação em questão. Caso o contrato de locação não esteja
averbado, o locatário poderá apenas reivindicar do vendedor uma indenização por perdas e
danos.
Parte dos imóveis que a Companhia ocupa ainda não possui os contratos de locação ou aditivos
devidamente registrados nas respectivas matrículas. Se o imóvel for alienado durante a locação,
o adquirente poderá denunciar o contrato com o prazo de noventa dias para a desocupação. Tal
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fato poderá ter um efeito prejudicial sobre nossas atividades.

Parte dos imóveis que ocupamos não possui licenças municipais e do corpo de
bombeiros e também podemos não ter todas as licenças para os negócios que
operamos.
Para ocupação e utilização de uma edificação é necessário obter o certificado que comprove a
regularidade da obra, representado pelo Alvará de Conclusão (Habite-se) ou certificado
equivalente, emitido pela Prefeitura Municipal de situação do imóvel. Além disso, os imóveis não
residenciais devem apresentar as seguintes licenças para operar regularmente: (i) Alvará e
Licença de Uso e Funcionamento, emitido pela Prefeitura Municipal competente; e (ii) Auto de
Vistoria do Corpo de Bombeiros, emitido pelo Corpo de Bombeiros. Caso ocorra uma fiscalização
por parte das autoridades competentes, a não apresentação da documentação comprobatória da
regularidade de suas licenças municipais e do corpo de bombeiros poderá resultar na imposição
de multas e no fechamento do estabelecimento fiscalizado por referidas autoridades, afetando
adversamente nossos resultados operacionais.
Podem existir outras licenças específicas de entes políticos e/ou outros órgãos governamentais
de que não dispomos vindo a causar efeitos adversos em nossas instituições.

A perda ou redução das políticas de financiamento e/ou benefícios fiscais conferidos
por nossa adesão ao ProUni e ao FIES poderão afetar adversamente nossos
resultados.
O ProUni - Programa Universidade para Todos (“ProUni”), institucionalizado pela Lei n. º 11.096,
de 13 de janeiro de 2005, tem como finalidade a concessão de bolsas de estudos integrais e
parciais a estudantes de baixa renda, em cursos de graduação e cursos tecnológicos, em
instituições privadas de educação superior, oferecendo, em contrapartida, isenção de alguns
tributos federais às instituições que aderirem ao Programa. Aderimos inicialmente ao ProUni em
2005 e, portanto, gozamos do benefício de isenção do pagamento de PIS e COFINS, referentes
às receitas de cursos de bacharelado e graduação tecnológica, bem como isenção do pagamento
de IRPJ e CSLL sobre o percentual do lucro líquido correspondente à receita de tais cursos. Em
2013, a Receita Federal do Brasil editou Instrução Normativa que regulamentou a
proporcionalidade do ProUni, através da cobrança de impostos e contribuições federais sobre as
bolsas não ocupadas do ProUni.
Adicionalmente, desfrutamos do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior
(“FIES”), programa criado pelo MEC, operacionalizado pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco
do Brasil, destinado a financiar estudantes de baixa renda, em cursos de graduação e cursos
tecnológicos na modalidade Presencial, em instituições privadas de educação superior.
Caso o Governo Federal decida extinguir ou reduzir os benefícios do ProUni e do FIES, ou caso
não consigamos cumprir os requisitos para utilização do ProUni e, no caso do FIES, os alunos
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também não conseguirem cumprir os requisitos para sua utilização, nossos resultados
operacionais e financeiros poderão ser afetados e poderemos ser compelidos a pagar os tributos
a que somos isentos em razão do ProUni.
Em dezembro de 2014, o Governo Federal, através do Ministério da Educação editou as Portarias
Normativas 21 e 23/2014. Pela Portaria Normativa 21 somente alunos que obtiverem 450 pontos
ou mais na Prova do Enem e não zerarem a redação terão direito a obter o financiamento
estudantil do FIES. Esta limitação poderá afetar adversamente nosso negócio na medida que o
número de alunos elegíveis ao FIES diminuirá. A Principal alteração trazida pela Portaria
Normativa 23, diz respeito ao número de recompras de certificados do FIES que teremos no ano
de 2015. De acordo com a Portaria Normativa 23, as Instituições de Educação ou grupo de
instituições integrantes do mesmo grupo econômico, com mais de 20 mil matrículas de FIES
receberão, no ano de 2015, somente 08 meses de recompra de certificados do FIES. Os recursos
financeiros correspondentes aos 04 meses faltantes de 2015 deverão ser pagos nos próximos
anos a partir de 2016, conforme informado pelo Ministério da Educação. As instituições de
educação ou grupo de instituições com menos de 20 mil alunos receberão 12 recompras de
certificados do FIES no ano de 2015, correspondendo a um repasse mensal. Em janeiro de 2016,
a União Federal e o FNDE (Fundo Nacional do Desenvolvimento para Educação) celebraram um
Termo de Transação com a ABRAES – Associação Brasileira para o Desenvolvimento da Educação
Superior, por meio do qual a ABRAES pôs fim à ação judicial em que questionava a legalidade da
Portaria Normativa n° 23. Conforme Termo de Transação, a União se comprometeu a quitar os
créditos de FIES retidos em razão da PN 23 na proporção de 25% no ano de 2016 (já quitados),
25% no ano de 2017 e 50% no ano de 2018. Esclarece-se que a ABRAES é a associação formada
pelas Companhias abertas de Educação (Kroton, Estácio, Anima e SER) e pelas internacionais
Laureate e Devry.
Podemos também ser questionados por autoridades em relação à nossa aderência à legislação
regulatória do FIES e do ProUni, em especial: ausência de documentação completa e não
extensão de bolsas de estudo ao aluno beneficiado com o FIES; metodologia de cálculo do POEB
e não preenchimento de 100% das vagas em relação ao ProUni.

Nós e nossas subsidiárias podemos figurar como responsáveis principais ou
solidárias das dívidas trabalhistas de terceirizados.
Nós celebramos diversos contratos de prestação de serviços, tais como de alimentação, call

center, limpeza, segurança e informática, para melhor atender às necessidades de nossos alunos
e oferecer maior conforto e qualidade em todos os setores e aspectos de nossas atividades.
Caso as empresas terceirizadas que prestam serviços a nós e às nossas subsidiárias não
atendam às exigências da legislação trabalhista, nós e nossas subsidiárias podemos ser
consideradas solidária ou subsidiariamente responsáveis pelas dívidas trabalhistas destas
empresas, podendo, assim, sermos autuadas e/ou obrigadas a efetuar o pagamento de multas
impostas pelas autoridades competentes.
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Na hipótese de sermos responsabilizados por todas estas demandas, nossas atividades poderão
sofrer um efeito adverso.

Decisões desfavoráveis em processos judiciais, administrativos ou arbitrais podem
nos afetar adversamente.
Nós somos e podemos, no futuro, ser parte em processos judiciais, administrativos e/ou arbitrais
em matéria cível, tributária e trabalhista, inclusive envolvendo nossos fornecedores, alunos,
membros do nosso corpo docente e/ou autoridades ambientais, concorrências, regulatórias e
tributárias, dentre outras, decorrentes tanto dos nossos negócios em geral como de eventos não
recorrentes de natureza societária, tributária, regulatória, dentre outros. Nós não podemos
garantir que os resultados desses processos serão favoráveis aos nossos interesses ou, ainda,
que terão provisionamento, parcial ou total, com relação a todos os passivos que eventualmente
decorrerem desses processos.
Decisões contrárias aos nossos interesses podem afetar adversamente nossos resultados e o
valor de nossas ações.
Também podemos não ter garantias contratuais suficientes dos vendedores das aquisições que
fizemos e que foram negociadas para cobrir contingências que contratualmente os vendedores
se responsabilizaram. A contingência, com o passar dos anos, pode se mostrar maior que a
garantia negociada com o vendedor e, neste caso, caberia a nós cobrar do vendedor a diferença
via ação indenizatória, caso não haja o ressarcimento voluntário pelo vendedor. Em uma ação
indenizatória, não teríamos segurança do recebimento do crédito face ao vendedor.

Os interesses dos nossos administradores e executivos podem ficar excessivamente
vinculados à cotação das ações de nossa emissão, uma vez que sua remuneração se
baseia também em um plano de opção de compra de ações.
O fato de uma parcela relevante da remuneração dos administradores e executivos estar
intimamente ligada à geração de nossos resultados e à performance das ações de nossa emissão,
pode levar a nossa Administração a dirigir nossos negócios e nossos executivos a conduzir nossas
atividades com maior foco na geração de resultados no curto prazo, o que poderá não coincidir
com os interesses dos nossos demais acionistas que tenham uma visão de investimento de longo
prazo. Para informações adicionais sobre o Plano e o Novo Plano, consulte a Seção 13 – Itens
13.2 e 13.4 “Remuneração dos Administradores” deste Formulário de Referência.

Se não conseguirmos manter a qualidade de ensino em toda a nossa rede, incluindo
o material de ensino das Escolas Associadas, nem reter ou treinar adequadamente
nosso corpo docente, podemos ser adversamente afetados.
Nossos professores do Ensino Superior e os professores das Escolas Associadas são importantes
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para manter a nossa reputação e a qualidade dos produtos e serviços que oferecemos.
Promovemos treinamentos para que nossos professores e os professores das Escolas Associadas
atinjam e mantenham a qualificação necessária e realizamos cursos de atualização com as
tendências e evoluções de suas áreas. Podemos não ter condições de reter nossos atuais
professores, já adaptados ao nosso modelo de negócios, ou treinar novos professores que
atendam aos nossos padrões de qualidade, especialmente pelo fato de continuarmos expandindo
geograficamente nossas operações. Da mesma forma, podemos não conseguir desenvolver
projetos pedagógicos com o mesmo nível de excelência futuramente. A falta de professores
qualificados e/ou bem treinados, infraestrutura adequada, projetos pedagógicos ou a queda na
qualidade de nosso ensino, real ou percebida, em um ou mais de nossos mercados, pode ter um
efeito prejudicial sobre nossos negócios.
Somos frequentemente avaliados e pontuados pelo MEC ou órgãos governamentais vinculados
ao MEC. Se nossas unidades do Ensino Superior, Escolas Associadas receberem do MEC ou de
órgãos governamentais notas ou conceitos insatisfatórios em qualquer das avaliações
institucionais, podemos ter redução de matrículas ou evasão de alunos e sermos prejudicados
em virtude da percepção da queda na qualidade do ensino que oferecemos, o que reduziria
significativamente nossas receitas e nos afetaria negativamente.

Dependemos de membros de nossa Administração e podemos não ser capazes de
retê-los ou substituí-los por pessoas com a mesma experiência e qualificação.
Parte de nosso sucesso futuro depende das habilidades e esforços de nossa Administração.
Contudo, os nossos administradores e empregados de alto escalão poderão se afastar no futuro.
Se administradores ou empregados de alto escalão optarem por não mais participar da gestão
dos nossos negócios, podemos não ser capazes de contratar profissionais igualmente
qualificados. A perda de membros de nossa Administração e nossa incapacidade de contratar
profissionais com a mesma experiência e qualificação poderão ter um efeito prejudicial sobre
nosso negócio.
b.

Relacionados ao controlador, direto ou indireto, da Companhia, ou ao grupo
de controle

Deixamos de possuir um acionista controlador direto, com grupo de controle indireto,
com mais de 50% do nosso capital votante.
A eventual ausência de um acionista ou grupo controlador titular de mais de 50% do nosso capital
votante pode dificultar certos processos de tomada de decisão, pois poderia não ser atingido o
quórum mínimo exigido por lei para determinadas deliberações. Qualquer mudança repentina ou
inesperada em nossa equipe de administradores, em nossa política empresarial ou
direcionamento estratégico, tentativa de aquisição de controle ou qualquer disputa entre
acionistas concernentes aos seus respectivos direitos podem afetar adversamente os nossos
negócios e resultados operacionais.
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c.

Relacionados aos acionistas da Companhia

A relativa volatilidade e baixa liquidez do mercado de capitais brasileiro poderão
limitar substancialmente a capacidade dos investidores de vender as ações de nossa
emissão pelo preço e no tempo desejados.
O mercado de valores mobiliários brasileiro é consideravelmente menor, menos líquido e mais
concentrado, podendo ser mais volátil do que os principais mercados de valores mobiliários. Em
31 de março de 2017, a capitalização total de mercado das empresas listadas na BM&FBOVESPA
S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”), era equivalente a cerca de R$
2,2 trilhões, ao passo que as dez ações mais negociadas na BM&FBOVESPA representaram,
aproximadamente, 65% da capitalização total de mercado das empresas listadas na
BM&FBOVESPA. Essas características de mercado podem limitar substancialmente a capacidade
dos titulares de nossas ações de vendê-las pelo preço e na data desejados, afetando
adversamente os preços de negociação das ações de nossa emissão.
Adicionalmente, o preço das ações em momento subsequente a uma oferta pública muitas vezes
fica sujeito à volatilidade por um período de tempo após tal oferta. Fatores alheios ao nosso
controle, tais como recomendações de analistas de mercado ou acontecimentos afetando a
economia, bem como alterações nas condições do mercado financeiro podem ter um efeito
significativo no preço de mercado das ações de nossa emissão.

Ao captarmos recursos adicionais por intermédio de uma oferta de ações, a
participação do investidor poderá sofrer diluição.
A fim de implementarmos nossa estratégia de expansão e adquirir novos negócios e ativos,
poderemos precisar captar recursos adicionais por meio de aumento de capital ou financiamento
externo, público ou privado, para pagar pelas aquisições que pretendemos fazer. Nosso Estatuto
Social nos permite aumentar o capital social para até 2 bilhões de ações ordinárias sem a
necessidade de autorização de nossos acionistas. Nossos acionistas poderão ainda decidir
autorizar outras emissões de novas ações acima desse limite. Qualquer captação de recursos
adicionais pela emissão de ações ou valores mobiliários conversíveis em ações em bolsas de
valores ou em ofertas públicas poderá ser realizada, segundo a legislação brasileira, sem direitos
de preferência aos detentores de nossas ações, o que poderá resultar na diluição da participação
do investidor em nosso capital social.
O valor de mercado de nossas ações poderá ser afetado negativamente caso seja decidido pela
emissão ou alienação de um volume substancial de nossas ações ou caso haja a percepção de
que esses eventos possam ocorrer.

Os detentores de nossas ações poderão não receber dividendos.
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A Lei das Sociedades por Ações e nosso Estatuto Social exigem que paguemos aos detentores de
nossas ações um dividendo mínimo obrigatório (que poderá vir na forma de juros sobre o capital
próprio) de, no nosso caso, 25% do nosso lucro líquido anual ajustado, a menos que nosso
Conselho de Administração, de acordo com a Lei das Sociedades por Ações, determine que esse
dividendo ou pagamento de juros sobre o capital próprio não seja aconselhável à luz de nossa
situação financeira e anuncie a suspensão na assembleia geral de acionistas. Adicionalmente,
como parte do cálculo do nosso lucro líquido nos termos da Lei das Sociedades por Ações para
fins de dividendos, são feitos ajustes que incluem alocações a várias reservas, os quais reduzem
o valor disponível para pagamento de dividendos ou juros sobre o capital próprio.
d.

Relacionados a controladas e coligadas da Companhia

Somos uma companhia holding cujos resultados dependem dos resultados das nossas
controladas, os quais não podemos assegurar que serão sempre positivos.
Somos uma companhia holding controladora de diversas outras sociedades que desenvolvem
atividades específicas. A capacidade de cumprirmos com as nossas obrigações financeiras e de
pagar dividendos aos nossos acionistas depende do fluxo de caixa e dos lucros das nossas
controladas. Não há garantia de que o fluxo de caixa e os lucros das nossas controladas serão
positivos ou que serão suficientes para o cumprimento das nossas obrigações financeiras e para
o pagamento de dividendos aos nossos acionistas.
e.

Relacionados aos fornecedores da Companhia

Aumentos no preço de determinados insumos, bem como a perda ou redução do
benefício fiscal na venda de livros poderá nos afetar significativamente.
A variação do valor dos insumos utilizados para a editoração e publicação de materiais que
vendemos em nossa Rede Básica de Ensino, em especial o preço do papel, pode afetar nossos
resultados, caso não seja possível repassar esses aumentos de custo para nossos alunos.
Adicionalmente, somos beneficiados pela Lei n. º 10.865, de 30 de abril de 2004, conforme
alterada pela Lei n. º 10.925, 23 de julho de 2004, que estabelece alíquota zero para PIS e
COFINS sobre a venda de livros técnicos e científicos. Caso o Governo Federal decida extinguir
ou reduzir o benefício e não sejamos capazes de repassar esse aumento de custos para nossos
alunos, nosso resultado poderá ser afetado, em relação à comercialização destas obras
específicas.

Podemos ser prejudicados caso seja considerado que nossas publicações infringem
direitos de propriedade intelectual.
Em razão do grande número de autores que contratamos para produzir nossas publicações,
estamos sujeitos ao risco de ações judiciais que tenham por base alegações de infrações de
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direito de propriedade intelectual com relação às nossas publicações, caso algum autor infrinja
direitos autorais ao escrever as obras que publicamos. Caso sejamos considerados culpados pela
infração de direitos de propriedade intelectual, poderemos ser forçados a revisar, completa ou
parcialmente, a publicação que for considerada irregular e pagar quantias que podem ser
significativas a título de indenização ou royalties, o que poderá afetar adversamente nosso
negócio, resultado operacional e financeiro e fluxo de caixa, ainda que nossos contratos firmados
com estes autores prevejam a responsabilidade por ressarcimento via direito de regresso.
f.

Relacionados aos clientes da Companhia

Parte de nossas receitas é proveniente dos serviços prestados às Escolas Associadas
a respeito do nosso Ensino Básico. Eventual problema de relacionamento com as
Escolas Associadas poderá afetar adversamente nosso resultado operacional e
financeiro e nosso fluxo de caixa.
Na data deste Formulário de Referência, nossa rede de escolas de Ensino Básico para as quais
fornecemos nosso material de ensino é composta por 669 Escolas Associadas. A receita bruta
proveniente da Educação Básica em 2016 foi de R$ 199,8 mil, equivalente a 3,0% de nossa
Receita Bruta total no período. Não detemos contratos de fornecimento de longo prazo com
nossas Escolas Associadas e, dessa forma, a manutenção de um bom relacionamento com as
Escolas Associadas, bem como o desenvolvimento de novos parceiros e a expansão de nossa
rede é condição essencial para o sucesso de nosso negócio. Podemos não ser capazes de renovar
nossos contratos com as Escolas Associadas. A piora por qualquer motivo no relacionamento com
as Escolas Associadas, bem como dificuldades de atender adequadamente às suas necessidades,
assim como a incapacidade de renovar contratos com tais escolas, poderão afetar adversamente
nossos negócios, nosso resultado operacional e financeiro e nosso fluxo de caixa.
Além disso, se qualquer das Escolas Associadas que utilizem nossa marca agir ilegalmente ou de
forma não autorizada, o público em geral pode associar a conduta de tal Escola Associada à nossa
marca de forma que a publicidade negativa associada a tal conduta poderá afetar nossa
reputação.

Se não tivermos condições de atrair e reter os alunos, ou não conseguirmos assim
proceder sem reduzir as mensalidades, nossas receitas poderão ser reduzidas e
poderemos ser prejudicados.
O sucesso de nosso negócio depende essencialmente do número de alunos matriculados em
nossos cursos de Ensino Superior e nas Escolas Associadas e das mensalidades que são pagas.
Nossa capacidade de atrair e reter alunos depende essencialmente das mensalidades que
cobramos, da conveniência da localização e da infraestrutura das nossas unidades de Ensino
Superior e das Escolas Associadas e da qualidade de nossos cursos e Sistemas de Ensino
percebida por nossos atuais e potenciais alunos. Tal capacidade pode ser afetada por diversos
fatores, tais como nossa habilidade para: (i) responder às pressões competitivas cada vez
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maiores; (ii) desenvolver nossos Sistemas de Ensino a fim de responder às mudanças nas
tendências de mercado e às exigências das escolas e dos alunos; (iii) desenvolver novos cursos
e melhorar os existentes a fim de responder às mudanças nas tendências de mercado e às
exigências dos alunos; (iv) preparar adequadamente nossos alunos para exercer carreiras nas
suas respectivas ocupações profissionais; (v) implementar com sucesso nossa estratégia de
expansão; (vi) gerenciar nosso crescimento e, ao mesmo tempo, manter nossa qualidade de
ensino e dos nossos Sistemas de Ensino; e (vii) oferecer com eficiência nossos cursos e Sistemas
de Ensino para uma base mais ampla de potenciais alunos. Se nós e as Escolas Associadas não
tivermos condições de continuar atraindo alunos para que matriculem em nossos cursos e nas
Escolas Associadas, respectivamente, e se não tivermos capacidade de reter nossos atuais alunos,
sem reduzir de forma significativa as mensalidades, nossas receitas e nossos negócios poderão
diminuir e poderemos ser prejudicados.

Podemos não ser capazes de reajustar as mensalidades cobradas para repassar os
aumentos em nossos custos.
A nossa principal fonte de receita é o recebimento das mensalidades cobradas de nossos alunos.
Do total de nossos custos e despesas durante o ano de 2016, 50,2% decorrem de custos com
professores, quadro técnico e serviços de terceiros e 15,3% com aluguéis. Tanto os custos com
professores, quadro técnico e serviços de terceiros quanto os aluguéis são normalmente
corrigidos por índices que refletem a oscilações inflacionárias. Os contratos de aluguel de imóveis,
por exemplo, são normalmente corrigidos por índices que refletem as oscilações inflacionárias.
Os contratos de aluguel de imóveis, por exemplo, são normalmente corrigidos pelo Índice de
Preços ao Consumidor Ampliado (“IPCA”) ou Índice Geral de Preços ao Mercado (“IGP-M”). Caso
não consigamos repassar os aumentos em nossos custos aos alunos, por meio de aumento nas
mensalidades, nossos resultados operacionais poderão ser adversamente afetados.
g.

Relacionados ao setor da economia de atuação da Companhia

Poderemos ser prejudicados se o governo alterar sua estratégia de investimento em
educação.
Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o Governo Federal deve priorizar investimentos
públicos no ensino fundamental e médio e estimular investimentos no Ensino Superior por
entidades privadas. Historicamente, o apoio financeiro direto do governo ao Ensino Superior
concentra-se em determinadas universidades públicas que atuam como centros de excelência e
pesquisa. O número limitado de vagas e processos de admissão altamente competitivos restringe
significativamente o acesso a essas universidades. O Governo Federal pode alterar essa política
e aumentar a concorrência que enfrentamos por meio (i) do aumento do nível de investimentos
públicos no Ensino Básico e Superior em geral e uma maior oferta de vagas e melhoria na
qualidade do ensino oferecido e (ii) da transferência dos recursos de incentivo a instituições
privadas às públicas. Alterações na política governamental em educação poderão eventualmente
nos prejudicar. Em dezembro de 2014, o Ministério da Educação editou as Portarias Normativas
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21 e 23. Tais Portarias trouxeram mudanças significativas no FIES que podem causar impactos
negativos em nossos negócios. Pelas Portarias, dentre outros pontos, somente alunos que
obtiveram nota igual ou superior a 450 pontos e não tiveram zerado a redação serão elegíveis ao
FIES e as instituições de educação ou grupo de instituições com 20 mil ou mais contratos de FIES
receberão, no ano de 2015, somente 08 recompras de certificados de FIES. Em janeiro de 2016,
a União Federal e o FNDE (Fundo Nacional do Desenvolvimento para Educação) celebraram um
Termo de Transação com a ABRAES – Associação Brasileira para o Desenvolvimento da Educação
Superior, por meio do qual a ABRAES pôs fim à ação judicial em que questionava a legalidade da
Portaria Normativa n° 23. Conforme Termo de Transação, a União se comprometeu a quitar os
créditos de FIES retidos em razão da PN 23 na proporção de 25% no ano de 2016 (já quitadas),
25% no ano de 2017 e 50% no ano de 2018. Esclarece-se que a ABRAES é a associação formada
pelas Companhias abertas de Educação (Kroton, Estácio, Anima e SER) e pelas internacionais
Laureate e Devry.

Enfrentamos concorrência significativa em cada curso que oferecemos e em cada
mercado geográfico em que operamos e, se não competirmos com eficiência,
poderemos perder participação de mercado e lucratividade.
Concorremos com faculdades, universidades e centros universitários públicos e privados, e
entidades filantrópicas que gozam de isenção no recolhimento de determinados tributos. De
acordo com o Censo da Educação do Ensino Superior de 2015, existiam no Brasil cerca de 2.364
instituições de Ensino Superior no Brasil. Nossos concorrentes, inclusive instituições de Ensino
Superior públicas, podem oferecer cursos semelhantes ou melhores aos oferecidos por nós,
contar com mais recursos financeiros, ter mais prestígio na comunidade acadêmica, unidades
com localização mais conveniente e com melhor infraestrutura e/ou cobrar mensalidades mais
baixas ou até mesmo não cobrar mensalidades. Podemos ser obrigados a reduzir nossas
mensalidades ou aumentar nossas despesas operacionais como resposta à concorrência a fim de
reter ou atrair alunos ou buscar novas oportunidades de mercado. Não podemos garantir que
seremos capazes de competir com sucesso com nossos concorrentes atuais e futuros. Se não
conseguirmos manter nossa posição competitiva ou responder às pressões competitivas com
eficiência, nossas receitas poderão diminuir, nossa lucratividade poderá ser comprometida,
poderemos perder nossa participação de mercado e ser prejudicados.

Nosso sucesso depende de nossa capacidade de acompanhar e nos adaptar às
mudanças tecnológicas do setor educacional.
Podemos ter dificuldades em acompanhar e nos adaptar às mudanças tecnológicas que vierem a
ocorrer, em especial quanto ao segmento de ensino à distância, o qual é afetado pelas rápidas
alterações na tecnologia envolvida, além de mudanças nas necessidades e expectativas
tecnológicas de nossos alunos e padrões de mercado.
Nossos concorrentes podem introduzir novos produtos ou plataformas de serviços superiores às
que oferecemos e nosso sucesso depende da capacidade e eficiência em melhorar nossos atuais
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produtos, bem como em desenvolver novos serviços, para mantermos uma posição competitiva
no mercado.
Além do acompanhamento das inovações tecnológicas, o sucesso do segmento de ensino à
distância depende também do fácil acesso da população à internet a um custo acessível, bem
como de fatores tecnológicos fora de nosso controle. Se o acesso à internet for dificultado ou
disponibilizado a um custo superior ao atual, ou ainda se o número de interessados em serviços
educacionais via internet não aumentar, podemos não ter condições de implementar nossa
estratégia de crescimento nos serviços de ensino a distância.
h.

Relacionados à regulação do setor de atuação da Companhia

Estamos sujeitos a diversas leis e regulamentos e o não cumprimento das leis e dos
regulamentos existentes ou futuros poderá prejudicar nossos negócios.
Estamos sujeitos a diversas leis federais e à ampla regulamentação governamental imposta, entre
outros, pelo Ministério da Educação - MEC e pelo Conselho Nacional de Educação - CNE. Se não
cumprirmos com essas exigências regulatórias, o MEC poderá impor restrições sobre nossas
operações, cancelar nossa capacidade de emitir diplomas e certificados e/ou revogar nosso
credenciamento, o que poderá prejudicar nossa situação financeira e resultados operacionais.
Podemos ser significativamente prejudicados por alterações nas leis e regulamentos aplicáveis às
instituições de ensino médio e fundamental, especialmente por mudanças relativas a (i)
descredenciamento de instituições de ensino privadas, (ii) imposição de controles de
mensalidades ou restrições sobre os níveis de lucratividade, (iii) exigências de qualificação de
membros do corpo docente, (iv) exigências acadêmicas para cursos e currículos, (v) exigências
de infraestrutura das unidades, tais como bibliotecas, laboratórios e suporte administrativo, entre
outras. Além disso, novas unidades de educação precisam ser credenciadas pelo MEC antes do
início de operações, e os cursos oferecidos precisam ser reconhecidos pelo MEC a fim de expedir
diplomas e certificados aos nossos alunos. Podemos ser prejudicados se não conseguirmos obter
essas autorizações, credenciamentos e reconhecimento dos cursos de forma tempestiva ou se
não pudermos introduzir novos cursos de maneira tão rápida quanto nossos concorrentes.

Estamos sujeitos à investigação dos Tribunais de Contas dos Estados e/ou do Tribunal
de Contas da União nos contratos administrativos que celebramos com Entes
Públicos.
Por meio de solicitação da Câmara Municipal ou de qualquer terceiro interessado, os Tribunais de
Contas podem auditar nossos contratos administrativos para verificar a regularidade de sua
execução, bem como investigar a legalidade do repasse de recursos públicos recebidos de Entes
Públicos para aplicação dos recursos em nossas atividades institucionais. Havendo ilegalidade em
relação aos contratos administrativos e à aplicação dos recursos públicos recebidos, estaremos
sujeitos a sanções administrativas, que poderão culminar na devolução dos valores recebidos e
na aplicação de penalidades, afetando adversamente nossos negócios.
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Atualmente, temos em andamento dois processos no Tribunal de Contas da União, para verificar
desvio de finalidade na aplicação de recursos públicos de subvenção social, recebidos do
Ministério da Ação e Bem-Estar Social e destinados à concessão de bolsas de estudos.
Adicionalmente, outros dois processos que também tramitavam perante o Tribunal de Contas da
União, para verificar o desvio de finalidade na aplicação de recursos públicos de subvenção social,
recebidos do Ministério da Ação e Bem-Estar Social e destinados à concessão de bolsas de
estudos. Estes quatro processos podem resultar na restituição pela UNIC, aos cofres públicos, do
valor aproximado de R$31 milhões. Para maiores informações sobre esses processos, veja o item
4.3 deste Formulário de Referência.
Ademais, não temos como garantir que não serão instaurados outros processos pelo Tribunal de
Contas ou pelo Ministério Público a fim de averiguar a execução de nossos contratos
administrativos com Entes Públicos ou contratos em que haja o envolvimento de recursos públicos
dentre os quais, mas não se limitando, ao FIES, ProUni e Pronatec.
i.

Relacionados aos países estrangeiros onde a Companhia atua

Não aplicável, pois estamos sujeitos unicamente à regulação brasileira em nossas atividades.
j.

Relacionados a questões socioambientais

A Companhia atende a legislação ambiental em vigor no desenvolvimento de suas atividades,
conscientizando seus colaboradores para que o meio ambiente seja respeitado e preservando-se,
com isso, os valores socioambientais e a sustentabilidade da localidade em que está inserida.
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4.2 – Descrição de riscos de mercado
Riscos relativos à taxa de juros e inflação
No passado, o Brasil sofreu taxas de inflação extremamente altas e, consequentemente, adotou
políticas monetárias que resultaram em uma das maiores taxas reais de juros do mundo. De
acordo com dados da CETIP, entre os anos de 2001 a 2012, a taxa média do Certificado do
Depósito Interbancário (“CDI”) variou entre 23,3% e 8,4% ao ano. Apesar da queda ocorrida em
2012, em 2013 o Governo Federal em tentativa de conter o aumento da inflação, voltou a
aumentar a taxa de juros de forma significativa, partindo de 11,57% a.a. em 31 de dezembro de
2014 para 14,15% a.a. em 31 de dezembro de 2015 e ao fim de 2016 com tendência de queda
em 13,63% a.a., correspondendo a um CDI acumulado no ano de 2016 de 14% a.a.
Em relação às taxas de inflação de preços no Brasil, de acordo com o Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo – IPCA, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –
IBGE, foram de 5,91% em 2013, 6,41% em 2014, 10,67% em 2015 e 6,29% em 2016. A inflação
e as medidas adotadas pelo governo brasileiro para combatê-la, principalmente por meio do
Banco Central do Brasil, tiveram e podem voltar a ter efeitos consideráveis sobre a economia
brasileira e sobre nossos negócios.
As rigorosas políticas monetárias com altas taxas de juros podem restringir o crescimento do
Brasil e a disponibilidade de crédito. De modo inverso, políticas governamentais e monetárias
mais brandas e a diminuição das taxas de juros podem desencadear aumentos das taxas
inflacionárias e, em consequência, a volatilidade do crescimento e a necessidade de súbitos e
significativos aumentos das taxas de juros. Além disso, podemos não ter condições de ajustar os
preços praticados para compensar os efeitos da inflação em nossa estrutura de custos. Quaisquer
destes fatores poderão afetar nossos negócios negativamente.
Nós mantemos a totalidade da nossa dívida e das nossas disponibilidades indexadas à variação
do CDI. Em 31 de dezembro de 2016, apresentávamos uma dívida de R$ 544 milhões,
representada pelo valor de nossos empréstimos e financiamentos com instituições financeiras, e
debêntures emitidas, que visam garantir recursos para nossos investimentos. Para informações
adicionais sobre o nosso endividamento, consulte Seção 10 – Item 10.1.(f) deste Formulário de
Referência.
Ainda, em relação aos riscos relativos à taxa de juros, apresentamos, a seguir, o quadro
demonstrativo de análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros, que descreve os riscos
que podem gerar prejuízos materiais à Companhia, com cenário mais provável, segundo a
avaliação efetuada por nossa administração, considerando um horizonte de doze meses.
Adicionalmente, dois outros cenários são demonstrados, a fim de apresentar 25% e 50% de
deterioração na variável de risco considerada, respectivamente. Para a análise de sensibilidade,
foram utilizados como premissas os indicadores macroeconômicos vigentes por ocasião do
encerramento do exercício social.
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a)

Aplicações financeiras, e títulos e valores mobiliários
Valor

Cenário

Indexador

(em R$ milhões)

Risco

Provável

Cenário
(25%)

CDI

1.347,6

Desvalorização
do CDI

144,8

108,6

b)

Cenário
(50%)

72,4

Empréstimos, financiamentos e contas a pagar - aquisições
Valor

Cenário

Indexador

(em R$ milhões)

Risco

Provável

Cenário
(25%)

Cenário
(50%)

CDI

106,8

Alta do CDI

11,5

14,3

17,2

IPCA

31,5

Alta do IPCA

1,4

1,8

2,2

SELIC

8,9

Alta do IPCA

1,0

1,2

1,4

c) Indexadores utilizados (cenário provável): CDI – 13,25% a.a.
d)

Debêntures
Valor

Cenário

Indexador

(em R$ milhões)

Risco

Provável

Cenário
(25%)

Cenário
(50%)

CDI

505,6

Alta do CDI

54,3

67,9

81,5

São considerados os contratos de arrendamento mercantil financeiro, no montante de R$ 37.923,
sendo o saldo corrigido pelo IPCA, conforme nota explicativa nº 5.
Para fins de análise de sensibilidade de risco de taxa de juros, a Companhia demonstrou o efeito
de juros a incorrer para os próximos 12 meses, utilizando taxas projetadas: CDI a 13,25% ao ano
e IPCA a 4,80% ao ano.
As taxas utilizadas para a projeção foram extraídas de fontes externas independentes: IPCA do
Relatório Focus do Banco Central do Brasil - BACEN, CDI e SELIC de estimativa divulgada pela
Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo (BM&FBOVESPA S.A.)
Caso o Brasil venha a apresentar aumento da inflação no futuro, nossos custos poderão aumentar
e nossas margens operacional e líquida poderão diminuir. Qualquer aumento das taxas de juros
que eventualmente ocorra pode também reduzir o ritmo de expansão da economia, elevando o
desemprego e, por consequência, diminuindo a demanda pelos nossos cursos uma vez que focam
principalmente em jovens trabalhadores de média e média-baixa renda.

PÁGINA: 42 de 518

Formulário de Referência - 2017 - KROTON EDUCACIONAL S.A.

Versão : 12

4.2 - Descrição dos principais riscos de mercado
Riscos de crédito
É o risco de a contraparte de um negócio não cumprir uma obrigação prevista em um instrumento
financeiro ou contrato com cliente, o que levaria ao prejuízo financeiro. Nós estamos expostos ao
risco de crédito em nossas atividades operacionais (principalmente com relação a contas a
receber) e de financiamento. Em 31 de dezembro de 2016, apresentávamos contas a receber de
R$ 1.640,67 milhões.
Riscos de liquidez
Consiste na eventualidade de não dispormos de recursos suficientes para cumprir nossos
compromissos em virtude dos diferentes prazos de liquidação de nossos direitos e obrigações. Os
nossos principais passivos financeiros referem-se a empréstimos, debêntures, contas a pagar a
fornecedores e outras contas a pagar. O principal propósito desses passivos financeiros é captar
recursos para nossas operações. Nós não possuímos nenhuma transação com derivativos.
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4.3

Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes

Em 31 de dezembro de 2016, nós e nossas controladas éramos parte passiva em processos
judiciais, procedimentos administrativos de natureza trabalhista, cível e tributária. Destes 19.001
processos, 6.490 representavam contingências cuja possibilidade de perda era provável, para os
quais constituímos uma provisão contábil no valor de R$787 milhões. Nossas provisões são
registradas com base na posição de nossos advogados externos e na análise individual de cada
contingência.
Descrevemos a seguir os principais processos judiciais e administrativos a que estávamos sujeitos
em 31 de dezembro de 2016, segregados conforme sua natureza.
Considerando fatores que poderiam influenciar a decisão do público investidor, os critérios de
relevância adotados, quanto aos processos judiciais e administrativos identificados nos itens 4.3
e 4.6 deste Formulário de Referência, foram os seguintes: (i) os riscos patrimoniais envolvidos
não garantidos contratualmente e (ii) os riscos à nossa imagem e/ou de nossas controladas,
considerando a repercussão negativa frente aos nossos alunos, empregados e comunidade
acadêmica em geral, que poderia decorrer de uma eventual condenação definitiva.
a.

Contingências trabalhistas

Em 31 de dezembro de 2016, nós e nossas controladas éramos parte em vários processos judiciais
de natureza trabalhista. Na mesma data, possuíamos contingências no montante de R$418
milhões e provisão no montante de R$371 milhões para nossos processos trabalhistas.
Nossos processos de natureza trabalhista em andamento versam, em geral, sobre o pagamento
de horas extras, verbas rescisórias, reajuste salarial e cobrança de parcelas indenizatórias
movidas por nossos ex-empregados e ex-empregados das empresas subcontratadas por nossas
controladas, pelas quais somos responsáveis subsidiariamente e/ou solidariamente.
Dentre os processos judiciais de natureza trabalhista que representavam contingências relevantes
para nós em 31 de dezembro de 2016, destacam-se os descritos a seguir:
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a.1 Ação Trabalhista nº - 0107100-42.2009.5.24.0022
Juízo/Vara:

2ª Vara do Trabalho de Dourados/MT

Instância:

1ª Instância

Data de instauração:

23.10.2009

Partes no Processo:

SINTRAE-SUL x Anhanguera Educacional Ltda

Valores, Bens ou Direitos envolvidos:

R$ 1.089.761,88 (atualizado até 31/12/16)

Principais fatos:

Objeto: Sindicato postula asdiferenças de
dissídio coletivo; reajuste salarial no importe
de 5,37%, a partir de 01/03/2007.
Cumprimento de sentença.
Andamento: Houve sentença procedente
condenando a reclamada no pagamento das
diferenças, ora pleiteadas. Em sede de recurso,
a decisão foi reformada pelo TST reduzindo
para 3,62% o reajuste devido aos
empregados. Processo em fase de liquidação,
sendo que a perícia contábil apresentou
cálculos no valor de R$ 2.096.940,23 e a
Reclamada o valor de R$ 218.800,18. Em
16/5/12 intimada a pagar R$ 264.539,67. Em
10/05/2013, a AELTDA. e o SINTRAE
impugnaram os cálculos. Em 27/5/15 foi
decidido: “CONHEÇO das Impugnações à
Sentença de Liquidação opostas por Sindicato
dos Trabalhadores em Estabelecimento de
Ensino da Região Sul de Mato Grosso do Sul SINTRAE-SUL e Anhanguera Educacional LTDA
para,
no
mérito,
JULGÁ-LAS
PROCEDENTES”.
Em 12/6/15, a IES e o SINTRAE-SUL foram
intimados a apresentar os documentos dos
empregados que estavam ativos e tiveram
seus contratos de trabalhos rescindidos. Em
18/8/15, todos os documentos foram
protocolados. Aguarda-se novo cálculo.

Chance de perda:

Provável

Análise de impacto em caso de perda do
processo:

Em caso de perda total do processo, haverá o
desembolso do valor envolvido e eventuais
perdas e danos a serem apuradas em
liquidação de sentença, porém, parte da
responsabilidade é dos vendedores de forma
que a Companhia não arcará com o total do
pagamento. Mesmo que a Companhia tenha
que desembolsar este pagamento, o valor
envolvido nesta ação não causaria efeito
material adverso sobre sua situação financeira.
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Valor provisionado se houver provisão:

R$1.089.761,88

a.2 Ação Trabalhista nº - 0001285-71.2013.5.24.0004
Juízo/Vara:

4ª Vara do Trabalho de Campo Grande

Instância:

1ª Instância

Data de instauração:

04.10.2013

Partes no Processo:

ARDSS x Anhanguera Educacional Ltda.

Valores, Bens ou Direitos envolvidos:

R$1.498.896,76 (atualizado até 31/12/16)

Principais fatos:

Objeto: Doença ocupacional, danos materiais,
horas extras mais reflexos, multa do Art. 477
CLT
Andamento: Processo em fase de instrução,
aguardando audiência para 12 de setembro de
2014. Em 19/02/15 fora realizada audiência
de instrução e julgamento e nessa fora
determinada a realização de perícia médica no
dia 07/05/15. A perícia foi realizada e o
processo aguarda liberação do laudo do perito
judicial. A perícia foi realizada, contudo, a
Reclamante
apresentou
quesitos
complementares. Em 26/11/1 foi publicado
Despacho: “Diante da apresentação de
quesitos complementares pela reclamante,
intime-se o perito para respondê-los no prazo
de 10 (dez) dias. 2. Respondidos os quesitos,
intimem-se as partes para manifestações, no
prazo sucessivo de 5 dias, iniciando-se pelo
reclamante. 3. Decorrido o prazo acima,
inclua-se o feito em pauta para encerramento
da instrução processual, ficando dispensado o
comparecimento das partes. 4. Intimem-se.!
Em 30.12.15. Aguardando resposta do perito
judicial.

Chance de perda:

Possível (combinação de negócios)

Análise de impacto em caso de perda do
processo:

Em caso de perda total do processo, haverá o
desembolso do valor envolvido e eventuais
perdas e danos a serem apuradas em
liquidação de sentença, caso a Companhia
tenha que desembolsar algum pagamento, o
valor envolvido nesta ação não causaria efeito
material adverso sobre sua situação
financeira.
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Valor provisionado se houver provisão:

R$ 1.498.896,76 (provisão constituída tendo
em vista as normas contábeis aplicáveis a
combinações de negócios).

a.3 Ação Trabalhista: 0000619-24.2011.5.02.0434
a. Juízo:

4ª Vara do Trabalho de Santo André

b. Instância:

2ª Instância

c. Data de
instauração:

31/12/2011

d. Partes no
processo:

SDPDSA x Anhanguera Educacional Ltda.

e. Valores, bens ou
direitos envolvidos:

R$18.517.421,84 (atualizado até 31/12/16)

f. Principais fatos:

Trata-se de reclamatória movida pelo Sindicato da categoria dos
Professores envolvendo os seguintes pedidos: Diferença de DSR
sobre adicional noturno e reflexos nos quinquênios; Hora atividade,
demais verbas salariais; Diferença de DSR sobre aulas à distancia
(EAD) e reflexos nas demais verbas salariais e composições do
salário do professor (quinquênio, hora atividade, adicional
noturno); Diferença salarial do professor ingressante; Vale
alimentação; Multa CCT; Honorários advocatícios.

g. Chance de perda:

Provável

h. Análise do impacto
em caso de perda no
processo:

Atualmente o processo está aguardando decisão judicial do recurso
interposto pela Reclamada. Em caso de perda total do processo,
haverá o desembolso pela Companhia do valor a ser apurado em
liquidação de sentença. Contudo, a Companhia não acredita que
uma decisão desfavorável causaria efeito material adverso sobre
sua situação financeira.

i. Valor provisionado
(se houver previsão):

R$18.517.421,84

a.4 Ação Trabalhista: 0002946-50.2011.5.02.0010
a. Juízo:

10ª Vara do Trabalho de São Paulo

b. Instância:

2ª Instância

c. Data de
instauração:

19.09.2011

d. Partes no
processo:

CEI x Anhanguera Educacional Ltda.
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e. Valores, bens ou
direitos envolvidos:

R$ 1.212.598,32 (atualizado até 31/12/16)

f. Principais fatos:

Trata-se de reclamatória envolvendo o pedido de Integração dos
valores pagos por fora; diferenças salariais por supressão dos
adicionais e por obtenção de titulação de mestre; adicional de
transferência; rescisão indireta; multa do art. 477 da CLT; multa da
CCT, horas extras.
Andamento: Sentença procedente em parte. Processo em fase de
recurso.

g. Chance de perda:

Provável

h. Análise do impacto
em caso de perda no
processo:

Em caso de perda total do processo, haverá o desembolso do valor
a ser apurado em liquidação de sentença, porém, parte da
responsabilidade é dos vendedores de forma que a Companhia não
arcará com o total do pagamento. Mesmo que a Companhia tenha
que desembolsar este pagamento, o valor envolvido nesta ação não
causaria efeito material adverso sobre sua situação financeira.

i. Valor provisionado
(se houver previsão):

R$ 1.212.598,32

a.5 Ação Trabalhista: 0002228.61.2013.5.15.00094
a. Juízo:

7ª Vara do Trabalho de Campinas

b. Instância:

1ª Instância

c. Data de
instauração:

02/04/2014

d. Partes no
processo:

JEC x Anhanguera Educacional Ltda.

e. Valores, bens ou
direitos envolvidos:

R$ 1.350.440,00 (atualizado até 31/12/16)

f. Principais fatos:

Trata-se de reclamatória envolvendo o pedido de Acúmulo de
função: alega que cumulou duas coordenações totalizando uma
carga horária de 46horas/semanais; Horas Extras; Intervalo
Intrajornada (refeição e descanso); Multa da CCT; Bônus anual;
Dano Moral.
Andamento: Sentença procedente em parte. Interposto recurso
pela Companhia.

g. Chance de perda:

Provável

h. Análise do impacto
em caso de perda no
processo:

Em caso de perda total do processo, haverá o desembolso pela
Companhia do valor a ser apurado em liquidação de sentença.
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Contudo, a Companhia não acredita que uma decisão desfavorável
causaria efeito material adverso sobre sua situação financeira.
i. Valor provisionado
(se houver previsão):

R$ 1.350.440,00

a.6 Ação Trabalhista: 0000220-16.2014.5.02.0005
a. Juízo:

5ª Vara do Trabalho de São Paulo

b. Instância:

1ª Instância

c. Data de
instauração:

10/03/2014

d. Partes no
processo:

LCT x Anhanguera Educacional Ltda.

e. Valores, bens ou
direitos envolvidos:

R$ 1.373.245,54 (atualizado até 31/12/16)

f. Principais fatos:

Trata-se de reclamatória envolvendo o pedido de Diferenças
salariais (redução salarial e alteração de cargo); diferenças de
férias; diferenças de 13° salário; FGTS; horas extras; sobreaviso;
danos morais;
Andamento: Processo em fase de instrução.

g. Chance de perda:

Provável

h. Análise do impacto
em caso de perda no
processo:

Em caso de perda total do processo, haverá o desembolso do valor
a ser apurado em liquidação de sentença, porém, parte da
responsabilidade é dos vendedores de forma que a Companhia não
arcará com o total do pagamento. Mesmo que a Companhia tenha
que desembolsar este pagamento, o valor envolvido nesta ação não
causaria efeito material adverso sobre sua situação financeira.

i. Valor provisionado
(se houver previsão):

R$ 1.373.245,54

a.7 Ação Trabalhista: 0001539-49.2012.5.02.0050
a. Juízo:

50ª Vara do Trabalho de São Paulo

b. Instância:

2ª Instância

c. Data de
instauração:

21/06/2012

d. Partes no
processo:

NFM x Anhanguera Educacional Ltda.

e. Valores, bens ou
direitos envolvidos:

R$ 1.560.259,86 (atualizado até 31/12/16)
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f. Principais fatos:

Trata-se de reclamatória envolvendo o pedido de reflexos do salário
"por fora" FLEXCARD 2006/2007; diferença salarial "adicionais
criados pela reclamada" 1/2009 a 1/2010; reflexos da diferença
acima; hora-atividade; adicional noturno e DSRS 2/2009 a 12/2009;
reflexos hora-atividade; horas extraordinárias; aviso prévio 60 dias;
indenização dispensa imotivada; multa do 477 da CLT; multa
cláusula 24 do CCT e danos materiais.
Andamento: Sentença procedente em parte. Interposto recurso
pela Companhia.

g. Chance de perda:

Provável

h. Análise do impacto
em caso de perda no
processo:

Em caso de perda total do processo, haverá o desembolso do valor
a ser apurado em liquidação de sentença, porém, parte da
responsabilidade é dos vendedores de forma que a Companhia não
arcará com o total do pagamento. Mesmo que a Companhia tenha
que desembolsar este pagamento, o valor envolvido nesta ação não
causaria efeito material adverso sobre sua situação financeira.

i. Valor provisionado
(se houver previsão):

R$ 1.560.259,86

a.8 Ação Trabalhista: 000128.79.2013.5.02.0030
a. Juízo:

35ª Vara do Trabalho de São Paulo

b. Instância:

2ª Instância

c. Data de
instauração:

25/02/2013

d. Partes no
processo:

RLG x Anhanguera Educacional Ltda.

e. Valores, bens ou
direitos envolvidos:

R$ 1.274.654,00 (atualizado até 31/12/16)

f. Principais fatos:

Trata-se de reclamatória envolvendo o pedido de reconhecimento
do vínculo empregatício; reflexos salariais recebidos através do
flexcard; multa do art. 477 da CLT; multa do art. 467 da CLT; Horas
extras; danos morais; danos materiais e devolução dos descontos
salariais indevidos.
Andamento: Sentença procedente em parte. Interposto recurso
pela Companhia.

g. Chance de perda:

Provável

h. Análise do impacto
em caso de perda no
processo:

Em caso de perda total do processo, haverá o desembolso do valor
a ser apurado em liquidação de sentença, porém, parte da
responsabilidade é dos vendedores de forma que a Companhia não
arcará com o total do pagamento. Mesmo que a Companhia tenha
que desembolsar este pagamento, o valor envolvido nesta ação não
causaria efeito material adverso sobre sua situação financeira.
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i. Valor provisionado
(se houver previsão):

R$ 1.274.654,00

a.9 Ação Trabalhista: 0001223-24.2013.5.02.0075
a. Juízo:

75ª Vara do Trabalho de São Paulo

b. Instância:

2ª Instância

c. Data de
instauração:

26/07/2013

d. Partes no
processo:

RCR x Anhanguera Educacional Ltda.

e. Valores, bens ou
direitos envolvidos:

R$ 1.379.159,52 (atualizado até 31/12/16)

f. Principais fatos:

Trata-se de reclamatória envolvendo o pedido de diferença por
redução salarial; horas extra e reflexos; restituição descontos
indevidos; perdas e danos; multa CCT; multa dos artigos 477 e 467
da CLT e danos morais.
Andamento: Sentença procedente em parte. Interposto recurso
pela Companhia.

g. Chance de perda:

Provável

h. Análise do impacto
em caso de perda no
processo:

Em caso de perda total do processo, haverá o desembolso do valor
a ser apurado em liquidação de sentença, porém, parte da
responsabilidade é dos vendedores de forma que a Companhia não
arcará com o total do pagamento. Mesmo que a Companhia tenha
que desembolsar este pagamento, o valor envolvido nesta ação não
causaria efeito material adverso sobre sua situação financeira.

i. Valor provisionado
(se houver previsão):

R$ 1.379.159,52

a.10 Ação Trabalhista: 0000129-47.2015.503.0009
a. Juízo:

9ª Vara do Trabalho

b. Instância:

1ª Instância

c. Data de
instauração:

24/02/2015

d. Partes no
processo:

LBS x Anhanguera Educacional Ltda.

e. Valores, bens ou
direitos envolvidos:

R$ 5.027.809,10 (atualizado até 31/12/16)

f. Principais fatos:

Trata-se de reclamatória envolvendo o pedido de diferença por
redução salarial; horas extra e reflexos; restituição descontos
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indevidos; perdas e danos; multa CCT; multa dos artigos 477 e 467
da CLT e danos morais.
g. Chance de perda:

Provável

h. Análise do impacto
em caso de perda no
processo:

Em caso de perda total do processo, haverá o desembolso do valor
a ser apurado em liquidação de sentença, porém, parte da
responsabilidade é dos vendedores de forma que a Companhia não
arcará com o total do pagamento. Mesmo que a Companhia tenha
que desembolsar este pagamento, o valor envolvido nesta ação não
causaria efeito material adverso sobre sua situação financeira.

i. Valor provisionado
(se houver previsão):

R$ 5.027.809,10

a.11 Ação Trabalhista: 0010335-80.2015.5.03.0184
a. Juízo:

46ª Vara do Trabalho

b. Instância:

1ª Instância

c. Data de
instauração:

02/06/2015

d. Partes no
processo:

ARS x Anhanguera Educacional Ltda.

e. Valores, bens ou
direitos envolvidos:

R$ 5.651.131,39 (atualizado até 31/12/16)

f. Principais fatos:

Trata-se de reclamatória envolvendo o pedido de horas extra e
reflexos; restituição descontos indevidos; perdas e danos; multa
CCT; multa dos artigos 477 e 467 da CLT e danos morais.

g. Chance de perda:

Provável

h. Análise do impacto
em caso de perda no
processo:

Em caso de perda total do processo, haverá o desembolso do valor
a ser apurado em liquidação de sentença, porém, parte da
responsabilidade é dos vendedores de forma que a Companhia não
arcará com o total do pagamento. Mesmo que a Companhia tenha
que desembolsar este pagamento, o valor envolvido nesta ação não
causaria efeito material adverso sobre sua situação financeira. A
Companhia entende até a presente data, que o valor de perda será
menor que o valor envolvido.

i. Valor provisionado
(se houver previsão):

R$ 3.901.131,39

a.12 Ação Trabalhista: 0000821-59.2014.5.03.0016
a. Juízo:

16ª Vara do Trabalho

b. Instância:

1ª Instância
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c. Data de
instauração:

03/06/2014

d. Partes no
processo:

ARS x Anhanguera Educacional Ltda.

e. Valores, bens ou
direitos envolvidos:

R$ 6.000.000,00 (atualizado até 31/12/16)

f. Principais fatos:

Trata-se de reclamatória envolvendo o pedido de diferença por
redução salarial; horas extra e reflexos; restituição descontos
indevidos; perdas e danos; multa CCT; multa dos artigos 477 e 467
da CLT e danos morais.

g. Chance de perda:

Provável

h. Análise do impacto
em caso de perda no
processo:

Em caso de perda total do processo, haverá o desembolso do valor
a ser apurado em liquidação de sentença, porém, parte da
responsabilidade é dos vendedores de forma que a Companhia não
arcará com o total do pagamento. Mesmo que a Companhia tenha
que desembolsar este pagamento, o valor envolvido nesta ação não
causaria efeito material adverso sobre sua situação financeira. A
Companhia entende até a presente data, que o valor de perda será
menor que o valor envolvido.

i. Valor provisionado
(se houver previsão):

R$ 2.100.000,00

a.13 Ação Trabalhista: 1001999-22.2014.5.02.0382
a. Juízo:

2ª Vara do Trabalho

b. Instância:

1ª Instância

c. Data de
instauração:

09/10/2014

d. Partes no
processo:

AERP x Anhanguera Educacional Ltda.

e. Valores, bens ou
direitos envolvidos:

R$ 1.696.803,60 (atualizado até 31/12/16)

f. Principais fatos:

Trata-se de reclamatória envolvendo o pedido de diferença por
redução salarial; restituição descontos indevidos; perdas e danos;
multa CCT; multa dos artigos 477 e 467 da CLT e danos morais.

g. Chance de perda:

Provável

h. Análise do impacto
em caso de perda no
processo:

Em caso de perda total do processo, haverá o desembolso do valor
a ser apurado em liquidação de sentença, porém, parte da
responsabilidade é dos vendedores de forma que a Companhia não
arcará com o total do pagamento. Mesmo que a Companhia tenha
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que desembolsar este pagamento, o valor envolvido nesta ação não
causaria efeito material adverso sobre sua situação financeira.
i. Valor provisionado
(se houver previsão):

R$ 1.696.803,60

a.14 Ação Trabalhista: 00029668320135020038
a. Juízo:

38ª Vara do Trabalho

b. Instância:

1ª Instância

c. Data de
instauração:

12/03/2014

d. Partes no
processo:

CP x Anhanguera Educacional Ltda.

e. Valores, bens ou
direitos envolvidos:

R$ 1.600.000,00 (atualizado até 31/12/16)

f. Principais fatos:

Trata-se de reclamatória envolvendo o pedido de diferença por
redução salarial e danos morais.

g. Chance de perda:

Provável

h. Análise do impacto
em caso de perda no
processo:

Em caso de perda total do processo, haverá o desembolso do valor
a ser apurado em liquidação de sentença, porém, parte da
responsabilidade é dos vendedores de forma que a Companhia não
arcará com o total do pagamento. Mesmo que a Companhia tenha
que desembolsar este pagamento, o valor envolvido nesta ação não
causaria efeito material adverso sobre sua situação financeira.

i. Valor provisionado
(se houver previsão):

R$ 1.600.000,00

a.15 Ação Trabalhista: 0011151-81.2015.5.03.0016
a. Juízo:

16ª Vara do Trabalho

b. Instância:

1ª Instância

c. Data de
instauração:

23/11/2015

d. Partes no
processo:

PPUFM x Anhanguera Educacional Ltda.

e. Valores, bens ou
direitos envolvidos:

R$ 2.931.048,93 (atualizado até 31/12/16)

f. Principais fatos:

Trata-se de reclamatória envolvendo o pedido de reconhecimento
de vínculo; anotação na CTPS e usufruir dos benefícios da carteira
assinada.
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g. Chance de perda:

Provável

h. Análise do impacto
em caso de perda no
processo:

Em caso de perda total do processo, haverá o desembolso do valor
a ser apurado em liquidação de sentença, porém, parte da
responsabilidade é dos vendedores de forma que a Companhia não
arcará com o total do pagamento. Mesmo que a Companhia tenha
que desembolsar este pagamento, o valor envolvido nesta ação não
causaria efeito material adverso sobre sua situação financeira. A
Companhia entende até a presente data, que o valor de perda será
menor que o valor envolvido.

i. Valor provisionado
(se houver previsão):

R$ 1.500.000,00

a.16 Ação Trabalhista: 0000395.92.2010.5.04.0102
a. Juízo:

2ª Vara do Trabalho

b. Instância:

1ª Instância

c. Data de
instauração:

01/01/2010

d. Partes no
processo:

SPERS x Anhanguera Educacional Ltda.

e. Valores, bens ou
direitos envolvidos:

R$ 1.500.000,00 (atualizado até 31/12/16)

f. Principais fatos:

Trata-se de reclamatória envolvendo pagamento referente a
orientação de TCC, conforme preconiza a CCT (1/2 hora aula por
semana por orientando que estiver sob a orientação do Professor).

g. Chance de perda:

Provável

h. Análise do impacto
em caso de perda no
processo:

Em caso de perda total do processo, haverá o desembolso do valor
a ser apurado em liquidação de sentença, porém, parte da
responsabilidade é dos vendedores de forma que a Companhia não
arcará com o total do pagamento. Mesmo que a Companhia tenha
que desembolsar este pagamento, o valor envolvido nesta ação não
causaria efeito material adverso sobre sua situação financeira.

i. Valor provisionado
(se houver previsão):

R$ 1.500.000,00

a.17 Ação Trabalhista: 0145500-74.2009.5.04.0122
a. Juízo:

2ª Vara do Trabalho

b. Instância:

1ª Instância

c. Data de
instauração:

01/01/2009
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d. Partes no
processo:

SPERS x Anhanguera Educacional Ltda.

e. Valores, bens ou
direitos envolvidos:

R$ 1.230.000,00 (atualizado até 31/12/16)

f. Principais fatos:

Trata-se de reclamatória envolvendo pedido de diferenças salariais
ref. ao pagamento integral da hora atividade e seus reflexos e
adicional noturno.

g. Chance de perda:

Provável

h. Análise do impacto
em caso de perda no
processo:

Em caso de perda total do processo, haverá o desembolso do valor
a ser apurado em liquidação de sentença, porém, parte da
responsabilidade é dos vendedores de forma que a Companhia não
arcará com o total do pagamento. Mesmo que a Companhia tenha
que desembolsar este pagamento, o valor envolvido nesta ação não
causaria efeito material adverso sobre sua situação financeira.

i. Valor provisionado
(se houver previsão):

R$ 1.230.000,00

a.18 Ação Trabalhista: 46210.001040/2007-89
a. Juízo:
b. Instância:

1ª Instância

c. Data de
instauração:

19/03/2015

d. Partes no
processo:

SRTEMT x IUNI.

e. Valores, bens ou
direitos envolvidos:

R$ 1.117.470,53 (atualizado até 31/12/16)

f. Principais fatos:

Trata-se de reclamatória envolvendo pedido de diferenças salariais
ref. ao pagamento integral da hora atividade e seus reflexos e
adicional noturno.

g. Chance de perda:

Provável

h. Análise do impacto
em caso de perda no
processo:

Em caso de perda total do processo, haverá o desembolso do valor
a ser apurado em liquidação de sentença, porém, parte da
responsabilidade é dos vendedores de forma que a Companhia não
arcará com o total do pagamento. Mesmo que a Companhia tenha
que desembolsar este pagamento, o valor envolvido nesta ação não
causaria efeito material adverso sobre sua situação financeira.

i. Valor provisionado
(se houver previsão):

R$ 1.117.470,53
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a.19 Ação Trabalhista: 0002160-68.2014.503.0108
a. Juízo:

29ª Vara do Trabalho

b. Instância:

1ª Instância

c. Data de
instauração:

30/12/2014

d. Partes no
processo:

LBMA x Anhanguera Educacional Ltda.

e. Valores, bens ou
direitos envolvidos:

R$ 3.000.000,00 (atualizado até 31/12/16)

f. Principais fatos:

Trata-se de reclamatória envolvendo o pedido de reconhecimento
de vínculo; anotação na CTPS e usufruir dos benefícios da carteira
assinada.

g. Chance de perda:

Provável

h. Análise do impacto
em caso de perda no
processo:

Em caso de perda total do processo, haverá o desembolso do valor
a ser apurado em liquidação de sentença, porém, parte da
responsabilidade é dos vendedores de forma que a Companhia não
arcará com o total do pagamento. Mesmo que a Companhia tenha
que desembolsar este pagamento, o valor envolvido nesta ação não
causaria efeito material adverso sobre sua situação financeira. A
Companhia entende até a presente data, que o valor de perda será
menor que o valor envolvido.

i. Valor provisionado
(se houver previsão):

R$ 1.070.000,00

a.20 Ação Trabalhista: 0001243-47.2012.5.24.0007
a. Juízo:

7ª Vara do Trabalho

b. Instância:

1ª Instância

c. Data de
instauração:

05/09/2012

d. Partes no
processo:

RDA x Anhanguera Educacional Ltda.

e. Valores, bens ou
direitos envolvidos:

R$ 1.059.477,88 (atualizado até 31/12/16)

f. Principais fatos:

Trata-se de reclamatória envolvendo o pedido de diferenças
salariais e reflexos; horas extras; homologação TRCT; e multas
467/477/CLT.

g. Chance de perda:

Provável
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h. Análise do impacto
em caso de perda no
processo:

Em caso de perda total do processo, haverá o desembolso do valor
a ser apurado em liquidação de sentença, porém, parte da
responsabilidade é dos vendedores de forma que a Companhia não
arcará com o total do pagamento. Mesmo que a Companhia tenha
que desembolsar este pagamento, o valor envolvido nesta ação não
causaria efeito material adverso sobre sua situação financeira.

i. Valor provisionado
(se houver previsão):

R$ 1.059.477,88

a.21 Ação Trabalhista: 0001350-91.2012.5.24.000
a. Juízo:

7ª Vara do Trabalho

b. Instância:

1ª Instância

c. Data de
instauração:

21/09/2012

d. Partes no
processo:

RCSN x Anhanguera Educacional Ltda.

e. Valores, bens ou
direitos envolvidos:

R$ 1.042.714,24 (atualizado até 31/12/16)

f. Principais fatos:

Trata-se de reclamatória envolvendo o pedido de diferenças
salariais e reflexos; horas extras e danos morais.

g. Chance de perda:

Provável

h. Análise do impacto
em caso de perda no
processo:

Em caso de perda total do processo, haverá o desembolso do valor
a ser apurado em liquidação de sentença, porém, parte da
responsabilidade é dos vendedores de forma que a Companhia não
arcará com o total do pagamento. Mesmo que a Companhia tenha
que desembolsar este pagamento, o valor envolvido nesta ação não
causaria efeito material adverso sobre sua situação financeira.

i. Valor provisionado
(se houver previsão):

R$ 1.042.714,24

a.22 Ação Trabalhista: 0000717-02.2012.5.02.0037
a. Juízo:

37ª Vara do Trabalho

b. Instância:

1ª Instância

c. Data de
instauração:

01/01/2012

d. Partes no
processo:

FDPD x Anhanguera Educacional Ltda.

e. Valores, bens ou
direitos envolvidos:

R$ 1.035.258,30 (atualizado até 31/12/16)
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f. Principais fatos:

Trata-se de reclamatória envolvendo o pedido de diferença por
redução salarial; horas extra e reflexos; restituição descontos
indevidos; perdas e danos; acumulo de função e danos morais.

g. Chance de perda:

Provável

h. Análise do impacto
em caso de perda no
processo:

Em caso de perda total do processo, haverá o desembolso do valor
a ser apurado em liquidação de sentença, porém, parte da
responsabilidade é dos vendedores de forma que a Companhia não
arcará com o total do pagamento. Mesmo que a Companhia tenha
que desembolsar este pagamento, o valor envolvido nesta ação não
causaria efeito material adverso sobre sua situação financeira.

i. Valor provisionado
(se houver previsão):

R$ 1.035.258,30

a.23 Ação Trabalhista: 00073-88.2013.503.0104
a. Juízo:

4ª Vara do Trabalho

b. Instância:

1ª Instância

c. Data de
instauração:

06/02/2013

d. Partes no
processo:

JCNB x Editora Uberlândia.

e. Valores, bens ou
direitos envolvidos:

R$ 2.125.282,22 (atualizado até 31/12/16)

f. Principais fatos:

Trata-se de reclamatória envolvendo o pedido de reconhecimento
de vínculo; anotação na CTPS e usufruir dos benefícios da carteira
assinada.

g. Chance de perda:

Provável

h. Análise do impacto
em caso de perda no
processo:

Em caso de perda total do processo, haverá o desembolso do valor
a ser apurado em liquidação de sentença, porém, parte da
responsabilidade é dos vendedores de forma que a Companhia não
arcará com o total do pagamento. Mesmo que a Companhia tenha
que desembolsar este pagamento, o valor envolvido nesta ação não
causaria efeito material adverso sobre sua situação financeira. A
Companhia entende até a presente data, que o valor de perda será
menor que o valor envolvido.

i. Valor provisionado
(se houver previsão):

R$ 1.000.000,00

a.24 Ação Trabalhista: 0001015-89.2016.5.09.0673
a. Juízo:

6ª Vara do Trabalho
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b.

b. Instância:

1ª Instância

c. Data de
instauração:

27/10/2016

d. Partes no
processo:

JMV x Editora Uberlândia.

e. Valores, bens ou
direitos envolvidos:

R$ 1.000.000,00 (atualizado até 31/12/16)

f. Principais fatos:

Trata-se de reclamatória envolvendo o pedido de reconhecimento
de vínculo; anotação na CTPS e usufruir dos benefícios da carteira
assinada, doença no trabalho e danos morais.

g. Chance de perda:

Provável

h. Análise do impacto
em caso de perda no
processo:

Em caso de perda total do processo, haverá o desembolso do valor
a ser apurado em liquidação de sentença, porém, parte da
responsabilidade é dos vendedores de forma que a Companhia não
arcará com o total do pagamento. Mesmo que a Companhia tenha
que desembolsar este pagamento, o valor envolvido nesta ação não
causaria efeito material adverso sobre sua situação financeira.

i. Valor provisionado
(se houver previsão):

R$ 1.000.000,00

Contingências cíveis

Em 31 de dezembro de 2016, nós e nossas controladas éramos parte em 15.647 ações processos
judiciais de natureza cível. Na mesma data, possuíamos contingências no montante de R$ 325
milhões e provisão no montante de R$ 107 milhões para processos cíveis.
Dentre os processos judiciais de natureza cível que representavam contingências relevantes para
nós em 31 de dezembro de 2016 destacam-se os descritos a seguir:
b.1 Ação Popular n.º 0009418-83.2012.8.16.0045
a. Juízo:

Vara Cível de Arapongas-PR

b. Instância:

1ª instância

c. Data de

30.09.2012

instauração:
d. Partes no

FCGJ x UNOPAR e KROTON

processo:
e. Valores, bens ou

R$25.364.000,00 (atualizado até 31/12/16)

direitos envolvidos:
f. Principais fatos:

Trata-se de Ação Popular com pedido de Liminar, movida em face
do Município de Arapongas, Unopar e Kroton Educacional, na qual
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pugna pela concessão de liminar para suspender a incorporação
(pela requerida Kroton) e alteração societária da UNOPAR e, de
consequência, a transferência do Imóvel matriculado sob o nº.
10.156, que foi doado à UNOPAR pelo Município de Arapongas, por
Lei

Municipal

nº.

2475/97.

Fundamenta

o

pedido

no

descumprimento do encargo da doação pela UNOPAR, que consistia
em edificações, as quais não foram averbadas na matrícula, bem
como em desvio de finalidade consiste na extinção de cursos e
transformação de parte dos cursos de presenciais para online. Ante
todo o exposto, requer a concessão da liminar inaudita altera pars
para suspender a incorporação e a alteração societária da UNOPAR
e a consequente transferência do imóvel doado, evitando-se assim,
dano ao erário ou de difícil reparação deste aos cofres públicos; caso
o quadro societário da UNOPAR já tenha sido alterado, requer o
valor correspondente à venda seja depositado em juízo evitando-se
o enriquecimento da UNOPAR em detrimento do dano ao erário
público, pela inobservância do atendimento ao fim que se almejou
com a transferência da FAC e doação do imóvel em contato,
devendo o valor correspondente ao imóvel e suas benfeitorias ser
depositado em juízo evitando-se assim o seu perdimento e o
consequente prejuízo do Município e de toda sociedade de
Arapongas/PR.
g. Chance de perda:

Possível

h. Análise do impacto

Considerando se tratar de demanda “aventureira”, na qual os fatos

em caso de perda no

narrados carecem de prova, o risco de perda é considerado

processo:

baixíssimo.

i. Valor provisionado

Não há valor provisionado para essa demanda. Havendo perda, a

(se houver previsão):

responsabilidade será do Vendedor.

b.2 Ação Indenizatória - Processo nº - 2014.01.1.168979-2
Juízo/Vara:

4ª Vara Cível de Brasília

Instância:

2ª Instância

Data de instauração:

02.12.2014

Partes no Processo:

Luciana Cunha Schettini X Anhanguera
Educacional Ltda.

Valores, Bens ou Direitos envolvidos:

R$ 1.081.000,00 (atualizado até 31/12/16)
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Principais fatos:

Objeto: Trata-se de Ação de Indenização por
danos morais e materiais, proposta por ex
franqueada do Curso Praetorium cujo pleito
decorre da não abertura do curso na região de
Brasília, apesar de celebrado contrato de
exclusividade de exploração da marca inclusive
com realização de altos investimentos.

Chance de perda:

Provável

Análise de impacto em caso de perda do
processo:

O processo foi julgado extinto por ilegitimidade
passiva da Anhanguera. Após recurso da
Autora a sentença foi anulada e o processo
recolocado em pauta. Interpusemos Recurso
Especial e Extraordinário, ambos pendentes de
julgamento.

Valor provisionado se houver provisão:

R$ 1.081.000,00

b.3 Ação Civil Pública n.º 3850-42.2010.8.16.0050
a. Juízo:

Vara Cível de Bandeirantes-PR

b. Instância:

1ª instância

c. Data de

31.08.2010

instauração:
d. Partes no

Ministério Público do Paraná – Bandeirantes/PR x UNOPAR

processo:
e. Valores, bens ou

R$15.000.000,00 (atualizado até 31/12/16)

direitos envolvidos:
f. Principais fatos:

Trata-se de Ação Civil Pública movida pelo MP Estadual na qual
pretende a nulidade (ex tunc) das Leis Municipais 2463/201003 e
2553/2005, que culminaram da doação de terreno para a instalação
da UNOPAR (campus Bandeirantes) sem prévia licitação, bem como
a condenação dos Réus no pagamento de danos materiais e morais
de aproximadamente 10.000.000,00.
Imposição de obrigação de fazer, consistente da manutenção das
bolsas de estudo (desconto 50%) a todos os alunos matriculados
até julho/2010, no campus de Bandeirantes; ressarcimento de
danos"; imposição das sanções previstas no artigo 12, incisos II e
III, da Lei nº 8.429/92.

g. Chance de perda:

Possível

h. Análise do impacto

Possibilidade de perda em razão de eventual procedência dos

em caso de perda no

pedidos iniciais.

processo:
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i. Valor provisionado

Não há valor provisionado para essa demanda. O risco é possível e

(se houver previsão):

até o momento não houve decisão de mérito. A perda desta
demanda será suportada pelo Vendedor da UNOPAR.
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b.4 Ação Civil Pública - Processo nº - 0010060-90.2007.4.03.6103
Juízo/Vara:

1ª Vara Federal de São José dos Campos/SP

Instância:

2ª Instância

Data de instauração:

07.12.2007

Partes no Processo:

Ministério Público Federal x Anhanguera
Educacional Ltda., sucessora por
incorporação das Faculdades Integradas de
Jacareí (FIJ) e Faculdade Maria Augusta
(FMA)

Valores, Bens ou Direitos envolvidos:

R$ 1.000.000,00 (atualizado até 31/12/16)

Principais fatos:

Trata-se de ção civil pública proposta pelo
Ministério Público Federal da 3ª Subseção
Judiciária do Estado de São Paulo, em face das
Instituições de Ensino Superior, sediadas em
São José dos Campos e região objetivando,
decisão liminar que proibisse de cobrar
quaisquer valores para emissão e registro de
diplomas e, ao final, lhes impusesse a
devolução, em dobro, dos valores pagos pelos
discentes nos últimos cinco anos.
Andamento: Em novembro/2009 foi publicada
sentença condenando a Anhanguera a deixar
de cobrar valores relativos à expedição ou
registro de diplomas e promover a devolução,
em dobro, dos valores pagos a título de taxa
de diploma nos últimos cinco anos. A
Companhia interpôs recurso de apelação.
Aguardando
julgamento
do
recurso.
Conclusos ao relator.

Chance de perda:

Provável

Análise de impacto em caso de perda do
processo:

Em caso de perda total do processo, haverá o
desembolso pela Companhia do valor
envolvido e eventuais perdas e danos a serem
apuradas em liquidação de sentença.
Contudo, a Companhia não acredita que uma
decisão desfavorável causaria efeito material
adverso sobre sua situação financeira.
Cabe ressaltar que a Companhia não cobra
mais taxa para a expedição de diplomas, logo
não há que se falar em obrigação de fazer.

Valor provisionado se houver provisão:

R$ 1.000.000,00
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b.5 Ação Civil Pública Cível - Processo nº - 0013545-39.2009.4.03.6100
Juízo/Vara:

15ª Vara Federal de São Paulo

Instância:

1ª Instância

Data de instauração:

Junho de 2009

Partes no Processo:

Ministério Público Federal x Anhanguera
Educacional Ltda., sucessora por
incorporação do Centro de Ensino Superior
de Campo Grande Ltda. (CESUP)

Valores, Bens ou Direitos envolvidos:

R$ 2.500.000,00 (atualizado até 31/12/16)
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Principais fatos:

Objeto: Ação civil pública interposta pelo
Ministério Público Federal, alegando que a
Companhia oferece alguns cursos sem
autorização do Ministério da Educação,
valendo-se de atos autorizativos concedidos
às instituições de ensino superior mantidas
por outras entidades mantenedoras.
Referido processo foi distribuído por
dependência à Ação Civil Pública nº
2007.61.21.005014-3. Processo com número
alterado para 0005014-66.2007.4.03.6121.
Andamento: Foi proferida decisão liminar
favorável ao autor para determinar que a
Anhanguera: (i) se abstenha de praticar
publicidade que associe o seu nome à
prestação de serviço de educação superior
mantido por instituição cuja transferência de
mantença ainda não tenha ocorrido; (ii)
remova dos pólos de Pindamonhangaba e
Sumaré qualquer referência às “Faculdades
Anhanguera” e “Faculdade Interativa de
Pindamonhangaba”;
(iii)
informe
ostensivamente, nas dependências de todos
os pólos de apoio presencial de ensino a
distância que tais pólos não oferecem ensino
presencial e que os diplomas serão emitidos
pela Universidade para o Desenvolvimento do
Estado e da Região do Pantanal; (iv) se
abstenha de utilizar em qualquer publicação a
expressão “presencial-interativa” para se
referir a cursos de ensino a distância; (v)
suspenda a oferta de cursos de Administração
de Serviço Social prestados a distância pela
Universidade para o Desenvolvimento do
Estado e da Região do Pantanal; (vi) publique,
sob pena de multa diária de R$ 50.000,00, em
jornais
de
grande
circulação
contrapropaganda informando que não é a
mantenedora
dos
cursos
presenciais
oferecidos, que os cursos a distância são
mantidos
pela
Universidade
para
o
Desenvolvimento do Estado e da Região do
Pantanal e que esta expedirá os diplomas. A
Companhia
recorreu
via
Agravo
de
Instrumento.
Em
novembro/2010,
foi
protocolada nova petição informando acerca
da publicação da transferência de mantença
para Anhanguera Educacional Ltda. da
Faculdade de Tecnologia de Jaraguá do Sul
(FATEJ)
e
Faculdade
de
Tecnologia
Jaraguaense (FATEJA). Em julho/2011, foi
publicado despacho determinando que o
Ministério Público Federal manifestasse acerca
do cumprimento, pela Anhanguera, de todas
as determinações contidas na decisão.
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O Ministério Público se manifestou afirmando
que a Anhanguera cumpriu referidas
determinações, vez que a Faculdade de
Goiânia, Faculdade de Tecnologia de Jaraguá
do Sul e a Faculdade de Tecnologia
Jaraguaense já procederam a regularização da
entidade mantenedora.
Aguardando julgamento da ação civil pública
de
nº
2007.61.21.005014-3
desde
16/03/2012.
Andamento Atual: Ambos os processos estão
conclusos para Julgamento.
Chance de perda:

Possível

Análise de impacto em caso de perda do
processo:

Em caso de perda total do processo, haverá o
desembolso pela Companhia do valor
envolvido e eventuais perdas e danos a serem
apuradas em liquidação de sentença.
Contudo, a Companhia não acredita que uma
decisão desfavorável causaria efeito material
adverso sobre sua situação financeira.
Eventual decisão desfavorável poderá gerar
obrigação de regularização junto ao Ministério
da Educação dos cursos de educação a
distância oferecidos pela Universidade
Anhanguera
Uniderp,
denominada
anteriormente
Universidade
para
o
Desenvolvimento do Estado e da Região do
Pantanal, assim como a abstenção do uso da
expressão “presencial – interativa”.

Valor provisionado se houver provisão:

R$ 2.500.000,00 (provisão constituída tendo
em vista as normas contábeis aplicáveis a
combinações de negócios).
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b.6 Ação Civil Pública n.º 5021392-36.2013.4.04.7200
a. Juízo:

VARA FEDERAL

b. Instância:

1ª instância – SÃO JOSÉ-SC

c. Data de
instauração:

10.01.2014

d. Partes no
processo:

MPF/SC x AESA

e. Valores, bens ou
direitos envolvidos:

R$ 1.000.000,00 (atualizado até 31/12/16)

f. Principais fatos:

Ação Civil Pública questionando a cobrança de valores para emissão
de documentos e serviços
Andamento atual: Em acórdão proferido em 13.4.2015, o Tribunal
Regional Federal da 4ª Região ¿ TRF4 decidiu negar provimento ao
recurso de apelação da União, sob o fundamento de que as
cobranças das taxas administrativas estariam embutidas no valor
da mensalidade escolar pago pelos discentes. Em 8.5.2015 a IES
protocolou Recurso Especial em face do acórdão em questão. Em
8.6.2015 o MPF protocolou contrarrazões ao Recurso Especial.
Autos conclusos para exame de admissibilidade do Recurso
Especial desde 29.6.2015. Aguardando julgamento do recurso
especial.

g. Chance de perda:

Provável

h. Análise do impacto
em caso de perda no
processo:

Devido a sentença favorável ao MPF a perda é provável.

i. Valor provisionado
(se houver previsão):

R$ 1.000.000,00
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b.7 Ação Civil Pública - Processo nº - 0001764.04.2011.403.6115
Juízo/Vara:

2ª Vara Federal de São Carlos/SP

Instância:

1ª Instância

Data de instauração:

09.09.2011

Partes no Processo:

Ministério Público Federal x Anhanguera
Educacional Ltda. e outros

Valores, Bens ou Direitos envolvidos:

R$ 1.000.000,00 (atualizado até 31/12/16)

Principais fatos:

Trata-se de Ação civil pública ajuizada pelo
Ministério Público Federal no intuito de discutir
valores praticados pelas demandadas em
contraprestação às atividades puramente
administrativas (expedição de documentos).
Andamento: Ação julgada extinta, aguardando
julgamento do recurso interposto pelo Autor.

Chance de perda:

Possível

Análise de impacto em caso de perda do
processo:

Em caso de perda total do processo, haverá o
desembolso pela Companhia do valor
envolvido e eventuais perdas e danos a serem
apuradas em liquidação de sentença, bem
como a cessação da cobrança de taxas para
atividades administrativas. Contudo, a
Companhia não acredita que uma decisão
desfavorável causaria efeito material adverso
sobre sua situação financeira.

Valor provisionado se houver provisão:

R$ 1.000.000,00 (provisão constituída tendo
em vista as normas contábeis aplicáveis a
combinações de negócios).
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b.8 Ação Civil Pública - Processo nº - 0006647-91.2012.8.26.0292 (676/2012)
Juízo/Vara:

3ª Vara Cível de Jacareí/SP

Instância:

2ª Instância

Data de instauração:

17.05.2012

Partes no Processo:

Ministério Público Estadual x Anhanguera
Educacional Ltda.

Valores, Bens ou Direitos envolvidos:

R$ 1.000.000,00 (atualizado até 31/12/16)

Principais fatos:

Trata-se de Ação civil pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo com
o fito de discutir a ilegalidade de descontos
concedidos aos alunos ingressantes, alegando
infração ao princípio da isonomia.
Andamento: Aguardando julgamento
Recurso Especial interposto pela IES.

do

Chance de perda:

Possível

Análise de impacto em caso de perda do
processo:

Em caso de perda total do processo, a
Companhia deverá conceder os mesmos
descontos para os alunos veteranos e
ingressantes.

Valor provisionado se houver provisão:

R$ 1.000.000,00 (provisão constituída tendo
em vista as normas contábeis aplicáveis a
combinações de negócios).

b.9 Processo Judicial Cível n.º 0063595-66.2011.8.16.0001
Juízo/Vara:
17.ª Vara Cível da Comarca de Curitiba/PR
Instância:
1.ª Instância
Data de instauração:
20.08.2012
Partes no Processo:
Autor: Dreams Law Cursos Ltda.

Valores, Bens ou Direitos envolvidos:
Principais fatos:

Chance de perda:

Réu: Anhanguera Educacional Participações
S. A.
R$ 1.545.994,13 (atualizado até 31/12/16)
Trata-se de ação judicial ajuizada pelo antigo
polo parceiro alegando que a LFG vem
descumprindo cláusulas do contrato de
franquia.
Andamento: A exceção de incompetência
apresentada pela Companhia foi acolhida, a
Autora interpôs agravo de instrumento,
pendente de julgamento. A Companhia
apresentou defesa e aguarda-se prolação de
despacho saneador.
Possível
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Análise de impacto em caso de perda do
processo:
Valor provisionado se houver provisão:

Em caso de perda total do processo, a
Companhia deverá indenizar a Autora da ação
nos termos pleiteados na ação.
R$ 840.066,03 (provisão constituída tendo em
vista as normas contábeis aplicáveis a
combinações de negócios).

b.10 Processo Judicial Cível n.º 0034815-82.2012.8.16.0001
Juízo/Vara:
16.ª Vara Cível da Comarca de Curitiba/PR
Instância:
1.ª Instância
Data de instauração:
13.08.2012
Partes no Processo:
Autor: Dreams Law Cursos Ltda.

Valores, Bens ou Direitos envolvidos:
Principais fatos:

Réu: Anhanguera Educacional Participações
S. A.
R$ 7.880.922,24 (atualizado até 31/12/16)
Trata-se de ação ajuizada pelo antigo polo
parceiro da LFG alegando que a Companhia
vem descumprindo o contrato de franquia.
Andamento:
sentença.

Chance de perda:
Análise de impacto em caso de perda do
processo:
Valor provisionado se houver provisão:

Aguardando

prolação

de

Provável
Em caso de perda total do processo, a
Companhia deverá indenizar a Autora da ação
nos termos pleiteados na ação.
R$ 7.880.922,24

b.11 Processo Judicial Cível n.º 2006.61.08.007239-5
Juízo/Vara:
1.ª Vara Cível da Comarca de Bauru/SP
Instância:
3.ª Instância
Data de instauração:
03.08.2006
Partes no Processo:
Autor: Ministério Público Federal
Valores, Bens ou Direitos envolvidos:
Principais fatos:

Réu: Anhanguera Educacional Ltda.
R$ 1.000.000,00 (atualizado até 31/12/16)
Trata-se de Ação Cível Pública buscando
declaração da nulidade da cobrança da taxa
para expedição de diplomas.
Andamento: Em junho de 2014 foi dado
Provimento ao Recurso Especial declarando o
MP parte legítima. Autos conclusos ao relator.

Chance de perda:
Análise de impacto em caso de perda do
processo:

Provável
A responsabilidade pela demanda é dos
antigos mantenedores, caso a Companhia
venha a sofrer algum prejuízotemos garantias
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Valor provisionado se houver provisão:

contratuais para que a Companhia seja
ressarcida.
R$ 1.000.000,00

b.12 Processo Judicial Cível n.º 11198-54.2014.4.01.3500
Juízo/Vara:
7.ª Vara Federal de Goiânia/GO
Instância:
2.ª Instância
Data de instauração:
02.05.2014
Partes no Processo:
Autor: Ministério Público Federal
Valores, Bens ou Direitos envolvidos:
Principais fatos:

Réu: Anhanguera Educacional Ltda.
R$ 1.000.000,00 (atualizado até 31/12/16)
Trata-se de Ação Civil Pública interposta pelo
Ministério Público Federal para averiguar a
cobrança para a emissão de 1ª via de
documentos acadêmicos.
Andamento: Aguardando julgamento do
Recurso de Apelação interposto pela
Companhia.

Chance de perda:
Análise de impacto em caso de perda do
processo:
Valor provisionado se houver provisão:

Possível
Em caso de perda total do processo, a
Companhia deverá eximir-se de cobrar taxas
para a emissão de 1.ª via de documentos
acadêmicos.
R$ 1.000.000,00 (provisão constituída tendo
em vista as normas contábeis aplicáveis a
combinações de negócios).
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b.13 Processo Judicial Cível n.º 0022497-65.2013.403.6100
Juízo/Vara:
1.ª Vara Federal de São Paulo/SP
Instância:
1.ª Instância
Data de instauração:
15.10.2014
Partes no Processo:
Autor: Ministério Público Federal
Valores, Bens ou Direitos envolvidos:
Principais fatos:

Chance de perda:
Análise de impacto em caso de perda do
processo:
Valor provisionado se houver provisão:

Réu: Anhanguera Educacional Ltda.
R$ 1.000.000,00 (atualizado até 31/12/16)
Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público Federal visando a suspensão
da cobrança de valores para a expedição de
atestado de matrícula, de frequência, de
anuidade ou semestralidades, de histórico
escolar, ou certidão de notas e frequência,
declaração de aproveitamento escolar,
declaração de conclusão de curso, certidão de
autorização ou reconhecimento de curso,
solicitação de cópia da matriz curricular,
conteúdo programático por disciplina e
conteúdo programático do curso, dos alunos
inscritos em todos os cursos ministrados pela
Anhanguera, bem como daqueles que já
colaram grau, mas não obtiveram, não
retiraram ou não conseguiram a obtenção de
certidões, atestados e declarações em virtude
do não pagamento de tarifas.
Andamento:
Aguardando
prolação
de
sentença desde março de 2015.
Possível
Em caso de perda total do processo, a
Companhia deverá eximir-se de cobrar taxas
para a emissão dos referidos documentos
listados na ação.
Não há valor provisionado para essa
demanda.
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b.14 Ação Civil Pública - Processo nº - 5003619-18.2012.4.04.7101
Juízo/Vara:

2ª Vara Federal de Rio Grande.

Instância:

1ª Instância

Data de instauração:

31.05.2012

Partes no Processo:

Ministério Público Federal x Anhanguera
Educacional Ltda.

Valores, Bens ou Direitos envolvidos:

R$ 1.000.000,00 (atualizado até 31/12/16)

Principais fatos:

Objeto: Ação civil pública ajuizada pelo
Ministério Público Federal visando a
paralização da cobrança da taxa para
transferência entre Instituições de Ensino
Superior (IES).
Andamento: Ação julgada parcialmente
procedente,
foi interpostop Recurso de
Apelação, porém foi NEGADO PROVIMENTO.
Aguardando
sentença.

fase

de

cumprimento

de

Chance de perda:

Provável

Análise de impacto em caso de perda do
processo:

Em caso de perda total do processo, a
Companhia deverá cessar a cobrança para
que seja emitido os documentos necessários
à transferência dos alunos para outra IES.

Valor provisionado se houver provisão:

R$ 1.000.000,00
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b.15 Ação Civil Pública - Processo nº - 0011862-36.2011.4.03.6119
Juízo/Vara:

1ª Vara Federal de Guarulhos

Instância:

1ª Instância

Data de instauração:

09.11.2011

Partes no Processo:

Ministério Público Federal x Associação de
Ensino Superior Elite S/C Ltda.

Valores, Bens ou Direitos envolvidos:

R$ 1.000.000,00 (atualizado até 31/12/16)

Principais fatos:

Objeto: Ação civil pública ajuizada pelo
Ministério Público Federal para apuração da
cobrança de taxas para realização de serviços
aos alunos puramente administrativos.
Andamento: Aguardando julgamento de
recurso de agravo de instrumento interposto
pela Anhanguera face a decisão que antecipou
os efeitos da tutela suspendendo a cobrança
de taxas administrativas.

Chance de perda:

Possível

Análise de impacto em caso de perda do
processo:

Em caso de perda total do processo, haverá o
desembolso do valor envolvido e eventuais
perdas e danos a serem apuradas em
liquidação de sentença, caso a Companhia
tenha que desembolsar algum pagamento, o
valor envolvido nesta ação não causaria efeito
material adverso sobre sua situação
financeira.

Valor provisionado se houver provisão:

R$ 1.000.000,00 (provisão constituída tendo
em vista as normas contábeis aplicáveis a
combinações de negócios).
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b.16 Ação Civil - Processo nº - 064.08.016137-9
Juízo/Vara:

Foro de São José

Instância:

1ª Instância

Data de instauração:

31.12.2011

Partes no Processo:

APD e Outros x Anhanguera Educacional
Ltda.

Valores, Bens ou Direitos envolvidos:

R$ 2.919.985,69 (atualizado até 31/12/16)

Principais fatos:

Cuida-se e ação ordinária com pedido de
liminar para obrigar a requerida ao
adimplemento obrigacional de franquear a
matrícula dos autores em instituição de
ensino superior, arcando com os custas
financeiros.

Chance de perda:

Possível

Análise de impacto em caso de perda do
processo:

Em caso de perda total do processo, haverá o
desembolso do valor a ser apurado em
liquidação de sentença, porém, parte da
responsabilidade é dos vendedores de forma
que a Companhia não arcará com o total do
pagamento. Mesmo que a Companhia tenha
que desembolsar este pagamento, o valor
envolvido nesta ação não causaria efeito
material adverso sobre sua situação
financeira.

Valor provisionado se houver provisão:

Não há valor
demanda.

provisionado

para

essa
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b.17 Ação Civil - Processo nº - 1033746-74.2016.8.26.0002
Juízo/Vara:

Foro Central da Capital - Fórum João Mendes
Júnior

Instância:

44ª Vara Cível

Data de instauração:

27.09.2016

Partes no Processo:

CIC x Anhanguera Educacional Ltda.

Valores, Bens ou Direitos envolvidos:

R$ 9.427.944,44 (atualizado até 31/12/16)

Principais fatos:

Ação de cobrança de locação de imóvel.

Chance de perda:

Possível

Análise de impacto em caso de perda do
processo:

Em caso de perda total do processo, haverá o
desembolso do valor a ser apurado em
liquidação de sentença, porém, parte da
responsabilidade é dos vendedores de forma
que a Companhia não arcará com o total do
pagamento. Mesmo que a Companhia tenha
que desembolsar este pagamento, o valor
envolvido nesta ação não causaria efeito
material adverso sobre sua situação
financeira.

Valor provisionado se houver provisão:

Não há valor
demanda.

c.

provisionado

para

essa

Contingências tributárias

Em 31 de dezembro de 2016, nós e nossas controladas éramos parte em diversos processos
judiciais e administrativos de natureza fiscal. Na mesma data, possuíamos contingências no
montante de R$ 932 milhões e provisão no montante de R$ 309 milhões para nossos processos
fiscais.
Dentre os processos judiciais e administrativos de natureza fiscal que representavam
contingências relevantes para nós em 31 de dezembro de 2016, destacam-se os descritos a
seguir:
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c.1 Ação Civil Pública n.º 2007.36.00.000687-2
a. Juízo:

4ª Vara Federal de Mato Grosso

b. Instância:

1ª instância

c. Data de

03.12.2003

instauração:
d. Partes no

Autor:

Fazenda

Nacional

processo:

Réus: UNIC Superiores de Cuiabá e Altamiro Belo Galindo

e. Valores, bens ou

R$ 1.590.266,27 (atualizado até 31/12/16)

direitos envolvidos:
f. Principais fatos:

Em 2003, o Ministério Público propôs esta Ação Civil Pública
solicitando a condenação da UNIC e do Sr. Altamiro Belo Galindo
ressarcimento integral do dano material causado à União e
indenização relativa ao dano moral coletivo aos destinatários das
bolsas de estudo, sob alegação de que o financiamento
concedido à UNIC pelo Ministério da Ação e Bem-Estar Social não
teria sido utilizado para a concessão de bolsas de estudo e
assistência educacional, mas na aquisição de equipamentos,
material

de

consumo

e

obras

educacionais

visando

aperfeiçoamento da estrutura acadêmica e física da UNIC.
O processo encontra-se concluso para julgamento desde
27.04.2011.
g. Chance de perda:

Possível

h. Análise do impacto

Eventual condenação relacionada a este processo poderá ser

em caso de perda no

suportada pela garantia de R$65 milhões decorrente do Contrato

processo:

de Compra e Venda do IUNI, celebrado em 12 de março de 2010,
por nós e Altamiro Belo Galindo, atualizada até 31/12/2016.
Todavia, caso o prognóstico dos Advogados que acompanham
os processos judiciais de filantropia e do Tribunal de Contas da
União não se confirme e o IUNI Educacional S.A. venha a ser
condenado por meio de decisão irrecorrível, os valores das
condenações poderão ser superiores à referida garantia
contratual, e, no que exceder, suportadas por nós.

i. Valor provisionado

Não há valor provisionado para esta demanda.

(se houver previsão):
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c.2 Processo Judicial Tributário n.º 2004.36.00.005583-0
Juízo/Vara:

4ª Vara Federal de Mato Grosso

Instância:

1ª instância

Data de instauração:

16.07.2004

Partes no Processo:

Autora: União Federal
Réus: UNIC – União das Escolas Superiores
de Cuiabá e Altamiro Belo Galindo

Valores, Bens ou Direitos envolvidos:

R$ 6.528.810,87 (atualizado até 31/12/16).

Principais fatos:

A União Federal postulou a execução da
UNIC e Altamiro Belo Galindo, sob o
argumento de que o Tribunal de Contas da
União, por meio do Acórdão nº 220/2002,
determinou à UNIC o pagamento do valor de
R$ 2.161.909,24, em virtude de desvio de
finalidade

na

aplicação

dos

recursos

concedidos pelo Ministério da Ação e Bem
Estar Social.
O processo encontra-se na fase de
instrução e julgamento sem data
designada para audiência.
Chance de perda:

Possível

Análise de impacto em caso de perda do
processo:

Eventual condenação relacionada a este
processo poderá ser suportada pela garantia
de R$65 milhões decorrente do Contrato de
Compra e Venda do IUNI, celebrado em 12
de março de 2010, por nós e Altamiro Belo
Galindo,
atualizada
até
31/12/2016.
Todavia, caso o prognóstico dos advogados
que acompanham os processos judiciais de
filantropia e do Tribunal de Contas da União
não se confirme e o IUNI Educacional S.A.
venha a ser condenado por meio de decisão
irrecorrível, os valores das condenações
poderão ser superiores à referida garantia
contratual, e, no que exceder, suportadas
por nós.

Valor provisionado se houver provisão:

Não há valor provisionado para esta
demanda.
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c.3 Processo Judicial Tributário 0002874-03.2013.4.01.3600
Juízo/Vara:

4.ª Vara Federal de Cuiabá/MT

Instância:

1ª instância

Data de instauração:

23.12.2014

Partes no Processo:

Autora: União Federal
Réus: Iuni Educacional S. A.

Valores, Bens ou Direitos envolvidos:

R$ 24.319.745,63 (atualizado até 31/12/16).

Principais fatos:

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial
afim de ver adimplido débito no montante de
R$ 16.582.346,98, concernente a débito
apurado pela Secretaria de Controle Externo
do Tribunal de Contas da União, referente a
decisão do TCU que julgou irregulares as
prestações de contas da IUNI, acerca do
convênio firmado com o Ministério da Ação
Social e Educação e Cultura (extinto),
conforme
Acórdãos n.ºs 4716/2009 e
6534/2009, processos administrativos n.ºs
425.127/1993-1,
004.745/1998-1,
425.150/1997-6,
425.178/1997-8
e
004.741/1998-6.

Andamento: Aguardando
sentença.

prolação de

Chance de perda:

Possível

Análise de impacto em caso de perda do
processo:

Eventual condenação relacionada a este
processo poderá ser suportada pela garantia
de R$65 milhões decorrente do Contrato de
Compra e Venda do IUNI, celebrado em 12 de
março de 2010, por nós e Altamiro Belo
Galindo, atualizada até 31/12/2016.

Valor provisionado se houver provisão:

Não há provisão para este processo.
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c.4 Processo
Judicial Tributário
n.º 15062-33.2010.4.01.3600
Juízo/Vara:

4.ª Vara Federal de Cuiabá/MT

Instância:

2.ª Instância

Data de instauração:

24.04.2013

Partes no Processo:

Autor: Fazenda Nacional

Réu: Iuni Educacional S. A.
Valores, Bens ou Direitos envolvidos:

R$ 16.269.858,10 (atualizado até 31/12/16).

Principais fatos:

Trata-se de execução fiscal ajuizada com
vistas a cobrança dos débitos previdenciários
objetos das CDA's nº 35.987.783-4
(R$ 6.950.503,98) e 36.266.009-3 (R$
2.682.051,68), em vista da homologação do
pedido de desistência da ação com relação as
demais
CDA's
números
35.868.337-8,
35.868.340,08, 35.947.217-6, 35.947.218-4,
36.266.008-5, 36.393.266-6, 37.065.420-0 e
37.133.432-2, período de competência 1/06 a
6/06 e 7/07 a 8/07.

Andamento: Aguardando julgamento do
Recurso de Apelação interposto pela IES.
Chance de perda:

Remoto

Análise de impacto em caso de perda do
processo:

Eventual condenação relacionada a este
processo poderá ser suportada pela garantia
de R$65 milhões decorrente do Contrato de
Compra e Venda do IUNI, celebrado em 12 de
março de 2010, por nós e Altamiro Belo
Galindo, atualizada até 31/12/2016.

Valor provisionado se houver provisão:

Não há valor provisionado para essa
demanda.

c.5 Processo Judicial Tributário n.º 2006.34.00.028493-8
a. Juízo:

Fazenda Pública

b. Instância:

1.ª Instância

c. Data de instauração:

13.08.2013
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d. Partes no processo:

Autor: Fazenda Nacional

Réu: Iuni Educacional S. A.
e. Valores, bens ou
direitos envolvidos:

R$ 33.281.250,80 (atualizado até 31/12/16).

f. Principais fatos:

Trata-se de anulação da NFLD n.º 35.611.413-9, período de
competência 1/99 a 2/03, relativa a contribuição sociais incidentes
sobre a quota patronal, observado operíodo do lançamento:
jan/1999 a fev/2003
Andamento: Aguardando julgamento do Embargos à Execução
opostos pela IES.

g. Chance de perda:

Possível

h. Análise do impacto
em caso de perda no
processo:

Eventual condenação relacionada a este processo poderá ser
suportada pela garantia de R$65 milhões decorrente do Contrato de
Compra e Venda do IUNI, celebrado em 12 de março de 2010, por
nós e Altamiro Belo Galindo, atualizada até 31/12/2016.

i. Valor provisionado (se
houver previsão):

Não há valor provisionado para essa demanda.

c.6 Processo Judicial Tributário n.º 5024515-51.2013.404.7100
a. Juízo:

14.ª Vara Federal de Porto Alegre/RS

b. Instância:

2.ª Instância

c. Data de instauração:

30.09.2013

d. Partes no processo:

Autor: Luiz Cláudio Tavares de Lemos

Réu: Iuni Educacional S. A.
e. Valores, bens ou
direitos envolvidos:

R$ 56.670.928,98 (atualizado até 31/12/16).

f. Principais fatos:

Trata-se de Ação Popular proposta com o fito de anular o Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS concedido à
IUNI, com validade no período de 22/03/05 a 21/03/08, com
fundamento de não ter sido a IUNI.
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Andamento: Ação julgada improcedente, aguardando julgamento
do Recurso de Apelação interposto pelo Autor.
g. Chance de perda:

Remoto

h. Análise do impacto
em caso de perda no
processo:

Eventual condenação relacionada a este processo poderá ser
suportada pela garantia de R$65 milhões decorrente do Contrato de
Compra e Venda do IUNI, celebrado em 12 de março de 2010, por
nós e Altamiro Belo Galindo, atualizada até 31/12/2016.

i. Valor provisionado (se
houver previsão):

Não há valor provisionado para essa demanda.

c.7 Processo Judicial Tributário n.º 1523142-58.2015.8.26.0090
a. Juízo:

Vara das Execuções Fiscais Municipais da Comarca de São
Paulo/SP

b. Instância:

1.ª Instância

c. Data de instauração:

30.06.2015

d. Partes no processo:

Autor: Prefeitura Municipal de São Paulo

Réu: Anhanguera Educacional Ltda. (Academia Paulista Anchieta –
Uniban)
e. Valores, bens ou
direitos envolvidos:

R$ 14.718.719,16 (atualizado até 31/12/16).

f. Principais fatos:

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de São Paulo
referente ao ISSQN da Unidade Campo Limpo do período
compreendido entre fevereiro/2007 a janeiro/2012.

Andamento: Aguardando julgamento da exceção de préexecutividade
g. Chance de perda:

Provável

h. Análise do impacto
em caso de perda no
processo:

Tendo em vista que a maior parte da responsabilidade é dos antigos
mantenedores, em eventual perda, a Anhanguera poderá descontar
dos alugueres pagos aos antigos mantenedores.

i. Valor provisionado (se
houver previsão):

R$ 14.718.719,16
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c.8 Processo Judicial Tributário n.º 1523139-06.2015.8.26.0090
a. Juízo:

Vara das Execuções Fiscais Municipais da Comarca de São
Paulo/SP

b. Instância:

1.ª Instância

c. Data de instauração:

03.07.2015

d. Partes no processo:

Autor: Prefeitura Municipal de São Paulo

Réu: Anhanguera Educacional Ltda. (Academia Paulista Anchieta –
Uniban)
e. Valores, bens ou
direitos envolvidos:

R$ 15.188.273,26 (atualizado até 31/12/16).

f. Principais fatos:

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de São Paulo
referente ao ISSQN da Unidade Maria Cândida do período
compreendido entre fevereiro/2007 a janeiro/2012.

Andamento: Aguardando
executividade

julgamento

da

exceção

de

pré-

g. Chance de perda:

Provável

h. Análise do impacto
em caso de perda no
processo:

Tendo em vista que a maior parte da responsabilidade é dos antigos
mantenedores, em eventual perda, a Anhanguera poderá descontar
dos alugueres pagos aos antigos mantenedores.

i. Valor provisionado (se
houver previsão):

R$ 15.188.273,26

c.9 Processo Judicial Tributário n.º 1523037-81.2015.8.26.0090
a. Juízo:

Vara das Execuções Fiscais Municipais da Comarca de São
Paulo/SP

b. Instância:

1.ª Instância

c. Data de instauração:

03.07.2015

d. Partes no processo:

Autor: Prefeitura Municipal de São Paulo
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Réu: Anhanguera Educacional Ltda. (Academia Paulista Anchieta –
Uniban)
e. Valores, bens ou
direitos envolvidos:

R$ 13.751.164,07 (atualizado até 31/12/16).

f. Principais fatos:

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de São Paulo
referente ao ISSQN da Unidade Marte do período compreendido
entre fevereiro/2007 a janeiro/2012.

Andamento: Aguardando julgamento da exceção de préexecutividade
g. Chance de perda:

Provável

h. Análise do impacto
em caso de perda no
processo:

Tendo em vista que a maior parte da responsabilidade é dos
antigos mantenedores, em eventual perda, a Anhanguera poderá
descontar dos alugueres pagos aos antigos mantenedores.

i. Valor provisionado (se
houver previsão):

R$ 13.751.164,07

c.10 Processo Judicial Tributário n.º 1532011-10.2015.8.26.0090
a. Juízo:

Vara das Execuções Fiscais Municipais da Comarca de São Paulo

b. Instância:

1.ª Instância

c. Data de instauração:

15.07.2015

d. Partes no processo:

Autor: Prefeitura Municipal de São Paulo

Réu: Anhanguera Educacional Ltda. (Academia Paulista Anchieta –
Uniban)
e. Valores, bens ou
direitos envolvidos:

R$ 12.122.697,15 (atualizado até 31/12/16).

f. Principais fatos:

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de São Paulo
referente ao ISSQN da Unidade Morumbi do período compreendido
entre fevereiro/2007 a janeiro/2012.

Andamento: Aguardando
executividade
g. Chance de perda:

julgamento

da

exceção

de

pré-

Provável

PÁGINA: 85 de 518

Formulário de Referência - 2017 - KROTON EDUCACIONAL S.A.

Versão : 12

4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes
h. Análise do impacto
em caso de perda no
processo:

Tendo em vista que a maior parte da responsabilidade é dos antigos
mantenedores, em eventual perda, a Anhanguera poderá descontar
dos alugueres pagos aos antigos mantenedores.

i. Valor provisionado (se
houver previsão):

R$ 12.122.697,15

c.11 Processo Judicial Tributário n.º 1531995-56.2015.8.26.0090
a. Juízo:

Vara das Execuções Fiscais Municipais da Comarca de São
Paulo/SP

b. Instância:

1.ª Instância

c. Data de instauração:

15.07.2015

d. Partes no processo:

Autor: Prefeitura Municipal de São Paulo

Réu: Anhanguera Educacional Ltda. (Academia Paulista Anchieta –
Uniban)
e. Valores, bens ou
direitos envolvidos:

R$ 16.841.025,96 (atualizado até 31/12/16).

f. Principais fatos:

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de São Paulo
referente ao ISSQN da Unidade Rudge do período compreendido
entre fevereiro/2007 a janeiro/2012.

Andamento: Aguardando julgamento da exceção de préexecutividade
g. Chance de perda:

Provável

h. Análise do impacto
em caso de perda no
processo:

Tendo em vista que a maior parte da responsabilidade é dos antigos
mantenedores, em eventual perda, a Anhanguera poderá descontar
dos alugueres pagos aos antigos mantenedores.

i. Valor provisionado (se
houver previsão):

R$ 16.841.025,96

c.12 Processo Judicial Tributário n.º 1531994-71.2015.8.26.0090
a. Juízo:

Vara das Execuções Fiscais Municipais da Comarca de São
Paulo/SP

b. Instância:

1.ª Instância
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c. Data de instauração:

15.07.2015

d. Partes no processo:

Autor: Prefeitura Municipal de São Paulo

Réu: Anhanguera Educacional Ltda. (Academia Paulista Anchieta –
Uniban)
e. Valores, bens ou
direitos envolvidos:

R$ 17.194.616,78 (atualizado até 31/12/16).

f. Principais fatos:

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de São Paulo
referente ao ISSQN do Colégio Salete do período compreendido
entre fevereiro/2007 a janeiro/2012.

Andamento: Aguardando julgamento da exceção de préexecutividade
g. Chance de perda:

Provável

h. Análise do impacto
em caso de perda no
processo:

Tendo em vista que a responsabilidade é dos antigos mantenedores,
em eventual perda, a Anhanguera poderá descontar dos alugueres
pagos aos antigos mantenedores.

i. Valor provisionado (se
houver previsão):

R$ 17.194.616,78

c.13 Processo Judicial Tributário n.º 29441-94.2010.4.01.3400
a. Juízo:

1ª Vara Federal

b. Instância:

1.ª Instância

c. Data de instauração:

24.03.2015

d. Partes no processo:

Autor: União Federal
Réu: Anhanguera Educacional Ltda.

e. Valores, bens ou
direitos envolvidos:

R$ 21.362.949,69 (atualizado até 31/12/16).

f. Principais fatos:

Trata-se de ação que visa o reconhecimento dos recolhimentos
indevidos da Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social (COFINS), bem como à repetição dos valores pagos
indevidamente pela autora nos últimos 10 anos, ou seja, desde
junho de 2000 até a transformação da natureza jurídica de cada
entidade em instituição com fins lucrativos.

g. Chance de perda:

Possível
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h. Análise do impacto
em caso de perda no
processo:

Mesmo que a Companhia tenha que desembolsar este pagamento,
o valor envolvido nesta ação não causaria efeito material adverso
sobre sua situação financeira.

i. Valor provisionado (se
houver previsão):

Não há valor provisionado para essa demanda.

c.14 Processo Judicial Tributário n.º 2009.36.00.000180-5
a. Juízo:

Fazenda Pública

b. Instância:

1.ª Instância

c. Data de instauração:

26.04.2013

d. Partes no processo:

Autor: INSS
Réu: IUNI Educacional S/A.

e. Valores, bens ou
direitos envolvidos:

R$ 16.950.709,12 (atualizado até 31/12/16).

f. Principais fatos:

Trata-se de ação anulatória de crédito tributário (cota patronal) com
pedido de tutela antecipada que visa: a) a concessão de tutela
antecipada para anular o crédito tributário consubstanciado na
NFLD 35.800.709-7, período de competência 5/03 a 9/04;b)
alternativamente, caso seja diverso o entendimento do juízo, requer
a concessão da tutela antecipada para suspender a exigibilidade do
crédito tributário consubstanciado na NFLD 35.800.709-7, tendo em
vista a necessidade deste ato no caso da autora, em face do
parcelamento tributário, cujo prazo para adesão expira-se no dia 15
de setembro; e ao final a procedência da ação, determinando-se a
anulação da NFLD mencionada, tendo em vista que a autora é
detentora do direito de usufruir à imunidade tributária, conforme
previsto no artigo 195, § 7º, da Constituição Federal. Período
antecedente a validade do CEAS - A ação judicial corresponde
apenas ao crédito tributário 709-7.

g. Chance de perda:

Possível

h. Análise do impacto
em caso de perda no
processo:

Eventual condenação relacionada a este processo poderá ser
suportada pela garantia de R$65 milhões decorrente do Contrato de
Compra e Venda do IUNI, celebrado em 12 de março de 2010, por
nós e Altamiro Belo Galindo, atualizada até 31/12/2016.

i. Valor provisionado (se
houver previsão):

Não há valor provisionado para essa demanda.
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d.

Contingências administrativas

Somos parte em um processo administrativo que tramitam perante o Tribunal de Contas da União
e seis processos judiciais, em face da UNIC e do Sr. Altamiro Belo Galindo, na qualidade de
administrador da UNIC à época. Tais processos têm por objeto a averiguação de possível desvio
de finalidade na aplicação de recursos públicos de subvenção social destinados a bolsas de
estudos e encontram-se garantidos contratualmente junto ao Sr. Altamiro Belo Galindo e os
processos foram classificados pelos consultores legais que os acompanham como perda remota.

Os processos são demostrados nos quadros a seguir:

d.1 Processo Administrativo Tributário n.º 14094.000060/2010-15
a. Juízo:

Secretaria da Receita Federal do Brasil

b. Instância:

Defesa administrativa – SRFB em Cuiabá

c. Data de instauração:

28.01.2011

d. Partes no processo:

Iuni Educacional X Receita Federal

e. Valores, bens ou
direitos envolvidos:

R$ 1.093.407,59 (atualizado até 31.12.2016)

f. Principais fatos:

Trata-se de impugnação ao Auto de Infração n.º 37.318.881-1, já
que foram retificadas as GFIP para apuração da compensação
decorrente do artigo 13 da Lei do Prouni, o que lhe garante o
direito à isenção de 80% da quota patronal.

g. Chance de perda:

Remota

h. Análise do impacto
em caso de perda no
processo:

Tendo em vista a probabilidade de perda remota, não haverá
impacto para a Companhia.

i. Valor provisionado (se
houver previsão):

Não há provisão.

d.2 Processo Administrativo Tributário n.º 10183.722473/2011-85
a. Juízo:

Secretaria da Receita Federal do Brasil

b. Instância:

Defesa administrativa – SRFB em Cuiabá
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c. Data de instauração:

05.09.2011

d. Partes no processo:

Iuni Educacional e HGU X Receita Federal

e. Valores, bens ou
direitos envolvidos:

R$ 4.498.252,21 (atualizado até 31.12.2016)

f. Principais fatos:

Refere-se aos Autos de Infração n.º 37.333.728-0 que visa à
cobrança do PIS e COFINS devidas pela Associação de Proteção à
Maternidade e à Infância de Cuiabá, mantenedora do Hospital
Geral de Cuiabá de 01/2006 a 03/2008, tendo sido arrolada a

g. Chance de perda:

Remota

h. Análise do impacto
em caso de perda no
processo:

Não haverá impacto para a Companhia tendo em vista que a
dívida fiscal seria do Hospital Geral de Cuiabá e não da
Companhia.

i. Valor provisionado (se
houver previsão):

Não há.

d.3 Processo Administrativo Tributário n.º 10183.722471/2011-96
a. Juízo:

Delegacia da Receita Federal em Cuiabá/MT

b. Instância:

2.ª Instância

c. Data de instauração:

26.04.2013

d. Partes no processo:

Autor: Delegacia da Receita Federal

Réu: Iuni Educacional S. A.
e. Valores, bens ou
direitos envolvidos:

R$ 31.906.273,18 (atualizado até 31/12/16).

f. Principais fatos:

Tratam-se de autos de infração resultantes do termo de
verificação fiscal consubstanciado no Mandado de Procedimento
Fiscal (MPF) n. º 01.3.01.00-2009-00354-0, emitido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Cuiabá-MT, para apuração do PIS
e COFINS, tendo em vista a suspensão da imunidade
constitucional da instituição no período de fato gerador
compreendido entre 1/2006 e 3/2008 (10183.722471/2011-96).

Andamento: Negado provimento ao recurso voluntário
apresentado. Aguarda-se o envio a origem para fins de adoção dos
recursos cabíveis.
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g. Chance de perda:

Possível

h. Análise do impacto
em caso de perda no
processo:

Eventual condenação relacionada a este processo poderá ser
suportada pela garantia de R$65 milhões decorrente do Contrato
de Compra e Venda do IUNI, celebrado em 12 de março de 2010,
por nós e Altamiro Belo Galindo, atualizada até 31/12/2016.

i. Valor provisionado (se
houver previsão):

Não há valor provisionado para essa demanda.

d.4 Processo Administrativo Tributário n.º 10183.722470/2011-41
a. Juízo:

Delegacia de Receita Federal em Cuiabá/MT

b. Instância:

2.ª Instância

c. Data de instauração:

26.04.2013

d. Partes no processo:

Autor: Delegacia da Receita Federal

Réu: Iuni Educacional S. A.
e. Valores, bens ou
direitos envolvidos:

R$ 91.391.498,79 (atualizado até 31/12/16).

f. Principais fatos:

Tratam-se de autos de infração resultantes do termo de
verificação fiscal consubstanciado no Mandado de Procedimento
Fiscal (MPF) n. º 01.3.01.00-2009-00354-0, emitido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Cuiabá-MT, para apuração do IRPJ
e CSLL, tendo em vista a suspensão da imunidade constitucional
da instituição no período de fato gerador compreendido entre
1/2006 e 3/2008 (10183.722470/2011-41).

Andamento: Negado provimento ao recurso voluntário.
Aguardando formalização do acórdão e remessa dos autos a
origem para fins de intimação do contribuinte e interposição de
recurso.
g. Chance de perda:

Possível

h. Análise do impacto
em caso de perda no
processo:

Eventual condenação relacionada a este processo poderá ser
suportada pela garantia de R$65 milhões decorrente do Contrato
de Compra e Venda do IUNI, celebrado em 12 de março de 2010,
por nós e Altamiro Belo Galindo, atualizada até 31/12/2016.

i. Valor provisionado (se
houver previsão):

Não há valor provisionado para essa demanda.
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d.5 Processo Administrativo Tributários n.º 35087.000014/2006-07
a. Juízo:

Instituto Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT

b. Instância:

2.ª Instância

c. Data de instauração:

25.03.2015

d. Partes no processo:

Autor: Instituto Nacional do Seguro Social

Réu: Iuni Educacional S. A.
e. Valores, bens ou
direitos envolvidos:

R$ 16.380.889,86 (atualizado até 31/12/16).

f. Principais fatos:

Trata-se de Processo Administrativo interposto pelo INSS referente
ao Comprot n. º 35087.000014/2006-07
Andamento: Aguardando julgamento perante a 1ª Turma da 4ª
Câmara de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF).

g. Chance de perda:

Possível

h. Análise do impacto
em caso de perda no
processo:

Eventual condenação relacionada a este processo poderá ser
suportada pela garantia de R$65 milhões decorrente do Contrato
de Compra e Venda do IUNI, celebrado em 12 de março de 2010,
por nós e Altamiro Belo Galindo, atualizada até 31/12/2016.

i. Valor provisionado (se
houver previsão):

Não há valor provisionado para essa demanda.

d.6 Processo Administrativo Tributários n.º 10183.003954/2004-69
a. Juízo:

Delegacia de Receita Federal em Cuiabá/MT

b. Instância:

2.ª Instância

c. Data de instauração:

26.04.2013

d. Partes no processo:

Autor: Delegacia da Receita Federal
Réu: Iuni Educacional S. A.

e. Valores, bens ou
direitos envolvidos:

R$ 5.786.306,20 (atualizado até 31/12/16).

f. Principais fatos:

Auto de Infração para cobrança do PIS sobre faturamento: diferença
apurada entre o valor escriturado e o declarado/pago (1% sobre
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FPAG), para o período compreendido entre julho de 1999 a
dezembro de 2003; (Contribuição: R$ 1.341.339,16; Juros: R$
562.557,89; Multa: R$ 1.006.004,17 - Total: R$ 2.909.901,22, em
14/9/04).
g. Chance de perda:

Remota

h. Análise do impacto
em caso de perda no
processo:

Eventual condenação relacionada a este processo poderá ser
suportada pela garantia de R$65 milhões decorrente do Contrato
de Compra e Venda do IUNI, celebrado em 12 de março de 2010,
por nós e Altamiro Belo Galindo, atualizada até 31/12/2016.

i. Valor provisionado (se
houver previsão):

Não há valor provisionado para essa demanda.

d.7 Processo Administrativo Tributários nº 15540.720352/2012-97
Juízo/Vara:

Delegacia da Receita Federal de Niterói

Instância:

1ª Instância

Data de instauração:

23.10.2012

Partes no Processo:

Delegacia da Receita Federal de Niterói x
Universidade Plínio Leite – Unipli

Valores, Bens ou Direitos envolvidos:

R$ 12.531.092,49 (atualizado até 31/12/16)

Principais fatos:

Objeto: Trata-se de ação fiscal
indevidamente consubstanciada no AI n.
37.322.906-2 pleiteando a quantia de R$
12.531.092,49 (doze milhões, quinhentos e
trinta e um mil, noventa e dois reais e
quarenta e nove centavos), consolidado em
02 de outubro de 2012, referente às
Contribuições incidentes sobre as
remunerações de segurados empregados no
período de 01/2007 a 12/2008, declaradas
nas Guias de Recolhimento de FGTS e nas
informações à previdência Social - GFIP.
Andamento: Em fase de instrução.

Chance de perda:

Possível

Análise de impacto em caso de perda do
processo:

Em caso de perda total do processo, haverá
o desembolso do valor envolvido e eventuais
perdas e danos a serem apuradas em
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liquidação de sentença, porém, a
responsabilidade é dos vendedores de forma
que a Companhia não arcará com o
pagamento. Mesmo que a Companhia tenha
que desembolsar este pagamento, o valor
envolvido nesta ação não causaria efeito
material adverso sobre a situação financeira.
Valor provisionado se houver provisão:

R$ 12.531.092,49 (provisão constituída tendo
em vista as normas contábeis aplicáveis a
combinações de negócios).

d.8 Processo Administrativo Tributários nº 15540.720355/2012-21
Juízo/Vara:

Delegacia da Receita Federal de Niterói

Instância:

1ª Instância

Data de instauração:

23.10.2012

Partes no Processo:

Delegacia da Receita Federal de Niterói x
Universidade Plínio Leite – Unipli

Valores, Bens ou Direitos envolvidos:

R$ 3.820.662,72 (atualizado até 31/12/16)

Principais fatos:

Objeto: Trata-se de ação fiscal
indevidamente consubstanciada no AI n.
51.004.519-7 pleiteando a quantia de R$
7.302.172.43 (sete milhões, trezentos e dois
mil, cento e setenta e dois reais e quarenta e
três centavos), consolidado em 02 de
outubro de 2012, referente às Contribuições
incidentes sobre as remunerações de
segurados empregados no período de
01/2007 a 13/2008, declaradas nas Guias de
Recolhimento FGTS e nas Informações à
previdência Social - GFIP.
Andamento: Em fase de instrução.

Chance de perda:

Possível (Combinações de negócios)

Análise de impacto em caso de perda do
processo:

Em caso de perda total do processo, haverá o
desembolso do valor envolvido e eventuais
perdas e danos a serem apuradas em
liquidação
de
sentença,
porém,
a
responsabilidade é dos vendedores de forma
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que a Companhia não arcará com o
pagamento. Mesmo que a Companhia tenha
que desembolsar este pagamento, o valor
envolvido nesta ação não causaria efeito
material adverso sobre sua situação
financeira.
Valor provisionado se houver provisão:

R$ 3.820.662,72 (provisão constituída tendo
em vista as normas contábeis aplicáveis a
combinações de negócios).

d.9 Processo Administrativo Tributários nº 15540.720353/2012-31
Juízo/Vara:

Delegacia da Receita Federal de Niterói

Instância:

1ª Instância

Data de instauração:

23.10.2012

Partes no Processo:

Delegacia da Receita Federal de Niterói x
Universidade Plínio Leite – Unipli

Valores, Bens ou Direitos envolvidos:

R$ 2.685.234,10 (atualizado até 31/12/16)

Principais fatos:

Objeto:
Trata-se
de
ação
fiscal
consubstanciada no AI n. 37.381.304-0,
pleiteando a quantia de R$ 2.685.234,10 (dois
milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil,
duzentos e trinta e quatro reais e dez
centavos), consolidado em 02 de outubro de
2012, referente às contribuições a cargo da
Instituição, destinada a terceiros (FNDE,
INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE), conforme
previsto no art. 3º da lei nº 11.457 de
16/03/2007, relativas aos pagamentos
efetuados a segurados empregados, no
período de 01/2007 a 13/2008.
Andamento: Em fase de instrução.

Chance de perda:

Possível (Combinações de negócios)

Análise de impacto em caso de perda do
processo:

Em caso de perda total do processo, haverá o
desembolso do valor envolvido e eventuais
perdas e danos a serem apuradas em
liquidação
de
sentença,
porém,
a
responsabilidade é dos vendedores de forma
que a Companhia não arcará com o
pagamento. Mesmo que a Companhia tenha
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que desembolsar este pagamento, o valor
envolvido nesta ação não causaria efeito
material adverso sobre sua situação
financeira.
Valor provisionado se houver provisão:

R$ 2.685.234,10 (provisão constituída tendo
em vista as normas contábeis aplicáveis a
combinações de negócios).

d.10 Processo Administrativo Tributários nº 15540.720366/2012-19
Juízo/Vara:

Receita Federal

Instância:

1ª Instância

Data de instauração:

23.10.2012

Partes no Processo:

Receita Federal x Universidade Plínio Leite –
Unipli

Valores, Bens ou Direitos envolvidos:

R$ 6.576.412,99 (atualizado até 31/12/16)

Principais fatos:

Trata-se de desdobramento do processo
administrativo n. º 15540.720352/2012-19
que se trata de ação fiscal indevidamente
consubstanciada no Auto de Infração n. º
37.322.906-2 que objetiva exacionar a
quantia de R$ 12.531.092,49, consolidado em
02/10/2012, referente às Contribuições
incidentes sobre as remunerações de
segurados empregados no período de
01/2007 a 13/2008, declaradas nas Guias de
Recolhimento FGTS e nas Informações à
previdência Social - GFIP. Figuram como
solidários frente ao crédito fiscal deste as
instituições Colégio Plínio Leite Ltda. e Riga
Participações Ltda.

Chance de perda:

Possível (Combinações de negócios)

Análise de impacto em caso de perda do
processo:

Em caso de perda total do processo, haverá o
desembolso do valor envolvido e eventuais
perdas e danos a serem apuradas em
liquidação
de
sentença,
porém,
a
responsabilidade é dos vendedores de forma
que a Companhia não arcará com o
pagamento. Mesmo que a Companhia tenha
que desembolsar este pagamento, o valor
envolvido nesta ação não causaria efeito
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material adverso
financeira.
Valor provisionado se houver provisão:

sobre

sua

situação

R$ 6.576.412,99 (provisão constituída tendo
em vista as normas contábeis aplicáveis a
combinações de negócios).

d.11 Processo Administrativo Tributários nº 15540.720357/2012-10
Juízo/Vara:

Receita Federal

Instância:

1ª Instância

Data de instauração:

23.10.2012

Partes no Processo:

Receita Federal x Universidade Plínio Leite –
Unipli

Valores, Bens ou Direitos envolvidos:

R$ 6.556.552,64 (atualizado até 31/12/16)

Principais fatos:

Trata-se de desdobramento do processo
administrativo n. º 15540.720352/2012-19
que se trata de ação fiscal indevidamente
consubstanciada no Auto de Infração n. º
37.322.906-2 que objetiva exacionar a
quantia de R$ 12.531.092,49, consolidado em
02/10/2012, referente às Contribuições
incidentes sobre as remunerações de
segurados empregados no período de
01/2007 a 13/2008, declaradas nas Guias de
Recolhimento FGTS e nas Informações à
previdência Social - GFIP. Figuram como
solidários frente ao crédito fiscal deste as
instituições Colégio Plínio Leite Ltda. e Riga
Participações Ltda.

Chance de perda:

Possível (Combinações de negócios)

Análise de impacto em caso de perda do
processo:

Em caso de perda total do processo, haverá o
desembolso do valor envolvido e eventuais
perdas e danos a serem apuradas em
liquidação
de
sentença,
porém,
a
responsabilidade é dos vendedores de forma
que a Companhia não arcará com o
pagamento. Mesmo que a Companhia tenha
que desembolsar este pagamento, o valor
envolvido nesta ação não causaria efeito
material adverso sobre sua situação
financeira.
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Valor provisionado se houver provisão:

R$ 6.556.552,64 (provisão constituída tendo
em vista as normas contábeis aplicáveis a
combinações de negócios).

d.12 Processo Administrativo Tributários nº 13839.000613/2008-00 (MPF nº
0812400/00543/05)
Juízo/Vara:

Receita Federal do Brasil

Instância:

2ª Instância

Data de instauração:

21.12.2007

Partes no Processo:

Receita Federal do Brasil x Anhanguera
Educacional Ltda.

Valores, Bens ou Direitos envolvidos:

R$ 8.423.613,25 (atualizado até 31/12/16)

Principais fatos:

Objeto: auto de infração relativo ao Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica e Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido referentes à
indedutibilidade das doações realizadas para
a Fundação Nacional de Desenvolvimento do
Ensino Superior Particular (FUNADESP) nos
anos de 2003, 2004 e 2005, além de
diferenças apuradas por verificações mensais
nos recolhimentos de Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido entre julho de 2003 e outubro
de 2007, bem como decorrentes de variações
de valores tendo em vista a aplicação da
sistemática “não cumulativa” das receitas
oriundas de cursos de extensão e pósgraduação.
Andamento: Em dezembro/2015, o Recurso
Especial interposto pela PGFN foi admitido
pelo presidente da Câmara, os autos já
baixaram para a EQ TRIAGEM PROCESSO
DIGITAL-DERAT-SPO para intimação da
Empresa em face do acórdão proferido, bem
como das razões de Recurso fazendário.

Chance de perda:

Provável
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Análise de impacto em caso de perda do
processo:

Em caso de perda total do processo, haverá
o desembolso pela Companhia do valor
envolvido e eventuais perdas e danos a
serem apuradas em liquidação de sentença.
Contudo, a Companhia não acredita que uma
decisão desfavorável causaria efeito material
adverso sobre sua situação financeira. A
Companhia entende até a presente data, que
o valor de perda será menor que o valor
envolvido.

Valor provisionado se houver provisão:

R$ 792.875,68

d.13 Processo Administrativo Tributários nº 10830.723790/2013-17
Juízo/Vara:

Delegacia da Receita Federal de Campinas

Instância:

2ª Instância

Data de instauração:

21.12.2007

Partes no Processo:

Delegacia da Receita Federal de Campinas x
Anhanguera Educacional Ltda.

Valores, Bens ou Direitos envolvidos:

R$ 3.724.284,10 (atualizado até 31/12/16)

Principais fatos:

Objeto: Trata-se de Auto de Infração de
Obrigações Principais (AIOP) relativamente a
glosa de compensação indevida de créditos
inexistentes informadas em GFIP - Guia de
Recolhimento do FGTS e informações
Previdência
Social
em
relação
as
competências 03/2010 a 06/2011 e 08/2011 a
12/2011.

Chance de perda:

Possível (Combinações de negócios)

Análise de impacto em caso de perda do
processo:

Em caso de perda total do processo, haverá o
desembolso pela Companhia do valor
envolvido e eventuais perdas e danos a serem
apuradas em liquidação de sentença.
Contudo, a Companhia não acredita que uma
decisão desfavorável causaria efeito material
adverso sobre sua situação financeira.

Valor provisionado se houver provisão:

R$ 2.932.437,91 (provisão constituída tendo
em vista as normas contábeis aplicáveis a
combinações de negócios).
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d.14 Processo Administrativo Tributários nº 10830.720564/2012-95
Juízo/Vara:

Receita Federal

Instância:

2ª Instância

Data de instauração:

30.01.2012

Partes no Processo:

Receita Federal x Anhanguera Educacional
Ltda.

Valores, Bens ou Direitos envolvidos:

R$ 1.369.122,22 (atualizado até 31/12/16)

Principais fatos:

Objeto: Auto de Infração - Contribuição
Previdenciária. Fatos Gerados: 01/2009 a
12/2010. Fisco Federal objetiva a cobrança de
Contribuição Previdenciária sobre o montante
destinado pela empresa ao plano de
previdência complementar, o qual beneficia
apenas parte dos funcionários.

Chance de perda:

Possível (Combinações de negócios)

Análise de impacto em caso de perda do
processo:

Em caso de perda total do processo, haverá o
desembolso pela Companhia do valor
envolvido e eventuais perdas e danos a serem
apuradas em liquidação de sentença.
Contudo, a Companhia não acredita que uma
decisão desfavorável causaria efeito material
adverso sobre sua situação financeira.

Valor provisionado se houver provisão:

R$ 1.250.896,93 (provisão constituída tendo
em vista as normas contábeis aplicáveis a
combinações de negócios).

d.15 Processo Administrativo Tributários nº 10830.720565/2012-30
Juízo/Vara:

Receita Federal

Instância:

2ª Instância

Data de instauração:

30.01.2012

Partes no Processo:

Receita Federal x Anhanguera Educacional
Ltda.

Valores, Bens ou Direitos envolvidos:

R$ 1.837.084,02 (atualizado até 31/12/16)
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Principais fatos:

Objeto: Auto de Infração - Contribuição
Previdenciária. Fatos Gerados: 04/2007 a
04/2008 (stock) e 05/2077 a 12/2008
(previdência complementar). Fisco Federal
objetiva a cobrança de Contribuição
Previdenciária sobre o montante destinado
pela empresa ao plano de previdência
complementar, o qual beneficia apenas parte
dos funcionários. Há também cobrança de
multa relativa à apresentação da GFIP com
dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições
previdenciárias.

Chance de perda:

Possível (Combinações de negócios)

Análise de impacto em caso de perda do
processo:

Em caso de perda total do processo, haverá o
desembolso pela Companhia do valor
envolvido e eventuais perdas e danos a serem
apuradas em liquidação de sentença.
Contudo, a Companhia não acredita que uma
decisão desfavorável causaria efeito material
adverso sobre sua situação financeira.

Valor provisionado se houver provisão:

R$ 1.714.907,67 (provisão constituída tendo
em vista as normas contábeis aplicáveis a
combinações de negócios).

d.16 Processo Administrativo Tributários nº 10830.720566/2012-84
Juízo/Vara:

Receita Federal

Instância:

2ª Instância

Data de instauração:

30.01.2012

Partes no Processo:

Receita Federal x Anhanguera Educacional
Ltda.

Valores, Bens ou Direitos envolvidos:

R$ 1.897.919,80 (atualizado até 31/12/6)

Principais fatos:

Objeto: Auto de Infração - Contribuição
Previdenciária. Fatos Gerados: 04/2009 a
04/2010 a 12/2010 (remuneração a
administrador). Fisco Federal objetiva a
cobrança de Contribuição Previdenciária sobre
o montante destinado pela empresa ao plano
de previdência complementar, o exercício de
stock options, em ambos os casos,
"benefícios¨ previstos para apenas parte dos

PÁGINA: 101 de 518

Formulário de Referência - 2017 - KROTON EDUCACIONAL S.A.

Versão : 12

4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes
funcionários da empresa e remuneração a
administrador não informada na GFIP.

Chance de perda:

Possível (Combinações de negócios)

Análise de impacto em caso de perda do
processo:

Em caso de perda total do processo, haverá o
desembolso pela Companhia do valor
envolvido e eventuais perdas e danos a serem
apuradas em liquidação de sentença.
Contudo, a Companhia não acredita que uma
decisão desfavorável causaria efeito material
adverso sobre sua situação financeira.

Valor provisionado se houver provisão:

R$ 1.733.692,66 (provisão constituída tendo
em vista as normas contábeis aplicáveis a
combinações de negócios).

d.17 Processo Administrativo Tributários nº 22/2013
Juízo/Vara:

Secretaria da Fazenda

Instância:
Data de instauração:

02.12.2013

Partes no Processo:

Secretaria da Fazenda x UNIME L. Freitas

Valores, Bens ou Direitos envolvidos:

R$ 9.852.353,80 (atualizado até 31/12/16)

Principais fatos:

Objeto: Trata-se de lançamento fiscal visando
à cobrança de ISS referente ao período
compreendido entre 01/2008 e 02/2012, no
qual entende que os valores das bolsas do
Prouni, Promuni e Fies não foram incluídos na
base de cálculo do tributo apurado e
recolhido.

Chance de perda:

Provável

Análise de impacto em caso de perda do
processo:

Em caso de perda total do processo, haverá o
desembolso pela Companhia do valor
envolvido e eventuais perdas e danos a serem
apuradas em liquidação de sentença.
Contudo, a Companhia não acredita que uma
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decisão desfavorável causaria efeito material
adverso sobre sua situação financeira.
Valor provisionado se houver provisão:

R$ 9.852.353,80

d.18 Processo Administrativo Tributários nº 23/2013
Juízo/Vara:

Secretaria da Fazenda

Instância:
Data de instauração:

02.12.2013

Partes no Processo:

Secretaria da Fazenda x UNIME L. Freitas

Valores, Bens ou Direitos envolvidos:

R$ 4.222.437,34 (atualizado até 31/12/16)

Principais fatos:

Objeto: Trata-se de lançamento fiscal visando
à cobrança de ISS referente ao período
compreendido entre 03/2012 e 11/2012, no
qual entende os valores das bolsas do Prouni,
Promuni e Fies não foram incluídos na base de
cálculo do tributo apurado e recolhido.

Chance de perda:

Provável

Análise de impacto em caso de perda do
processo:

Em caso de perda total do processo, haverá o
desembolso pela Companhia do valor
envolvido e eventuais perdas e danos a serem
apuradas em liquidação de sentença.
Contudo, a Companhia não acredita que uma
decisão desfavorável causaria efeito material
adverso sobre sua situação financeira.

Valor provisionado se houver provisão:

R$ 4.222.437,34

d.19 Ação Tributária - Auto de Infração n.º 26/2011
a. Juízo:

Secretaria da Fazenda de Lauro de Freitas

b. Instância:

Defesa administrativa – Secretaria da Fazenda Lauro de Freitas

c. Data de instauração:

27.10.2011

d. Partes no processo:

Unime Lauro de Freitas X Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas

e. Valores, bens ou
direitos envolvidos:

R$ 1.527.757,31 (atualizado até 31.12.2016)
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f. Principais fatos:

Trata-se de lançamento fiscal visando à cobrança de ISS referente
a período compreendido entre 03/2008 e 03/2010, relativo à
diferença entre o valor recolhido com base na isenção do PROUNI
e o valor que entende realmente devido, já que houve a
desconsideração da isenção por descumprimento dos termos
legais, uma vez que houve pagamentos fora do prazo.

g. Chance de perda:

Provável

h. Análise do impacto
em caso de perda no
processo:

Julgamento parcialmente procedente no Conselho de
Contribuintes em julho de 2015.

i. Valor provisionado (se
houver previsão):

R$ 1.472.032,92

d.20 Ação Tributária - 0003797-63.2012.4.01.3600
a. Juízo:

Justiça Federal

b. Instância:

1ª Vara Federal

c. Data de instauração:

25.04.2013

d. Partes no processo:

IUNI Educacional X Fazenda Nacional

e. Valores, bens ou
direitos envolvidos:

R$ 45.947.427,33 (atualizado até 31.12.2016)

f. Principais fatos:

Trata-se de ação anulatória dos créditos tributários
números:36.631.736-9, período de competência 7/06, 13/06,
01/07, 06/07 e 4/08;36.720.018-0, período de competência 10/07
a
9/08,36.739.302-6,
período
de
competência
01/10/200539.300.299-3, período de competência 11/05 e
09/07,37.324.274-3, período de competência 10/07 a
01/0839.982.132-5, período de competência 01/02/2008Cumulada
com pedido de tutela antecipada com provimento de natureza
acautelatória e oferecimento de caução real, para determinar a
expedição da CND ou da CPD-EN em nome da autora, caso as
razões de impedimento para emissão de certidão de regularidade
fiscal se limitem aos débitos fiscais em debate na demanda judicial.
Período do fato gerador abrangido pelo CEAS - validade 22/3/2005
a
21/3/2008
Processo
de
renovação/CNAS
n.
71010.002151/2003-82;"Após desmembramento deferido, este
crédito reporta-se a parte de quota patronal abrangida pela
validade do CEAS; Período do fato gerador abrangido pelo CEAS validade 22/3/2005 a 21/3/2008 - Processo de renovação/CNAS n.
71010.002151/2003-82;Parte de quota patronal abrangida pela
validade do CEAS; Período do fato gerador abrangido pelo CEAS -
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validade 22/3/2005 a 21/3/2008 - Processo de renovação/CNAS n.
71010.002151/2003-82;Período do fato gerador abrangido pelo
CEAS - validade 22/3/2005 a 21/3/2008 - Processo de
renovação/CNAS n. 71010.002151/2003-82;
g. Chance de perda:

Remoto

h. Análise do impacto
em caso de perda no
processo:

Juntada em 15/6/2016 petição da União com alegações finais.
Aguarda-se prolação de sentença.

i. Valor provisionado (se
houver previsão):

Não há valor provisionado para esta demanda.

d.21 Ação Tributária - 004820-83.2008.4.01.3600
a. Juízo:

Justiça Federal

b. Instância:

3ª Vara Federal

c. Data de instauração:

26.04.2013

d. Partes no processo:

IUNI Educacional X Fazenda Nacional

e. Valores, bens ou
direitos envolvidos:

R$ 27.303.417,76 (atualizado até 31.12.2016)

f. Principais fatos:

Visa anular
35.012.149-4
35.012.150-8
35.611.418-0
60.025.603-0

g. Chance de perda:

Possível

h. Análise do impacto
em caso de perda no
processo:

Aguarda-se prolação de sentença.

i. Valor provisionado (se
houver previsão):

Não há valor provisionado para esta demanda.

os créditos tributários descritos nas NFLD´s:.
- Período: 12 e 13/98 - R$ 1.199.514,33;.
- Período: 01 a 12/99 - R$ 8.744.578,09;.
- Período: 09/00 a 02/03 - R$ 1.073.969,27;.
- Período: 09/97 a 04/98 - R$ 3.995.322,78.
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d.22 Ação Tributária - 205/2014
a. Juízo:

Prefeitura de Osasco

b. Instância:

1ª Instância

c. Data de instauração:

16.04.2014

d. Partes no processo:

Anhanguera Educacional X Prefeitura Municipal de Osasco

e. Valores, bens ou
direitos envolvidos:

R$ 10.727.492,50 (atualizado até 31.12.2016)

f. Principais fatos:

Auto de infração consigna a cobrança de ISSQN incidente sobre a
prestação de serviços educacionais, sob o fundamento de que
houve o recebimento de valores referentes à prestação do citado
serviço sem a devida tributação, referente ao período de 03/2009
até 02/2014.

g. Chance de perda:

Possível (Combinações de negócios)

h. Análise do impacto
em caso de perda no
processo:

Aguarda-se prolação de sentença.

i. Valor provisionado (se
houver previsão):

R$ 10.158.384,90 (provisão constituída tendo em vista as normas
contábeis aplicáveis a combinações de negócios).

d.23 Ação Tributária - 0320100.2016.00176
a. Juízo:

Posto Fiscal

b. Instância:

1ª Instância

c. Data de instauração:

05.07.2016

d. Partes no processo:

Anhanguera Educacional X Receita Federal

e. Valores, bens ou
direitos envolvidos:

R$ 13.612.156,81 (atualizado até 31.12.2016)

f. Principais fatos:

02 Autos de Infração, um de IRPJ (R$ 10.005.364,03) e outro de
CSLL (R$ 3.606.792,78), totalizando R$ 13.612.156,81.
Procedimento
Fiscal
n.º
0320100.2016.00176.
Processo
Administrativo n.º 10320-722.565/2016-58.

g. Chance de perda:

Possível
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h. Análise do impacto
em caso de perda no
processo:

Aguarda-se prolação de sentença.

i. Valor provisionado (se
houver previsão):

Não há valor provisionado para esta demanda.
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4.4 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos cujas partes
contrárias

sejam

administradores,

ex-administradores,

controladores,

ex-

controladores ou investidores
Não há processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos, em que nós ou nossas
controladas sejamos partes e cujas partes contrárias sejam nossos administradores ou exadministradores, controladores ou ex-controladores ou nossos investidores ou de nossas
controladas.
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4.5 – Processos sigilosos relevantes
Não há processos sigilosos relevantes em que nós e/ou nossas controladas sejamos parte e que
não tenham sido divulgados na seção 4.3 deste Formulário de Referência.
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4.6 – Processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, não
sigilosos e relevantes em conjunto
Contingências tributárias
Em 31 de dezembro de 2016, éramos parte em processos tributários repetitivos ou conexos, que
totalizavam, aproximadamente, R$476 milhões, distribuídos entre contingência provável,
possível e remota, nos valores de R$ 128 milhões, R$222 milhões, R$126 milhões
respectivamente e baseados em fatos e causas jurídicas semelhantes, que não estejam sob sigilo
e que em conjunto sejam relevantes, conforme tabela abaixo:
a. valores envolvidos

R$ 476 milhões

c. prática do emissor ou de

Discussão da condição de entidade filantrópica e sua

sua controladora que causou

repercussão fiscal referente a controlada IUNI no

tal contingência

montante de R$ 348 milhões, temos garantia contratual
de R$ 65 milhões caso haja perda no processo.
Discussão do tributo municipal de ISSQN de nossa
controlada Anhanguera (Ex-Uniban) no montante de R$
128 milhões, sendo R$ 9 milhões responsabilidade
própria e R$ 119 milhões responsabilidade do exmantenedor.

Contingências cíveis
Em 31 de dezembro de 2016, éramos parte em processos cíveis repetitivos ou conexos, que
totalizavam, aproximadamente, R$131,2 milhões, distribuídos entre contingência provável,
possível e remota, nos valores de R$ 28,4 milhões, R$ 98,3 milhões, R$ 4,5 milhões
respectivamente e baseados em fatos e causas jurídicas semelhantes, que não estejam sob sigilo
e que em conjunto sejam relevantes, conforme tabela abaixo:
a. valores envolvidos

R$ 131 milhões

c. prática do emissor ou de

Ações de alunos que postulam a exclusão do seu nome

sua controladora que causou

em órgãos de proteção de crédito; solicitação de emissão

tal contingência

de diplomas em atraso, com pedido adicional de
indenização por danos morais em ambos os casos.

Contingências trabalhistas
Em 31 de dezembro de 2016, éramos parte em processos trabalhistas repetitivos ou conexos,
que totalizavam, aproximadamente, R$18,5 milhões, baseados em fatos e causas jurídicas
semelhantes, que não estejam sob sigilo e que em conjunto sejam relevantes, conforme tabela
abaixo:
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a. valores envolvidos

R$ 18,5 milhões

c. prática do emissor ou de

Diferenças salariais cobradas em processo de natureza

sua controladora que causou

coletiva.

tal contingência

4.6.1 – Valor total provisionado dos processos descritos no item 4.6
Dos processos relacionados acima R$ 174,9 milhões estão provisionados, sendo:
Matéria

Valores provisionados

Cível

R$ 28,4 milhões

Trabalhista

R$ 18,5 milhões

Tributário

R$ 128 milhões
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4.7

– Outras contingências relevantes

Em 2014 fizemos adesão ao parcelamento fiscal instituído pela Lei 12.996/2014 - REFIS DA
COPA, com um montante total de débito fiscal de aproximadamente R$109,0 milhões de
responsabilidade dos ex-mantenedores do grupo Uniasselvi, alienado por nós em 29/02/2016. O
débito objeto de adesão ao REFIS foi integralmente quitado com recursos próprios dos exmantenedores, à vista. Os principais tributos que foram objeto de adesão ao REFIS são INSS,
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Em 2015, a controlada de Anhanguera (ex-Uniban) recebeu execuções fiscais de tributos
municipais no montante total de R$ 128 milhões. Os processos são de responsabilidade
compartilhada, sendo R$ 119 milhões de responsabilidade do ex-mantenedor e R$ 9 milhões de
responsabilidade da Companhia.
Além da informação acima, não há outras contingências relevantes que não tenham sido
divulgadas neste Formulário de Referência ou que o valor de provável desembolso de caixa
segundo nossos consultores legais não esteja compreendido no montante provisionado por nós.
Termos de Ajustamento de Conduta ou TAC
Em 1° de fevereiro de 2011, o IUNI Educacional – UNIC SINOP Aeroporto Ltda. assinou Termo
de Ajustamento de Conduta, ou TAC, com a Procuradoria Regional do Trabalho da 23ª Região,
se comprometendo a (i) observar a duração do trabalho não superior a 8 horas diárias e 44
semanais, facultada à compensação de horários e a redução de jornada mediante acordo ou
convenção coletiva de trabalho; (ii) abster-se de prorrogar a jornada normal de trabalho, salvo,
excepcionalmente, dentro do limite legal de 2 horas diárias; (iii) conceder intervalo mínimo de 1
hora e no máximo de 2 horas para repouso e alimentação, sob pena de pagamento de multa de
R$ 300,00 por item descumprido e por trabalhador encontrado em situação irregular.
Em 23 de janeiro de 2008, a União das Escolas Superior em Cuiabá (mantenedora da UNIC –
Universidade de Cuiabá) assinou TAC nº 04/2008 com a Procuradoria Regional do Trabalho da
23ª Região, em que a Sociedade se comprometeu a (i) não exigir que a jornada de trabalho de
seus empregados ultrapasse 8 horas diárias e o módulo de 44 semanais, salvo o limite legal de 2
horas diárias (ii) conceder intervalo interjornada de no mínimo 11 horas consecutivas, (iii)
conceder intervalo mínimo de 1 hora e no máximo de 2 horas para repouso e alimentação, (iv)
conceder repouso semanal remunerado de 24 horas consecutivas, sob pena de pagamento de
multa de R$ 8.000,00 por cada irregularidade constatada.
Em 13 de junho de 2009, União Metropolitana de Ensino Paranaense (Faculdade Pitágoras –
Campus Metropolitana) assinou TAC com a Procuradoria Regional do Trabalho da 9ª Região, em
que extinguiu a Ação Civil Pública n.º 01036.2009.019.09.00.2, em trâmite perante a 2ª Vara do
Trabalho de Londrina/PR, no qual a Sociedade se comprometeu a (i) abster-se de promover
medidas discriminatórias (redução salarial) em relação aos salários de seus professores; (ii)
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quando efetuar despedidas sem justa causa, abster-se de contratar trabalhadores em substituição
aos despedidos com salários inferiores ao percebidos por estes; (iii) restabelecer, a partir de
setembro de 2009, o valor da hora/aula dos empregados que sofreram redução em razão de
Acordo Coletivo; e (iv) abster-se de buscar a redução salarial de seus empregados fora das
hipóteses previstas na Lei n° 4.923/65, sob pena de pagamento de multa diária de R$1.000,00
por empregado prejudicado.
Em 3 de fevereiro de 2011, a Editora e Distribuidora Educacional S.A. comprometeu-se com o
Ministério Público do Trabalho da 3ª Região, através de acordo judicial na Ação Civil Pública nº
00995-2010-136-03-00-0 a: (i) contratar como empregados os trabalhadores contratados como
autônomos, que se ativam na forma dos artigos 2º e 3º da CLT, nas atividades que se enquadrem
em seu objeto social, (ii) abster-se de contratar, por interposta pessoa, física ou jurídica, seja ela
organizada como sociedade comercial, associação ou cooperativa de trabalho, a mão-de-obra
necessária à consecução da sua atividade fim, em especial aquelas relacionadas com o ministério
de ensino de qualquer grau, nível ou natureza, em cursos regulares, formais, livres, de
reciclagem, de aperfeiçoamento, de treinamento, bem como de assistência técnica e
administrativa na área educacional e, ainda, (iii) respeitar, no caso de contratos temporários de
trabalho, as normas que regem tal modalidade de contratação, em especial as previstas nos
artigos 443 a 453 da CLT; sob pena de pagamento de multa de R$ 1.000,00 por trabalhador
encontrado em situação contrária ao ajuste.
Em 11 de setembro de 2013, a Editora e Distribuidora Educacional S.A, Unidade Teixeira de
Freitas-BA, assinou o TAC n° 75.2013 e assume o compromisso das seguintes obrigações: (i)
observar a jornada legal de que trata o artigo 7°, XIII, da CF/88, qual seja, duração do trabalho
normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a
redução mediante acordo ou convenção coletiva do trabalho, respeitando o intervalo de repouso
ou alimentação em conformidade com art. 71 da CLT e não superar o limite de duas horas diárias
da jornada de trabalho de seus empregados (CLT, arts. 61 e 66), (ii) controlar a jornada de
trabalho dos empregados por meio manual, mecânico ou eletrônico, conforme disposição do
artigo 74, § 2°, da CLT, (iii) não exigir dos empregados execução de serviço diverso do constante
na Carteira de Trabalho e Previdência Social; sob pena de pagamento de multa de R$ 1.000,00
por trabalhador encontrado em situação contrária ao ajuste.
Em 16 de março de 2015, a Anhanguera, situada em Valinhos – SP, assinou o TAC 66/2015 do
Ministério Público do Trabalho, se comprometendo cumprir uma cota de 778 pessoas com
deficiência.
Em 13 de abril de 2015, a Unime de Lauro de Freitas, assinou o TAC de n° 96/2015 do Ministério
Público do Trabalho, se comprometendo a individualizar valores das contas de FGTS de
empregados e/ou ex-empregados, publicando inclusive edital de convocação para que os exempregados indicados pela CEF se apresentem com os respectivos documentos necessários a tal
individualização.
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Em 30 de setembro de 2015, a Anhanguera, situada em Belo Horizonte - MG, assinou o TAC de
n° 0024.14.006899-0 do Procon-MG, se comprometendo a fornecer informações claras, precisas
e ostensivas, de forma discriminada, sobre os valores cobrados pelos serviços oferecidos no
boleto referente à mensalidade.
Em 5 de outubro de 2015, a Editora e Distribuidora Educacional S/A, situada em Londrina - PR,
assinou o TAC, tendo em vista, atender os termos do relatório de vistoria do Projeto Técnico
emitido pelo CORPO DE BOMBEIROS. Com este mesmo objeto, a Anhanguera, situada em Taboão
da Serra - SP, também assinou um TAC.
Em 04 de novembro de 2016 foi assinado um aditivo ao TAC assinado em 2015 pela Editora e
Distribuidora Educacional S/A, situada em Londrina – PR, tendo em vista, regularizar e adequar
as instalações em conformidade com as normas de segurança contra incêndio e pânico, previstos
no Código de Prevenção do Corpo de Bombeiros do Paraná, tendo como prazo a data limite de
27 de setembro de 2017.
Questões Criminais
Os seguintes processos criminais foram selecionados porque podem implicar em contingências
não criminais, especialmente contingências tributárias.

Inquérito Policial n.º 170/2014-4
Juízo:

Delegacia de Polícia Federal em Sorocaba/SP

Instância:

1.ª Instância Administrativa

Data de instauração:

12.11.2014

Partes no processo:

Anhanguera Educacional Ltda.

Valores, Bens ou Direitos envolvidos:

R$ 0,00.

Principais fatos:

Utilização de documentos não válidos visando o
credenciamento de cursos junto ao MEC.

Chance de perda:

Remoto

Análise de impacto em caso de perda do
processo:

Não haverá impacto em caso de perda, uma vez que
trata-se de procedimento investigativo.

Valor provisionado, se houver provisão:

Não há provisão

Inquérito Policial n.º 253/2015
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Juízo:

9.º Distrito Policial de Osasco/SP

Instância:

1.ª Instância Administrativa

Data de instauração:

12.04.2016

Partes no processo:

Anhanguera Educacional Ltda

Valores, Bens ou Direitos envolvidos:

R$ 0,00

Principais fatos:

Denúncia feita por professor relatando suposto
crime de falsidade ideológica no preenchimento
dos diários de classe.

Chance de perda:

Remoto

Análise de impacto em caso de perda do
processo:

Não haverá impacto em caso de perda, uma vez
que trata-se de procedimento investigativo.

Valor provisionado, se houver provisão:

Não há provisão

Questões Ambientais
Os seguintes processos ambientais foram selecionados porque podem implicar em contingências
tributárias e/ou ambientais.
Procedimento Administrativo n.º 16/00171/13
Juízo:

Companhia de Tecnologia de Saneamento
Ambiental – CETESB

Instância:

1ª Instância

Data de instauração:

04.03.2015

Partes no processo:

Autor: Companhia de Tecnologia de Saneamento
Ambiental – CETESB
Ré: Anhanguera Educacional Ltda, sucessora por
incorporação da União para Formação, Educação
e Cultura do ABCUnifec)

Valores, Bens ou Direitos envolvidos:

R$ 0,00

Principais fatos:

Trata-se de Auto de infração com imposição de
penalidade de advertência em razão da área onde
funciona a Unidade estar contaminada uma vez
que antigamente no local funcionava fábrica de
munição.
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Andamento: Aguarda-se análise do o Plano de
Intervenção Preliminar, por parte da CETESB.

Chance de perda:

Remoto

Análise de impacto em caso de perda do
processo:

Eventual
perda
neste
procedimento
administrativo, acarretará a necessidade de sanar
contaminações no Campus, porém, frisa-se que a
responsabilidade e o imóvel são da antiga gestão
da Unidade adquirida pela Anhanguera (UNIFEC).

Valor provisionado, se houver provisão:

Não há valor provisionado para essa demanda.

Procedimento Ambiental Administrativo n.º 14.0482.0000355/2014
Juízo:

Ministério Público do Estado de São Paulo

Instância:

1ª Instância

Data de instauração:

04.02.2014

Partes no processo:

Autor: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ré: Anhanguera Educacional Ltda, sucessora por
incorporação da Academia Paulista Anchieta
(Uniban)

Valores, Bens ou Direitos envolvidos:

R$ 0,00

Principais fatos:

Trata-se de Inquérito Civil instaurado pela
Promotoria do Meio Ambiente de São Paulo para
apurar contaminação do solo e da água pelo fato
de anteriormente à instalação da Unidade
funcionar na área uma indústria de fabricação de
cabos elétricos e injeção de plástico com utilização
de solução acida e alcalina e banho de estanho
durante o processo produtivo.
Andamento: Fase de oitiva de testemunhas

Chance de perda:

Remoto

Análise de impacto em caso de perda do
processo:

Eventual
perda
neste
procedimento
administrativo, acarretará a necessidade de sanar
eventuais contaminações no Campus, porém,
frisa-se que a responsabilidade e o imóvel são da
antiga gestão da Unidade adquirida pela
Anhanguera (UNIBAN).

Valor provisionado, se houver provisão:

Não há valor provisionado para essa demanda.

Procedimento Ambiental Administrativo (Autos de infração 625 e 626/2014)
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Juízo:
Instância:
Data de instauração:
Partes no processo:

Valores, Bens ou Direitos envolvidos:
Principais fatos:

Ministério Público do Estado de São Paulo
1.ª Instância
01.10.2014
Autor: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ré: Anhanguera Educacional Ltda
R$184.269,18
Trata-se de Auto de Infração lavrado pela
Prefeitura Municipal de Campinas, por meio do
qual se imputa multa no valor de 450 UFIC por
árvore abatida na Fazenda Cuscuzeiro, situada à
Avenida Jhon Boyd Dunlop, Jardim Ipaussurama,
cidade de Campinas, estado de São Paulo.
Andamento: Apresentado defesa.

Chance de perda:
Análise de impacto em caso de perda do
processo:
Valor provisionado, se houver provisão:

Provável
Eventual
perda
neste
procedimento
administrativo, deverá a Companhia proceder à
compensação ambiental.
R$ 184.269,18

Procedimento Ambiental Administrativo n.º 388/08-MA
Juízo:
Ministério Público do Estado de São Paulo
Instância:
1.ª Instância
Data de instauração:
02.10.2013
Partes no processo:
Autor: Ministério Público do Estado de São Paulo

Valores, Bens ou Direitos envolvidos:
Principais fatos:

Ré: Anhanguera Educacional Ltda
R$ 0,00
Trata-se de Inquérito Civil nº 388/08 - MA, que
investiga as condições necessárias à redução de
impactos em decorrência do projeto de construção
da FAC 5.
Andamento: Apresentado defesa.

Chance de perda:
Análise de impacto em caso de perda do
processo:
Valor provisionado, se houver provisão:

Remoto
Eventual
perda
neste
procedimento
administrativo, deverá a Companhia proceder à
compensação ambiental.
Não há valor provisionado para essa demanda.
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4.8 – Regras do país de origem e do país em que os valores mobiliários estão
custodiados
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia possui sede no Brasil e seus valores mobiliários
encontram-se custodiados no país.

PÁGINA: 118 de 518

Formulário de Referência - 2017 - KROTON EDUCACIONAL S.A.

Versão : 12

5.1 - Política de gerenciamento de riscos
5.1. Em relação aos riscos indicados no item 4.1, informar:
a) se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos,
destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e,
em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política
A Companhia não possui política formalizada para gerenciamento de riscos. A Alta Administração
tem o entendimento que até o presente momento a exposição da mesma aos fatores de riscos
expostos no item 4.1 é estável, dentro dos limites entendidos como adequados.
Os fatores de riscos aplicáveis à Companhia e eventuais riscos emergentes são analisados e
priorizados anualmente por meio de Análise Geral de Riscos (AGR), ponto a partir do qual é
realizado o planejamento das atividades a serem realizadas no ano subsequente no âmbito de
controles internos, compliance e auditoria interna para posterior validação Comitê de Auditoria.
O objetivo é alinhar as atividades dessas áreas aos temas identificados como de maior exposição
para a Companhia.
Ainda, em que pese não adotar uma política de gerenciamento de riscos formalizada, a nossas
abordagens são orientadas por melhores práticas como COSO (Committee of Sponsoring
Organization of the Treadway Commission) e ISO31000.
O Código de Conduta Kroton tem como objetivo nortear e deixar explícitos os comportamentos
considerados aceitáveis ou repudiados pela Companhia. O documento considera a opinião de
diversas áreas da companhia que, alinhadas a nossa Missão, Visão e Valores, se empenharam
em classificar as ações consideradas adequadas para o bom funcionamento dos processos. O
curso sobre o Código de Conduta Kroton disponível na Universidade Kroton é de realização
obrigatória para todos colaboradores, sendo realizado na etapa de integração para todos os
colaboradores recém-admitidos.
A Companhia possui em seu Canal Confidencial Kroton (CCK) o principal meio de recebimento de
relatos referente à possíveis descumprimentos do Código de Conduta e outros (Manual
Anticorrupção e outras normas e políticas internas). O CCK, por permitir o anonimato do relator,
não viabiliza a identificação de quais tiveram sua origem interna e/ou externamente. No ano de
2016 tivemos 26 relatos que originaram trabalhos de investigação e auditoria, sendo o resultado
desses apresentados trimestralmente ao Comitê de Auditoria. Quando constatada a procedência
do relato mediante entendimento dos fatos e das fragilidades processuais que causaram a
ocorrência, são definidas (Auditoria Interna, RH e Jurídico) medidas administrativas aplicáveis
aos envolvidos e ações necessárias para evitar a recorrência das mesmas (Auditoria Interna e
área de negócios envolvida).
b) Os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos, quando houver,
incluindo:
i) Os riscos para os quais se busca proteção
A Companhia busca se proteger dos riscos citados no item 4.1 e outros, classificados conforme
sua natureza como estratégico, financeiro, operacional ou legal. A forma de proteção mais
adequada para cada um deles é executada no estabelecimento ação ideal após realização da
Análise Geral de Riscos (AGR) e priorização destes riscos por meio de sua probabilidade de
ocorrência e impacto potencial, dentre outros critérios.
ii) A estratégia de proteção patrimonial (hedge)
A Companhia não utiliza instrumentos de hedge para proteção patrimonial.
iii) Os instrumentos utilizados para proteção (hedge)
A Companhia não utiliza instrumentos de hedge para proteção patrimonial.
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iv) Os parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos
O gerenciamento dos riscos possui alguns papéis e responsabilidades. Os “donos dos riscos” são
as áreas de negócios, responsáveis por conduzir e manter as atividades de controle
implementadas de forma a garantir que os riscos residuais se mantenham em níveis satisfatórios.
A área de Controles Internos e Auditoria Interna realiza auditoria nos processos, de forma a
auxiliar as áreas de negócio (atuação consultiva) no amadurecimento das atividades de controles
e fornecer avaliação independente (atuação avaliativa) ao Comitê de Auditoria, responsável pela
supervisão do gerenciamento dos riscos.
v) Se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção
patrimonial (hedge) e quais são esses objetivos
A Companhia não utiliza instrumentos de hedge para proteção patrimonial.
vi ) A estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos
A área de Controles Internos e Auditoria Interna atualmente é consolidadora das informações
relacionadas ao gerenciamento de Riscos na Companhia. Tal área, embora possua atividades
relacionadas à Controles Internos e também auditoria interna, tem sua independência reforçada
por meio de seu reporte funcional ao Comitê de Auditoria e administrativo para alta Administração
da Kroton (CFO).
O Comitê de Auditoria, um dos comitês consultivos estabelecidos pelo Conselho com o objetivo
de obter os elementos e subsídios necessários ao processo decisório do Board, atualmente é
composto por três membros efetivos, que, dentre outras atribuições, assessora o Conselho de
Administração em assuntos relacionados à auditoria, riscos, compliance e governança.
c) Adequação da estrutura operacional de controles internos para verificação da
efetividade da política adotada
A Companhia entende que a estrutura e abordagem de riscos e controles internos estabelecida
até a data referência do presente documento se mostrou eficaz no cumprimento das estratégias
e objetivos estabelecidos pelo Comitê de Auditoria.
A luz de novas normas relacionadas ao gerenciamento de riscos e controles internos e aplicáveis
às Companhias de capital aberto, identificou-se, em alinhamento entre Alta Administração,
Comitê de Auditoria e auditores externos, a necessidade de aprimoramento nas abordagens e
escopos cobertos em avaliações de riscos e controles internos. Assim sendo, a Companhia
estabeleceu ações visando amadurecer e ampliar o escopo a abordagem de gerenciamento de
riscos e controles internos nos anos subsequentes.
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5.2. Em relação aos riscos indicados no item 4.2, informar:
a) se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos,
destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e,
em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política
A Companhia não possui política formalizada para gerenciamento de todos riscos apontados no
item 4.2. Atualmente temos formalizadas as políticas de PDD e de Investimentos, que
estabelecem regras e critérios para os temas considerados mais relevantes associados aos riscos
de mercado enfrentados pela Companhia.
b) Objetivos e Estratégias da política de gerenciamento de riscos
i) Riscos para os quais se busca proteção
Nós estamos expostos aos riscos gerais de mercado e adotamos planos de ação para tentar
mitigá-los. Entre estes riscos estão (i) a inflação que pode afetar nossa estrutura de custos (preço
de insumos para educação básica, aluguel de imóveis e salário de professores), (ii) as oscilações
nas taxas de juros, que afetam diretamente o nosso ativo e passivo; e (iii) a perda de poder de
compra do consumidor, que pode afetar nossos níveis de inadimplência, evasão e captação de
novos alunos para o ensino superior. Não possuímos exposição cambial, já que nossas receitas e
nossos custos diretos não são atreladas a moedas estrangeiras, bem como não contraímos dívidas
em moeda estrangeira.
Em relação à inflação, nós temos conseguido administrar tais riscos com o reajuste anual médio
de nossas mensalidades acima da inflação e dos nossos principais custos, bem como do preço
das coleções de educação básica.
Adicionalmente, monitoramos continuamente as taxas de juros de mercado com o objetivo de
avaliar a eventual necessidade de contratação de operações para proteção contra o risco de
volatilidade dessas taxas. Ainda, restringimos nossa exposição a riscos de crédito associados a
bancos e aplicações financeiras efetuando nossos investimentos em instituições financeiras de
primeira linha.
ii) Instrumentos utilizados para a proteção patrimonial (hedge)
Não utilizamos instrumentos financeiros com objetivo de proteção patrimonial (hedge), pois os
riscos de mercado a que estamos sujeitos, seja no ativo ou no passivo, não representam
importância que justifique tais operações ou, ainda, uma estratégia de proteção patrimonial.
iii) Parâmetros utilizados para o gerenciamento de riscos
Temos o acompanhamento rotineiro dos principais índices que medem a inflação no País e os
confrontamos com os reajustes que realizamos em nossas mensalidades escolares, de modo a
compensarmos os aumentos que temos em nossos custos.
Em relação às taxas de juros de mercado, também mantemos monitoramento rotineiro e contatos
frequentes com instituições financeiras, permitindo que tomemos ações preventivas caso
tenhamos uma majoração das taxas praticadas no mercado acima de percentuais que
consideramos razoáveis para nosso negócio. As aplicações financeiras, de alta liquidez, são
realizadas por meio de definição de estratégias conservadoras, visando principalmente
rentabilidade e segurança. Esses investimentos financeiros referem-se substancialmente a
Fundos de Investimentos administrados por bancos de primeira linha e compostos de, no mínimo,
55% de títulos públicos federais, Certificados de Depósitos Bancários e Letras Financeiras
atrelados à variação do CDI (Certificado de Depósitos Interfinanceiros).
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Monitoramos constantemente nossa carteira de recebíveis e índice de inadimplência no
pagamento das mensalidades escolares por nossos alunos e provisionamos as possíveis perdas
em nossas demonstrações financeiras. Mantemos, ainda, ações de cobrança relativamente às
mensalidades escolares em atraso por nossos alunos, iniciando-se por uma cobrança amigável
no âmbito administrativo e podendo chegar até a cobrança judicial.
Adicionalmente, o nosso Comitê de Auditoria poderá direcionar a nossa Diretoria na determinação
de outros parâmetros do modelo de gestão de nossos riscos, conforme citado no item (f) abaixo.
iv) Indicar se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de
proteção patrimonial (hedge) e quais são esses objetivos
Não operamos instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial ( hedge).
v) Estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos
A luz dos riscos de mercado enfrentados pela Companhia (principalmente endividamento e
investimento) os critérios e riscos são analisados pela Diretoria Financeira e CFO e posteriormente
apresentados e validados formalmente junto ao Comitê Financeiro e de Recursos Humanos.
A área de Controles Internos e Auditoria Interna atualmente é consolidadora das informações
relacionadas ao gerenciamento de Riscos na Companhia. Tal área, embora possua atividades
relacionadas à Controles Internos e também auditoria interna, tem sua independência reforçada
por meio de seu reporte funcional ao Comitê de Auditoria e administrativo para alta Administração
da Kroton (CFO).
O Comitê de Auditoria, um dos comitês consultivos estabelecidos pelo Conselho com o objetivo
de obter os elementos e subsídios necessários ao processo decisório do Board, atualmente é
composto por dois membros efetivos, que, dentre outras atribuições, assessora o Conselho de
Administração em assuntos relacionados à auditoria, riscos, compliance e governança.
c) Adequação da estrutura operacional de controles internos para verificação da
efetividade da política adotada
Entendemos que nossa estrutura operacional é adequada e coerente com nossas diretrizes
estratégicas e com o nosso perfil de risco do negócio no que se refere aos riscos de mercado
estabelecidos no item 4.2.
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5.3
Em relação aos controles adotados pelo emissor para assegurar a elaboração
das demonstrações financeiras confiáveis, indicar:
a. as principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles,
indicando eventuais imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las
A administração da Companhia é responsável pelo estabelecimento e manutenção de controles
internos e processos que visam fornecer conforto razoável em relação à confiabilidade na
preparação das Demonstrações financeiras e objetivam: a) manutenção de registros que de forma
rigorosa e justa, registre as transações e disposições dos ativos e passivos da Companhia; b)
fornecimento de segurança razoável de que as transações são registradas conforme necessário
para permitir a preparação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC) e as normas internacionais de relatório financeiro (International Financial
Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB)); c)
fornecimento de garantia razoável de em relação à prevenção ou detecção tempestiva de
aquisição, utilização ou destinação não autorizadas dos ativos da Companhia que poderiam ter
um efeito relevante sobre as demonstrações contábeis.
Os Diretores da Companhia entendem, ainda, que os controles internos da Companhia são
suficientes e pertinentes, dado o tipo de atividade e o volume de transações que opera.
Adicionalmente, os Diretores da Companhia esclarecem que permanecem empenhados no
aprofundamento, revisão e melhoria contínua de seus processos, e na implementação de novas
ferramentas para revisão e aprimoramento dos controles internos.
Em razão de suas limitações inerentes, os controles internos sobre as demonstrações contábeis
podem não impedir ou não detectar erros. Da mesma forma, projeções de uma avaliação da
eficácia do controle interno para períodos futuros estão sujeitas ao risco de que os controles
venham a se tornar inadequados por causa de mudanças nas condições, ou que o grau de
adesão às políticas e aos procedimentos venha a se deteriorar.
b. as estruturas organizacionais envolvidas
As práticas e controles adotados são gerenciados em conjuntos pelas áreas de Controles Internos
e Auditoria, Contabilidade e Controladoria. A Diretoria de Controladoria é a área responsável pela
elaboração das Demonstrações Financeiras, com a adoção dos princípios contábeis aplicáveis e
seguindo os procedimentos e controles internos estabelecidas pela Companhia. A Gerência de
Controles Internos é a responsável por acompanhar e garantir o cumprimento dos procedimentos
definidos, com o objetivo de transparecer confiança nas informações contábeis registradas e
apresentadas. A gerência de controles internos possui reporte funcional ao Comitê de Auditoria
e administrativo ao Chief Financial Officer – CFO da Companhia.
O Comitê de Auditoria fiscaliza a eficácia dos controles internos e é informado pela Gerência de
controles internos (área que executa trabalhos de auditoria interna) sobre o plano de auditoria
(escopo, cronograma, metodologia), status, resultados e planos de ação determinados pelas
áreas responsáveis no tocante a deficiências e melhorias de controles.
c. se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração
do emissor, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido
acompanhamento
As deficiências de controles identificadas em trabalhos de auditoria (interna e externa) são
consolidados pela área Controles Internos e Auditoria e apresentados oportunamente ao Comitê
de Auditoria, responsável pela supervisão do processo como um todo.
d. deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório
circunstanciados, preparado e encaminhado ao emissor pelo auditor independente,
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nos termos da regulamentação emitida pela CVM que trata do registro do exercício
da atividade de auditoria independente
Utilizamos as recomendações dos auditores independentes para elaboração dos planos de ação
necessários para resolução das deficiências de controle identificadas. Ressaltamos que a
quantidade de deficiências significativas apontada pelos auditores externos foi reduzida frente ao
ano fiscal 2015.
Nesse sentido, relativamente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, nossos
auditores destacaram os seguintes pontos de deficiência (deficiências significativas):
1) Fragilidades na gestão de acessos lógicos para funcionários e terceiros concessão, revogação e revisão de acessos.
Recomendações: Aprimorar os controles relacionados a concessão, revogação e revisão de
acessos:
i.

ii.
iii.

iv.

Implementar a padronização das nomenclaturas e nomes nos sistemas, com o
objetivo de assegurar que os acessos são devidos e removidos
tempestivamente de todos os sistemas e rede.
Revisão periódica de acessos e que a mesma seja devidamente documentada.
Que sejam guardadas as evidências da revisão e da resolução dos conflitos.
Recomendamos ainda que além do chamado solicitando às áreas responsáveis
que realizem a revisão, seja exigido que estas áreas encaminhem para o
departamento de segurança da informação a lista de usuários anterior e a
posterior à revisão apontando os conflitos identificados e a solução para estes,
além do bloqueio de usuários desligados que estão ativos na aplicação.
Aprimorar os procedimentos de concessão de acessos ao banco de dados,
implementando um workflow de aprovação para todas as concessões de
acessos.

2) Ausência de políticas, procedimentos e controles com o objetivo de assegurar um
adequado ambiente que permita a separação de funções e acessos.
Recomendações: Recomendamos que a revisão dos acessos seja realizada periodicamente
e seja devidamente documentada. Que sejam guardadas as evidências da revisão e da
resolução dos conflitos. Recomendamos ainda que além do chamado solicitando às áreas
responsáveis que realizem a revisão, seja exigido que estas áreas encaminhem para o
departamento de segurança da informação a lista de usuários anterior e a posterior à revisão
apontando os conflitos identificados e a solução para estes, além do bloqueio de usuários
desligados que estão ativos na aplicação.
e. comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório
circunstanciados preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas
adotadas.
A Alta Administração da Companhia entende e comenta todas as recomendações da auditoria
independente, incluindo plano de ação e prazo de conclusão. Apresentamos abaixo, os
comentários e medidas tomadas com relação às deficiências apontadas como significativas pelos
auditores independentes.
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1. Fragilidades na gestão de acessos lógicos para funcionários e terceiros concessão, revogação e revisão de acessos.
A Companhia desenvolveu um plano plurianual para mitigação dos riscos relacionados aos
controles de concessão, revogação e monitoramento de usuários. Até que este plano esteja
completamente implementado serão realizados processos periódicos de revisão de acessos pela
Companhia. Adicionalmente, as oportunidades de melhoria relacionadas a excesso de usuários e
segregação de funções a alguns sistemas aplicativos e bancos de dados já foram implementadas
pela Companhia.
2. Ausência de políticas, procedimentos e controles com o objetivo de assegurar um
adequado ambiente que permita a separação de funções e acessos.
A Companhia já está trabalhando no aprimoramento das políticas, na implementação e
formalização dos controles que assegurem a segregação de funções e acessos nos Sistemas
Aplicativos. As áreas de Tecnologia da Informações em conjunto com o time de Controles Internos
passarão a atuar em conjunto no desenvolvimento de ações para mitigação destes riscos, bem
como na formalização dos papéis de trabalho para apresentação ao auditor externo.
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5.4 - Alterações significativas nos principais riscos de mercado
Em relação ao último exercício social, não houve alterações significativas nos principais riscos de
mercado a que estamos expostos.
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5.5 – Outras informações relevantes
A Companhia entende que a estrutura e abordagem de riscos e controles internos estabelecida
até a data referência do presente documento se mostrou eficaz no cumprimento das estratégias
e objetivos estabelecidos pelo Comitê de Auditoria.
A luz de novas normas relacionadas ao gerenciamento de riscos e controles internos e aplicáveis
às Companhias de capital aberto, identificou-se, em alinhamento entre Alta Administração,
Comitê de Auditoria e auditores externos, a necessidade de aprimoramento nas abordagens e
escopos cobertos em avaliações de riscos e controles internos. Assim sendo, a Companhia
estabeleceu ações visando amadurecer e ampliar o escopo a abordagem de gerenciamento de
riscos e controles internos nos anos subsequentes.
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6.1 / 6.2 / 6.4 - Constituição do emissor, prazo de duração e data de registro na CVM

Data de Constituição do Emissor

26/08/1998

Forma de Constituição do Emissor

Sociedade Anônima de Capital Aberto.

País de Constituição

Brasil

Prazo de Duração

Prazo de Duração Indeterminado

Data de Registro CVM

01/12/1998

PÁGINA: 128 de 518

Formulário de Referência - 2017 - KROTON EDUCACIONAL S.A.

Versão : 12

6.3 - Breve histórico
6.3 – Breve histórico
A Kroton Educacional foi fundada em 11 de abril de 1966, na cidade de Belo Horizonte, Estado
de Minas Gerais, com o objetivo de criar um curso preparatório diferenciado para o vestibular,
com foco na qualidade do ensino e no suporte integral na preparação do aluno para o ingresso
em faculdades públicas e particulares.
Em 1971, a Companhia iniciou também as operações escolares no Ensino Básico, por meio da
criação dos Colégios Pitágoras, cuja filosofia de ensino – fundamentada em sólidos princípios de
formação humanística – projetou a marca Pitágoras e a prestação dos serviços educacionais da
Companhia no mercado regional.
Na década de 1980, desenvolvemos um modelo replicável de gestão, objetivando a implantação
e operação de unidades educacionais geograficamente dispersas. Esse modelo, ancorado no
desenvolvimento, padronização e monitoramento dos processos críticos de gestão educacional,
incluindo um sistema de treinamento de docentes e gestores, garantiu a qualidade administrativa
e pedagógica necessária para a escala dessas operações. Já em 1986, esse modelo mostrou-se
extremamente eficaz, e passamos também a prestar nossos serviços educacionais nas
dependências de grandes empresas brasileiras, atendendo aos seus profissionais e aos seus
familiares, bem como gerenciando, simultaneamente, diversas escolas, com mais de 11.000
alunos.
Desde 1997, ampliamos esse modelo, comercializando, em grande escala, a nossa tecnologia
educacional e de gestão para a Educação Básica. Em 2001, após a modificação do marco
regulatório do Ensino Superior, fundamos a primeira faculdade Pitágoras na cidade de Belo
Horizonte, oferecendo cursos de graduação em Administração.
Em julho de 2007, concluímos nossa oferta pública inicial no Brasil, listando nossas Units no Nível
2 de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA, sob o código KROT11, e captando cerca de
R$479 milhões, o que significou uma pulverização de, aproximadamente, 39% do nosso capital
social após o encerramento da oferta. Os recursos da oferta pública inicial foram destinados para
expansão das atividades do Ensino Superior.
Em 2008 e 2009, o Ensino Superior cresceu de forma acelerada por meio de crescimento orgânico
e aquisições.
Em junho de 2009, fizemos um aumento de capital mediante subscrição privada com o aporte de
investimentos do fundo de private equity Advent International no grupo de controle da Pitágoras
Administração e Participações S.A. - PAP, nosso então acionista controlador, o que gerou uma
captação de aproximadamente R$388 milhões para nossa expansão. A entrada da Advent
International reforçou a nossa governança corporativa e criou uma nova cultura de gestão, por
meio da instalação de um novo Conselho de Administração, composto por membros
independentes, quatro Comitês de Gestão (Financeiro, Acadêmico, Recursos Humanos e
Auditoria) e uma nova administração, com experiência diversificada tanto no setor de Educação,
quanto em crescimento e fusões e aquisições. A partir de então o grupo de controle passou a ser
composto pela Advent International e os nossos sócios fundadores.
Em março de 2010, adquirimos 100% do IUNI Educacional S.A. e suas controladas, ou Grupo
IUNI. A complementaridade estratégica e geográfica das operações e a conjugação das melhores
práticas do Grupo IUNI e da Kroton permitiram a criação de uma instituição educacional de escala
nacional, dobrando o tamanho da Kroton no Ensino Superior, com capacidade continuada de
expansão. A gestão do Grupo IUNI mantém-se na nossa administração e o ex-acionista
controlador do Grupo IUNI ficou com uma participação importante de 3,5% do nosso capital
social. Em agosto de 2010, concluímos o processo de integração das operações envolvendo
Pitágoras e o Grupo IUNI e, como resultado, verificamos ganhos com sinergias e maior
possibilidade de crescimento orgânico e via aquisições nos próximos anos.
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O ano de 2011 foi marcado (i) por nossa evolução após a integração das operações com o IUNI,
(ii) pela nova oferta pública de ações, realizada em junho, quando captamos mais de R$370
milhões, (iii) pelas aquisições da Ceama, FAIS e União, e (iv) finalmente, em dezembro de 2011,
pela aquisição da Universidade Norte do Paraná (Unopar) por R$1,3 bilhão. A aquisição da Unopar
é um dos mais relevantes fatos da história da Kroton e está alinhada à estratégia de crescimento
inorgânico e entrada no segmento de Ensino a Distância (EAD). Com a aquisição da Unopar, a
Kroton se consolidou como uma das principais organizações educacionais do mundo,
notadamente dentro do segmento de EAD, no qual a Kroton se tornou a maior plataforma
nacional, atuando em 467 cidades, por meio de 399 polos de Graduação EAD naquele ano.
Já em 2012 tivemos alguns fatos importantes. Em abril realizamos a aquisição da Unirondon, e
em maio de 2012 realizamos a aquisição da Uniasselvi. Isso nos permitiu aumentarmos ainda
mais nossa liderança no segmento de EAD e, além dessa complementariedade, promoveu a nossa
entrada em uma nova região de atuação no Ensino Superior Presencial, por meio de sete unidades
no estado de Santa Catarina, localizadas nos municípios de Blumenau (dois campi), Indaial,
Brusque, Timbó, Rio do Sul e Guaramirim. Com a aquisição, a Kroton passou a contar com mais
de 400 mil alunos de Ensino Superior, reforçando sua presença nacional, especialmente por meio
dos 53 campi de Ensino Presencial e 447 polos de Graduação EAD credenciados pelo MEC. Além
disso, outro fato muito importante foi a nossa migração para o Novo Mercado da BM&FBovespa
realizada em dezembro. Trata-se do mais alto nível de Governança Corporativa, reafirmando a
importância e relevância deste tema para a Kroton.
Durante o ano de 2013, celebramos um acordo de associação com a Anhanguera Educacional
S.A. Recebemos a aprovação da fusão em 14 de maio de 2014 pelo Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (CADE) e em 03 de julho de 2014 pelos acionistas de ambas companhias. O
processo de integração e captura de sinergias foi melhor que o esperado, e atingimos os ganhos
projetados com 2 anos de antecedência: R$394 milhões em 2015, frente aos R$300 milhões
inicialmente esperados para 2017.
Como parte do Acordo em Controle de Concentrações (ACC) realizado pelo Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (CADE) para aprovar a incorporação de ações da
Anhanguera, em 23 de outubro de 2015 foi celebrado o contrato de venda da Uniasselvi pelo
valor de R$ 1.105.000.000,00. Esta venda foi concluída no dia 29 de fevereiro de 2016, sendo
que a partir desta data não temos mais o impacto das operações de Uniasselvi em nossos
resultados.
Ao final de 2015, tivemos 202 novos polos credenciados pelo MEC, parte da solicitação de 448
polos protocolada no MEC em 2012 e elevando nosso número de polos para 910. Os novos polos
são um importante veículo de crescimento para o segmento de EAD da Companhia, e constituem
uma peça fundamental para o aumento da penetração do Ensino Superior no Brasil, considerando
que a Kroton expandiu sua operação de EAD para 104 novos municípios, 42 sem oferta de Ensino
a Distância e 27 sem nenhuma oferta de Ensino Superior. Estes novos polos começaram a operar
já no primeiro semestre de 2016.
Adicionalmente, no dia 08 de julho de 2016, nosso Conselho de Administração e o Conselho de
Administração da Estácio Participações S/A (“Estácio”) aprovaram a combinação de negócios
entre as Companhias, por meio da incorporação das ações da Estácio pela Kroton, na proporção
de 1,281 ação ordinária da Kroton para cada ação ordinária da Estácio, mais a distribuição de
dividendos extraordinários aos acionistas da Estácio no valor de R$ 420 milhões. A operação foi
aprovada pelos respectivos acionistas das Companhias em Assembleias Gerais Extraordinárias
(AGEs) realizadas em 15 de agosto de 2016. A operação e a incorporação das ações estão
sujeitas, entre outras condições usuais nos termos disponíveis no Protocolo e Justificação da
Incorporação das Ações de Emissão da Estácio pela Kroton, à sua aprovação pelo CADE.
Atualmente, a Kroton é uma das maiores organizações educacionais privadas do mundo,
contando com mais de 1 milhão de alunos de Ensino Superior Presencial e a Distância, por meio
de seus 1114 campi e 910 polos ativos de graduação de Ensino a Distância, presentes em 638
municípios brasileiros. A Kroton também oferece Cursos Livres e Idiomas (atendendo a 92.893
alunos em 2016) e Cursos Preparatórios para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)
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e para concursos para carreiras públicas por meio da marca LFG (atendendo a uma média de
25.049 alunos no último trimestre de 2016). Na Educação Básica, nosso principal negócio é a
oferta de Sistemas de Ensino que, em 2016, atendeu a 669 escolas associadas e
aproximadamente 228 mil alunos no setor privado.
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6.5 - Informações de pedido de falência fundado em valor relevante ou de recuperação
judicial ou extrajudicial
6.5 – Informações de pedido de falência fundado em valor relevante ou de
recuperação judicial ou extrajudicial
Até a data deste Formulário de Referência não apresentamos nem sofremos qualquer pedido
de falência, recuperação judicial ou extrajudicial.
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6.6 – Outras informações relevantes
Não há outras informações que julguemos relevantes que não tenham sido abordadas nessa
Seção 6.
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7.1 – Descrição das atividades do emissor e suas controladas
Visão Geral
Somos o maior grupo educacional privado, com fins lucrativos, do Brasil, de acordo com a Hoper
Consultoria, com atuação no setor educacional brasileiro há mais de 50 anos, tendo iniciado as nossas
atividades no ano de 1966. Acreditamos que nosso modelo de negócio é abrangente e diferenciado,
atendendo mais de 1 milhão alunos no Ensino Superior e cerca de 228 mil alunos nos Sistemas de
Ensino para Educação Básica, o que representou 96,4% e 3,6% respectivamente, da nossa Receita
Líquida no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016.
No Ensino Superior, oferecemos cursos de graduação e de pós-graduação nos formatos presencial e
a distância. Adicionalmente, oferecemos cursos livres e de idiomas. Por meio da marca LFG, ofertamos
cursos preparatórios focados no exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e para concursos
para carreiras públicas, sendo uma referência nacional nesse ramo.
Na Educação Básica nosso principal negócio é a oferta, por meio da Rede Pitágoras, de nosso Sistema
de Ensino às Escolas Associadas, que compreendem material didático, serviços de treinamento,
avaliação e tecnologia educacional, suportados por um robusto e eficiente modelo pedagógico.
Também realizamos a gestão de escolas, notadamente para grandes empresas, além de possuir uma
escola própria em Belo Horizonte (MG).
Durante o ano de 2013, celebramos um acordo de associação com a Anhanguera Educacional.
Recebemos a aprovação da fusão em 14 de maio de 2014 pelo Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (CADE) e em 03 de julho de 2014 pelos nossos acionistas.
Adicionalmente, no dia 08 de julho de 2016, nosso Conselho de Administração e o Conselho de
Administração da Estácio Participações S/A (“Estácio”) aprovaram a combinação de negócios entre as
Companhias, por meio da incorporação das ações da Estácio pela Kroton, na proporção de 1,281 ação
ordinária da Kroton para cada ação ordinária da Estácio, mais a distribuição de dividendos
extraordinários aos acionistas da Estácio no valor de R$ 420 milhões. A operação foi aprovada pelos
respectivos acionistas das Companhias em Assembleias Gerais Extraordinárias (AGEs) realizadas em
15 de agosto de 2016. A operação e a incorporação das ações estão sujeitas, entre outras condições
usuais nos termos disponíveis no Protocolo e Justificação da Incorporação das Ações de Emissão da
Estácio pela Kroton, à sua aprovação pelo CADE.
Considerando a venda da Uniasselvi em fevereiro de 2016 como parte do Acordo em Controle de
Concentrações (ACC) realizado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) para
aprovar a incorporação de ações da Anhanguera, apresentamos uma queda na nossa base de alunos
no Ensino Superior entre 2014 e 2016, a uma taxa média composta anual de 4,0%. A nossa receita
líquida consolidada, por sua vez, cresceu a uma taxa média composta anual de 17,9% durante este
mesmo período, amparada pela fusão com a Anhanguera, que afetou apenas 6 meses de 2014, bem
como os impactos positivos dos nossos processos de captação e rematrícula nestes anos. Se
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analisarmos o período de 2015 a 2016, a nossa receita líquida consolidada permaneceu praticamente
em linha, com estabilidade na receita líquida de Ensino Superior apesar da venda de Uniasselvi e um
crescimento de 3,4% na receita líquida de Educação Básica, considerando a maior antecipação na
venda de coleções.
Temos uma presença nacional, contando com 114 unidades de Ensino Superior Presencial e 910 polos
ativos de graduação de Ensino a Distância, localizados em todos os Estados e em 638 municípios do
Brasil.
Apresentamos abaixo a nossa presença no Ensino Superior:
Polos de

Unidades

Graduação

presenciais de

EAD
5

Ensino Superior
0

AL

10

1

AM

11

0

AP

4

1

BA

84

7

CE

22

0

DF

14

4

ES

12

2

GO

54

3

MA

12

6

MG

105

16

MS

48

4

MT

46

12

PA

36

0

PB

9

1

PE

25

0

PI

15

0

PR

61

7

RJ

37

2

Estado
AC
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RN

15

0

RO

12

0

RR

1

0

RS

70

5

SC

30

4

SE

3

0

SP

155

39

TO

14

0

TOTAL

910

114

Em 31 de dezembro de 2016, atendíamos a cerca de 420 mil alunos no Ensino Superior Presencial,
490 mil alunos de Ensino a Distância e 669 Escolas Associadas, com um total de 228 mil alunos na
Educação Básica. Atualmente, contamos com (i) 59 faculdades com a marca Anhanguera, 30
faculdades com a marca Pitágoras, 10 faculdades com a marca UNIC, 7 faculdades com a marca
Unopar, 5 faculdades com a marca UNIME, 2 faculdades com a marca Uniderp e 1 faculdade com a
marca FAMA Macapá; e (ii) uma rede de 910 polos de EAD credenciados pelo MEC com mais de 25.700
ofertas de cursos de graduação à distância. Os polos estão localizados em 635 municípios em todos
os Estados do país.

Ensino Superior
No Ensino Superior, somos o maior grupo educacional privado no Brasil. Oferecemos produtos e
serviços na modalidade presencial e a distância, tendo como missão prestar um serviço de qualidade,
principalmente para jovens trabalhadores e adultos das classes média, média-baixa e baixa, por meio
de nosso modelo acadêmico padronizado e suportado por um relevante componente tecnológico,
tendo por objetivo maximizar a empregabilidade dos nossos alunos.

Ensino Superior Presencial: temos uma oferta completa, com mais de 1.900 cursos de Graduação com
duração de 2 a 6 anos, e 1.685 ofertas de cursos de Pós-Graduação Lato Sensu com duração de 1 a
3 anos, em todas as áreas do saber. São oferecidos os seguintes cursos e programas: (i) Graduação
(Bacharelados, Licenciaturas e Cursos Superiores de Tecnologia); (ii) Pós-Graduação lato sensu e

stricto sensu; (iii) Extensão e (iv) Cursos Livres e de Idiomas. De acordo com Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, ou IBGE, e censo do MEC, de 2014, somos atualmente a maior faculdade de
engenharia do Brasil (que acreditamos ser uma das áreas de maior potencial de crescimento no Ensino
Superior), com uma participação de mercado em linha comparada ao nosso mercado total na
Graduação. Adicionalmente, nosso curso de medicina Uniderp é o melhor curso de medicina do Brasil
pelo CPC, segundo classificação do INEP.
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Ensino Superior a Distância: no final de 2011 passamos a ter uma capilaridade muito grande a partir
da aquisição da Unopar, líder nesse segmento no país, complementado com a aquisição da Uniasselvi
em maio de 2012 e com a fusão com a Anhanguera em julho de 2014. Em 2016, concluímos a venda
da Uniasselvi como parte do Acordo em Controle de Concentrações (ACC) realizado pelo Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (CADE) para aprovar a incorporação de ações da Anhanguera.
Possuímos mais de 25.700 ofertas de cursos de graduação à distância em 910 polos de graduação
distribuídos em todas as regiões do país.

Educação Básica
Estamos entre os maiores Grupos Educacionais em Sistemas de Ensino para a Educação Básica (Hoper
Consultoria de 2016), com 228 mil alunos em 31 de dezembro de 2016, e focamos, principalmente,
na oferta de Sistemas de Ensino para Escolas de Educação Infantil (para crianças entre dois e cinco
anos de idade), Fundamental I e II (entre seis e quatorze anos de idade) e Ensino Médio (15 aos 17
anos de idade), do setor privado, por meio, especificamente, da nossa Rede Pitágoras. Temos uma
solução integrada que abrange:
(i) Coleções de material didático para todos os segmentos da Educação Básica, composto por
livros-texto de todas as disciplinas para alunos, manual para orientação do trabalho do
professor, livros de exercício, livros para estudo de temas transversais e apostilas, em geral,
baseadas em um projeto pedagógico estruturado com mais de 50 anos de tradição;
(ii) Treinamento contínuo para professores e serviços para as Escolas Associadas, que incluem,
entre outros, a consultoria na gestão da escola e eventos direcionados aos professores, pais,
alunos e diretores das Escolas Associadas;
(iii) Tecnologia educacional e ferramentas multimídia para suporte ao ensino; e
(iv) Sistema próprio e diferenciado de avaliação das Escolas Associadas, por meio do nosso
Instituto INADE, ou Instituto de Avaliação e Desenvolvimento Educacional.
Temos também um Colégio próprio de Educação Básica localizado na cidade de Belo Horizonte, no
Estado de Minas Gerais, cuja principal função consiste em apresentar e expor as soluções educacionais
dos nossos Sistemas de Ensino para as Escolas Associadas e potenciais Escolas Associadas.
Oferecemos também contratos de operação de escolas a grandes empresas brasileiras, direcionadas
às famílias de seus funcionários.

Outros negócios
Cursos Livres e de Idiomas
A Kroton também disponibiliza cursos livres em várias de suas unidades presenciais e polos de EAD
das diferentes marcas. Tais cursos são de curta duração e oferecem ao aluno mais uma oportunidade
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de desenvolvimento e aumentar seus conhecimentos em diferentes áreas de concentração, como
Gestão, Educação, Exatas e Idiomas. Em 2016, a Companhia ofereceu esses cursos a 92.893 alunos,
um crescimento de 18,3% em relação ao ano anterior.
Cursos Preparatórios (LFG)
Por meio da marca LFG, a Companhia oferta cursos preparatórios focados no exame da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB) e em concursos para carreiras públicas. Sempre posicionada como
referência em cursos preparatórios, a LFG registrou uma média de 25.049 alunos ao longo do último
trimestre de 2016, uma alta de 40,2% na comparação com o mesmo período de 2015.

Programa Universidade para Todos (“PROUNI”)
O PROUNI foi criado em 2005, por meio da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, e tem por
finalidade a concessão de bolsas de estudo integrais e parciais a alunos de baixa renda em cursos de
graduação e sequenciais de formação específica, em instituições privadas de ensino superior. Em
contrapartida, o Governo oferece às instituições de ensino superior aderentes ao PROUNI isenções
fiscais. Ao fornecer isenções fiscais a instituições com fins lucrativos, o PROUNI também desempenha
o importante papel de estimular o crescimento e o investimento privado no setor de educação superior,
possibilitando que as instituições com fins lucrativos ofereçam cursos a preços competitivos
comparados àqueles praticados por instituições filantrópicas e sem fins lucrativos.
As instituições privadas de educação superior, com ou sem fins lucrativos e não beneficentes, poderão
aderir ao PROUNI mediante a assinatura do Termo de Adesão, cumprindo-lhes oferecer, ao menos,
(i) uma bolsa integral para cada 10,7 alunos que pagam uma mensalidade regular e estejam
regularmente matriculados no fim do ano letivo anterior; ou (ii) uma bolsa integral para cada 22 alunos
que pagam a mensalidade regular em cursos de graduação e sequenciais de formação específica,
desde que também ofereçam bolsas de 50% ou 25%, na proporção necessária para que a soma dos
benefícios concedidos atinja o valor equivalente a 8,5% de sua receita anual.
O Termo de Adesão ao PROUNI é firmado por um período de 10 anos (renovável por mais 10 anos),
estabelecendo o número de bolsas a serem oferecidas em cada programa, campus e curso. Portanto,
para aderir ao PROUNI, a instituição deve: (i) cumprir suas obrigações fiscais; e (ii) oferecer bolsas de
estudo.
As instituições privadas de ensino superior aderentes ao PROUNI são contempladas com isenções,
durante toda a vigência do Termo de Adesão ao PROUNI, de contribuições e impostos como: (i)
COFINS e PIS sobre a receita de cursos de graduação e sequenciais de formação específica; e (ii) IRPJ
e CSLL sobre o lucro da exploração de atividades de Ensino Superior provenientes dos cursos de
graduação e sequenciais de formação específica.

Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior - FIES
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O FIES foi criado em 1999, tendo sido regulamentado pela da Lei n° 10.260, de 12 de julho de 2001,
e oferece financiamento de parte das mensalidades junto às instituições de Ensino Superior com
avaliação positiva nos processos conduzidos pelo MEC.
De 2010 a 2016, 2,3 milhões de alunos contrataram o FIES e foram beneficiados pelo programa, e
cada vez mais, instituições de Ensino Superior são cobertas pelo programa no Brasil. Desde 2005, o
FIES também oferece financiamentos a alunos que recebem bolsas de estudo parciais do PROUNI.
Assim, esses alunos conseguem financiar os outros 50% de seus custos de educação superior com um
empréstimo do FIES.
Atualmente, os empréstimos do FIES são concedidos pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do
Brasil. Podem se inscrever os alunos com renda bruta familiar per capita de até 3 salários mínimos e
pontuação no ENEM igual ou maior a 450 pontos, sem ter zerado a redação.
Principais Mudanças
Em 2010, as normas do FIES sofreram importantes alterações a fim de trazer mais vantagens e tornar
o programa ainda mais interessante para os alunos. Dentre as mudanças, podemos citar:
a) Redução das taxas de juros de 6,5% para 3,4% ao ano, capitalizada mensalmente à taxa de
0,27901%;
b) Aumento dos prazos. Atualmente, os alunos têm um prazo equivalente a três vezes a duração
do curso para quitar o financiamento, além de um ano e meio de carência após a conclusão
da graduação. Antes, o prazo era equivalente a duas vezes a duração do curso.
Essas alterações contribuíram para o crescimento do número de matrículas nas escolas de graduação
em virtude das melhores condições para os alunos que não podiam arcar com seus custos de
educação. Taxas de juros mais baixas, somadas a prazos de financiamento mais longos, impulsionaram
ainda mais as matrículas, favorecendo o setor como um todo.
Como exemplo da atratividade do FIES para os alunos de média-baixa renda, o gráfico abaixo
demonstra uma simulação do fluxo de pagamento de um curso de quatro anos de duração, taxa
trimestral de R$ 150 e R$ 625 de mensalidade financiada 80% pelo FIES (parte financiada de R$ 500):
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Em dezembro de 2014, o Ministério da Educação, através da Portaria Normativa 21, promoveu novas
alterações no FIES. A Portaria previu que, a partir de 01 de abril de 2015, somente alunos que tenham
obtido nota igual ou superior a 450 pontos no ENEM e não tenham zerado a redação seriam elegíveis
ao FIES.
Em 2015, houveram restrições em termos de prazo para inscrição e aditamentos e limitação da
quantidade de vagas oferecidas pelo programa, bem como priorização das vagas disponíveis para
determinados cursos e regiões; além disso, passou a vigorar desconto de 5% sobre o preço líquido de
financiamento para novos contratantes do segundo semestre de 2015 em diante e passou a não haver
mais financiamento de 100% da mensalidade pelo FIES, pois todos os candidatos tiveram que passar
a pagar parte da mensalidade.
Adicionalmente, em julho de 2015, o Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou a elevação das
taxas de juros do FIES para 6,5%, visando atender às necessidades de ajustes fiscais bem como a
sustentabilidade do programa como um todo.
A partir de 2016, com a aprovação da MP 741, as instituições privadas de ensino superior passaram a
pagar a remuneração administrativa dos bancos na concessão do FIES. O custo representa 2% sobre
o valor dos encargos educacionais liberados.
Em fevereiro de 2017, o MEC divulgou a Portaria Normativa n° 5 que oficializou o limite máximo que
o estudante poderá financiar pelo FIES (teto de R$ 30 mil), em linha com o objetivo de tornar o
programa mais sustentável a longo prazo.
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7.2 – Informações sobre segmentos operacionais
a.

produtos e serviços comercializados

Temos uma proposta de valor abrangente e diferenciada com uma oferta completa, suportada por um
modelo acadêmico inovador, que atende a diferentes segmentos de negócios – o Ensino Superior e a
Educação Básica. No Ensino Superior, oferecemos cursos de graduação, pós-graduação, técnicos,
livres, de idiomas e preparatórios, nas modalidades presencial e a distância. Na Educação Básica
vendemos às nossas Escolas Associadas nosso Sistemas de Ensino, que compreende os serviços de
educação, tecnologia de ensino e material didático, além de fazer a gestão de escolas próprias e de
escolas de grandes empresas brasileiras.

(i) Ensino Superior Presencial
Atualmente, operamos 114 unidades próprias, oferecendo cursos de Graduação (bacharelado,
licenciaturas e cursos superiores de tecnologia), pós-graduação stricto sensu e lato sensu, técnicos
(via Pronatec) e cursos livres e de idiomas. Em nosso plano de expansão orgânica prevemos a abertura
de 100 novos campi, dos quais 60 já estão sendo analisados pelo MEC. Destes 60, 3 já foram
inaugurados: João Pessoa, no segundo semestre de 2016, e Luís Eduardo Magalhães e Bacabal, no
primeiro semestre de 2017. No segundo semestre de 2017, será inaugurada a unidade de Vitória da
Conquista, com a captação já iniciada.
Em 31 de dezembro de 2016, oferecíamos mais de 1.900 cursos de graduação. A tabela abaixo mostra
a distribuição dos nossos alunos de graduação em nosso mix de cursos:

Graduação Presencial
Ciências Agrárias
Ciências da Saúde
Ciências Exatas e da Terra
Ciências Humanas e Sociais
Aplicadas
Engenharias
Outros
CST (Tecnólogos)

% do Total de Alunos % do Total de Alunos
em 31 de dezembro de em 31 de dezembro de
2016
2015

1,1%
26,9%
0,3%

0,9%
18,9%
10,6%

30,6%

37,2%

29,5%
4,6%
7,0%

23,3%
4,4%
4,8%

Na mesma data, possuíamos 1.685 ofertas de cursos de pós-graduação presencial.
Desenvolvemos metodologia própria de ensino e um modelo acadêmico padronizado, replicável e
escalável. Neste sentido, destacamos o KLS 2.0 baseado em 5 alicerces: (i) Formação e Comunicação
Docente, (ii) Educação Inclusiva, (iii) Personalização em Escala, (iv) Ensino Baseado em Competências
e (v) Formação para Empregabilidade. O KLS 2.0 começou a ser implementado no segundo semestre
de 2015, com o potencial de melhorar ainda mais nossos indicadores regulatórios e eficiência
operacional.
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Em termos de indicadores regulatórios, gostaríamos de ressaltar uma das principais inovações
adotadas no contexto do KLS 2.0, que é o adaptive learning, o qual já está sendo utilizado por mais
de 1 milhão de alunos, trazendo um expressivo avanço no processo ensino-aprendizagem, combinando
personalização com escala por meio da tecnologia. O ensino adaptativo está cada vez mais presente
em toda a jornada acadêmica do aluno, começando pela plataforma de preparação para o exame do
ENEM, agindo como uma plataforma de nivelamento que recupera competências chave, oferecendo a
personalização do estudo com base nos objetivos de cada disciplina do KLS 2.0 e tratando as
deficiências para a maximização da qualidade acadêmica.
Em relação à eficiência operacional, nosso software de Pesquisa Operacional (PO), que aloca nosso
corpo docente e otimiza a infraestrutura existente, em conjunto com o KLS 2.0, oferece relevantes
ganhos de ensalamento, com uma redução de 13,3% na alocação de horas-aula por aluno em 2016.2
comparado com 2015.2. Vale lembrar que ainda temos relevantes ganhos a serem capturados com o

ramp-up do KLS 2.0 e PO, com ganhos de sinergia mapeados até 2019.
Nossas operações de Ensino Superior Presencial estão presentes em 16 Estados brasileiros e em 76
municípios. Nossas principais marcas são: Pitágoras, Universidade de Cuiabá (UNIC), Faculdade do
Macapá (FAMA), UNIME, Unopar, Uniderp, Anhanguera Educacional e LFG.

(ii) Ensino a Distância (“EAD”)
Possuímos 910 polos de graduação a distância em todo o território nacional, oferecendo cursos de
graduação (bacharelado, licenciaturas e cursos superiores de tecnologia), pós-graduação, livres e
preparatórios. Em 31 de dezembro de 2016, possuíamos mais de 25.700 ofertas de cursos de
graduação a distância.
Desde 2016, estamos trabalhando no enobrecimento do nosso portfólio de cursos EAD, com os cursos
intitulados EAD Premium, que possuem um ticket médio mais elevado. Em 2016, foram 5 cursos nas
áreas de engenharia e saúde e, em 2017, mais 7 novos cursos EAD Premium. A tabela abaixo mostra
a distribuição dos nossos alunos de graduação em nosso mix de cursos nos últimos 2 exercícios sociais:
Graduação EAD

% do Total de Alunos em % do Total de Alunos em
31 de dezembro de 2016 31 de dezembro de 2015

Ciências Sociais, Humanas e Artes

52,9%

58,9%

Ciências exatas, Matemática e
Computação

12,0%

12,0%

CST (Tecnólogos)

19,2%

20,0%

Saúde

14,3%

8,4%

Engenharia

1,5%

0,8%

Quanto aos cursos de pós-graduação, possuímos mais de 21.000 ofertas de cursos ao final de 2016.
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Educação Básica
Atuamos de forma diversificada na Educação Básica, a saber: (a) oferecendo um Sistema de Ensino
às Escolas Associadas; (b) escolas próprias; (c) gestão de escolas próprias e de escolas de grandes
empresas brasileiras; e (d) prestando serviços de avaliação de sistemas de ensino, por meio do INADE.

Sistemas de Ensino
Temos como objetivo oferecer Sistemas de Ensino às Escolas Associadas por meio da Rede Pitágoras.
Nossa proposta de valor consiste em uma solução integrada que abrange: (a) coleções de livros
baseadas em projeto pedagógico estruturado; (b) serviços e treinamento aos professores das escolas
credenciadas; (c) suporte de tecnologia educacional e ferramentas multimídia para suporte ao ensino;
(d) avaliação do Sistema de Ensino; e (e) ferramentas de apoio à gestão da escola.
Comercializamos nossa tecnologia educacional para escolas de terceiros, por meio de produtos e
serviços indissociáveis. No setor privado, segmentamos nossa atuação por meio de redes de ensino
específicas para públicos diferenciados. No setor público, encerramos nossas atividades em 2013, com
a marca Projecta.

Colégios Próprios
Temos um Colégio próprio de Educação Básica, o Colégio Pitágoras Cidade Jardim, localizado no
município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, cuja principal função consiste em apresentar e
expor as soluções educacionais dos nossos Sistemas de Ensino para as Escolas Associadas e potenciais
Escolas Associadas. O Colégio é operado e administrado por nós.

Pitágoras Colégios - Gestão de Escolas
Celebramos contratos de serviços de operação escolar da Educação Básica com grandes empresas
brasileiras para unidades escolares específicas, além dos nossos Colégios Próprios. Em 31 de dezembro
de 2016 contávamos com 6 contratos com grandes empresas brasileiras, nas regiões Sudeste e Norte.

Avaliação Educacional
Voltado para a prestação de serviços de avaliação educacional na Educação Básica, mantemos o
INADE, marca que iniciou suas atividades em janeiro de 2007, sobre o nome de ILAPE, com a
celebração de Contratos de Prestação de Serviços com a União Brasileira de Educação e Ensino, ou
UBE, e com a União Norte Brasileira de Educação e Cultura, ou UNBEC.
O INADE incorpora modalidades avançadas de tecnologia educacional e de procedimentos estatísticos
de modo a facultar, dentre outras ações, a avaliação de desempenho dos alunos. Os principais
indicadores analisados pelo INADE são: (i) resultados de aprendizagem, (ii) perfil sociocultural de
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alunos, famílias e professores, (iii) realização do ensino e da aprendizagem, (iv) gestão da escola e
(v) qualidade das relações entre a comunidade escolar – alunos, professores, lideranças e pais. Os
resultados do INADE avaliam individualmente cada escola, o que torna possível, por meio de nossa
equipe de Diretores Regionais, a análise dos resultados e a elaboração de um plano de melhoramento
para cada unidade.
b. receita proveniente do segmento e sua participação na receita líquida
Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de

6.733,0
5.131,1
1.402,1
199,8

AV (1)
2016
(%)
128,4
97,8
26,7
3,8

(1.488,3)
(1.143,7)
(334,2)
(10,4)
5.244,7
3.987,4
1.067,9
189,4

(em R$ milhões, exceto se de
outra forma indicado)

2016

Receita Bruta
Ensino Superior Presencial
Ensino Superior EAD
Educação Básica
Deduções da Receita Bruta
Ensino Superior Presencial
Ensino Superior EAD
Educação Básica
Receita Líquida
Ensino Superior Presencial
Ensino Superior EAD
Educação Básica

6.723,7
4.950,9
1.579,1
193,7

AV (1)
2015
(%)
127,7
94,0
30,0
3,7

Variação
2016/15
(%)
0,1
3,6
(11,2)
3,1

(28,4)
(21,8)
(6,4)
(0,2)

(1.458,7)
(1.052,3)
(395,8)
(10,5)

(27,7)
(20,0)
(7,5)
(0,2)

2,0
8,7
(15,6)
(1,0)

100
76,0
20,4
3,6

5.265,1
3.898,6
1.183,2
183,2

100
74,0
22,5
3,5

(0,4)
2,3
(9,7)
3,4

2015

Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de

6.723,7
4.950,9
1.579,1
193,7

AV (1)
2015
(%)
127,7
94,0
30,0
3,7

(1.458,7)
(1.052,3)
(395,8)
(10,5)
5.265,1
3.898,6
1.183,2
183,2

(em R$ milhões, exceto se de
outra forma indicado)

2015

Receita Bruta
Ensino Superior Presencial
Ensino Superior EAD
Educação Básica
Deduções da Receita Bruta
Ensino Superior Presencial
Ensino Superior EAD
Educação Básica
Receita Líquida
Ensino Superior Presencial
Ensino Superior EAD
Educação Básica
(1)

4.700,2
3.246,2
1.247,4
206,5

AV (1)
2014
(%)
124,5
86,0
33,0
5,5

Variação
2015/14
(%)
43,1
52,5
26,6
(6,2)

(27,7)
(20,0)
(7,5)
(0,2)

(925,7)
(656,4)
(253,4)
(15,9)

(24,5)
(17,4)
(6,7)
(0,4)

57,6
60,3
56,2
(33,8)

100
74,0
22,5
3,5

3.774,5
2.589,8
994,1
190,6

100
68,6
26,3
5,0

39,5
50,5
19,0
(3,9)

2014

Percentual do total da receita líquida.
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c.

lucro ou prejuízo resultante do segmento e sua participação no lucro líquido

As informações por segmento de negócios correspondente ao exercício findo em 31 de dezembro de
2016, 2015 e 2014, são as seguintes:
31/12/2016
Valores em R$000

Receita líquida
Custo das vendas e dos
serviços prestados
Despesas operacionais:
Despesas com vendas
Despesas gerais e
administrativas
Resultado na venda da
Uniasselvi
Outras despesas, líquidas
Lucro (prejuízo) operacional e
antes do resultado financeiro

Ensino
superior
presencial

Ensino
superior
EAD

Educação
básica

Parcela
não
alocada

Total

3.987,4

1.067,9

189,4

-

5.244,7

(1.845,5)

(207,1)

(104,1)

-

(2.156,8)

2.141,9

860,7

85,2

-

3.087,9

(456,1)

(191,2)

(19,7)

-

(667,0)

(310,9)

(69,5)

(8,0)

(466,3)

(854,7)

-

-

-

253,9
(13,7)

253,9
(13,7)

1.375,0

600,0

57,5

(226,1)

1.806,4

31/12/2015
Valores em R$000

Receita líquida
Custo das vendas e dos
serviços prestados
Despesas operacionais:
Despesas com vendas
Despesas gerais e
administrativas
Outras despesas, líquidas
Lucro (prejuízo) operacional e
antes do resultado financeiro

Ensino
superior
presencial

Ensino
superior
EAD

Educação
básica

Parcela
não
alocada

Total

3.898,6

1.183,2

183,2

-

5.265,1

(1.799,9)

(356,1)

(84,9)

-

(2.240,9)

2.098,8

827,1

98,3

-

3.024,2

(365,5)

(192,6)

(28,6)

-

(586,8)

(461,6)

(63,4)

(13,5)

(403,3)

-

-

-

(0,2)

(941,8)
(0,2)

1.271,7

571,1

56,1

(403,6)

1.495,4

31/12/2014
Valores em R$000
Receita líquida
Custo das vendas e dos
serviços prestados

Ensino
superior
presencial

Ensino
superior
EAD

Educação
básica

Parcela
não
alocada

Total

2.589,8

994,1

190,6

-

3.774,5

(1.283,7)

(270,5)

(88,9)

-

(1.643,1)

1.306,1

723,6

101,7

-

2.131,3
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Despesas operacionais:
Despesas com vendas
Despesas gerais e
administrativas
Outras despesas, líquidas
Lucro (prejuízo) operacional e
antes do resultado financeiro

(193,7)

(149,9)

(35,8)

-

(379,4)

(282,2)

(62,5)

(19,5)

(345,0)

-

-

-

(2,0)

(709,1)
(2,0)

830,1

511,2

46,4

(347,0)

1.040,8

Nós não divulgamos o lucro ou prejuízo líquido separadamente para cada um dos segmentos em que
atuamos, tendo em vista que o resultado financeiro, o imposto de renda e a contribuição social e as
outras despesas operacionais (parcela não alocada) não estão vinculadas a um segmento específico e
são ainda controlados de forma consolidada.
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7.3 – Informações sobre produtos e serviços relativos aos segmentos operacionais
Os nossos segmentos de negócios divulgados nas nossas demonstrações financeiras são Ensino
Superior e Educação Básica. As receitas de cada um destes segmentos provêm basicamente das
mensalidades que cobramos dos nossos alunos do Ensino Superior, em cursos de graduação
(bacharelado e tecnólogo), pós-graduação, cursos técnicos, cursos de extensão, cursos livres,
cursos de idiomas e outros, e da prestação de serviços e vendas de nosso Sistema de Ensino para
Escolas Associadas, gestão de escola própria e gestão de escolas de grandes empresas brasileiras
na Educação Básica. Para mais informações, veja o item 7.2 “Informações sobre segmentos
operacionais” deste Formulário de Referência.
Adicionalmente, nossas receitas também são provenientes das taxas de vestibular, emissão de
diploma, serviços acadêmicos, aluguel de espaço para terceiros, além de outras taxas por serviços
prestados aos alunos. O processo de obtenção de receitas por meio de taxas e serviços
acadêmicos prestados ocorre de forma regular de acordo com as necessidades de nossos alunos.
a.

Características do Processo de Produção

As características do nosso processo de produção são diferentes para os dois segmentos
divulgados em nossas demonstrações financeiras, conforme detalhado a seguir:
Ensino Superior
No Ensino Superior Presencial, detemos e aprimoramos continuamente um modelo pedagógico
próprio que orienta as atividades dos coordenadores de curso e professores em sala de aula. O
modelo inclui materiais didáticos, compostos de livro didáticos, webaulas, videoaulas, planos de
aulas e roteiros de aulas práticas, distribuídos aos alunos e professores do Ensino Superior antes
do início dos ciclos letivos. O nosso modelo pedagógico permite que os alunos e professores se
preparem com antecedência para as aulas e monitorem o cumprimento do conteúdo
programático. Além disso, é altamente replicável e possibilita a expansão de nossa operação em
ritmo acelerado com a manutenção da qualidade do ensino em todos os nossos campi,
independentemente da sua localização geográfica.
Na Graduação a Distância, utilizamos as metodologias oriundas das aquisições da Unopar e da
Anhanguera Educacional, operacionalizando o mesmo modelo acadêmico do presencial na
graduação a distância. O aluno possui acesso a todo conteúdo de forma on-line e semanalmente
vai a um dos 910 polos distribuídos pelo Brasil para ter uma aula presencial. O EAD traz
flexibilidade ao aluno, que pode definir seu método e horário de estudo, respeitando as normas
e regras estabelecidas pela instituição.
Utilizamos uma combinação de quatro principais metodologias de ensino:
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(i)

Aulas Presenciais

Utilizamos aulas presenciais como nossa principal metodologia de ensino. Contamos com mais de
12.602 integrantes em nosso corpo docente, sendo a maioria profissionais de mercado que atuam
como docentes em período parcial, possibilitando trazer para a sala de aula experiências reais do
ambiente de trabalho. Em adição à titulação acadêmica (Especialistas, Mestres e Doutores), nosso
corpo docente conta com intenso e contínuo treinamento em competências pedagógicas e
administrativas.
Além de aulas expositivas, oferecemos diversas atividades em laboratórios, onde os alunos têm
a oportunidade de experimentação prática. Consideramos a utilização de laboratórios essencial
ao aprendizado, em especial no que se refere aos cursos nas áreas da saúde, tecnologia e
engenharia.
(ii)

Ensino a distância (EAD)

Com a aquisição da Unopar realizada em dezembro de 2011, a aquisição da Uniasselvi em maio
de 2012 e a incorporação de ações da Anhanguera Educacional em 2014, o EAD passou a ter
uma relevância bem significativa entre as metodologias do Ensino Superior adotadas pela
Companhia.
Vale recordar que a Uniasselvi foi alienada em 2015, decorrente de um Acordo em Controle de
Concentrações (ACC) realizado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) para
aprovar a incorporação de ações da Anhanguera. A conclusão da venda ocorreu no dia 29 de
fevereiro de 2016.
O EAD é realizado por meio do Sistema de Ensino Presencial Conectado, que oferece aulas
transmitidas via satélite, com 100% das aulas ao vivo no modelo da Unopar e aulas ao vivo em
Enfermagem e Engenharias e gravadas em outros cursos da Anhanguera Educacional. As aulas
ao vivo possuem interatividade on-line por chat ou áudio desenvolvidas de forma bilateral,
fazendo com que alunos e professores possam interagir em tempo real.
As atividades de aula têm periodicidade semanal e ocorrem no polo de apoio presencial, onde o
aluno encontra suporte pedagógico e ambiente acadêmico adequado.
No decorrer da semana, o modelo possui outras atividades não presenciais, disponibilizadas no
ambiente virtual de aprendizagem, como web aulas, vídeo aulas, avaliações virtuais, fóruns de
discussão, produções textuais, o que permite ao aluno a organização de seu horário de estudos
de acordo com sua disponibilidade. A flexibilidade é uma das principais características do ensino
a distância, pois permite ao aluno conciliar trabalho, família e estudo. Os cursos também contam
com práticas curriculares, estágio e trabalho de conclusão de curso.
Adicionalmente, os alunos são acompanhados em seu processo educativo pelos tutores
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presenciais e tutores a distância, responsáveis pela mediação pedagógica. A tutoria a distância é
realizada em Ambiente Virtual de Aprendizagem por meio da moderação de fóruns e chats, e
busca oferecer orientações para as atividades previstas nos cursos, interagindo e acompanhando,
continuamente, o desenvolvimento do aluno, sempre em conjunto com os docentes dos cursos.
O aluno Unopar conta também com material didático impresso de cada disciplina para a
complementação de seus estudos. Dispõe ainda da Biblioteca Digital, que oferece a bibliografia
básica, a complementar e referências digitais. Além disso, permite ao aluno, rever os vídeos das
aulas sempre que quiser.
Cabe ressaltar que o Sistema de Ensino Presencial Conectado, iniciativa pioneira da Unopar,
permite que seja levado às mais distantes cidades de todo o país educação de qualidade, com os
cursos de Graduação, Pós-graduação, cursos de Extensão, atualização e treinamento profissional.
(iii)

Materiais Didáticos

Desenvolvemos o conceito de “aula modelo”, baseada na metodologia de sala de aula invertida,
que compreende três momentos didáticos, a saber:
 Pré-aula, momento que antecede a aula e que tem por objetivos desafiar, incentivar e
estimular o aluno para a aprendizagem, por meio de proposições via webaula (WA),
livro didático (LD), objetos de aprendizagem, textos ou outros recursos que o professor
julgar relevantes.
 Aula mediada, momento em que são desenvolvidas atividades para resolver situaçõesproblema e em que as trocas de experiências e conhecimentos serão estimuladas.
 Pós-aula, momento destinado à realização de atividades e de propor novos desafios, a
fim de despertar os alunos para novas aprendizagens.
As aulas são planejadas para serem desenvolvidas na seguinte sequência:
 Introdução: levantamento de ideias a partir do assunto proposto na pré-aula.
 Desenvolvimento: desencadeamento do tema, por meio da explicação dialógica do
assunto juntamente com a mediação do professor para a resolução da situaçãoproblema, permitindo a análise e aplicação do conteúdo de modo contextualizado.
 Conclusão: nessa etapa, o professor faz uma síntese geral do assunto, retomando os
pontos mais importantes e questionando os alunos para perceber como a aprendizagem
está se processando.
O professor, tendo o plano de ensino como referência, estrutura a sua aula modelo e disponibiliza,
juntamente com o plano de ensino, no ambiente virtual de aprendizagem (AVA), uma sequência
sistematizada do que é desenvolvido em sala de aula, como os conteúdos, os textos, os exercícios
e/ou as atividades. Os materiais sugeridos pelo professor não se limitam apenas ao assunto que
será abordado em aula, mas também permitem ao aluno o estudo aprofundado do tema.

PÁGINA: 149 de 518

Formulário de Referência - 2017 - KROTON EDUCACIONAL S.A.

Versão : 12

7.3 - Informações sobre produtos e serviços relativos aos segmentos operacionais
Todo o material e as atividades de aprendizagem utilizados ficam disponíveis para o aluno durante
todo o tempo de sua formação. Assim, a qualquer momento, ele pode revisar o tema estudado
e, a cada semestre, ter à sua disposição não apenas os materiais e atividades de aprendizagem
desse período, mas também os de todos os demais já cursados.

Educação Básica
Comercializamos nossa solução educacional para escolas por meio de produtos e serviços
relacionados, que abrange treinamento para professores e gestores, consultoria na implantação
de processos de gestão, apoio nas ações de marketing e captação de alunos, coleção de livros
didáticos e processo de avaliação permanente do desempenho de aprendizagem dos alunos,
todos alinhados ao nosso projeto pedagógico.
O processo de produção e distribuição do material fornecido para as escolas associadas passa
por cinco etapas:
(i)

desenvolvimento de conteúdo;

(ii)

produção editorial;

(iii)

impressão;

(iv)

armazenamento;

(v)

transporte.

Encomendamos todo o desenvolvimento do conteúdo do material didático que utilizamos a
autores cujos direitos autorais são pagos por nós. Atualmente são mais de 80 autores para a
coleção didática e mais de 200 autores para livros adicionais, simulados, banco de questões,
trilhas de aprendizagem, entre outros produtos, somando cerca de 280 autores que, em sua
maioria, nos fornecem conteúdo há mais de 15 anos. Temos exclusividade na publicação e
distribuição dos livros escritos por tais autores.
Terceirizamos a operação dos serviços de gráfica, editoração, impressão e infraestrutura. É
importante ressaltar que, mesmo não operando diretamente sobre esses processos, detemos o
domínio tecnológico de seu monitoramento, condição fundamental para o controle das etapas
produtivas, manutenção de nossos padrões de qualidade e competitividade.
Oferecemos um programa de formação continuada para professores, coordenadores
pedagógicos, orientadores educacionais, diretores, psicólogos, agentes administrativos e equipe
de apoio administrativo. Em consórcio com a forma presencial, são oferecidas atividades EAD,
com a possibilidade de os profissionais das escolas cursarem pós-graduação ou MBA com
certificação reconhecida. Também é empregado o recurso do ensino tele presencial, que é capaz
de viabilizar a formação ou qualificação em larga escala, com transmissão de cursos via satélite
para todo Brasil, utilizando-se de infraestrutura com estúdios, ilhas de edição e finalização e uma
central de tele atendimento em tempo real.
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Com capacidade de atuação em todo o território nacional, oferecemos um sistema pedagógico
organizado para garantir formação continuada por meio de um aparato logístico e tecnológico
além de contar com uma equipe pedagógica com ampla experiência em educação e formação de
grandes grupos.
Na escola própria, oferecemos para nossos alunos os mesmos materiais que são comercializados
para os alunos das escolas parceiras, não havendo qualquer diferenciação entre os materiais
utilizados nas escolas próprias e os materiais utilizados nas escolas parceiras.

b.

características do processo de distribuição

As características do nosso processo de distribuição são diferentes para os dois segmentos
divulgados em nossas demonstrações financeiras.

Ensino Superior
Nosso principal meio de distribuição de serviços são as nossas unidades de Ensino Superior.
Usamos também o ambiente virtual via internet, quer no suporte às nossas unidades de Ensino
Superior, no caso do ensino presencial, quer como plataforma principal de distribuição no caso
de EAD.
Unidades de Ensino Superior
Atualmente, possuímos 114 campi de Ensino Superior, com cerca de 420 mil alunos, uma média
de 3,7 mil alunos por campus. Dado que muitos dos cursos oferecidos nos campi foram
implantados recentemente e ainda estão em fase de maturação, tem-se observado um
crescimento consistente no número de alunos por campus nos últimos anos, e espera-se que
essa tendência continue nos próximos anos, enquanto não é atingida a maturidade dos cursos.
Os nossos campi são administrados por diretores locais, responsáveis pela supervisão de todo o
funcionamento do campus, do corpo docente, das metas a serem atingidas e do controle da
qualidade do ensino e aprendizagem, bem como dos serviços de apoio e da infraestrutura. A
equipe local de funcionários técnico administrativos fornece serviços de apoio aos alunos,
incluindo atendimento acadêmico, administrativo e financeiro, serviços de orientação e colocação
profissional, assistência psicopedagógica e apoio às atividades de laboratório e bibliotecas.
A grande maioria dos nossos campi é implantada em imóveis alugados que são adaptados para
as necessidades dos negócios. Estes campi contam com infraestrutura adequada e têm sido bem
avaliados pelas visitas in loco do Ministério da Educação.
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Plataforma Web
Utilizamos a plataforma Web com dois objetivos principais: (a) o de suporte à nossa distribuição
presencial e (b) como plataforma principal de negócio no caso da Graduação e Pós-graduação à
distância.
a)

Suporte à distribuição presencial - ver explicação acima no item 7.3 (a)

b)

Plataforma de negócio

A plataforma que utilizamos para o ensino da pós-graduação a distância é o Moodle, que é o
Sistema de Gestão de Ensino (Learning Management System – LMS). Trata-se de um software
gratuito (open source), que permite a reprodução da sala de aula em um ambiente virtual de
aprendizagem. Neste ambiente, é possível postar vídeo aulas e todo o material didático utilizado
nas disciplinas, como apostila, textos, livros, slides, imagens, vídeos diversos, cronogramas, entre
outros. Os próprios alunos também podem postar seus arquivos no ambiente. Além disso, a
plataforma permite a realização de fóruns de discussão que provêm a troca de experiência entre
discentes de diversas regiões e o professor da disciplina. No ambiente virtual, os alunos podem
criar documentos de forma colaborativa (wikis) e até serem submetidos a testes e exercícios de
revisão, com feedback imediato do seu desempenho. Por fim, o Moodle possui ferramentas
similares às das redes sociais, inclusive podendo ser integrado a elas, transformando o ensino a
distância em um processo natural que pode ser incorporado ao dia-a-dia do aluno. A ferramenta
ainda permite o monitoramento do tempo de dedicação de cada aluno às atividades previstas no
projeto pedagógico de cada curso, criando condições de medidas de efetividade do processo de
ensino-aprendizagem. No caso da graduação a distância, a Unopar utiliza a plataforma AVA
Colaborar, enquanto a Anhanguera usa o AVA Moodle. Ambas plataformas trazem diversos
benefícios e atendem às necessidades de nossos alunos.
O ensino presencial, por sua vez, utiliza como plataforma o Portal iLang. Nesse portal o professor
coloca antecipadamente o que denominamos Aula Estruturada. Para a Aula Estruturada, o
professor disponibiliza apresentações, material didático como apostilas, textos, indicação de
livros, imagens, vídeos, exercícios, etc. Todo o material didático fica disponível para os alunos
durante todo o tempo de sua formação. A ferramenta possui Fóruns para discussões dos temas
tratados em sala de aula.
Polos de distribuição de EAD
Atualmente, possuímos 910 polos certificados pelo MEC, com um total de 490 mil alunos.
Além da instituição de ensino que deve seguir os padrões definidos e estabelecidos pelo MEC, os
polos devem seguir padrões de infraestrutura rígidos para terem o direito de receberem alunos
de Ensino a Distância. Os investimentos realizados para adaptar os polos às necessidades do MEC
são realizados por terceiros, e não pela Kroton, que recebem em troca uma participação das
mensalidades pagas pelos alunos.
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Educação Básica
Na Educação Básica, atuamos de forma diversificada por meio das 669 Escolas, das quais 1 se
localiza no Japão. Também possuímos 6 contratos para gestão de escolas de grandes empresas
brasileiras, como a Vale, Embraer e Alcoa, bem como 1 escola própria operada e administrada
pela Companhia, localizada em Belo Horizonte, Minas Gerais.
As Escolas Parceiras e seus funcionários não nos pertencem. O nosso modelo de negócio prevê
a oferta dos materiais e serviços contratados apenas, sem que haja interferência na gestão da
Escola Parceira. Por outro lado, conduzimos totalmente a gestão da escola própria e das escolas
de empresas de grande porte mencionadas anteriormente.
A impressão do material didático é terceirizada com gráficas de alta qualidade, algumas das quais
prestando serviço à Companhia há mais de 10 anos. Após a impressão, as gráficas entregam os
livros ao nosso Centro de Distribuição, localizado em Embu das Artes, no Estado de São Paulo,
que conta com 5.000 m² capazes de armazenar e distribuir 10 milhões de livros ao ano. Todo o
processo é controlado e rastreado por código de barras, desde a impressão na gráfica até a
entrega para a escola. Toda logística de distribuição do material é terceirizada, sendo utilizadas
diferentes e renomadas transportadoras.
c.

características dos mercados de atuação, em especial:

i.

participação em cada um dos mercados

(i)

Visão Geral do Setor de Ensino Superior no Brasil

O Brasil é um dos maiores mercados de Ensino Superior do mundo e o maior dentro da América
Latina. Em 2015, o setor apresentou um total de 8,0 milhões de matrículas, de acordo com o
Censo da Educação Superior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (INEP), alta de 2,4% frente a 2014 e representando um CAGR de 6,1% frente a 2003.
Acreditamos no grande potencial de crescimento do setor, principalmente pelos fatores descritos
abaixo:

(i)

Aumento da taxa de penetração bruta do Ensino Superior (nas modalidades presencial e

a distância). De acordo com a OCDE – Organização para Cooperação do Desenvolvimento
Econômico – em sua pesquisa “Education at a Glance – 2016”, apenas 16% de brasileiros entre
25 e 34 anos completam o ensino superior, menos de metade da média dos países da OCDE, de
42%, e muito aquém da taxa de outros países em desenvolvimento, como Chile e México, com
índices de 27% e 21%, respectivamente, indicando potencial de continuidade de crescimento do
setor no Brasil.
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Proporção de Alunos que Completam o Ensino Superior (%)

69%
59%
26 p.p.
41%

16%

Brasil

21%

México

25%

Itália

27%

Chile

27%

28%

30%

42%

45%

46%

47%

França

Suécia

EUA

48%

48%

49%

33%

Colômbia Turquia Alemanha Portugal Espanha

OCDE

Austrália Noruega

Reino
Unido

Canadá

Coreia

Fonte: OECD (Education at a Glance, 2016)

Este potencial de mercado também é visível ao compararmos o volume de matrículas na Educação
Básica, de 48,8 milhões em 2016 de acordo com dados do Censo da Educação Básica do
INEP/MEC, com o volume de matrículas em Ensino Superior, de 8,0 milhões em 2015, segundo
o Censo da Educação superior do INEP/MEC.
Dados divulgados pelo INEP demonstram que o Ensino Superior apresentou significativo
crescimento entre 2001 e 2015, sendo que o setor privado apresentou um crescimento nas
matriculas superior ao setor público. Com isso, o setor privado elevou sua participação de
mercado de 69% em 2001 para 76% em 2015, enquanto que o setor público teve sua
participação reduzida de 31% para 24%. Esta dinâmica corrobora as expectativas de participação
cada vez maior das instituições privadas no ensino superior.
Total de Estudantes no Ensino Superior (milhões)
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Diferentemente do segmento de Educação Básica, o Ensino Superior tem a presença de muitas
entidades privadas, as quais foram responsáveis por grande parte do crescimento no número
total de matrículas nos últimos anos, consolidando seu papel de principal provedor de Ensino
Superior no Brasil.
No Brasil, as instituições de Ensino Superior públicas são direcionadas para servir como centros
de excelência e pesquisa, com padrões de admissão extremamente competitivos e capacidade de
expansão limitada. Já as instituições de Ensino Superior privadas voltam suas atenções para as
exigências profissionais impostas pelo mercado de trabalho e desenvolvem programas flexíveis
para atender às necessidades dos jovens trabalhadores.
A partir da promulgação da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, ou Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional, o Governo Federal lançou uma série de medidas para incentivar o
investimento privado no segmento de educação superior. As principais iniciativas adotadas foram
a flexibilização das regras para a abertura de cursos e instituições e a regulamentação da lei que
permitiu a existência de instituições de Ensino Superior constituídas como empresas com fins
lucrativos.

(ii)

Crescimento do segmento de Ensino a Distância: O Ensino a Distância surge como opção

para aumentar a penetração do Ensino Superior no Brasil, em virtude de suas mensalidades
possuírem valores inferiores às do Ensino Presencial, o que aumenta substancialmente o número
de pessoas com poder aquisitivo necessário para frequentar esses programas. Entre 2003 e 2015,
o Ensino a Distância cresceu a uma taxa composta de 32%, sendo a modalidade que mais cresceu
do Ensino Superior. Entre 2014 e 2015, o EAD registrou alta de 3,9%, contando com 1,4 milhões
de alunos matriculados em 2015, segundo dados do INEP/MEC.
Crescimento do número de estudantes de ensino superior – Público e Privado
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Crescimento do número de estudantes de ensino superior a distância – Privado
(milhares)
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Este volume representa apenas 17,4% do total das matrículas no Ensino Superior, e, segundo as
consultorias Hoper e CM, o mercado de Ensino Superior a Distância deve alcançar 3,1 milhões de
alunos em 2020, o que implica numa taxa composta de crescimento de 15% entre 2013 e 2020.
Nós estamos muito bem posicionados neste segmento, com grandes bandeiras de Ensino a
Distância no país, Unopar e Anhanguera, atualmente entre as maiores instituições de Ensino a
Distância no Brasil, fazendo com que este seja um importante condutor de crescimento de nossas
operações.

(iii)

Aumento da renda média após graduação no Ensino Superior : pesquisa realizada pela

OCDE em 2016 demonstra que um curso de graduação aumenta a renda do graduado em média
em 55%. No Brasil, considerando a relevante demanda por mão-de-obra qualificada que ainda
existe, o prêmio é ainda maior. Isto pode ser observado no gráfico abaixo:
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Diferença de renda entre trabalhadores que cursaram Ensino Superior e os que não
cursaram
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(iv)

Incentivo dos órgãos governamentais à formação superior: dado que uma das metas do

Plano Nacional de Educação é elevar a taxa bruta de matrícula no ensino superior para 50% da
população entre 18 e 24 anos, o Governo Federal tem incentivado o crescimento do mercado de
Ensino Superior privado. Neste sentido, gostaríamos de destacar o PROUNI, que oferece isenção
fiscal em troca de concessão de bolsas de estudo integrais e parciais a alunos de baixa renda, e
o FIES, programa financiamento estudantil para alunos e cursos que atendam a condições prédeterminadas.

(v)

Consolidação do setor: Em 2015, os grupos privados de Ensino Superior listados na

Bovespa (responsáveis por cerca de 20% do total de alunos matriculados) apresentavam uma
média de aproximadamente 8,6 mil alunos matriculados por IES, ao passo que nas outras 2.176
instituições (sendo as privadas responsáveis por 57% do total de alunos matriculados)
apresentavam uma média de 3,0 mil alunos matriculados por IES, de acordo com dados do MEC.
A alta fragmentação proporciona oportunidades de: (i) ganhos de participação de mercado; e (ii)
consolidação adicional por meio de operações de fusão e aquisição. Embora se tenha observado
uma aceleração significativa do processo de consolidação no setor desde 2007 em decorrência
das ofertas públicas iniciais de ações (“IPOs”) de companhias do setor e do aumento do interesse
de empresas estrangeiras, o setor de educação brasileiro ainda se encontra bastante
fragmentado.

(ii)

Visão Geral do Setor de Educação Básica no Brasil

O sistema de Educação Básica no Brasil está dividido em três ciclos de ensino: ensino infantil,
ensino fundamental e ensino médio. No Brasil, a Educação Básica inicia-se geralmente aos três
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ou quatro anos de idade e tem uma duração média de aproximadamente 14 ou 15 anos.
O Brasil fez grandes progressos na Educação Básica nos últimos dez anos com aumentos
significativos na base de matrículas e nas taxas de conclusão do ensino fundamental e do ensino
médio. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE), a taxa
líquida de matrícula no ensino fundamental nas regiões metropolitanas do País, que mede o
número de alunos matriculados versus o número total da população entre 7 e 17 anos de idade
atingiu 75,6% em 2015. A mesma pesquisa indicou que a taxa líquida de matrícula no ensino
médio totalizou 31,6% em 2015, considerando a população entre 12 e 17 anos de idade.
De acordo com dados do Censo da Educação do MEC/INEP, em 2016, o Brasil apresentou um
total de 48,8 milhões de matrículas na Educação Básica, sendo 39,8 milhões na rede pública e
9,0 milhões na rede privada, incluindo todas as categorias de ensino dentre educação infantil,
ensino fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos e educação profissional. Do
total, 27,7 milhões de matrículas correspondem ao ensino fundamental, 8,1 milhões ao ensino
médio e 8,3 milhões ao ensino infantil, os três maiores setores de ensino do mercado brasileiro.
O setor está se profissionalizando significativamente e acreditamos que os principais resultados
de avaliação tanto na rede Privada quanto na rede Pública, dentre eles o Exame Nacional do
Ensino Médio, ou ENEM, e o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, comprovam
a maior eficácia dos nossos Sistemas de Ensino, o que nos faz prever a sua maior penetração nas
redes públicas e privadas.
Ao final de 2016, nós atendíamos, através das escolas associadas com quem mantemos contratos
de prestação de serviços, 228 mil alunos na Educação Básica, sendo todos da rede Privada.
ii.

condições de competições do mercado

Concorrência
Ensino Superior

Ensino Superior Presencial
O setor de Ensino Superior Presencial no Brasil é altamente fragmentado e conta com
concorrentes em todas as localidades do país. Acreditamos que os entre os principais fatores que
influenciam a concorrência nesse mercado estão preço, experiência educacional, tradição da
instituição, qualidade do corpo docente, instalações, localização e variedade de cursos. Devido à
fragmentação do setor, enfrentamos diferentes níveis de concorrência, dependendo da
localização de nossas unidades. De acordo com o Censo da Educação do Ensino Superior de 2015,
existiam no Brasil cerca de 2.364 instituições de Ensino Superior no Brasil.
Concorremos diretamente com instituições de Ensino Superior Presencial, com ou sem fins
lucrativos, e com alternativas ao Ensino Superior Presencial. As instituições privadas menores,
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que normalmente contam com apenas uma unidade, têm menor capacidade de atrair e manter
um experiente corpo docente e administração com membros altamente capacitados. Tais
instituições normalmente têm também recursos limitados para abrir novas unidades, desenvolver
e prestar serviços de educação de qualidade.

Ensino Superior a Distância
O mercado de Ensino a Distância (“EAD”) conta com diversas instituições de ensino. A Kroton,
após a aquisição da Unopar e a incorporação de ações da Anhanguera Educacional, ocupa posição
de destaque nesse segmento. Alguns pontos importantes no mercado de EAD são capilaridade,
e oferta de ensino de qualidade a preços competitivos, bem como uma tecnologia e infraestrutura
apropriada para atender todos os polos e necessidades dos alunos, seguindo as normas definidas
pelo Ministério da Educação (“MEC”).
O EAD vem para se firmar como uma importante ferramenta para educação, tornando-se uma
opção para aumentar a penetração do Ensino Superior no Brasil. Traz comodidade e flexibilidade
aos alunos que buscam um aperfeiçoamento profissional, porém não possuem tempo suficiente
nos moldes do ensino superior presencial tradicional, além de uma oportunidade àqueles que não
dispõem de uma renda compatível com o Ensino Presencial, uma vez que possui mensalidades
mais baixas.
Educação Básica
O segmento de Educação Básica privado é extremamente fragmentado. Poucas redes possuem
alcance nacional ou know-how para comercialização de materiais didáticos ou possuem
metodologia pedagógica com escolas parceiras como a Rede Pitágoras.

d.

eventual sazonalidade

Ensino Superior
A receita do Ensino Superior, que representou 96,4% da nossa Receita Líquida no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2016, 97,0% no exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2015 e 95,0% de nossa Receita Líquida no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2014, e é proveniente das mensalidades e outras taxas que cobramos de nossos alunos pelos
cursos de Graduação (Bacharelados, Licenciaturas e Cursos Superiores de tecnologia), Pós
Graduação lato sensu e stricto sensu, técnicos (Pronatec), livres, de idiomas, preparatórios e de
Extensão.
No ensino de graduação presencial, o número de alunos matriculados tem comportamento
sazonal no primeiro e terceiro trimestres do ano, devido à realização dos processos seletivos de
vestibulares, e consequentemente das novas matrículas que ocorrem no início de cada semestre,
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sendo que historicamente o primeiro trimestre é mais representativo que o terceiro trimestre,
essencialmente por uma maior preferência de entrada de nossos alunos ingressantes neste
período do ano. Já o segundo e quarto trimestres apresentam tipicamente queda do número de
matrículas, em razão da evasão de alunos durante os períodos. Todavia, não reconhecemos
sazonalidade relevante nas receitas ao longo do ano.
Nos demais cursos, as entradas de alunos e a evasão acontecem historicamente ao longo do ano,
não apresentando uma sazonalidade relevante.
A sazonalidade de custos é influenciada pelas férias do corpo docente, registradas basicamente
nos meses de janeiro e julho. Tais padrões de sazonalidade se repetem nos cursos presenciais (e
a distância, quando aplicável) de graduação, pós-graduação e mestrado.
Educação Básica
A receita de Educação Básica, que representou 5,0% de nossa Receita Líquida no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2014, 3,0% no exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2015 e 3,6% no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, é proveniente,
principalmente, da venda do material didático às Escolas Associadas. Os contratos de compra e
venda de material didático celebrados com as Escolas Associadas são firmados em grande maioria
até o mês de dezembro do ano anterior ao início do período letivo. As Escolas Associadas
demandam que as coleções sejam entregues no início do ano letivo para não haver
comprometimento do calendário escolar, o que gera um aumento do nosso faturamento e custos
nos meses que antecedem ao começo das aulas. As receitas mais relevantes são verificadas em
dois períodos do ano: (i) quando ocorre a expedição das coleções às Escolas Associadas para o
primeiro semestre letivo (“livro 1”) nos meses de novembro e dezembro; e (ii) em maio e junho
para o segundo semestre letivo (“livro 2”). O livro 1 corresponde a 60% do valor da coleção,
enquanto o livro 2 corresponde a 40% do valor da coleção.
e.

principais insumos e matérias primas, informando:

i.

descrição das relações mantidas com fornecedores, inclusive se estão sujeitas

a controle ou regulamentação governamental, com indicação dos órgãos e da
respectiva legislação aplicável
Nós mantemos relacionamento de longo prazo com nossos fornecedores, tais como prestadores
de serviços de sistemas operacionais de microcomputadores e servidores, bem como de sistemas
de gestão empresarial (ERP) e telefonia e comunicação de dados e voz, agências de publicidade,
editoras, limpeza, vigilância, telemarketing, datacenter, serviços de cobrança, locadores de
imóveis, segurança, reformas e obras. Periodicamente, os fornecedores são avaliados e,
conforme o caso, trabalhamos em conjunto com o fim de resolver eventuais problemas ou
substituímos o fornecedor.
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ii.

eventual dependência de poucos fornecedores

Não há dependência ou vulnerabilidade em relação a qualquer fornecedor uma vez que atuamos
com uma vasta lista de fornecedores. Em geral, os fornecedores são selecionados com base em
propostas gerais, com o objetivo de identificar aquele que ofereça os melhores termos e
condições para cada trabalho. Além do preço, a seleção leva em conta o prazo de entrega e a
qualidade dos materiais e dos serviços prestados, que deve atender à qualidade necessária.
Em 2015, e como parte da Integração com Anhanguera, foi implementado um programa amplo
de Strategic Sourcing, uma metodologia de gestão de Suprimentos, que analisa profundamente
o custo total de aquisição de cada categoria, por meio do seu mapeamento, avaliação das
especificações, níveis de serviço e o mercado fornecedor, utilizando alavancas técnicas e
comerciais para captura de ganhos para a organização. O baseline total é de R$1,7 bilhões, dos
quais R$1,4 bilhões já estão sendo trabalhados nas ondas 1, 2 e 3 com resultados
impressionantes.
iii.

eventual volatilidade em seus preços

Ensino Superior
A Companhia não possui dependência de insumos e matérias primas em sua operação no Ensino
Superior Presencial e a Distância.
Educação Básica
Considerando que 2,5% de nossa Receita Líquida em 31 de dezembro de 2016 foi proveniente
da venda de materiais didáticos utilizados em nossa rede de Escolas Associadas público e privada,
a variação do valor dos insumos utilizados para a editoração e publicação de tais materiais, em
especial o preço do papel, pode afetar o preço de nossos insumos.
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7.4 – Clientes responsáveis por mais de 10% da Receita Líquida total
a.

montante total de receitas provenientes do cliente

b.

segmentos operacionais afetados pelas receitas provenientes do cliente

No Ensino Superior Presencial, tínhamos cerca de 420 mil alunos de Graduação e Pós Graduação
em 31 de dezembro de 2016, e não há nenhum cliente responsável por mais de 10% de nossa
Receita Líquida total, visto que a nossa receita é proveniente do pagamento das mensalidades
por nossos alunos.
No Ensino Superior a Distância, tínhamos cerca de 490 mil alunos de Graduação e Pós Graduação
em 31 de dezembro de 2016, e não há nenhum cliente responsável por mais de 10% de nossa
Receita Líquida total, visto que a nossa receita é proveniente do pagamento das mensalidades
por nossos alunos.
Na Educação Básica, possuíamos em 31 de dezembro de 2016, cerca de 228 mil alunos e 669
Escolas Associadas, sendo que cada Escola Associada é considerada um cliente. Vendemos nossos
produtos e serviços para essas escolas associadas, não existindo nenhuma escola responsável
por mais de 10% de nossa Receita Líquida total.
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7.5 – Efeitos relevantes da regulação estatal nas atividades
a. Necessidade de autorizações governamentais para o exercício das atividades.
Histórico de relação com a administração pública para obtenção de tais
autorizações
A Constituição Federal do Brasil define educação como um direito de todos os Brasileiros e um
dever do Estado e da família. Nesse sentido, o Poder Público deve garantir a todos os cidadãos
brasileiros o acesso ao ensino fundamental obrigatório e gratuito, não estando, entretanto, tal
atribuição, limitada ao Poder Público, vez que as atividades de ensino são livres à iniciativa
privada, desde que observados os requisitos e critérios estabelecidos pela regulamentação
aplicável.
Nos termos da distribuição de competências entre os Estados Federativos estabelecida pela
Constituição Federal, os sistemas de ensino devem ser organizados em regime de colaboração
entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, cabendo à União a responsabilidade por
organizar e coordenar o sistema federal de ensino, de forma a garantir a igualdade de
oportunidades e a qualidade do ensino; aos Estados e ao Distrito Federal compete o enfoque nos
ensinos fundamental e médio; e aos Municípios, a prioridade à educação infantil e ao ensino
fundamental.
A regulação de atividades de Ensino Superior é da competência concorrente da União e dos
Estados, sendo assegurada às universidades, nos termos da Constituição Federal, a autonomia
didático-científica e administrativa.
Nesse sentido, a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, ou Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, delegou à União
várias tarefas, entre elas: (i) a coordenação da política nacional de educação; (ii) a elaboração
do Plano Nacional de Educação; (iii) a prestação de assistência financeira aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios; e (iv) o estabelecimento, em colaboração com os outros entes
federativos, das competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o
ensino médio. Deve, porém, a União normatizar o Ensino Superior, por estabelecer normas gerais
para a graduação e pós-graduação, bem como efetuar atividades referentes à supervisão e à
avaliação de processos de autorização, reconhecimento, credenciamento, e suas respectivas
renovações.
Além disso, a União, por meio da Lei n.º 10.172, de 9 de janeiro de 2001, ou Plano Nacional de
Educação, estabeleceu o atual Plano Nacional de Educação, com duração de dez anos, contados
da publicação da lei. O Plano Nacional de Educação definiu os objetivos que deveriam ser
perseguidos pelo sistema federal de Ensino Superior. A principal meta estabelecida foi oferecer
educação superior para, pelo menos, 30% da população entre a faixa etária de 18 a 24 anos. Em
2009, de acordo com o INEP, o número não atingiu 14%. Foi aprovado no Congresso Nacional
um novo plano para o período de 2014 – 2024.
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Adicionalmente, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios elaboraram, com base no Plano
Nacional de Educação, seus planos decenais correspondentes, estabelecendo políticas, diretrizes
e objetivos aplicáveis à parcela do sistema educacional brasileiro sob sua competência.

Ensino a Distância
O ensino a distância no Brasil é regulamentado pelo artigo 80 da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, pelo Decreto n.º 5.622, de 19 de dezembro de 2005, conforme alterado pela
Portaria MEC n.º 4.059, de 10 de novembro de 2004, pelo Decreto 5773, de 2006, pela Portaria
Normativa do MEC n.º 40, de 12 de dezembro de 2007 ("Portaria Normativa n.º 40"), alterada
pela Portaria Normativa 23, de dezembro de 2010. É definida como a modalidade educacional na
qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a
utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores
desenvolvendo atividades educativas em lugares ou momentos distintos.
O ensino a distância pode ser ofertado nos seguintes níveis e modalidades educacionais: (i)
Educação Básica, desde que como forma de complementar a aprendizagem ou em situações
emergenciais, (ii) educação de jovens e adultos, respeitadas as especificidades legais pertinentes,
(iii) educação especial, respeitadas as especificidades legais pertinentes, (iv) educação
profissional, abrangendo técnicos, de nível médio e tecnológicos, de nível superior, (v) educação
superior, abrangendo cursos sequenciais, de graduação, de especialização, de mestrado, e
(vi) de doutorado.
Os cursos superiores poderão ser oferecidos a distância por instituições de Ensino Superior,
regularmente credenciadas perante o MEC, de acordo com o Decreto 5773, de 2006, e a Portaria
Normativa do MEC n.º 40, de 12 de dezembro de 2007, devendo a autorização de funcionamento
dos referidos cursos ser requerida perante a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação
Superior, do Ministério da Educação. O pedido seguirá, inicialmente, procedimento específico para
credenciamento, autorização de ensino a distância, transitando perante os órgãos próprios do
MEC, seguindo, simultaneamente, o mesmo trâmite de aprovação dos cursos presenciais.
Apesar de ser caracterizada pela ausência de contato direto entre alunos e professores, a
regulamentação exige que as seguintes atividades sejam desenvolvidas em momentos
presenciais (i) avaliação de estudantes, (ii) estágios obrigatórios, quando previstos na legislação
pertinente, (iii) defesa de trabalhos de conclusão de curso, quando previstos na legislação
pertinente, e (iv) atividades relacionadas a laboratórios de ensino, conforme o caso. De acordo
com o disposto no Decreto n.º 5.622 e na Portaria Normativa n.º 40, os momentos presenciais
devem ser realizados na sede da instituição de Ensino Superior ou em polos de apoio presencial,
devidamente credenciados para essa finalidade.
Os cursos e programas a distância devem ser projetados com a mesma duração definida para os
respectivos cursos na modalidade presencial. A avaliação do desempenho do estudante para fins
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de promoção, conclusão de estudos e obtenção de diplomas ou certificados deve ser realizada
mediante cumprimento das atividades programadas, de exames presenciais, que devem ser
elaborados pela própria instituição de ensino credenciada, segundo procedimentos e critérios
definidos no projeto pedagógico do curso ou programa.
A avaliação dos cursos de ensino a distância é realizada da mesma forma que a avaliação dos
cursos presenciais. Sendo identificada qualquer irregularidade ou descumprimento de condições
originalmente estabelecidas, o órgão competente poderá, em sindicância ou processo
administrativo, em que sejam assegurados a ampla defesa e o contraditório, aplicar penalidades
de: (i) desativação de cursos e habilitações; (ii) intervenção; (iii) suspensão temporária de
prerrogativas da autonomia; e (iv) descredenciamento da instituição para ensino a distância.
Os diplomas e certificados de cursos e programas a distância, expedidos por instituições
credenciadas e registrados na forma da lei, terão validade nacional.
Os convênios e os acordos de cooperação celebrados para fins de oferta de cursos ou programas
a distância entre instituições de ensino brasileiras, devidamente credenciadas, e suas similares
estrangeiras, devem ser previamente submetidos à análise e à homologação pelo órgão
normativo do respectivo sistema de ensino, para que os diplomas e os certificados emitidos
tenham validade nacional.
Somente instituições de ensino, públicas ou privadas, credenciadas podem oferecer cursos e
programas na modalidade a distância, sendo que compete ao MEC promover os atos de
credenciamento das instituições de Ensino Superior e, às autoridades dos sistemas de ensino
estadual e do Distrito Federal, promover os atos de credenciamento de instituições para oferta
de cursos a distância no nível básico e, no âmbito da respectiva unidade da Federação, nas
modalidades de educação de jovens e adultos, educação especial e educação profissional. Para
atuar fora da unidade da Federação em que estiver sediada, a instituição deverá solicitar
credenciamento no Ministério da Educação.
O credenciamento de instituição para a oferta dos cursos ou programas a distância possui prazo
de validade condicionado ao ciclo avaliativo, podendo ser renovado.
O ato de credenciamento de instituições para oferta de cursos ou programas a distância define a
abrangência de sua atuação no território nacional, sendo que a solicitação de ampliação da área
de abrangência deve ser feita ao órgão responsável do Ministério da Educação, sendo permitida
somente após o reconhecimento do primeiro curso na modalidade.
Aplicam-se, aos cursos ou programas a distância de Ensino Superior, as regras de avaliação do
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, ou SINAES.
No caso do Ensino Superior, as universidades e os centros universitários credenciados para oferta
de educação superior a distância poderão criar, organizar e extinguir cursos ou programas de
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educação superior nessa modalidade, mediante comunicação ao MEC, sendo que os cursos ou
programas criados somente poderão ser ofertados nos limites da abrangência definida no ato de
credenciamento da instituição.
As faculdades, por sua vez, deverão solicitar ao MEC autorização para abertura de cursos e
programas de educação superior a distância. A instituição credenciada deverá iniciar o curso
autorizado no prazo de até doze meses, a partir da data da publicação do respectivo ato. Caso a
implementação de cursos autorizados não ocorra nesse prazo, o ato de autorização de cursos
será automaticamente tornado sem efeito.
Os cursos superiores a distância, assim como ocorre nos presenciais, devem ser reconhecidos
pelo MEC. Entendemos cumprir a regulamentação relativa a nossos cursos superiores a distância
em seus aspectos relevantes e envidamos nossos melhores esforços para estarmos em dia com
todos os atos autorizativos e registros necessários, bem como tomar todas as providências
necessárias para obtenção e renovação atos, credenciamentos e registros.
Os cursos e os programas de mestrado e doutorado a distância estarão sujeitos às exigências de
autorização, de reconhecimento e de renovação de reconhecimento previstas na legislação
específica em vigor. Os cursos de pós-graduação a distância foram disciplinados pela Resolução
da Câmara de Ensino Superior (Conselho Nacional de Educação) n.º 01, de 03 de abril de 2001
(stricto sensu), e pela Resolução CES/CNE n.º 1, de 08 de junho de 2007 ( lato sensu). As
instituições que oferecem cursos de pós-graduação (stricto sensu) deverão ser obrigatoriamente
credenciadas pela União (MEC) e obedecer às exigências de autorização, reconhecimento e
renovação de reconhecimento dos cursos em questão. Todos esses cursos deverão incluir,
necessariamente, provas presenciais e defesa presencial de monografia ou trabalho de conclusão
de curso.
Entendemos cumprir a regulamentação vigente no Brasil referente aos cursos de extensão em
seus aspectos relevantes e envidamos nossos melhores esforços para estarmos em dia com todos
os atos regulatórios, bem como tomar todas as providências necessárias para as renovações.

Educação Básica
A Educação Básica, composta pela Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, tem
como marcos essenciais a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e o Plano Nacional de
Educação.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional regulariza, em âmbito nacional, a base comum
do currículo, a carga horária e presença mínima em aula e as formas de promoção de série,
cabendo aos Estados, Municípios e, até mesmo, às escolas a normatização das peculiaridades
regionais e locais, curriculares e de calendário, de promoção de série e a expedição da
documentação escolar de cada aluno da Educação Básica.
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O Plano Nacional de Educação estabelece metas decenais para todos os níveis e etapas da
educação, apontando para que Estados e Municípios criem e estabeleçam planos semelhantes
compatíveis com as metas nacionais. Cabe à Secretaria de Educação Básica, ou SEB, do Ministério
da Educação, fiscalizar o cumprimento do Plano Nacional de Educação pelos Estados e Municípios.
Essa fiscalização consiste na sugestão de diretrizes e regras para avaliação das etapas da
Educação Básica. Essa avaliação, entretanto, não possui qualquer efeito sancionatório no âmbito
do MEC.
A Educação Infantil — oferecida em creches (para crianças de até três anos) ou pré-escolas
(crianças de quatro até cinco anos de idade) — é a primeira etapa da Educação Básica e, por
isso, tem por objetivo o desenvolvimento integral da criança, em seus aspectos físico, psicológico,
intelectual e social. A avaliação da educação infantil é realizada mediante acompanhamento e
registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino
fundamental.
O acesso ao Ensino Fundamental, nos termos da Constituição Federal e da Lei De Diretrizes e
Bases da Educação Nacional, é um direito de todas as crianças a partir dos seis anos de idade.
Com a alteração provocada pela Lei n.º 11.274, de 06 de fevereiro de 2006, essa fase da
Educação Básica foi estendida de um período de duração de oito anos para nove anos. Dentre as
finalidades do Ensino Fundamental, estão: (i) o desenvolvimento da capacidade de aprender,
tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; (ii) a compreensão
do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que
se fundamenta a sociedade; (iii) o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em
vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; e (iv) o
fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância
recíproca em que se assente a vida social. A avaliação do Ensino Fundamental é coordenada pela
legislação estadual de cada unidade da federação, variando de caso a caso.
O Ensino Médio é a etapa final da Educação Básica e exterioriza o dever do Estado de,
progressivamente (buscando a universalização de sua abrangência), completar o processo de
formação do cidadão. A execução do Ensino Médio, em tempo não inferior a três anos, busca: (i)
a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental,
possibilitando o prosseguimento de estudos; (ii) a preparação básica para o trabalho e a cidadania
do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade
a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; (iii) o aprimoramento do aluno
como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual
e do pensamento crítico; e (iv) a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos
processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina.
A avaliação do Ensino Médio é realizada em âmbito nacional, coordenada pelo MEC. A Portaria
Normativa nº 4, de 11 de fevereiro de 2010, dispõe sobre a certificação no nível de conclusão do
ensino médio ou declaração de proficiência com base no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)
e estabelece que é responsabilidade das Secretarias de Educação e ou dos Institutos Federais de
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Educação, Ciência e Tecnologia emitir o certificado de conclusão ou declaração de proficiência,
quando solicitado pelo interessado.

Ensino Superior
Órgãos reguladores: as competências federais para as funções de regulação, supervisão e
avaliação de instituições e cursos de Ensino Superior são exercidas pelo MEC, pelo Conselho
Nacional de Educação, ou CNE, pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(INEP) e pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES).

MEC – Ministério da Educação
O MEC é a autoridade máxima de Ensino Superior no sistema federal de ensino, a quem compete,
entre outras prerrogativas: (i) homologar deliberações do Conselho Nacional de Educação (CNE)
em pedidos de credenciamento e recredenciamento de instituições de educação superior; (ii)
homologar os instrumentos de avaliação; (iii) homologar pareceres e propostas de atos
normativos; (iv) expedir normas e instruções para a execução de leis, decretos e regulamentos;
e (v) exercer as funções de regulação e supervisão da educação superior por intermédio de suas
secretarias.

CNE – Conselho Nacional de Educação
O CNE é um órgão colegiado, vinculado ao MEC, e constituído pela Câmara de Educação Básica
e Câmara de Educação Superior, sendo cada qual composta por 12 membros, indicados pelo
Ministro da Educação e nomeados pelo Presidente da República. Ao CNE compete, entre outras
atividades: (i) exercer atribuições normativas, deliberativas e de assessoramento ao MEC; (ii)
deliberar sobre pedidos de credenciamento e recredenciamento de instituições de Ensino Superior
para a oferta de cursos a distância; (iii) recomendar providências a Secretaria de Educação
Superior, Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica e Secretaria de Educação a Distância,
entre as quais a celebração de protocolo de compromisso, quando não satisfeito o padrão de
qualidade específico para credenciamento e recredenciamento de cursos e instituições; (iv)
deliberar sobre as diretrizes propostas pelas Secretarias para a elaboração, dos instrumentos de
avaliação para credenciamento de instituições; (v) recomendar a aprovação dos instrumentos de
avaliação; e (vi) aplicar penalidades como suspensão temporária da abertura de processos
seletivos, cassação da autorização de funcionamento da instituição de Ensino Superior ou do
reconhecimento de cursos por ela oferecidos e demais advertências decorrentes de
irregularidades.

INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
O INEP é uma autarquia federal, vinculado ao MEC, cujo presidente é indicado pelo Ministro da
Educação e aprovado pelo Presidente da República. Ao INEP compete, entre outras atividades:
(i) realizar visitas para avaliação in loco nos processos de credenciamento e recredenciamento de
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instituições de educação superior e nos processos de autorização, reconhecimento e renovação
de reconhecimento de cursos de graduação e sequenciais; (ii) realizar as diligências necessárias
à verificação das condições de funcionamento de instituições e cursos, como subsídio para o
parecer da Secretaria competente; e (iii) conduzir pesquisa e análise de dados relacionados à
educação no Brasil; e (iv) implementar o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior
(SINAES).

CONAES – Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior
A CONAES é um órgão colegiado de coordenação e supervisão do SINAES, vinculado ao MEC, e
composto por sete membros, sendo um representante do INEP; um representante da Fundação
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES); três representantes do
MEC, sendo um obrigatoriamente do órgão responsável pela regulação e supervisão da educação
superior; um representante do corpo discente das instituições de educação superior; um
representante do corpo docente das instituições de educação superior; e cinco membros,
indicados pelo Ministério da Educação, escolhidos entre cidadãos de notório saber científico,
filosófico e artístico e reconhecida competência em avaliação ou gestão de educação superior.
À CONAES compete, entre outras atividades: (i) coordenar e supervisionar o SINAES; (ii)
estabelecer diretrizes para a elaboração dos instrumentos de avaliação de cursos de graduação
e de avaliação interna e externa de instituições de ensino; (iii) aprovar instrumentos de avaliação
e submetê-los à homologação pelo Ministro de Estado da Educação; e (iv) submeter à aprovação
do Ministro de Estado da Educação a relação dos cursos para aplicação do Exame Nacional de
Desempenho dos Estudantes (ENADE).

Organização das instituições de Ensino Superior
A Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, ou Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
estabelece que a educação superior será ministrada em instituições de Ensino Superior públicas
ou privadas. As instituições de Ensino Superior privadas não têm personalidade jurídica própria e
devem ser mantidas por Mantenedoras, responsáveis legais pela instituição. As instituições
privadas podem ser mantidas e administradas por pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito
privado.
As instituições privadas dividem-se entre instituições privadas com fins lucrativos ou privadas sem
fins lucrativos, a saber:
•

instituições privadas com fins lucrativos (particulares em sentido estrito), instituídas e

mantidas por uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas de direito privado; e
•

instituições privadas sem fins lucrativos, que podem ser filantrópicas ou não filantrópicas.

As instituições de Ensino Superior, de acordo com a sua organização e respectivas prerrogativas
acadêmicas, são classificadas como:
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•

Faculdades: instituições de educação superior, públicas ou privadas, com propostas

curriculares em uma ou mais áreas do conhecimento, vinculadas a um mantenedor e com
administração e direção isoladas, podendo oferecer cursos em vários níveis sendo eles de
graduação, cursos sequenciais e de especialização e programas de pós-graduação (mestrado e
doutorado). As faculdades possuem exigências mínimas relativas à qualificação do corpo docente
e seu regime de trabalho e não podem estabelecer novas unidades ou criar cursos e novas vagas
sem autorização prévia do MEC.
•

Centros Universitários: instituição de educação superior, pública ou privada,

pluricurricular, caracterizada pela excelência no ensino pelas oportunidades de qualificação ao
corpo docente e condições de trabalho acadêmico oferecido à comunidade escolar. Pelo menos
1/3 do corpo docente de um centro universitário deve ser composto por mestres e doutores.
•

Universidades: instituições pluridisciplinares, públicas ou privadas, de formação de

quadros profissionais de nível superior, que desenvolvem atividades regulares de ensino, pesquisa
e extensão. Da mesma forma que os Centros Universitários, pelo menos 1/3 do corpo docente
deve ser composto por mestres e doutores.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional dispõe que, no exercício da autonomia, são
asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições: (i) criar,
organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de Ensino Superior, observada a
regulamentação aplicável; (ii) fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as
diretrizes gerais pertinentes; (iii) estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica,
produção artística e atividades de extensão; (iv) fixar o número de vagas de acordo com a
capacidade institucional e as exigências do seu meio; (v) elaborar e reformar os seus estatutos e
regimentos em consonância com as normas gerais atinentes; e (vi) conferir graus, diplomas e
outros títulos.

Credenciamento de Instituições de Ensino Superior e Autorização e Reconhecimento de Cursos
Inicialmente, as instituições de educação superior são credenciadas como faculdade. O
credenciamento como universidade ou centro universitário somente é concedido após a
instituição ter operado como faculdade e ter atendido a padrões de qualidade satisfatórios, dentre
eles avaliação positiva pelo SINAES, bem como atender às exigências legais aplicáveis a cada tipo
de instituição de Ensino Superior, tais como titulação mínima e regime de trabalho do corpo
docente.
O pedido de credenciamento de uma instituição de Ensino Superior deverá ser instruído com
diversos documentos da sua entidade mantenedora e, também, da instituição de educação que
requer o credenciamento, a saber:
I.

da entidade mantenedora: (i) atos constitutivos, devidamente registrados no órgão
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competente, que atestem sua existência e capacidade jurídica, na forma da legislação civil; (ii)
certidões de regularidade fiscal e relativas à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço; (iii) demonstração de patrimônio para manter a instituição; e (iv) demonstrações
financeiras; e
II.

da instituição de educação superior: (i) plano de desenvolvimento educacional; (ii)

regimento ou estatuto; e (iii) identificação dos integrantes do corpo dirigente, destacando a
experiência acadêmica e administrativa de cada um.
De maneira a permitir que o Ensino Superior preencha suas finalidades, a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional estabelece que a educação superior compreenda os seguintes cursos
e programas: (i) cursos sequenciais, abertos a candidatos que atendam aos requisitos
estabelecidos pelas próprias instituições de ensino; (ii) cursos de graduação, abertos a candidatos
que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo
seletivo; (iii) cursos de pós-graduação, que incluem programas de mestrado e doutorado, cursos
de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em cursos de
graduação e que atendam às exigências das próprias instituições de ensino; e (iv) cursos de
extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos, em cada caso, pelas
instituições de ensino.
Ademais, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional determina que o Ensino Superior deve
englobar os seguintes cursos:
•

Cursos de graduação tecnológica, que oferecem treinamento específico e concessão de

diplomas aos alunos, abertos aos candidatos que atendam às exigências estabelecidas pelas
instituições de Ensino Superior.
•

Cursos de graduação, incluindo graduação tradicional e tecnológica, abertos aos

candidatos que concluíram o ensino médio ou equivalente e que tenham sido aprovados no
processo seletivo ou vestibular.
•

Cursos de pós-graduação, incluindo mestrado e doutorado, cursos de especialização,

cursos de aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos que possuam diploma de um curso de
graduação e que atendam às exigências previstas pelas instituições de ensino.
•

cursos de extensão, com caráter social que concedem certificado aos alunos, abertos a

candidatos que atendam às exigências estabelecidas, em cada caso, pelas instituições de ensino.
Mesmo após o credenciamento como instituição de educação superior, as faculdades – para
ofertarem cursos superiores – dependem de autorização do MEC. As universidades e centros
universitários, nos limites de sua autonomia, independem de autorização para a instituição e o
funcionamento de curso superior, devendo, porém, cadastrar no sistema e-MEC informações
sobre os cursos abertos, para fins de supervisão, avaliação e posterior reconhecimento.
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Adicionalmente, para a criação de cursos de graduação em Direito, Medicina e Odontologia,
inclusive em universidades e centros universitários, faz-se necessária manifestação favorável do
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil ou do Conselho Nacional de Saúde,
conforme o caso.
O pedido de autorização de curso formulado por faculdades deverá ser instruído com os seguintes
documentos, entre outros: (i) comprovante de recolhimento da taxa de avaliação in loco; (ii)
projeto pedagógico do curso, informando número de alunos, número de vagas, turnos, programa
do curso e demais elementos acadêmicos pertinentes; (iii) relação de docentes, acompanhada de
termo de compromisso firmado com a instituição, informando-se a respectiva titulação, carga
horária e regime de trabalho; e (iv) comprovante de disponibilidade do imóvel.
As universidades poderão, ainda, solicitar credenciamento de campus fora da sua sede, em
município diverso da abrangência geográfica daquele definido no seu ato de credenciamento
original, desde que no mesmo Estado. O referido campus fora da sede deverá integrar o conjunto
da universidade e não gozará de prerrogativas de autonomia, devendo ser controlado e
supervisionado pela universidade. Portanto, para a criação de cursos em campus fora de sede
credenciados, será necessária prévia autorização do MEC.
As instituições de educação superior, inclusive as universidades, deverão, ainda, solicitar o
reconhecimento dos cursos que ofertam – condição necessária para a validação nacional dos
respectivos diplomas.
A instituição deverá protocolar o pedido de reconhecimento de curso, no período entre metade
do prazo previsto para a integralização de sua carga horária e setenta e cinco por cento desse
prazo e deverá ser instruído com os seguintes documentos, entre outros: (i) projeto pedagógico
do curso, incluindo número de alunos, turnos e demais elementos acadêmicos pertinentes; (ii)
relação de docentes, constante do cadastro nacional de docentes; e (iii) comprovante de
disponibilidade do imóvel.
A autorização e o reconhecimento de cursos, bem como o credenciamento de instituições de
educação superior, terão prazos limitados, sendo renovados, periodicamente, após processo
regular de avaliação, atualmente vinculados ao ciclo avaliativo do SINAES.
De acordo com a Resolução CES/CNE n.º 1, de 08 de junho de 2007, as instituições de Ensino
Superior já credenciadas perante o MEC não necessitam de credenciamento específico para
oferecer cursos de pós-graduação. Para os programas de lato sensu, os processos não precisam
de tramitação no órgão regulador. Para os programas stricto sensu, deve haver acompanhamento
pela CAPES, conforme subitem “Avaliação de Cursos de Pós-Graduação”, na seção do Formulário
de Referência.
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Transferências de mantença e de cursos entre Mantenedoras
De acordo com o Decreto n.º 5.773, de 09 de maio de 2006, ou Regulamento da Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional, a alteração da mantença, seja por meio de fusão, cisão ou
aquisição de qualquer instituição de educação superior, deverá ser submetida ao MEC.
Para tanto, o novo mantenedor deverá possuir as características necessárias à mantença, exigidas
quando do credenciamento da instituição de educação, devendo apresentar todos os documentos
exigidos pela regulamentação. Não será admitida a transferência de mantença caso a nova
entidade mantenedora, direta ou por qualquer entidade por ela mantida, tenha sofrido
penalidades perante o sistema federal de ensino, nos últimos cinco anos.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelece também que quaisquer alterações
estatutárias na entidade mantenedora, devidamente averbadas pelos órgãos competentes,
deverão ser comunicadas ao MEC.
Em 29 de setembro de 2016, foi publicada a Portaria Normativa n° 19, de 28 de setembro de
2016, dispondo sobre “procedimentos para transferência de mantença de Instituições de
Educação Superior – IES integrantes do Sistema Federal de Ensino, por meio de aditamento de
atos autorizativos”. Referido normativo prevê a possibilidade de adoção de procedimento
simplificado nos pedidos de transferência de mantença entre mantenedoras pertencentes ao
mesmo grupo educacional. Nas hipóteses de transferência de mantença entre mantenedoras que
não integrem o mesmo grupo, o procedimento original foi mantido, ou seja, será necessário
concluir todo o processo de recredenciamento institucional para aprovação da transferência de
mantença.

Sistema Nacional de Avaliação de Ensino Superior – SINAES
A Lei n.º 10.861, de 14 de abril de 2004, instituiu o SINAES, que tem por objetivo avaliar as
instituições de Ensino Superior, os cursos de graduação tradicional e graduação tecnológica e o
desempenho acadêmico dos alunos. Os esforços de monitoramento e coordenação do SINAES
são realizados pela CONAES. Os resultados da avaliação de instituições de Ensino Superior e seus
cursos são colocados à disposição do público pelo MEC. O principal objetivo desse sistema de
avaliação é melhorar a qualidade do Ensino Superior no Brasil. Os resultados dessas avaliações
são representados em uma escala de 5 níveis e serão considerados nos processos de autorização,
reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos e de credenciamento e
recredenciamento de instituições:
•

os níveis 4 e 5 expressam condições acima das satisfatórias;

•

o nível 3 expressa condições satisfatórias; e

•

os níveis 1 e 2 expressam condições insatisfatórias.

Em caso de resultado insatisfatório, a instituição é avaliada in loco. Se confirmado o conceito
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abaixo de 3, será celebrado um termo de compromisso entre a instituição de Ensino Superior e
o MEC, contendo, entre outras disposições: (i) o diagnóstico das condições insatisfatórias; (ii) as
providências a serem tomadas para corrigir as condições insatisfatórias; e (iii) os prazos e metas
para recuperação.
O não cumprimento, total ou parcial, das condições previstas no termo de compromisso pode
resultar em uma ou mais penalidades aplicadas pelo MEC, a saber: desativação de cursos e
habilitações (ii) intervenção; (iii) suspensão temporária de prerrogativas da autonomia; e (iv)
descredenciamento da instituição. Para mais informações relacionadas aos níveis de satisfação e
insatisfação dos nossos cursos, favor consultar o item 4.3 do Formulário de Referência.

Avaliação de Instituições de Ensino Superior
As avaliações externas de instituições de Ensino Superior são realizadas pelo INEP em duas
situações, quando uma instituição solicita seu primeiro credenciamento e ao final de cada ciclo
avaliativo do SINAES, em processo de recredenciamento ou sua renovação.
De acordo com a Portaria n.º 10861/2004, as instituições de Ensino Superior são avaliadas com
base em dez dimensões: I – a missão e o plano de desenvolvimento institucional; II – a política
para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as respectivas formas de
operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à produção acadêmica, as bolsas de
pesquisa, de monitoria e demais modalidades; III – a responsabilidade social da instituição,
considerada especialmente no que se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao
desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da
produção artística e do patrimônio cultural; IV – a comunicação com a sociedade; V – as políticas
de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-administrativo, seu
aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho; VI – organização e
gestão da instituição, especialmente o funcionamento e a representatividade dos colegiados, sua
independência e autonomia na relação com a mantenedora, e a participação dos segmentos da
comunidade universitária nos processos decisórios; VII – infraestrutura física, especialmente a de
ensino e de pesquisa, biblioteca, recursos de informação e comunicação; VIII – planejamento e
avaliação, especialmente processos, resultados e eficácia da autoavaliação institucional; IX –
políticas de atendimento aos estudantes; X – sustentabilidade financeira, tendo em vista o
significado social da continuidade dos compromissos na oferta da educação superior.

Avaliação de Cursos de Graduação Tradicional e Graduação Tecnológica
A avaliação de cursos de graduação é feita por ocasião da solicitação de autorização, para
instituições não universitárias e, para todas as IES, nos processos de reconhecimento de cursos
e suas renovações, quando houver conceito insatisfatório.
De acordo com a Portaria n.º 563 do MEC, de 21 de fevereiro de 2006, essa avaliação consiste
na análise da metodologia acadêmica, do corpo docente, dos corpos discente e técnico-
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administrativo e da infraestrutura da instituição.

Avaliação de Cursos de Pós-Graduação
A avaliação de cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado é feita pela CAPES, desde 1976,
e aprovada pelo CNE. Os cursos são avaliados de acordo com os padrões exigidos estabelecidos
para cada curso específico. A CAPES, então, atualiza sua avaliação dos cursos de pós-graduação
a cada três anos, período de validade de uma autorização.

Avaliação do Desempenho do aluno
A avaliação do desempenho acadêmico do aluno, do Sistema de Avaliação da Educação Superior
(SINAES), é conduzida pelo INEP, que submete o aluno à participação no Exame Nacional de
Desempenho de Estudantes (ENADE), com o objetivo de avaliar e acompanhar o processo de
aprendizagem e o desempenho acadêmico dos estudantes em relação aos conteúdos
programáticos previstos nas diretrizes curriculares do respectivo curso de graduação; suas
habilidades para ajustamento às exigências decorrentes da evolução do conhecimento e
competências para compreender temas exteriores ao âmbito específico da profissão escolhida,
ligados à realidade brasileira e mundial e a outras áreas do conhecimento. Cada prova do ENADE
é desenvolvida de acordo com o teor e os currículos específicos de cada curso, de acordo com as
Diretrizes Curriculares Nacionais. Os cursos são avaliados a cada três anos, compondo o ciclo
avaliativo do SINAES. Os alunos são avaliados com participação de todos os estudantes
concluintes dos cursos avaliados. O primeiro ENADE ocorreu em 2004. Antes do ENADE, havia
um exame semelhante chamado Exame Nacional de Cursos, ou Provão, o qual foi aplicado a
alunos matriculados apenas na última série de cada curso superior e realizado no período de 1996
a 2003.
A partir de 2008, o conceito ENADE passou a considerar em seu cômputo apenas o desempenho
dos alunos concluintes. Assim, os cálculos que geram o resultado final consideram apenas os
alunos concluintes participantes desse exame. Cursos que não possuem concluintes ficam sem
conceito.
A prova do ENADE é dividida em duas partes: Conteúdo de Formação Geral, comum a todos os
cursos; e Componente Específico, referente a cada curso. A Nota ENADE é calculada pela média
ponderada da nota padronizada dos concluintes na Formação Geral e no Componente Específico.
A parte referente à Formação Geral corresponde a 25% da nota final, e a nota referente ao
Componente Específico corresponde a 75% do total.
Nossas instituições efetuam, anualmente, as inscrições dos alunos aptos a participarem do
ENADE, conforme a previsão legal.
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Programas de incentivo atrelados à qualidade da IES
O FIES é um financiamento concedido aos estudantes matriculados em cursos presenciais com
avaliação positiva nas avaliações do Ministério da Educação.
São considerados com avaliação positiva os cursos de graduação que obtêm conceito maior ou
igual a 03 (três) no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), instituído
pela Lei n.º 10.861, de 14 de abril de 2004.
Para verificação dos critérios de qualidade do curso, são considerados:
•

o Conceito de Curso (CC);

•

o Conceito Preliminar de Curso (CPC), na hipótese de inexistência do CC;

•

o conceito obtido pelo curso no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes

(ENADE), na hipótese de inexistência do CC e do CPC.
Serão considerados os conceitos mais recentes publicados.
Os cursos Sem Conceito (SC) e Não Avaliados (NA) no ENADE somente poderão ser financiados
por meio do FIES se o Conceito Institucional (CI) da instituição de ensino superior for maior ou
igual a 03 (três) ou, na hipótese de inexistência do CI, o Índice Geral de Cursos (IGC) da
instituição for maior ou igual a 03 (três).
Da nossa base de cursos em dezembro de 2014, mais de 93,5% são elegíveis ao FIES.
b. política ambiental do emissor e custos incorridos para o cumprimento da
regulação ambiental e, se for o caso, de outras práticas ambientais, inclusive
a adesão a padrões internacionais de proteção ambiental
Práticas Ambientais e Projetos Sociais

Responsabilidade Ambiental
Não temos atividades que possam ocasionar danos ambientais relevantes. Os cursos da
Companhia que necessitam de aulas práticas, principalmente nas áreas de saúde e engenharia,
possuem laboratórios construídos com base no sistema de gestão de coleta de resíduos. A
fiscalização desse procedimento é feita através de auditorias internas e por visitas frequentes dos
órgãos públicos responsáveis.
As leis e regulamentos ambientais são rigidamente estabelecidos e controlados e sua violação
pode ensejar responsabilização, de forma independente, nas esferas administrativa, criminal e
civil. Na esfera administrativa, poderão ser aplicadas penalidades como multas de até R$50
milhões, que podem ainda ter seu valor dobrado ou triplicado na hipótese de reincidência, além
de penalidades de embargo e suspensão de atividades. A violação de normas ambientais pode,
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ainda, sujeitar os infratores à responsabilização criminal, com a aplicação de penas privativas de
liberdade (para pessoas naturais) e/ou restritivas de direitos (para pessoas físicas e pessoas
jurídicas).
Adicionalmente, os danos ambientais também podem ensejar a responsabilização civil, de forma
objetiva (independente de dolo ou culpa) e solidária, resultando em obrigações de reparação e
pagamento de indenizações decorrentes de degradação do meio ambiente ou terceiros afetados.
Assim, podem ser responsabilizados aqueles que estejam direta ou indiretamente envolvidos na
conduta danosa. Desta forma, os nossos Administradores poderiam ser considerados
solidariamente responsáveis pelos danos ao meio ambiente causados pela Companhia. A
legislação prevê também a desconsideração da personalidade jurídica de uma Companhia sempre
que esta for obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao meio ambiente.
Nossas atividades não estão sujeitas ao licenciamento ambiental. No entanto, algumas
autorizações emitidas por órgãos ambientais podem ser necessárias, como outorgas de uso de
recursos hídricos.
Ressaltamos que não aderimos a qualquer padrão internacional relativo à proteção ambiental.

Recursos hídricos
A Lei Federal nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos,
ou PNRH, e estabelece que o uso de recursos hídricos, para fins de captação ou lançamento de
efluentes, está sujeito à Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos, ou outorga, pelo Poder
Público. Essa outorga, via de regra, é concedida pelo órgão ambiental estadual, excetuando casos
em que a captação é realizada em corpos d'água de domínio da União, ou em divisa de dois ou
mais Estados, quando a Agência Nacional de Águas, ou ANA, órgão federal, será responsável pela
concessão da outorga.
Nesse sentido, considerando a competência do órgão estadual para a maioria dos casos de
emissão de outorgas, e considerando que exercemos nossas atividades em várias unidades da
Federação, a obtenção de referidas outorgas está sujeita a procedimentos internos diferentes nos
diversos órgãos ambientais competentes. Ainda, durante o processo de obtenção de outorga,
podem ser feitas exigências técnicas por parte do órgão ambiental, o que acarretaria custos
adicionais. Por fim, cumpre destacar que a PNRH prevê a possibilidade de cobrança pelo uso da
água, o que será definido e estabelecido por cada um dos comitês de microbacias em regiões
onde estes forem instituídos.
Diante dos pontos acima mencionados, consideramos que não é possível indicar expressamente
os custos incorridos para o cumprimento de eventuais regulamentações de outorgas, uma vez
que tais custos variam de acordo com o caso concreto e não podem ser estimados.
A ausência de outorgas pode resultar na interdição da operação de captação subterrânea de
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água, o que nos obrigaria a obter água por outros meios (por exemplo, de caminhões pipa), o
que geraria significativos custos. Ainda, a ausência de outorgas pode nos sujeitar a sanções
administrativas, tais como multas e embargos.

Responsabilidade Social
A Kroton tem uma atuação superlativa na área de responsabilidade social, condizente com sua
posição no mercado educacional do Brasil e do mundo. São programas transformacionais,
exercidos em larga escala, com alta eficácia e alinhados ao negócio de educação.
Em 2016, as unidades de Ensino Superior da Companhia e os Polos de Educação a Distância
realizaram mais de 2.300 iniciativas e projetos de ação social, impactando positivamente mais de
2,3 milhões de pessoas de suas comunidades, e contaram com o envolvimento dos alunos em
atividades que permitiram o desenvolvimento de competências alinhadas a práticas de
aprendizagem, reforçando o processo de formação da cidadania.
Dos programas institucionais, destacaram-se: o Trote Solidário, uma iniciativa de mobilização e
recepção dos calouros sem violência, que estimula o engajamento dos alunos em ações cidadãs
desde o início de sua vida universitária, desenvolvendo projetos relacionados aos 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável da ONU. O Trote contou com mais de 85.700 alunos realizando
atividades, que resultaram em aproximadamente 125 mil atendimentos à população; a Campanha
de Responsabilidade Social, iniciativa que envolveu cursos de diferentes áreas e ofereceu uma
amostra de atividades sociais de todas as unidades, gratuitas a mais de 213 mil pessoas da
comunidade, nas áreas de educação, saúde, cultura, meio ambiente; a Campanha do Dia Nacional
de Mobilização da Educação para o Combate ao Aedes Aegypti e Contra o Zika que atingiu em
torno de 1,7 milhão de pessoas em mais de 350 atividades; além de outras ações de mobilização
que arrecadaram mais de 60 toneladas de alimentos, doados a diversas organizações de combate
à fome e à miséria. O engajamento das unidades de Ensino Superior e Polos de Ensino a Distância
em ações sociais já beneficiou mais de 160 organizações sociais, hospitais, escolas públicas e
diversas outras instituições em todo o país, com atividades que vão desde doações de livros e
outros itens básicos até programas de educação ambiental, prevenção de doenças, palestras e
sensibilização para temas de direitos humanos, oficinas educativas para crianças, entre outros.
Adicionalmente, a Fundação Pitágoras, que atua há mais de 18 anos como braço social da Kroton,
desenvolveu uma metodologia avançada de gestão, chamada de Sistema de Gestão Integrado
(SGI).

O SGI é implantado na rede pública de ensino básico, apoiando tecnicamente suas

lideranças e transferindo sua metodologia. Os resultados mais flagrantes dessa implantação são
avanços significativos da aprendizagem dos alunos e a melhoria e inovação dos processos e
práticas de gestão. Já foram beneficiados cerca de 29 mil educadores e 1 milhão de alunos, em
mais de 12 estados do Brasil. Os piores resultados no IDEB e os menores índices do IDH são os
critérios primordiais para implantação do SGI pro bono, ou seja, sem custos para as Escolas e
Secretarias Municipais de Educação.
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A Fundação Pitágoras, também lidera há mais de 10 anos, no estado de Minas Gerais, o
Movimento Conspiração Mineira pela Educação, cuja estratégia principal é fortalecer a liderança
das escolas públicas, através de encontros sistemáticos – Fóruns de Diretores – para a troca de
experiências e intercâmbio das melhores práticas, dentro dos cinco temas escolhidos pelos
próprios diretores como as grandes questões fundamentais para uma escola de qualidade:
Pacificação, Motivação dos Alunos, Motivação dos Professores, Integração Família/Escola e
Melhoria dos Indicadores Oficiais de Aprendizagem. São beneficiadas cerca de 1.000 escolas das
redes públicas municipal e estadual e 1 milhão de alunos.
Replicando esse formato extremamente bem-sucedido da Conspiração Mineira pela Educação, a
Kroton lançou a Aliança Brasileira pela Educação, que teve início em agosto de 2016 na cidade
de São Paulo, atendendo cerca de 300 escolas estaduais, totalizando aproximadamente 350 mil
alunos beneficiados. Além do propósito de oferecer ensino de qualidade a seus alunos, a
Companhia contribui com a evolução da sociedade como um todo, auxiliando na continuidade de
projetos que têm a capacidade de, também, transformar vidas, em diversas áreas.

c. dependência de patentes, marcas, licenças, concessões, franquias, contratos
de royalties relevantes para o desenvolvimento das atividades

Marcas
No Brasil, adquire-se a propriedade de uma marca somente pelo registro da marca validamente
expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”), sendo então assegurado ao
titular seu uso exclusivo em todo o território nacional durante o prazo de dez anos, prorrogável
por períodos iguais e sucessivos, para uma determinada classe de serviços ou produtos. Durante
o processo de registro, o depositante tem apenas uma expectativa de direito para utilização das
marcas depositadas aplicadas para a identificação de seus produtos e serviços.
Atualmente somos titulares de dezenas de marcas registradas ou em processo de registro no
Brasil junto ao INPI. Nossas principais marcas são: “Pitágoras”, “Unic Universidade de Cuiabá”,
“IUNI Educacional”, “FAMA Faculdade de Macapá”, “Editora Educacional”, “UNOPAR”,
“UNIRONDON”, “AEDU”, “Anhanguera”, “Anhanguera Educacional”,

“Centro Universitário

Anhanguera (mais a localidade, ex: Centro Universitário Anhanguera de Santo André”),
“Faculdade Anhanguera” (mais a localidade, ex: Faculdade Anhanguera de Campinas), “FAC”,
“Faculdade Uniban”, “UNIABC – Universidade do Grande ABC”, “UNIA – Universidade de Santo
André”, “UNICTS Faculdades”, “UNIPLI”, dentre outras.
Adquirimos a titularidade sobre a marca “Pitágoras”, a título gratuito, por meio de um Instrumento
Particular de Cessão e Transferência de Marcas celebrado com a Pitágoras Administração e
Participações Ltda., em 27 de maio de 2007. A referida cessão não foi registrada perante o INPI
e, portanto, só produz efeito perante as partes.
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Ensino Superior
A nossa marca Pitágoras, tem elevada visibilidade e alto grau de reconhecimento em todo o País,
sempre associada a atributos de qualidade no Ensino Superior, comprovados pela pesquisa da
Copérnicus realizada em 2010, em cinco municípios onde atuamos.
A nossa marca Universidade de Cuiabá ou UNIC, é considerada Top of Mind na categoria
Educação há 5 (cinco) anos consecutivos (2006, 2007, 2008, 2009 e 2010), de acordo com a
Revista de Mato Grosso.
Adicionalmente, o nosso MBA em Finanças foi considerado um dos 30 melhores MBAs do Brasil,
de acordo com a Revista Você S.A., publicada em 2010.
Apresentamos abaixo nossas principais marcas no Ensino Superior e as respectivas regiões do
País em que atuamos:
Marcas
Pitágoras

Estados
Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Espírito
Santo, Paraná, Maranhão e Alagoas

UNIC (Universidade de Cuiabá) Mato Grosso
UNOPAR (Universidade Norte
do Paraná)
UNIME (UNIME Lauro de
Freitas)
FAMA (Sociedade Unificada de
Ensino e Cultura)

Paraná
Bahia
Amapá
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas

Anhanguera

Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa
Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná,
Goiás

A tabela abaixo apresenta o logotipo das nossas principais marcas de acordo com os segmentos
de negócios que atuamos:
Ensino Superior
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Educação Básica

Programas de Computador
Utilizamos programas de computador e tecnologia licenciada desenvolvidos por terceiros, além
de programas de computador internamente desenvolvidos, de forma que não infringimos direitos
de propriedade intelectual de terceiros.
As principais licenças de uso de programas de computador foram obtidas mediante a celebração
de contratos de licença de uso de software.

Contratos de Royalties
Na Educação Básica, temos contratos de edição e cessão de direitos autorais com os autores dos
nossos materiais didáticos, que recebem um percentual pela venda dos materiais à nossa rede
de Escolas Associadas.
Não temos contratos de royalties em sentido estrito. Temos contratos de compra e venda de
nossos Sistemas de Ensino, que incluem, dentre outros, nosso material didático de alta tecnologia
educacional e a utilização da nossa marca Pitágoras junto à marca das Escolas Associadas. Dessa
forma, as Escolas Associadas demonstram ao público em geral que são filiadas à nossa rede de
Escolas Associadas e, por essa razão, pagam-nos pela utilização de nossos produtos e serviços
de tecnologia educacional.
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7.6 – Receitas relevantes provenientes do exterior
a.

receita proveniente dos clientes atribuídos ao País sede do emissor e sua

participação na Receita Líquida total do emissor
Todas as nossas receitas relevantes são provenientes do Brasil. No exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2016, nossa Receita Líquida totalizou R$ 5.244,7 milhões, no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2014, nossa Receita Líquida totalizou R$ 5.265,1 milhões e no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, nossa Receita Líquida totalizou R$ 3.774,5
milhões.
b.

receita proveniente dos clientes atribuídos a cada País estrangeiro e sua

participação na Receita Líquida total do emissor
Em 31 de dezembro de 2016, possuíamos 1 Escola Associada à nossa rede de ensino localizada no
Japão, que gerou cerca de 0,5% da Receita Líquida da Educação Básica. Em 31 de dezembro de 2015,
possuíamos 1 Escola Associada à nossa rede de ensino localizada no Japão, que gerou cerca de 0,1%
da Receita Líquida da Educação Básica. Em 31 de dezembro de 2014, possuíamos 2 Escolas Associadas
à nossa rede de ensino localizadas no Japão e no Canadá, que geraram cerca de 0,1% da Receita
Líquida da Educação Básica. Deste modo, tais receitas, não eram relevantes para nossos resultados.
c.

receita total proveniente de Países estrangeiros e sua participação na Receita

Líquida total do emissor
A Escola Associada à nossa rede de ensino localizada no Japão não gerou receita relevante,
totalizando, no exercício findo em 31 de dezembro de 2016, o montante de R$ 96.582,45,
representando cerca de 0,5% da Receita Líquida da Educação Básica. No exercício social findo em 31
de dezembro de 2015, a Escola Associada à nossa rede de ensino localizada no Japão também não
gerou receita relevante, totalizando R$ 89.195,44. No exercício social findo em 31 de dezembro de
2014, as Escolas Associadas à nossa rede de ensino localizadas no Japão e no Canadá também não
geraram receitas relevantes, totalizando R$ 98.752,96, representando cerca de 0,1% da Receita
Líquida da Educação Básica.
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7.7 - Efeitos da regulação estrangeira nas atividades
Não aplicável.
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7.8 - Em relação a políticas socioambientais, indicar:

A Kroton tem uma atuação superlativa na área de responsabilidade social, condizente com sua
posição no mercado educacional do Brasil e do mundo. São programas transformacionais,
exercidos em larga escala, com alta eficácia e alinhados ao negócio de educação.
Em 2016, as unidades de Ensino Superior da Companhia e os Polos de Educação a Distância,
somaram mais de 2.300 iniciativas e projetos de ação social, impactando positivamente mais de
2,3 milhões de pessoas de suas comunidades e contaram com o envolvimento dos alunos em
atividades que permitiram o desenvolvimento de competências alinhadas a práticas de
aprendizagem, reforçando o processo de formação da cidadania.
Dos programas institucionais, destacaram-se: o Trote Solidário, uma iniciativa de mobilização e
recepção dos calouros sem violência, que estimula o engajamento dos alunos em ações cidadãs
desde o início de sua vida universitária, desenvolvendo projetos relacionados aos 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável da ONU. O Trote contou com mais de 85.700 alunos realizando
atividades que resultaram em aproximadamente 125 mil atendimentos à população; a Campanha
de Responsabilidade Social, iniciativa que envolveu cursos de diferentes áreas e ofereceu uma
amostra de atividades sociais de todas as unidades, gratuitas a mais de 213 mil pessoas da
comunidade, nas áreas de educação, saúde, cultura, meio ambiente; a Campanha do Dia Nacional
de Mobilização da Educação para o Combate ao Aedes Aegypti e Contra o Zika que atingiu em
torno de 1,7 milhão de pessoas em mais de 350 atividades; além de outras ações de mobilização
que arrecadaram mais de 60 toneladas de alimentos, doados a diversas organizações de combate
à fome e à miséria. O engajamento das unidades de Ensino Superior e Polos de Ensino a Distância
em ações sociais já beneficiou mais de 160 organizações sociais, hospitais, escolas públicas e
diversas outras instituições em todo o país, com atividades que vão desde doações de livros e
outros itens básicos até programas de educação ambiental, prevenção da saúde, palestras e
sensibilização para temas de direitos humanos, oficinas educativas para crianças, entre outros.
A Kroton também apoia projetos aprovados em leis de incentivo fiscal. Em 2016, foram
selecionados projetos considerando o seu potencial de transformação social por meio da
educação, a responsabilidade e alinhamento com a missão, visão e valores da Companhia e com
as nossas marcas.
É com esta missão de transformar a vida das pessoas por meio da educação responsável e de
qualidade, que uma das principais estratégias da Companhia é atuar junto à rede pública de
ensino, que concentra cerca de 90% das crianças e jovens do país, totalizando quase 35 milhões
de pessoas. Neste segmento o Brasil enfrenta inúmeros desafios quanto à qualidade da educação,
à garantia da equidade e aos índices de aprendizagem dos alunos.
Reforçando o seu compromisso com a educação brasileira, a Kroton lançou a Aliança Brasileira
pela Educação, que teve início em agosto de 2016, na cidade de São Paulo, cuja estratégia
principal é fortalecer a liderança das escolas públicas, através de encontros sistemáticos – Fóruns
de Diretores – para a troca de experiências e intercambio das melhores práticas, dentro dos cinco
temas (Pacificação, Motivação dos Alunos, Motivação dos Professores, Integração Família/Escola
e Melhoria dos Indicadores Oficiais de Aprendizagem) escolhidos pelos próprios diretores como
as grandes questões fundamentais para uma escola de qualidade. A Aliança Brasileira pela
Educação atendeu cerca de 300 escolas estaduais, totalizando aproximadamente 350 mil alunos
beneficiados.
Além do propósito de oferecer ensino de qualidade a seus alunos, a Companhia contribui com a
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evolução da sociedade como um todo, auxiliando na continuidade de projetos que têm a
capacidade de, também, transformar vidas, em diversas áreas.
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NOSSOS PONTOS FORTES
Acreditamos que nossos principais pontos fortes são os seguintes:
Modelo de gestão centralizado e padronizado com ganhos de escala. Possuímos elevado nível
de centralização e padronização de nossos serviços e processos, o que nos permite alcançar ganhos
de escala e continuar crescendo com aumento contínuo de eficiência, já que a nossa atual estrutura
corporativa está preparada para atender uma operação ainda maior. Todas as nossas atividades de
suporte (back-office) são centralizadas em uma estrutura corporativa de serviços compartilhados.
Adicionalmente, o nosso modelo acadêmico, no Ensino Superior Presencial e no Sistema de Ensino
para a Educação Básica, é padronizado, sendo utilizado de forma consistente em todas as nossas
unidades de Ensino Superior e em todas as nossas Escolas Associadas, o que possibilita a expansão
de nossa operação em ritmo acelerado com a manutenção da qualidade do ensino em todos os nossos
campi e Escolas Associadas, independentemente da sua localização geográfica e de se tratar ou não
de uma unidade adquirida.
Presença nacional com marcas fortes e qualidade acadêmica. Nossos produtos e serviços
são oferecidos por meio de marcas líderes, que se destinam a diferentes públicos-alvo nas
regiões e nos segmentos de negócios que atuamos:
Ensino Superior

Marcas fortes. Uma de nossas principais marcas, Pitágoras, tem elevada visibilidade e alto grau de
reconhecimento em todo o País, sempre associada a atributos de qualidade no Ensino No ranking
Universitário Folha de 2016, a faculdade de Odontologia da Universidade de Cuiabá (Unic) foi a melhor
colocada em Mato Grosso. Adicionalmente, possuímos 4 cursos com nota máxima no ENADE de 2015,
Tecnologia em Marketing na Anhanguera de Niterói - Centro, Administração na Universidade de Cuiabá
– Pantanal, Direito na Unic de Sinop – Aeroporto e Tecnologia em Design de Interiores na Unime de
Lauro de Freitas.

Qualidade. Nossos cursos de graduação, nossos principais serviços no segmento de Ensino Superior,
são oferecidos por meio de um modelo acadêmico diferenciado, com os seguintes destaques:
a.

empregabilidade: os projetos pedagógicos de nossos cursos de graduação são desenvolvidos

por meio de uma metodologia acadêmica que acreditamos ser inovadora, em que o conteúdo de cada
curso é definido de acordo com a competência necessária à execução de determinada atividade
profissional, maximizando a aderência do curso à realidade. Uma importante ferramenta e vantagem
competitiva para atingir esse objetivo é nosso Canal de Empregabilidade, Conecta. O Conecta vem
funcionando tanto para o aprimoramento do nosso modelo acadêmico, garantindo uma maior
aderência às necessidades do mercado, como uma ferramenta primordial de acesso ou ascensão dos
nossos alunos no mercado de trabalho. Em 2016 conseguimos avançar bastante, disponibilizando a
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plataforma nacionalmente e alcançando números superlativos como 5.000 empresas parceiras, 50 mil
vagas oferecidas e 217 mil currículos cadastrados.
b.

apoio do Ensino a Distância no Ensino Presencial: os cursos presenciais, além da carga horária

em sala de aula, também têm suporte de atividades a distância para complementação dos conteúdos
mínimos exigidos pelas diretrizes curriculares nacionais. Nosso modelo acadêmico KLS 2.0 foi
desenhado visando atingir próximo da totalidade dos 20% da carga horária total em formato à
distância permitido por lei em sua maturação. Essas matérias, intituladas Disciplinas Interativas (DIs),
permitem aos alunos a flexibilidade de cursar nos horários e locais mais convenientes para eles, ao
mesmo tempo em que representa uma importante alavanca de geração de valor para a Companhia.
Adicionalmente, a metodologia de ensino do KLS 2.0 inova ao aplicar o ensino por competências na
sala de Aula Invertida, dividindo os conteúdos entre pré-aula, oferecendo aprendizagem em casa
através de materiais didáticos disponibilizados no Portal do Aluno, aula, onde ocorre o
desenvolvimento de atividades mediadas para resolver situações-problema, e pós-aula, com uma
atividade de fixação e preparação para a próxima aula.
c.

boa avaliação: destacamos a sólida posição de nossos indicadores regulatórios, com 99% dos

nossos CCs (Conceito de Curso) e 99% dos nossos CIs (Conceito Institucional) apresentando conceitos
satisfatórios em 2016, reforçando o compromisso com a qualidade de ensino em todos os serviços
educacionais prestados aos alunos. Em 2015, tivemos 95% de IGCs (Índice Geral de Cursos)
satisfatórios, que se compara com uma média de 85% para instituições privadas e 87% para
instituições públicas. Apresentamos também 87% de CPCs (Conceito Preliminar de Curso)
satisfatórios, sendo que se considerarmos apenas as marcas que utilizaram o KLS 1.0 na formação de
seus alunos, o percentual de CPCs satisfatórios foi de 94%, superior à média das instituições privadas,
de 89%, e públicas, de 92%. Em termos do IDD, ou Indicador de Diferença de Desempenho entre o
ENADE e o ENEM, obtivemos IDDs satisfatórios em 81% de nossos cursos, ainda mais relevante
comparado com a taxa de 78% de instituições públicas. Esse indicador é extremamente importante,
pois representa o valor adicionado e a contribuição da instituição de ensino na formação do aluno. O
IDD de 2015 é o maior da história da Kroton, e comprova a capacidade da instituição de colaborar
decisivamente no processo de formação e desenvolvimento de seus alunos. A Kroton vem realizando
diversas ações para a constante melhoria da qualidade acadêmica, e apenas nos últimos dois anos
aproximadamente R$ 400 milhões foram investidos em projetos relacionados à excelência de ensino,
inovação e melhoria da experiência do aluno. Permanecemos focados em melhorar cada vez mais
nossos indicadores regulatórios, entregando uma proposta de valor a nossos alunos que combine
escala, educação de qualidade e excelência no atendimento em todos os mercados em que operamos.
d.

Utilização de ferramentas de tecnologia para suporte ao ensino: utilizamos diferentes

ferramentas como portais web que facilitam a comunicação entre alunos e professores e a troca de
material acadêmico antes e depois das aulas. Possuímos também uma biblioteca virtual com mais de
10.000 títulos de E-books, mais de 600.000 títulos de periódicos científicos e os principais jornais e
revistas do Brasil e do mundo com acesso livre para os nossos alunos. Adicionalmente, digitalizamos
e consolidamos toda a experiência do aluno em uma plataforma integrada, o Portal Digital do Aluno
(PDA). No PDA, acessível por computadores ou smart phones, o aluno pode navegar por todos os
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conteúdos do KLS 2.0, incluindo materiais de pré-aula, pós-aula, serviços acadêmicos e toda a
biblioteca digital. O aluno também pode usufruir de todos os serviços de suporte, incluindo apoio
acadêmico e apoio financeiro. Outra iniciativa que merece destaque é o assistente virtual da Diretoria
de Gestão de Alunos, oferecendo mais autonomia ao aluno e maior agilidade no atendimento.
Educação Básica
Possuímos um modelo pedagógico com mais de 50 anos de tradição, incluindo material didático
padronizado, rígido monitoramento de resultados e um forte complemento de tecnologia educacional,
composto por Plataforma Digital de Aprendizado, projetos web e objetos de aprendizagem em 2D e
3D. Além disso, a força da nossa marca pode ser comprovada por (a) uma taxa média de renovação
anual dos contratos de 90% e (b) cerca de 80% das nossas Escolas Associadas têm contrato com a
Companhia há mais de três anos.
Plataforma educacional com sinergias entre o Ensino Superior e a Rede de Educação
Básica. Possuíamos, em 31 de dezembro de 2016, uma rede de 669 Escolas Associadas na Educação
Básica, em todos os Estados do Brasil, que podem também ser utilizados como polos de Ensino a
Distância em nossos negócios de Ensino Superior de graduação e pós-graduação. Acreditamos que a
nossa rede de Escolas Associadas é um diferencial, visto que: (i) viabiliza uma relevante capilaridade
para oferta de nossos cursos a distância, uma vez que pela legislação brasileira os cursos a distância
exigem atividades presenciais, como a realização de provas; e (ii) reforça o relacionamento de longo
prazo e fortalece a fidelização com as Escolas Associadas, pois gera uma fonte de receita adicional,
não conflitando com a condução normal das suas atividades de Educação Básica.
Experiência reconhecida na aquisição e integração de instituições de Ensino Superior
adquiridas. Temos forte experiência em conduzir processos de aquisição de instituições de Ensino
Superior. No período compreendido entre o final de 2007 e 2008, conduzimos 19 processos de
aquisição de Instituições de Ensino Superior de pequeno ou médio porte e, em março de 2010,
concluímos a aquisição do Grupo IUNI. Em razão da integração bem sucedida, houve um aumento
substancial das margens e criação de valor para toda a Companhia. Em 2011, dando continuidade aos
processos de aquisições e integrações, adquirimos mais 4 unidades de Ensino Superior de pequeno e
médio porte, além da Unopar, em dezembro de 2011, marcando o ingresso da Companhia no
segmento de Ensino a Distância, que possui mensalidades mais baixas e oferece uma maior
flexibilidade aos nossos alunos em termos de quando e onde estudar. No ano de 2012, realizamos a
aquisição de mais 2 instituições de ensino, sendo que uma delas, a Uniasselvi, fortaleceu ainda mais
nossa presença no segmento EAD, além de marcar nossa entrada no Estado de Santa Catarina.
No ano de 2013, anunciamos um acordo de associação com a Anhanguera Educacional em mais uma
operação transformacional para a Companhia. A consumação da Associação foi aprovada pelos
Conselhos de Administração e acionistas das companhias, bem como pelo Conselho Administrativo de
Defesa Econômica – CADE. Como parte do Acordo em Controle de Concentrações (ACC) desta
operação, alienamos a Uniasselvi em 2015. Para maiores informações sobre nossas aquisições, veja
o item 6.5 do nosso Formulário de Referência.
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Em 2016, os Conselhos de Administração da Kroton e da Estácio Participações S.A. aprovaram a
combinação de negócios entre as Companhias, por meio da incorporação das ações da Estácio pela
Kroton, na proporção de 1,281 ação ordinária da Kroton para cada ação ordinária da Estácio, mais a
distribuição de dividendos extraordinários aos acionistas da Estácio no valor de R$ 420 milhões. A
operação foi aprovada pelos respectivos acionistas das Companhias em Assembleias Gerais
Extraordinárias (AGEs) realizadas em 15 de agosto de 2016. A operação e a incorporação das ações
estão sujeitas, entre outras condições usuais nos termos disponíveis no Protocolo e Justificação da
Incorporação das Ações de Emissão da Estácio pela Kroton, à sua aprovação pelo CADE.
Capacidade de execução e agilidade para desenvolver soluções e inovações diante de
mudanças nos mercados em que atuamos. Em meio ao cenário mais restritivo no FIES e a
redução no número de novas vagas financiadas a partir do início de 2015, a Kroton foi ágil em
desenvolver, de forma inteligente e responsável, um novo produto para atender à demanda latente e
às necessidades de nossos alunos. Já no primeiro semestre de 2015, lançamos o Parcelamento
Especial Privado (PEP), exclusivamente para ingressantes e cujo objetivo principal foi oferecer uma
alternativa de pagamento para que o aluno ingressante que não obteve o FIES conseguisse prosseguir
com seus estudos em uma de nossas instituições. Desde sua implementação inicial, estamos
constantemente aprimorando seu posicionamento e precificação, bem como mantendo uma postura
conservadora nos aspectos de reconhecimento de AVP (Ajuste ao Valor Presente) na receita e
provisionamento de 50% sobre o valor parcelado de todos os alunos do PEP, assim como realizado ao
longo de 2015. Atualmente oferecemos duas opções: PEP30 ou PEP50. No PEP30, o aluno inicia o
ciclo pagando 30% da mensalidade, passando para 40%, 50% e 60%, nos anos subsequentes,
permanecendo no percentual maior inclusive no período de amortização, o que faz com que a taxa de
retorno desse aluno seja equivalente à do PEP50, onde o estudante paga 50% da mensalidade durante
todo o curso e período de amortização. Especificamente, em relação ao período de amortização, ambos
têm depois de formado o mesmo período do curso para quitar o débito acumulado, sem adição de
juros, mas com mensalidades reajustadas anualmente pela correção monetária.

NOSSA ESTRATÉGIA
Nossas estratégias incluem:
Manutenção de margens operacionais. Apesar de alguns impactos pressionando nosso topline
tais como maior formatura de alunos FIES e piora no cenário macroeconômico, incluindo aumento no
nível de desemprego, pretendemos manter estabilidade em nossas margens operacionais nos
próximos anos através de aumento de eficiência e captura de sinergias. Essas ações relacionam-se,
principalmente, aos seguintes itens, entre outros: (i) aumento de eficiência no segmento de Ensino
Superior Presencial, considerando as disparidades que ainda existem entre nossas unidades, o ramp-

up de novas unidades e cursos, oferta de novos cursos visando o enobrecimento do nosso portfólio e
otimização de custos acadêmicos, administrativos e com utilidades; (ii) maior eficiência na operação
de Educação Básica, com a melhoria do mix de produtos, fortalecimento da estrutura comercial,
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otimização do quadro de pessoal e otimização do processo de editoração, produção e distribuição de
produtos para a Rede de Ensino; (iii) contínua captura de sinergia das empresas adquiridas,
particularmente Anhanguera; (iv) aprimoramento do processo de enturmação de alunos no Presencial
através da maturação das Disciplinas Interativas, do KLS 2.0 e do software de Pesquisa Operacional;
(v) convergência do modelo de Ensino Superior a Distância de Anhanguera para o de Unopar,
destacando a migração de dois encontros semanais para um e um aumento no repasse aos polos em
troca dos mesmos assumirem os custos com a operação; (vi) otimização das estruturas corporativas
e administrativas; e (vii) renegociação de contratos por meio do projeto de strategic sourcing,
implementado em 2015 como parte da Integração com Anhanguera. Essa metodologia de gestão de
Suprimentos analisa profundamente o custo total de aquisição de cada categoria, por meio do seu
mapeamento, avaliação das especificações, níveis de serviço e o mercado fornecedor, utilizando
alavancas técnicas e comerciais para captura de ganhos para a organização. O baseline total é de
R$1,7 bilhões, dos quais R$1,4 bilhões já estão sendo trabalhados nas ondas 1, 2 e 3 com resultados
impressionantes.
Avaliar oportunidades para realizar aquisições nos mercados em que operamos que
agreguem valor à nossa operação. Possuímos um time especializado em analisar e avaliar
oportunidades de fusões e aquisições. Entendemos que ainda existem ativos com potencial em nossos
mercados de atuação, que são altamente fragmentados e nos trazem oportunidades de crescimento.
Havendo oportunidades, a prioridade seria avaliar a aquisição de instituições de Ensino Superior com
as seguintes características: (i) instituições localizadas nas regiões de maior crescimento do PIB do
Brasil: regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste; (ii) instituições de médio porte com reputação na sua
região de atuação (“ativo estratégico”); (iii) instituições de pequeno porte para suportar o crescimento
orgânico da Companhia via greenfield (“ativo greenfield”), preferencialmente até 2 mil alunos. Temos
experiência em conduzir processos de aquisição e integração de instituições de Ensino Superior
aplicando nosso modelo de negócios padronizado e acreditamos que conseguiremos utilizar essa
experiência em futuras aquisições para agregar valor à Companhia.
Crescer organicamente nosso negócio de Ensino Superior Presencial. Pretendemos crescer
nossa base de alunos e de receitas do nosso negócio de Ensino Superior Presencial, por meio das
seguintes ações:
(i) Implantação de novos cursos de graduação. Entre 2013 e 2016, tivemos uma evolução de
36% no número de cursos, totalizando 1.923 cursos oferecidos em 2016, e pretendemos
expandir em 275 novos cursos em 2017. Como consequência, a representatividade dos novos
cursos em nossa base de alunos está se tornando cada vez mais relevante, passando de 1,4%
da base de 2014.1 para 8,3% em 2016.2. Esta é a principal alavanca de crescimento no canal,
especialmente à medida em que enobrecemos nosso mix com mais cursos de engenharias e
saúde, que representavam 48,2% em 2016 ante 41,4% em 2013. Para 2017, esperamos uma
elevação para 52,4%.
(ii) Maturação de cursos e/ou unidades existentes: temos três unidades com menos de dois anos
de implantação e acreditamos que a maturação dessas unidades proporcionará crescimento
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orgânico de alunos e aumento de receita. Adicionalmente, temos diversos cursos, como por
exemplo o de Engenharia, que ainda não atingiram a maturação e que proporcionarão
crescimento da base de alunos nos próximos anos. Além disso, pretendemos também
continuar reforçando nossa presença em cursos de Engenharia, pois acreditamos que
continuarão crescendo em função da baixa penetração de engenheiros no Brasil e da alta
demanda por mão-de-obra especializada nos próximos anos. Estamos bem posicionados, pois
somos uma das maiores instituições do País em engenharia, com forte presença em todo o
Brasil. Vale ressaltar que temos uma presença nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul mais
forte que os nossos principais competidores, com um total de 114 unidades de Ensino
Superior.
(iii) Implantação de novas unidades de Ensino Superior Presencial: pretendemos inaugurar 100
novos campi de Graduação presencial nos próximos 5 anos, com expansão de nossas
operações em praticamente todos os estados onde operamos, com maior foco nas regiões
Norte e Nordeste. Destes 100, 60 já foram protocolados no MEC, com 4 já autorizados: João
Pessoa, que teve sua startup no segundo semestre de 2016, Luis Eduardo Magalhães e
Bacanal, com startup no primeiro semestre de 2017, e Vitória da Conquista, que será
inaugurada no segundo semestre de 2017, tendo já iniciado seu processo de captação. Com
isso, apresentaremos uma evolução de 88% no número de nossos campi, que totalizará 213.
Crescer organicamente nosso negócio de Ensino a Distância. O Ensino a Distância no Brasil
cresceu a uma taxa média anual composta de 32% entre 2003 e 2015, de acordo com o Censo do
Ensino Superior (INEP/MEC 2012), e acreditamos que continuará crescendo nos próximos anos.
Pretendemos capturar parte dessa demanda no nosso negócio de Ensino a Distância e crescer nossa
base de alunos e de receitas por meio das seguintes ações:
(i)

Implantação de novos cursos nos polos existentes, incluindo o lançamento de cursos EAD

Premium. Em 2016, lançamos 6 cursos nas áreas de saúde e engenharia na modalidade EAD, que,
por serem mais nobres, possuem ticket médio mais alto comparado com os demais cursos de EAD.
Adicionalmente, representam uma vantagem competitiva para a Kroton, pois possuem um grande
potencial de mercado e há menos players oferecendo estes cursos na modalidade EAD. Para 2017,
iremos lançar 5 novos cursos de EAD Premium.
(ii)

Expansão de Polos de Ensino a Distância. Em 2012, protocolamos no Ministério da Educação

o pedido de abertura de 448 novos Polos de Ensino a Distância. Destes, já recebemos a autorização
para 202 polos, que entraram em operação no primeiro semestre de 2016, elevando nosso número
total de polos para 910. Considerando os 242 polos no processo de credenciamento, enxergamos a
possibilidade de aumentar o nosso número de polos de 910 para 1.152.
Crescer organicamente nosso negócio de Sistema de Ensino para a Educação Básica.
Tivemos um crescimento anual de 8,5% da receita líquida em nosso negócio de Sistema de Ensino
para a Educação Básica entre 2015 e 2016, e acreditamos que é possível crescer organicamente neste
negócio nos próximos anos, sobretudo pelo aumento da penetração dos Sistemas de Ensino no
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mercado privado de Educação Básica, visto que a penetração de Sistemas de Ensino na Educação
Básica privada do Brasil ainda é baixa.
Investir em tecnologia. Digitalizamos e consolidamos toda a experiência do aluno em uma
plataforma integrada, o Portal Digital do Aluno (PDA). No PDA, acessível por computadores ou smart

phones, o aluno pode navegar por todos os conteúdos do KLS 2.0, incluindo materiais de pré-aula,
pós-aula, serviços acadêmicos e toda a biblioteca digital. O aluno também pode usufruir de todos os
serviços de suporte, incluindo apoio acadêmico e apoio financeiro. Outra iniciativa que merece
destaque é o assistente virtual da Diretoria de Gestão de Alunos, oferecendo mais autonomia ao aluno
e maior agilidade no atendimento. Buscamos continuamente aprimorar a experiência de nossos alunos
e responder às demandas e necessidades do novo aluno digital que recebemos.

PROGRAMAS ACADÊMICOS

Ensino Superior
Em 31 de dezembro de 2016, tínhamos cerca de um milhão de alunos matriculados em cursos de
diferentes áreas de conhecimento nas modalidades presencial e a distância. Embora a maioria seja de
cursos de graduação e pós graduação (presencial e à distância), também oferecemos cursos técnicos,
livres, de idiomas, de extensão e preparatórios.
A duração dos nossos cursos de graduação e bacharelados varia de três a seis anos e a duração dos
cursos de graduação tecnológica varia de dois a três anos. Os nossos cursos de mestrado variam de
dois a três anos.
Determinamos os cursos que ofereceremos em cada uma de nossas unidades com base nas diretrizes
do MEC e de acordo com a demanda local. Para entendermos essa demanda, realizamos pesquisas
periódicas para identificar oportunidades para criação de novos cursos.
A tabela a seguir apresenta nossas principais ofertas de cursos por modalidade e o número de alunos
matriculados em 31 de dezembro de 2016, 2015 e 2014:

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014

Graduação

877.033

969.514

930.456

Presencial

412.247

437.633

422.783

EAD

464.786

531.881

507.673
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Pós-graduação

31.770

54.102

56.371

Presencial

6.489

12.028

17.501

EAD

25.281

42.074

38.870

908.803

1.023.616

986.827

Presencial

418.736

449.661

440.284

EAD

490.067

573.955

546.543

Total

Nossos cursos e seus currículos são desenvolvidos por equipes de profissionais qualificadas, com
conhecimento técnico e experiência comprovados. Neste processo levamos em consideração os
métodos internos de avaliação, as diretrizes curriculares do MEC e às exigências do mercado de
trabalho. Elaboramos um programa de qualidade que atende as exigências do MEC e reflete nosso
compromisso com a boa prestação de serviços educacionais e controle de qualidade.
Parcerias com Instituições Estrangeiras
Possuímos 1 Escola Associada à nossa rede de ensino localizada no Japão, não sendo considerada
significativa em termos de nossa receita líquida consolidada, pois representou cerca de 0,5% da
Receita Líquida da Educação Básica no ano de 2016.
FORMAS DE INGRESSO
Ensino Superior
Oferecemos oito diferentes formas de ingresso, entre elas: (i) processo seletivo tradicional
(vestibular); (ii) PROUNI; (iii) ENEM; (iv) reabertura ou transferência interna; (v) segunda graduação;
(vi) transferência para a Companhia; (vii) processo seletivo para cursos a distância; e (viii) processo
seletivo agendado manuscrito.
O processo seletivo tradicional (vestibular) consiste em uma prova de redação e questões de múltipla
escolha de conhecimentos gerais, disponível em todas as nossas unidades.
Oferecemos também a oportunidade de ingresso por meio do PROUNI, que depende de uma avaliação
da documentação socioeconômica dos candidatos pré-selecionados pelo MEC com base na nota do
ENEM e do resultado da prova de redação.
Assim como outras instituições de ensino, aceitamos o resultado do ENEM, caso o candidato tenha
realizado o exame e opte por utilizá-lo.
Reabertura ou transferência interna é um procedimento para os alunos que desejam realizar a
reabertura da matrícula para retornar aos estudos e concluir a graduação.
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O processo seletivo para segunda graduação é uma forma de ingresso nos nossos cursos de graduação
para portadores de diploma de Ensino Superior. O mesmo é realizado por meio de uma análise de
documentação apresentada pelo candidato, que poderá efetuar a matrícula sem processo seletivo.
No caso de transferência externa, alunos matriculados em outra instituição de ensino poderão
ingressar no curso após uma análise da documentação necessária, a ser apresentada na unidade em
que o aluno deseja ingressar.
O processo para cursos a distância consiste em uma prova de redação e questões de múltipla escolha
de conhecimentos gerais, disponível em nossos polos de ensino a distância.
No processo seletivo agendado manuscrito, o candidato comparece à unidade escolhida para fazer
uma prova de Redação.
A tabela a seguir apresenta a evolução no número total e captação de alunos de graduação em 31 de
dezembro de 2014, 31 de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2016:
31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014
Total de alunos - Graduação

877.033

969.514

930.456

Alunos ingressantes – Graduação

454.096

513.771

393.300

Educação Básica
Possuímos uma equipe comercial distribuída por regiões, o que possibilita a cobertura de todos os
estados brasileiros, principalmente onde há maior concentração de escolas particulares.
SERVIÇOS PRESTADOS AO ALUNO
Ensino Superior
Entre os serviços prestados aos nossos alunos oferecemos:


Canal Conecta: Nosso canal de empregabilidade, Conecta, faz uso de tecnologia de informação
para oferecer às empresas os melhores alunos para cada vaga, a partir da geração de um

matching entre cada aluno e cada vaga, baseado nos atributos e competências dos alunos e
naqueles desejados para as posições. Adicionalmente, o Canal Conecta permite a
retroalimentação do modelo acadêmico das instituições educacionais a partir das exigências
do mercado de trabalho, permitindo acompanhar de forma endógena a evolução das
competências em cada área de atuação.
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O crescimento do Conecta tem sido muito relevante: atualmente, possuímos 5.000 empresas
parceiras (alta de 150% em 12 meses), 50 mil vagas anunciadas (crescimento de 150% em
12 meses), 217 mil currículos cadastrados (um incremento de 140%) e 3.400 acessos médios
diários. Para aumentar ainda mais a acessibilidade da ferramenta, possuímos também um
aplicativo do Conecta para smartphones, que faz uso de geolocalização para que nossos
alunos possam buscar vagas na região de sua preferência.
A cada 3 entrevistas organizadas por meio do Canal Conecta, 1 aluno é contratado. Dos alunos
contratados pelo Canal Conecta, 88% estavam desempregados ou conseguiram o primeiro
emprego, 7% mudaram de emprego e aumentaram sua renda e 5% mudaram de emprego
com redução salarial, mas para trabalhar em sua área de atuação.


Serviços de Biblioteca: Nosso grupo dispõe de uma vasta rede de bibliotecas e salas de estudos
individuais e em grupo, onde é possível realizar consultas, empréstimos de livros e acesso ao
acervo. Implantamos, também, o sistema de empréstimo domiciliar que possibilita aos
usuários acessarem, de maneira fácil e ágil, a disponibilidade das obras. O empréstimo
domiciliar é permitido aos nossos alunos, professores e funcionários.



Ensino adaptativo: Buscando aprimorar ainda mais a experiência de nossos alunos, em
outubro de 2015 adquirimos a Studiare, uma start-up voltada ao desenvolvimento de soluções
de tecnologia aplicada à educação de nossos alunos, especialmente focadas no ensino
adaptativo. O ensino adaptativo está cada vez mais presente em toda a jornada acadêmica
do aluno, começando pela plataforma de preparação para o exame do ENEM, agindo como
uma plataforma de nivelamento que recupera competências chave, oferecendo a
personalização do estudo com base nos objetivos de cada disciplina do KLS 2.0 e tratando as
deficiências para a maximização da qualidade acadêmica, beneficiando mais de 1 milhão de
alunos.



Cursos de Nivelamento: Disponibilizamos cursos de nivelamento em matérias chaves para os
alunos no formato a distância logo no início dos seus estudos, dosadas de acordo com o nível
de conhecimento prévio dos nossos alunos. A intenção é oferecer ferramentas para que o
aluno consiga acompanhar seu curso e não se sentir desmotivado por eventuais lacunas em
sua aprendizagem no ensino básico.



Serviços Virtuais: Digitalizamos e consolidamos toda a experiência do aluno em uma
plataforma integrada, o Portal Digital do Aluno (PDA). No PDA, acessível por computadores
ou smart phones, o aluno pode navegar por todos os conteúdos do KLS 2.0, incluindo materiais
de pré-aula, pós-aula, serviços acadêmicos e toda a biblioteca digital. O aluno também pode
usufruir de todos os serviços de suporte, incluindo apoio acadêmico e apoio financeiro. Em
relação ao apoio acadêmico, destacamos consulta a notas e faltas, envio e emissão de
atestados e certificados, agendamento de provas substitutivas, entre outros. Por sua vez, na
seção de apoio financeiro, o aluno tem acesso a seus boletos, pode realizar renegociações,
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fazer upload de documentos, entre outros.
Outra iniciativa que merece destaque é o assistente virtual da Diretoria de Gestão de Alunos,
oferecendo mais autonomia ao aluno e maior agilidade no atendimento. O assistente virtual
está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana e o atendimento é sem fila e sem
abandono de chamada, fazendo com que o tempo médio de atendimento seja de 2 minutos
e 10 segundos.


Serviços à comunidade: A Kroton também estende o valor gerado pela nossa operação à
sociedade, para que mais pessoas tenham a oportunidade de transformar as suas vidas por
meio da educação. Por isso, disponibilizamos cursos gratuitos, que levam a experiência de
aula aos interessados nas localidades em que atuamos, e prestamos serviços, também
gratuitos, nas diversas comunidades, com atendimentos nas clinicas-escolas (em todas as
áreas de saúde), hospitais veterinários, atendimento jurídico, reforços nas atividades da
educação básica, incentivo ao empreendedorismo pelas empresas juniores, laboratórios de
comunicação e em tantas outras áreas do saber, igualmente relevantes para a sociedade.
Através de cerca de 2.300 iniciativas e projetos de ação social, beneficiamos mais de 2,3
milhões de pessoas em 2016, contando com o envolvimento dos alunos em atividades que
permitiram o desenvolvimento de competências alinhadas a práticas de aprendizagem,
reforçando o processo de formação da cidadania.



Desenvolvimento de Competências Socioemocionais: Nosso modelo acadêmico busca mais do
que a aquisição do conhecimento, inova ao buscar também competências socioemocionais.
Para isso, destacamos conteúdo de engajamento à carreira, tutoria veterano para calouro,
aulas magnas com líderes inspiradores e desenvolvimento do projeto de vida do aluno.

Visando se aproximar da realidade do aluno para focar nas necessidades do mesmo, repensar e
aperfeiçoar todos os processos, lançamos no segundo semestre de 2016 o Projeto Sintonia, em que
os funcionários do corporativo da Kroton participam de todos os estágios da vida do aluno, desde o
vestibular até a aula.
Controlamos os indicadores internos no detalhe por meio do SIGA, e focamos no aprimoramento de
nossos serviços por meio da Universidade Kroton (UK). A UK possui quatro escolas, de cultura,
liderança, negócios e eficiência, que apoiam a formação e aprimoramento das práticas do corporativo
e das áreas de negócios. Em 2016, foram 225.628 certificações e 527.687 horas de treinamento,
levando a um ratio de 22 horas por funcionário, todos estes indicadores demonstrando forte
crescimento frente a 2015.
CONTROLE DE QUALIDADE
A busca de conceitos sólidos e aplicáveis, certamente foi o passo mais importante e difícil para a
construção do modelo pedagógico da Companhia. Para tanto, pensando em como construir projetos
pedagógicos consistentes de alta qualidade que garantam o perfil do egresso desejado, utilizamos os
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conceitos da ferramenta Balanced Scorecard (BSC) e criamos para cada curso um BSC, denominado
BSC Acadêmico de Curso. Todos os cursos possuem seu BSC-Acadêmico com cinco perspectivas
(Competências, Habilidades, Conteúdos, Processo ensino-aprendizagem e

Aprendizagem e

crescimento). Para cada uma dessas perspectivas foram criados indicadores de qualidade de
desempenho acadêmico e de desempenho operacional (administrativo e econômico/financeiro). Esses
indicadores são periodicamente medidos, avaliados e criados planos de ação de melhoria. Em paralelo,
todas as unidades têm a CPA – Comissão Permanente de Avaliação, que tem a função de, por meio
da avaliação institucional, medir, acompanhar e propor medidas de melhoria dos processos
acadêmicos e operacionais.

Avaliação Institucional
A Avaliação Institucional é um processo sistemático que avalia as dimensões Instituição, Cursos e
Infraestrutura, no âmbito da Graduação, abrangendo todas as unidades de ensino presencial e polos
de EAD. A Avaliação é realizada anualmente, e os alunos respondem a itens relativos aos seguintes
aspectos de seu curso: organização didático-pedagógica; atuação do professor, do coordenador de
curso, do tutor presencial e do tutor a distância; e formação dos concluintes. Além disso, respondem
a perguntas sobre o atendimento que recebem, os valores da instituição e a infraestrutura (ambiente
virtual, biblioteca, laboratório de informática, laboratório de práticas, sala de aula e espaço de uso
comum). Os colaboradores também participam, respondendo a itens sobre a gestão, o atendimento
e os valores da instituição. Há, também, itens sobre o perfil dos alunos e dos educadores.
Todo processo de avaliação tem como desdobramento obrigatório o uso de seus resultados, o que
exige dos gestores a divulgação das ações e um trabalho voltado à adesão do corpo discente e do
docente, mostrando que a busca constante da qualidade é o nosso diferencial. O exercício de avaliar
é fundamental para promover o autoconhecimento e permitir a manutenção ou a alteração de políticas
e ações de gestão.
Estimulamos também a análise e a utilização dos resultados de todas as avaliações externas realizadas
pelo MEC, tanto relacionadas à graduação e à graduação tecnológica como as ACGs – Avaliações dos
Cursos de Graduação e o ENADE – Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes; como as
provenientes dos Pareceres da CAPES, como ferramenta de gestão para identificar oportunidades de
melhoria nos cursos e no desempenho do corpo docente, bem como para disseminar as melhores
práticas entre as unidades, mantendo sempre o padrão de qualidade.

Avaliações presenciais realizadas pelo INEP/MEC
A cultura avaliativa permeia os nossos processos acadêmicos. As instituições promovem,
continuamente, ajustes necessários para o cumprimento dos padrões regulatórios, de forma a manter
processos adequados às exigências do MEC. Assim, por ocasião das visitas de comissões de
avaliadores do INEP/MEC, as instituições têm obtido resultados altamente satisfatórios. Os conceitos
emitidos pelo MEC estão escalonados em notas de um a cinco. Resultados abaixo de três são
considerados insatisfatórios e geram, para processos de autorização e credenciamento, indeferimento
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do processo. Para os demais, resulta na assinatura de Termo de Compromisso. Portanto, conceitos
satisfatórios nas avaliações promovidas presenciais, pelo Ministério da Educação, são fundamentais
para a manutenção dos cursos. Em dezembro de 2016, as nossas unidades possuíam, nas avaliações
externas a que foram submetidas, 99,0% de resultados satisfatórios, conforme expresso no quadro
abaixo:
Indicador
Conceito de Curso (CC)
Conceito Institucional (CI)

Menor que 3

Igual a 3

Maior que 3

Igual ou
Maior que 3

0,9%

47,4%

51,6%

99,1%

1,0%

68,3%

30,8%

99,0%

Para mais informações relacionadas aos níveis de satisfação e insatisfação dos nossos cursos, bem
como à celebração de termos de compromisso, favor consultar o item 4.3 deste Formulário de
Referência.
PERFIL DO ALUNO E SEGMENTO DE POTENCIAL CRESCIMENTO

Ensino Superior
O perfil de nossos alunos é bastante diversificado, tendo em vista a pluralidade das áreas de
conhecimento, os tipos de cursos e modalidades oferecidas. Em uma pesquisa recente, identificamos
que 62% dos nossos alunos são mulheres, 59% tem mais que 24 anos, 39% são casados, 89% são
advindos de escolas públicas, 80% possuem uma renda familiar mensal de até 4 salários mínimos e
76% estão empregados. Acreditamos que o segmento com maior potencial de crescimento na área
do Ensino Superior é o de jovens trabalhadores de 17 a 25 anos de renda média e média baixa.
Pretendemos continuar a investir em estratégias para aumentar a nossa penetração nesse segmento.

Educação Básica
Acreditamos no grande potencial de crescimento do mercado de Sistemas de Ensino para Educação
Básica no Brasil. De acordo com dados do INEP de 2016, existem cerca de 48,8 milhões de alunos de
Educação Básica, dos quais 39,8 milhões estão na área Pública e 9,0 milhões na área Privada, o que
permite a possibilidade de expansão do setor Privado.

EVASÃO E RETENÇÃO

Ensino Superior
Tanto para o presencial quanto para o ensino a distância, acreditamos que os principais motivos de
evasão sejam: (i) dificuldades financeiras, decorrentes do desemprego e outros motivos pessoais que
impossibilitam o pagamento das mensalidades; (ii) dificuldades em conciliar trabalho e estudo; (iii)
dificuldades da adaptação do aluno devido a lacunas de conhecimento prévio ou outros motivos; e
(iv) acadêmicos, que incluem perda de interesse em um curso específico ou reprovação continuada.
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Em 31 de dezembro de 2016, a taxa de evasão de alunos de ensino superior presencial foi de 3,1%,
enquanto no ensino superior a distância, a taxa de evasão foi de 5,1% da base de alunos. Uma das
principais razões pelo controle nesta taxa apesar da deterioração do cenário macroeconômico e da
mudança no perfil dos alunos calouros presenciais, com a menor incidência de alunos FIES, são as
ações do Programa Permanência. Lançado em 2015, o Permanência tem como objetivo uma melhor
gestão da evasão de alunos, buscando identificar e atribuir probabilidade de evasão através de um
conjunto de iniciativas, tratando as causas antes mesmo que a evasão ocorra. O Programa vem
ganhando maturidade de forma acelerada, e os resultados começam a ser percebidos em nossos
resultados.

Educação Básica
Além da captação de novas escolas, as atuais Escolas Associadas à nossa rede de ensino possuem
uma taxa média de renovação anual dos contratos de cerca de 90%. Cerca de 80% das nossas Escolas
Associadas têm contrato com a Companhia há mais de três anos. Todos os pontos acima fazem com
que tenhamos uma taxa muito baixa de escolas que se desassociem a nossa rede.
MENSALIDADES E TAXAS

Ensino Superior Presencial
De acordo com pesquisas internas realizadas periodicamente, um dos fatores considerados pela
maioria de nossos alunos ao escolher a instituição de Ensino Superior é a acessibilidade do preço das
mensalidades. Desenvolvemos um modelo de negócio para gerir várias unidades com eficiência,
aumentar nossos ganhos de escala, manter estrito controle sobre nossos custos e ao mesmo tempo
preservar e aumentar a qualidade dos cursos e dos serviços de apoio aos alunos, mantendo as
mensalidades a preços acessíveis ao público que procuramos atingir.
A fim de determinar o preço dos cursos, analisamos a estrutura de custo de cada uma de nossas
unidades, bem como os preços dos concorrentes locais. Tentamos oferecer o melhor custo-benefício
aos jovens trabalhadores de renda média e média-baixa, em termos de qualidade de educação e
preço. Além disso, procuramos desenvolver cursos de ponta para formações que têm carência de
ofertas no Ensino Superior.
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Os preços das mensalidades e os descontos variam de acordo com o curso, unidade e semestre
acadêmico. Em 31 de dezembro de 2016, nosso ticket médio no Ensino Superior Presencial foi de R$
810,76.
Em meio ao cenário mais restritivo no FIES e a redução no número de novas vagas financiadas a partir
do início de 2015, a Kroton foi ágil em desenvolver, de forma inteligente e responsável, um novo
produto para atender à demanda latente e às necessidades de nossos alunos. Já no primeiro semestre
de 2015, lançamos o Parcelamento Especial Privado (PEP), exclusivamente para ingressantes e cujo
objetivo principal foi oferecer uma alternativa de pagamento para que o aluno ingressante que não
obteve o FIES conseguisse prosseguir com seus estudos em uma de nossas instituições.
Desde sua implementação inicial, estamos constantemente aprimorando seu posicionamento e
precificação, e atualmente oferecemos duas opções: PEP30 ou PEP50. No PEP30, o aluno inicia o ciclo
pagando 30% da mensalidade, passando para 40%, 50% e 60%, nos anos subsequentes,
permanecendo no percentual maior inclusive no período de amortização, o que faz com que a taxa de
retorno desse aluno seja equivalente à do PEP50, onde o estudante paga 50% da mensalidade durante
todo o curso e período de amortização. Especificamente, em relação ao período de amortização, ambos
têm depois de formado o mesmo período do curso para quitar o débito acumulado, sem adição de
juros, mas com mensalidades reajustadas anualmente pela correção monetária.
Gostaríamos de ressaltar que a Kroton permanece com a postura conservadora nos aspectos de
reconhecimento de AVP (Ajuste ao Valor Presente) na receita e provisionamento de 50% sobre o valor
parcelado de todos os alunos do PEP, assim como realizado ao longo de 2015.
Demonstrando a aceitação deste produto sobretudo diante do atual momento de escassez de
financiamento público, a Kroton registrou um total de 43,5 mil alunos PEP ao final de 2016.

Ensino a Distância
No Ensino a Distância, nosso ticket médio em 31 de dezembro de 2016 foi de R$ 273,80, refletindo o
reajuste anual das mensalidades e um efeito ainda marginal de novos alunos com o EAD Premium,
que tem uma mensalidade superior à verificada em outros cursos de EAD.

Educação Básica
Na Educação Básica, nossos principais clientes são as Escolas Associadas que utilizam nosso sistema
de ensino. O preço médio das anualidades pagas por aluno em 31 de dezembro de 2016 foi de R$
485,00 por aluno, 5,0% superior ao de 2015.
Cobrança das Mensalidades
Realizamos diferentes tipos de ofertas para ingresso e renovação dos alunos. Os estudantes que
permanecem com os pagamentos em atraso estão sujeitos a multa de mora de 2% e juros de 1% ao
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mês, acrescido de correção monetária.
No Ensino Superior, em nossos cursos de graduação tradicional e tecnológica, os alunos assinam um
contrato válido por um semestre letivo. Esse contrato é renovado automaticamente no ato da matrícula
realizado a cada novo semestre, até a conclusão do curso. Cobramos seis mensalidades por semestre
para os cursos de graduação tradicional e de graduação tecnológica, sendo que o pagamento da
primeira mensalidade é considerado como confirmação da matrícula. Ao final de cada semestre, os
alunos que não estiverem com sua situação financeira regularizada deverão negociar seus débitos
para se matricularem no próximo semestre. Os alunos de graduação da modalidade presencial podem
financiar a mensalidade por meio do FIES, PEP e demais produtos de Crédito Universitário. A dinâmica
de cobrança das mensalidades dos cursos de pós-graduação lato sensu é similar à da graduação.
Implementamos um processo de cobrança que compreende etapas de negociação internas e externas
com o objetivo de determinar termos e condições que permitam a manutenção do aluno e o
recebimento dos créditos. Nosso modelo de cobrança adota a gestão da estratégia de forma
centralizada e interna, enquanto a operação é terceirizada, maximizando nossos resultados. As
principais etapas do nosso processo de cobrança são:
•

Régua de Cobrança: Ações de cobrança automatizadas via sistema à medida que o aluno vai

evoluindo na inadimplência, com sms, e-mail marketing, negativação junto a Serasa, entre outros.
•

Cobrança Interna: Quando da inadimplência de uma mensalidade ou de uma parcela de um

acordo referente a débitos anteriores, o aluno é convidado a negociar sua dívida com maior
comodidade, por meio do simulador na Web, na própria unidade de ensino ou por meio do 0800 das
empresas de cobrança. Nossos administradores acadêmicos desenvolvem importante papel no
processo de cobrança incentivando o aluno inadimplente a regularizar sua situação financeira por meio
de contatos individuais. Nossa política de renegociação é desenvolvida de acordo com determinados
critérios de crédito que incluem o histórico financeiro e acadêmico do aluno.
•

Cobrança Externa: Após o período permitido para a renovação acadêmica, os alunos que não

renovam e possuem débitos com a respectiva instituição de ensino, são encaminhados para a
assessoria financeira. A recuperação do débito e retorno do aluno é importante para a organização e
as assessorias financeiras garantem maior flexibilidade para negociação do aluno. Contamos, ainda,
com serviços de recuperação extrajudicial de créditos, prestados por empresas de cobrança por nós
contratadas.
•

Cobrança Judicial: Caso a cobrança externa não tenha obtido resultados para a execução do

débito, a cobrança judicial pode ser um instrumento cogitado. Atualmente, a Instituição realiza o
protesto de cheques devolvidos, promissórias vencidas e débitos de alunos formados com posse de
diploma.
Toda mensalidade vencida há mais de 365 dias é lançada como perda em nossa PCLD. A Kroton utiliza
um modelo de provisionamento de perdas com recebíveis de alunos fundamentado no comportamento

PÁGINA: 201 de 518

Formulário de Referência - 2017 - KROTON EDUCACIONAL S.A.

Versão : 12

7.9 - Outras informações relevantes
histórico e nas tendências das curvas de recuperação desses recebíveis ao longo de um ciclo de 365
dias. O montante da PCLD constituída cobre todo esse ciclo de recebimento, desde o mês de seu
faturamento. Esse montante representou 6,6% de nossa receita líquida em 31 de dezembro de 2016,
5,1% em 31 de dezembro de 2015 e 3,9% em 31 dezembro de 2014, conforme tabela abaixo:

(em milhões)
Receita Operacional Líquida (RL)
Despesa Constituída com a Provisão para Crédito
de Liquidação Duvidosa (PCLD)
PCLD / RL %

31 de dezembro de
2016
2015
5.244,7
5.265,1

2014
3.774,5

347,5

268,2

147,5

6,6%

5,1%

3,9%

A elevação na comparação anual reflete o aumento da participação de alunos PEP, que possuem um
nível de provisionamento bastante conservador, bem como os aumentos realizados desde o início de
2016 na PCLD ex-FIES e ex-PEP para melhor refletir as expectativas de inadimplência perante a
deterioração do cenário macroeconômico. Apesar de a Kroton ter constituído um expressivo índice de
cobertura do Contas a Receber nos últimos anos, como resultado da perda efetiva ter sido menor do
que o provisionamento efetuado, a decisão de aumentar o nível de PCLD está em linha com a política
de observação das safras históricas e reforça o conservadorismo que a Companhia impõe sobre esse
tema.
INSTALAÇÕES
Atualmente, temos 114 campi. Nossa sede social situa-se em Belo Horizonte, estado de Minas Gerais.
Nossa unidade administrativa central (escritório corporativo) está localizada na cidade de São Paulo,
no Estado de São Paulo. Toda a rede de ensino tem infraestrutura adequada para a prestação de
serviços de educação de qualidade aos alunos.
Ao abrir ou adquirir novas unidades, construímos ou reformamos as instalações existentes a fim de
adequá-las aos nossos padrões de qualidade, às características da nossa marca e às exigências do
MEC. Adotamos um projeto padrão para nossas unidades, o que resulta em otimização de espaço e
permite a construção e a manutenção com custo eficiente.
O ciclo de amadurecimento de uma unidade está diretamente relacionado aos cursos oferecidos e leva
em média 4 anos.
A maioria das nossas unidades está instalada em imóveis locados de terceiros, para os quais temos
contratos de locação de longo prazo, com aluguéis fixados por um valor fixo mensal, ou, em poucas
exceções, por um valor atrelado a percentual de receita com um mínimo preestabelecido. Gastamos
aproximadamente R$326,3 milhões com a locação de imóveis e condomínio no ano de 2016.
Acreditamos que as atuais instalações são adequadas às nossas necessidades e que poderemos
renovar nossos contratos de locação e obter espaço adicional, caso preciso, em termos
comercialmente razoáveis para atender futuras necessidades.
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Corpo Docente
Em 31 de dezembro de 2016, nós junto com nossas controladas possuíamos 26.159 empregados
alocados nas áreas administrativa e operacional. Os integrantes do nosso corpo docente têm
credenciais acadêmicas e experiência profissional e oferecem aos alunos uma formação voltada às
exigências do mercado de trabalho que complementa a visão acadêmica. A promoção para níveis
superiores de carreira é medida por acréscimo de titulação, tempo de serviço na instituição e produção
acadêmica.
A tabela abaixo mostra a titulação do nosso corpo docente em 31 de dezembro de 2016:
Titulação

% do total

Doutor

7%

Especialista 60%
Mestre

33%

Total

100%

% dos Serviços de Apoio Acadêmico / Administrativo
Em 31 de dezembro de 2016, tínhamos um total de 14.007 integrantes do nosso corpo docente.
Nossa equipe de apoio acadêmico/administrativo desempenha um papel importante em nosso
crescimento. Buscamos contratar profissionais qualificados que atendam nossos padrões éticos.
Além disso, desenvolvemos e mantemos programas de relacionamento com empresas parceiras que
são contratadas para desempenhar determinadas funções que não fazem parte de nossas principais
atividades. Adotamos um rígido regime de controle de gestão administrativa, que serve de apoio à
nossa atividade principal que é o ensino. Damos especial atenção à área de recursos humanos,
capacitando e selecionando empregados e colaboradores, a fim de servir com eficiência e diligência
aos nossos alunos.
TECNOLOGIA

Processos de TI:
A Kroton possui uma Diretoria de Tecnologia da Informação estruturada que utiliza as melhores
práticas de mercado em seus processos e ferramentas. Para a gestão de serviços de TI, a empresa
utiliza o ITIL (Information Technology Infraestructure Library).
A área de serviços de TI possui uma Central de Serviços e um NOC (Network Operations Center) que
funcionam 24 horas por dia 7 dias por semana para manter o funcionamento dos sistemas e da
infraestrutura de TI. A gestão de incidentes realiza o atendimento (nível 1) através de técnicos
treinados para buscar soluções já no primeiro chamado. Quando isto não é possível, o chamado é
escalado para técnicos especialistas nos vários sistemas (Nível 2), inclusive desenvolvedores, que
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eventualmente precisam corrigir bugs (Nível 3). A área de serviços de TI está sempre buscando
atender desafiadores contratos de nível de serviço (SLA), enquanto a gestão de disponibilidade
monitora os ambientes, e, em caso de quedas, busca e corrige as causas raízes, tanto de infraestrutura
quanto de aplicações.
As informações da empresa estão armazenadas em datacenters físicos e em cloud computing
profissionais de grandes empresas internacionais especialistas que possuem redundâncias e atendem
às principais normas internacionais (como Tier III).
As áreas de projetos de TI seguem o Plano de Trabalho anual organizados pelo escritório de projetos
(PPMO) que recebe as demandas de toda a Companhia. A administração aprova e prioriza os projetos,
fazendo com que os projetos de TI estejam totalmente alinhados com os negócios da companhia.
Para a gestão de projetos, utilizamos as melhores práticas do PMI (Project Management Institute), e
a evolução dos projetos é reportada mensalmente para a administração com painéis e indicadores
estruturados. A maior parte dos desenvolvimentos de sistemas é realizada por funcionários internos
da Companhia com amplo domínio das tecnologias aplicadas e dos processos de negócio.

Sistemas Corporativos
O portfólio de sistemas implantados é muito completo, e os sistemas corporativos são referências
mundiais em suas áreas de atuação. Abaixo os sistemas mais relevantes:
Sistema

Desenvolvedor

Objetivo

Protheus

Totvs

ERP Financeiro com módulos de Contabilidade, Ativo
Fixo, Contas a Pagar, Estoque e Compras

Hyperion

Oracle

Planejamento e Consolidação Financeira

Ariba

SAP

Suprimentos, RFPs e leilões

Sage XRT

Sage

Tesouraria e Bancos

Mastersaf

Thomson
Reuters

Gestão das Obrigações Fiscais e Notas Fiscais
Eletrônicas

RM

Totvs

Folha de Pagamento

Sistemas Educacionais
Para as atividades fim, utilizamos sistemas proprietários totalmente customizados para as
necessidades da empresa. Os sistemas são robustos e preparados para alto grau de automação dos
processos e capacidade de processar altos volumes.
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Para gestão dos alunos dos campi presenciais utilizamos o sistema Olimpo, que controla todo o ciclo
de vida do aluno desde a matrícula, controle de notas e faltas, controle de pagamentos, atendimento
e gestão da emissão de diplomas. Os alunos interagem com o sistema por meio de um portal do aluno
que permite o autoatendimento em vários serviços.
Para a gestão dos alunos dos polos de ensino a distância utilizamos o sistema Colaborar. A plataforma
é especializada em EAD, e além da gestão do ciclo de vida dos alunos também controla os polos em
relação a repasse e atendimento.
Desenvolvemos uma avançada ferramenta de Pesquisa Operacional para otimização na enturmação
de alunos. São gerados grades com a alocação ideal considerando os professores e salas de aulas
existentes.
Os alunos dispõem do Portal Digital do Aluno como principal ferramenta de comunicação e de utilização
de serviços nas instituições de ensino. Este portal é inovador e foi desenhado junto com os alunos
com técnicas de Design Thinking. São utilizadas as tecnologias open source mais avançadas com
hospedagem em cloud de alta escalabilidade e alta disponibilidade.
As aulas virtuais são realizadas por meio da ferramenta Moodle que foi customizada para as
necessidades dos alunos, tutores e professores da Companhia. A ferramenta possui todo o conteúdo
acadêmico necessário para o processo de ensino e aprendizagem.
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8.1 –Indicação da aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não se
enquadre como operação normal nos negócios do emissor
Para fins de atendimento do Acordo em Controle de Concentração (“ACC”) celebrado pela
Companhia e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”), em 14 de maio de 2014,
no contexto da aprovação do Acordo de Associação celebrado entre a Companhia e Anhanguera
Educacional Participações S.A, foi celebrado, em 23 de outubro de 2015, o Contrato de Compra
e Venda de Quotas e Outras Avenças (“Contrato”) por meio do qual foi acordada a venda à
Treviso Empreendimentos e Participações S.A. (“Compradora”), sociedade controlada por fundos
de investimentos em participações – FIPs geridos por TCG Gestor Ltda., BRL Trust Investimentos
e Vinci Capital Gestora de Recursos Ltda., da totalidade das participações societárias detidas por
subsidiárias da Companhia ("Vendedoras") nas seguintes sociedades: Sociedade Educacional
Leonardo da Vinci S/S Ltda.; ASSEVIM – Sociedade Educacional do Vale do Itajaí Mirim Ltda.;
Instituto Educacional do Alto Vale do Itajaí Ltda.; Sociedade Educacional do Vale do Itapocu S.S.
Ltda.; e Sociedade Educacional do Planalto Serrano Ltda. (em conjunto “Uniasselvi”). Em
contrapartida pela aquisição da Uniasselvi, a Compradora pagará às Vendedoras o preço global
de até R$ 1.105.000.000,00 (um bilhão e cento e cinco milhões de reais). O fechamento da
transação estava sujeito ao cumprimento de determinadas condições suspensivas, incluindo a
sua aprovação pelo CADE.
Em 29 de fevereiro de 2016, a Companhia, após o cumprimento das condições suspensivas
previstas no Contrato, concluiu a venda à Compradora da Uniasselvi.
Conforme disposto no Contrato, a Compradora: (i) pagou em 29 de fevereiro de 2016
R$400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais); e (ii) pagará R$450.000.000,00
(quatrocentos e cinquenta milhões de reais) em 5 parcelas anuais, de 2018 a 2022, corrigidas
pela variação do IPCA até a data de pagamento da respectiva parcela e até R$255.000.000,00
(duzentos e cinquenta e cinco milhões de reais) na forma de preço adicional, em valor variável a
ser calculado com base em metas financeiras e operacionais pré-estabelecidas, em parcelas
anuais, de 2018 a 2022, corrigidas pela variação do IPCA até a data de pagamento da respectiva
parcela.
Em 06 de novembro de 2015, a Editora (“EDE”), subsidiária integral da Companhia, adquiriu a
totalidade das quotas de emissão da Studiare Engenharia e Tecnologia Ltda., sociedade que atua
no desenvolvimento de software para ensino adaptativo e otimização de gestão acadêmica. Em
contrapartida pela aquisição das quotas, a EDE pagou na data do fechamento da operação R$
3.335.000,00 (três milhões, trezentos e trinta e cinco mil Reais); e em 2016 R$ 800.000,00
(oitocentos mil Reais).
Em 15 de agosto de 2016, foram aprovadas pela Assembleia Geral de Acionistas da Companhia:
(i) a incorporação da totalidade das ações de emissão da Estácio Participações S.A. (Estácio”)
pela Companhia, condicionada à aprovação da operação pelo CADE, ratificando a nomeação da
empresa especializada e aprovando o laudo de avaliação que respaldará o aumento de capital;
(ii) a criação do novo plano de opção de compra de ações da Companhia (“Novo Plano Kroton”)
para permitir que sejam recepcionadas as opções nos planos da Estácio, conforme termos e
condições detalhados no Protocolo e Justificação da Incorporação das Ações de Emissão da
Estácio Participações S.A. pela Companhia (“Protocolo”).
Os termos e condições da Operação estão previstos no Protocolo, disponibilizado no website da
CVM e da Companhia.
Conforme previsto pelo Protocolo e aprovado pela Assembleia Geral da Companhia, a Operação
resultará: (a) na titularidade, pela Companhia, da totalidade das ações de emissão da Estácio;
(b) no recebimento, pelos acionistas da Estácio, proprietários das ações incorporadas, para cada
ação ordinária de emissão da Estácio de que sejam titulares na Data da Consumação da Operação
(conforme abaixo definido), de 1,281 ação ordinária de emissão da Kroton (“Relação de
Substituição de Referência”), considerando que (i) o capital total da Estácio esteja representado,
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na Data da Consumação da Operação, por 307.680.459 ações ordinárias, ex-tesouraria, e (ii) o
capital total da Kroton esteja representado, na Data da Consumação da Operação, por
1.618.617.238 ações ordinárias, ex tesouraria, observado que a referida Relação de Substituição
poderá ser ajustada nos termos previstos no Protocolo (após os ajustes, a “Relação de
Substituição Ajustada”); e (c) na distribuição de dividendos extraordinários aos acionistas da
Companhia no valor de R$ 420.000.000,00.
A consumação da Operação encontra‐se condicionada (a) à sua aprovação pelo Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”); e (b) (i) ao decurso do prazo de 15 dias contados
da publicação da decisão da Superintendência Geral do CADE para eventuais recursos de terceiros
ou avocação pelo Tribunal do CADE, nos termos do artigo 65, I e II, da Lei nº 12.529/11 e do
artigo 122 do Regimento Interno do CADE aprovado pela Resolução nº 1/2012, sem que haja
tais recursos ou a avocação; ou (ii) se a Operação vier a ser analisada pelo tribunal do CADE, à
publicação da decisão final no Diário Oficial da União, considerando eventuais embargos de
declaração apresentados, nos termos dos artigos 218 e seguintes do regimento interno do CADE,
com a consequente autorização plena para que as Companhias possam seguir com a consumação
da Operação. As Companhias submeteram a Operação conjuntamente ao CADE
Caso as restrições impostas pelo CADE impliquem em uma redução de 15% ou mais da receita
líquida anual das Companhias combinadas para o exercício social de 2015, a ser calculada nos
termos do item 6.4(a) do Protocolo, e/ou na alienação ou restrição definitiva de uso da marca
Estácio (“Limite de Restrição”). A companhia que optar por não prosseguir com a operação em
função das restrições terem superado o Limite de Restrição terá que pagar à outra companhia
uma multa de R$150 milhões, conforme regra prevista no Protocolo.
Uma vez implementadas as condições suspensivas, a Companhia e a Estácio divulgarão, em
conjunto, um fato relevante indicando a data em que a Operação será efetivamente consumada,
data na qual as ações de emissão da Estácio deixarão de ser negociadas e os então acionistas
receberão novas ações de emissão da Kroton (“Data da Consumação da Operação”). No dia útil
imediatamente anterior à Data da Consumação da Operação e observado o disposto Protocolo, o
conselho de administração da Companhia se reunirá para (i) atestar, conforme objetivamente
determinado pelos ajustes previstos no Protocolo, a Relação de Substituição Ajustada, que irá
determinar a quantidade de ações de emissão da Companhia que serão emitidas em decorrência
da Operação e (ii) registrar que a Operação será consumada na Data da Consumação da
Operação.
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8.2 - Alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor
8.2 – Indicar alterações significativas na forma de condução dos negócios do
emissor
Não houve alterações significativas na forma de condução dos negócios na Companhia.
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8.3 - Contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não diretamente
relacionados com suas atividades operacionais
8.3 – Identificar os contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas
não diretamente relacionados com suas atividades operacionais
Não aplicável.
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8.4 - Outras inf. Relev. - Negócios extraord.
8.4 – Outras informações relevantes
Não há outras informações que julguemos relevantes que não tenham sido abordadas nessa
Seção 8.
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes - outros
9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes - outros
Os nossos principais bens do ativo não circulante são nossos diversos domínios, marcas e
contratos de transferência de tecnologia, conforme descrito no item 9.1 (b).
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.a - Ativos imobilizados
Descrição do bem do ativo imobilizado

País de localização

UF de localização

Município de localização

Tipo de propriedade

Imóvel da Faculdade Campo Verde e Cuiabá

Brasil

MT

Cuiabá

Própria

Imóvel da PSES

Brasil

MG

Belo Horizonte

Própria

09 imóveis localizados na Av. Rudge, 315

Brasil

SP

São Paulo

Própria

01 imóvel localizado na Avenida Zulmira Borba

Brasil

MS

Campo Grande

Própria

02 imóveis localizados na gleba de terras da Fazenda Cuscuzeiro

Brasil

SP

Campinas

Própria

Imóvel da UNIC - Universidade de Cuiabá

Brasil

MT

Cuiabá

Alugada

Imóvel da UNIME em Lauro de Freitas

Brasil

BA

Lauro de Freitas

Alugada

Imóvel da Faculdade Pitágoras em Uberlândia

Brasil

MG

Uberlândia

Alugada

Imóveis da Faculdade Pitágoras em Belo Horizonte

Brasil

MG

Belo Horizonte

Alugada

Imóvel da CEAMA São Luís

Brasil

MA

São Luís

Própria

Imóvel da Faculdade Pitágoras de Ipatinga

Brasil

MG

Ipatinga

Própria

Imóvel da UNOPAR - União Norte do Paraná em Londrina

Brasil

PR

Londrina

Alugada
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis
Tipo de ativo

Descrição do ativo

Marcas

Marcas

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marca
21/09/2019
"Pitágoras" (819955477
)

Os pedidos de registro ainda nãoconcedidos pelo INPI podem
ser indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros e a consequente cessação dos
direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Marca
05/01/2023
"Pitágoras" (816241503
)

Os pedidos de registro ainda nãoconcedidos pelo INPI podem
ser indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros e a consequente cessação dos
direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis
Tipo de ativo

Descrição do ativo

Marcas

Marcas

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marca
21/09/2019
"Pitágoras" (819955507
)

Os pedidos de registro ainda nãoconcedidos pelo INPI podem
ser indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros e a consequente cessação dos
direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Marca
05/12/2015
"Pitágoras" (817347100
)

Os pedidos de registro ainda nãoconcedidos pelo INPI podem
ser indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros e a consequente cessação dos
direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis
Tipo de ativo

Descrição do ativo

Marcas

Marcas

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marca
27/06/2015
"Pitágoras" (817347054
)

Os pedidos de registro ainda nãoconcedidos pelo INPI podem
ser indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros e a consequente cessação dos
direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Marca
28/07/2018
"Pitágoras" (818961015
)

Os pedidos de registro ainda nãoconcedidos pelo INPI podem
ser indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros e a consequente cessação dos
direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis
Tipo de ativo

Descrição do ativo

Marcas

Marcas

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marca
28/07/2018
"Pitágoras" (818961058
)

Os pedidos de registro ainda nãoconcedidos pelo INPI podem
ser indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros e a consequente cessação dos
direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Marca
18/08/2018
"Pitágoras" (818961023
)

Os pedidos de registro ainda nãoconcedidos pelo INPI podem
ser indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros e a consequente cessação dos
direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis
Tipo de ativo

Descrição do ativo

Marcas

Marcas

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marca
18/08/2018
"Pitágoras" (818961031
)

Os pedidos de registro ainda nãoconcedidos pelo INPI podem
ser indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros e a consequente cessação dos
direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Marca
18/08/2018
"Pitágoras" (818961066
)

Os pedidos de registro ainda nãoconcedidos pelo INPI podem
ser indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros e a consequente cessação dos
direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis
Tipo de ativo

Descrição do ativo

Marcas

Marcas

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marca
18/08/2018
"Pitágoras" (818961074
)

Os pedidos de registro ainda nãoconcedidos pelo INPI podem
ser indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros e a consequente cessação dos
direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Marca
29/12/2018
"Pitágoras" (819236497
)

Os pedidos de registro ainda nãoconcedidos pelo INPI podem
ser indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros e a consequente cessação dos
direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.
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Marca
30/10/2019
"Pitágoras" (814036120
)

Os pedidos de registro ainda nãoconcedidos pelo INPI podem
ser indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros e a consequente cessação dos
direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Marca
06/03/2020
"Pitágoras" (814036139
)

Os pedidos de registro ainda nãoconcedidos pelo INPI podem
ser indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros e a consequente cessação dos
direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.
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Marca
01/01/2021
"Pitágoras" (818961082
)

Os pedidos de registro ainda nãoconcedidos pelo INPI podem
ser indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros e a consequente cessação dos
direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Marca
21/09/2019
"Pitágoras" (819845434
)

Os pedidos de registro ainda nãoconcedidos pelo INPI podem
ser indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros e a consequente cessação dos
direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

PÁGINA: 220 de 518

Formulário de Referência - 2017 - KROTON EDUCACIONAL S.A.

Versão : 12

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis
Tipo de ativo

Descrição do ativo

Marcas

Marcas

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marca
28/09/2019
"Pitágoras" (819845450
)

Os pedidos de registro ainda nãoconcedidos pelo INPI podem
ser indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros e a consequente cessação dos
direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Marca
24/11/2022
"Pitágoras" (816241511
)

Os pedidos de registro ainda nãoconcedidos pelo INPI podem
ser indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros e a consequente cessação dos
direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.
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Marca
19/10/2019
"Pitágoras" (819845469
)

Os pedidos de registro ainda nãoconcedidos pelo INPI podem
ser indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros e a consequente cessação dos
direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Marca
19/10/2019
"Pitágoras" (819845485
)

Os pedidos de registro ainda nãoconcedidos pelo INPI podem
ser indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros e a consequente cessação dos
direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.
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Marca
19/10/2019
"Pitágoras" (819845493
)

Os pedidos de registro ainda nãoconcedidos pelo INPI podem
ser indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros e a consequente cessação dos
direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Marca
19/10/2019
"Pitágoras" (819845515
)

Os pedidos de registro ainda nãoconcedidos pelo INPI podem
ser indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros e a consequente cessação dos
direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.
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Marca
22/12/2018
"Pitágoras" (819236519
)

Os pedidos de registro ainda nãoconcedidos pelo INPI podem
ser indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros e a consequente cessação dos
direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Marca
29/12/2018
"Pitágoras" (819236543
)

Os pedidos de registro ainda nãoconcedidos pelo INPI podem
ser indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros e a consequente cessação dos
direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.
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Marca
29/12/2018
"Pitágoras" (819236489
)

Os pedidos de registro ainda nãoconcedidos pelo INPI podem
ser indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros e a consequente cessação dos
direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Marca
29/12/2018
"Pitágoras" (819236551
)

Os pedidos de registro ainda nãoconcedidos pelo INPI podem
ser indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros e a consequente cessação dos
direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.
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Marca
29/12/2018
"Pitágoras" (819236500
)

Os pedidos de registro ainda nãoconcedidos pelo INPI podem
ser indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros e a consequente cessação dos
direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Marca
22/06/2019
"Pitágoras" (819669903
)

Os pedidos de registro ainda nãoconcedidos pelo INPI podem
ser indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros e a consequente cessação dos
direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.
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Marca
22/06/2019
"Pitágoras" (819669911
)

Os pedidos de registro ainda nãoconcedidos pelo INPI podem
ser indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros e a consequente cessação dos
direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Marcas

Marca “UNIC
Universidade de
Cuiabá” (824623479)
de UNIC União das
Escolas Superiores de
Cuiabá

Os pedidos de registro ainda nãoconcedidos pelo INPI podem
ser indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros e a consequente cessação dos
direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Marcas

Marca “IUNI
03/11/2020
Educacional” (9009473
73) de UNIC União das
Escolas Superiores de
Cuiabá

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC Universidade
de Cuiabá” (824623479).

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC
Universidade de Cuiabá” (824623479).

24/04/2017
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Marcas

Marca “FAMA
Faculdade de
Amapá” (824878280)
de União de
Faculdades do Amapá
Ltda.

Aguardando decisão

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC Universidade
de Cuiabá” (824623479).

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC
Universidade de Cuiabá” (824623479).

Marcas

Marca “Editora
Educacional” e Editora
e Distribuidora
Educacional S.A.
(828737762)

27/07/2020

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC Universidade
de Cuiabá” (824623479).

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC
Universidade de Cuiabá” (824623479).

Marcas

Marca “Editora
Educacional” e Editora
e Distribuidora
Educacional S.A.
(828737770)

19/10/2020

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC Universidade
de Cuiabá” (824623479).

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC
Universidade de Cuiabá” (824623479).

Marcas

Marca “Editora
Educacional” e Editora
e Distribuidora
Educacional S.A.
(828737789)

23/06/2019

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC Universidade
de Cuiabá” (824623479).

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC
Universidade de Cuiabá” (824623479).

Marcas

Marca “Editora
Educacional” e Editora
e Distribuidora
Educacional S.A.
(828737797)

23/06/2019

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC Universidade
de Cuiabá” (824623479).

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC
Universidade de Cuiabá” (824623479).

Marcas

Marca “Sistema de
17/11/2019
Educação
Católica” (900378360)
de Pitágoras – Sistema
de Educação Superior
Socieda

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC Universidade
de Cuiabá” (824623479).

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC
Universidade de Cuiabá” (824623479).

Marcas

Marca “Unirondon
13/03/2017
Faculdades Integradas
Cândido
Rondon” (823471527)
de Associação Edu.
Pres. Dutra

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC Universidade
de Cuiabá” (824623479).

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC
Universidade de Cuiabá” (824623479).
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Marca “Universidade
Aguardando decisão
Aberta
Pitágoras” (900511150)
– Sistema de Educação
Superior Sociedade
Ltda

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC Universidade
de Cuiabá” (824623479).

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC
Universidade de Cuiabá” (824623479).

Marcas

Marca “Pax Editora” de 07/12/2020
Pax Editora e
Distribuidora Ltda
(901011746)

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC Universidade
de Cuiabá” (824623479).

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC
Universidade de Cuiabá” (824623479).

Marcas

Marca “Pax Editora” de 07/12/2020
Pax Editora e
Distribuidora Ltda
(901011738)

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC Universidade
de Cuiabá” (824623479).

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC
Universidade de Cuiabá” (824623479).

Marcas

Marca “Pax Editora” de 14/12/2020
Pax Editora e
Distribuidora Ltda
(901081272)

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC Universidade
de Cuiabá” (824623479).

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC
Universidade de Cuiabá” (824623479).

Marcas

Marca
08/09/2022
“UNIC” (816100284) de
Unic União das Escolas
Superiores de Cuiabá

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC Universidade
de Cuiabá” (824623479).

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC
Universidade de Cuiabá” (824623479).

Marcas

Marca “Fair Faculdades 05/11/2022
Integradas da Reg Sul
de Mato
Grosso” (821466372)

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC Universidade
de Cuiabá” (824623479).

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC
Universidade de Cuiabá” (824623479).

Marcas

Marca “Unopar União
Norte do Paraná de
Ensino” (818817178)
de União Norte do
Paraná de Ensino

09/06/2018

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC Universidade
de Cuiabá” (824623479).

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC
Universidade de Cuiabá” (824623479).

Marcas

Marca “Unopar
09/06/2018
Faculdades Integradas
Norte do
Paraná” (818817160)
de União Norte do
Paraná de Ensino

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC Universidade
de Cuiabá” (824623479).

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC
Universidade de Cuiabá” (824623479).

Marcas

Marca “Kroton
01/03/21, 20/12/19,
Educacional” (8293201 01/03/21
56), 829320148,
829320130)

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC Universidade
de Cuiabá” (824623479).

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC
Universidade de Cuiabá” (824623479).
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Marcas

Marca
“Kroton” (829320113,
829320105,
900400005)

01/03/21, 22/12/19,
29/12/19

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC Universidade
de Cuiabá” (824623479).

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC
Universidade de Cuiabá” (824623479).

Marcas

Marca “Colégio
17/11/2017
Pitágoras” (812370473)
; (812370430); e
(812370473)

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC Universidade
de Cuiabá” (824623479).

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC
Universidade de Cuiabá” (824623479).

Marcas

Marca “F
FAMA” (908930933);
(908931115)

Pedido em Julgamento Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC Universidade
de Cuiabá” (824623479).

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC
Universidade de Cuiabá” (824623479).

Marcas

Marca “U
Pedido em Julgamento Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC Universidade
UNOPAR” (908931409)
de Cuiabá” (824623479).
; (908931301)

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC
Universidade de Cuiabá” (824623479).

Marcas

Marca
“UNIME” (909168970)
e (909169241)

Pedido em Julgamento Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC Universidade
de Cuiabá” (824623479).

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC
Universidade de Cuiabá” (824623479).

Marcas

Marca
Pedido em Julgamento Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC Universidade
“UNIC” (909147728); e
de Cuiabá” (824623479).
(909147582)

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC
Universidade de Cuiabá” (824623479).

Marcas

Marca
Pedido em Julgamento Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC Universidade
“PITÁGORAS” (908931
de Cuiabá” (824623479).
603); (908931492)

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC
Universidade de Cuiabá” (824623479).

Marcas

Marca “KROTON
Pedido em Julgamento Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC Universidade
PAIXÃO POR
de Cuiabá” (824623479).
EDUCAR” (908933908)
; (908932855);
(908932189); e
(908932006)

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC
Universidade de Cuiabá” (824623479).

Marcas

Marca “ KROTON
Pedido em Julgamento Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC Universidade
EDUCATION IS OUR
de Cuiabá” (824623479).
PASSION” (908933622
);(908932154);
(908932740); e
(908931905)

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC
Universidade de Cuiabá” (824623479).
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Marca
19/03/2023
“Anhanguera” (Figurativ
a) (900535431)

Com relação ao uso da expressão “Anhanguera”, a Associação
Goiana de Ensino interpôs ações judiciais em face da
Companhia pleiteando (i) a abstenção do uso desta expressão;
(ii) a nulidade dos registros das marcas que utilizam tal termo
perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial; (iii) o
indeferimento de novos pedidos de registro; e (iv) a
transferência das marcas contendo o termo “Anhanguera” para
o seu nome. A Associação Goiana de Ensino pleiteou pedido de
liminar que foi indeferida pelo juiz da causa. A Companhia
apresentou defesa e o processo está em fase de julgamento.
Não obstante, as marcas contendo a expressão Anhanguera
estarem sub judice, o uso regular da marca pela Companhia é
plenamente legal.
Os pedidos de registro ainda não concedidos pelo INPI podem
ser indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a Lei 9.279/96.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Marcas

Marca
13/01/2025
“Anhanguera” (Figurativ
a) (904333310)

Com relação ao uso da expressão “Anhanguera”, a Associação
Goiana de Ensino interpôs ações judiciais em face da
Companhia pleiteando (i) a abstenção do uso desta expressão;
(ii) a nulidade dos registros das marcas que utilizam tal termo
perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial; (iii) o
indeferimento de novos pedidos de registro; e (iv) a
transferência das marcas contendo o termo “Anhanguera” para
o seu nome. A Associação Goiana de Ensino pleiteou pedido de
liminar que foi indeferida pelo juiz da causa. A Companhia
apresentou defesa e o processo está em fase de julgamento.
Não obstante, as marcas contendo a expressão Anhanguera
estarem sub judice, o uso regular da marca pela Companhia é
plenamente legal.
Os pedidos de registro ainda não concedidos pelo INPI podem
ser indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a Lei 9.279/96.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Marcas

Marca
Pedido em Julgamento Os mesmos descritos acima para a Marca
"ANHANGUERA" (829
“Anhanguera” (Figurativa) (900535431); e (904333310).
964169); (900997966);
(901274143);
(902770985);
(904333639);
(904333671)

Os mesmos descritos acima para a Marca
“Anhanguera” (Figurativa) (900535431); e
(904333310).
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Marcas

Marca
Pedido em Julgamento Os mesmos descritos acima para a Marca
"ANHANGUERA" (904
“Anhanguera” (Figurativa) (900535431); e (904333310).
333752); (904333760);
(828257701);
(828257728);
(902808818); e
(902810057)

Os mesmos descritos acima para a Marca
“Anhanguera” (Figurativa) (900535431); e
(904333310).

Marcas

Marca "ANHANGUERA Pedido em Julgamento Os mesmos descritos acima para a Marca
AQUI O SEU
“Anhanguera” (Figurativa) (900535431); e (904333310).
ESFORÇO GANHA
FORÇA." (904333809);
(904333892);
(904333965);
(904333981)

Os mesmos descritos acima para a Marca
“Anhanguera” (Figurativa) (900535431); e
(904333310).

Marcas

Marca "ANHANGUERA Pedido em Julgamento Os mesmos descritos acima para a Marca
AQUI O SEU
“Anhanguera” (Figurativa) (900535431); e (904333310).
ESFORÇO GANHA
FORÇA." (904334007);
(904334058);
(904334155) e
(904334171)

Os mesmos descritos acima para a Marca
“Anhanguera” (Figurativa) (900535431); e
(904333310).

Marcas

Marca "ANHANGUERA 12/02/2018
EDUCACIONAL" (8260
82556)

Os mesmos descritos acima para a Marca
“Anhanguera” (Figurativa) (900535431); e (904333310).

Os mesmos descritos acima para a Marca
“Anhanguera” (Figurativa) (900535431); e
(904333310).

Marcas

Marca "ANHANGUERA 06/05/2018
EDUCACIONAL"
826825230)

Os mesmos descritos acima para a Marca
“Anhanguera” (Figurativa) (900535431); e (904333310).

Os mesmos descritos acima para a Marca
“Anhanguera” (Figurativa) (900535431); e
(904333310).

Marcas

Marca "ANHANGUERA Pedido em Julgamento Os mesmos descritos acima para a Marca
INSTITUTO DE AÇÃO
“Anhanguera” (Figurativa) (900535431); e (904333310).
SOCIAL E EXTENSÃO
COMUNITÁRIA" (9039
38960)

Os mesmos descritos acima para a Marca
“Anhanguera” (Figurativa) (900535431); e
(904333310).

Marcas

Marca "ANHANGUERA Pedido em Julgamento Os mesmos descritos acima para a Marca
INTERATIVA" (901567
“Anhanguera” (Figurativa) (900535431); e (904333310).
345)

Os mesmos descritos acima para a Marca
“Anhanguera” (Figurativa) (900535431); e
(904333310).

Marcas

Marca "ANHANGUERA Pedido em Julgamento Os mesmos descritos acima para a Marca
SAIC SISTEMA
“Anhanguera” (Figurativa) (900535431); e (904333310).
ANHANGUERA DE
INICIAÇÃO
CIENTÍFICA" (9039552
70)

Os mesmos descritos acima para a Marca
“Anhanguera” (Figurativa) (900535431); e
(904333310).
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Marcas

Marca "ANHANGUERA Pedido em Julgamento Os mesmos descritos acima para a Marca
“Anhanguera” (Figurativa) (900535431); e (904333310).
UNIDERP" (905240294
)

Os mesmos descritos acima para a Marca
“Anhanguera” (Figurativa) (900535431); e
(904333310).

Marcas

Marca "ANHANGUERA Pedido em Julgamento Os mesmos descritos acima para a Marca
-UNIDERP CENTRO
“Anhanguera” (Figurativa) (900535431); e (904333310).
DE EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA" (9052419
40)

Os mesmos descritos acima para a Marca
“Anhanguera” (Figurativa) (900535431); e
(904333310).

Marcas

Marca "ANHANGUERA Pedido em Julgamento Os mesmos descritos acima para a Marca
UNIVERSIDADE
“Anhanguera” (Figurativa) (900535431); e (904333310).
ANHANGUERAUNIDERP CENTRO
DE EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA" (9052418
60)

Os mesmos descritos acima para a Marca
“Anhanguera” (Figurativa) (900535431); e
(904333310).

Marcas

Marca "CENTRO
Pedido em Julgamento Os mesmos descritos acima para a Marca
UNIVERSITÁRIO
“Anhanguera” (Figurativa) (900535431); e (904333310).
ANHANGUERA" (8244
44817)

Os mesmos descritos acima para a Marca
“Anhanguera” (Figurativa) (900535431); e
(904333310).

Marcas

Marca "CENTRO
27/05/2024
UNIVERSITÁRIO DE
CAMPO
GRANDE" (903128322
)

Os mesmos descritos acima para a Marca
“Anhanguera” (Figurativa) (900535431); e (904333310).

Os mesmos descritos acima para a Marca
“Anhanguera” (Figurativa) (900535431); e
(904333310).

Marcas

Marca "CENTRO
UNIVERSITARIO DE
SANTO
ANDRE" (821334085)

Os mesmos descritos acima para a Marca
“Anhanguera” (Figurativa) (900535431); e (904333310).

Os mesmos descritos acima para a Marca
“Anhanguera” (Figurativa) (900535431); e
(904333310).

Marcas

Marca "FACULDADE
Pedido em Julgamento Os mesmos descritos acima para a Marca
ANHANGUERA DE
“Anhanguera” (Figurativa) (900535431); e (904333310).
GOIÂNIA" (902465155
0)

Os mesmos descritos acima para a Marca
“Anhanguera” (Figurativa) (900535431); e
(904333310).

Marcas

Marca "FACULDADE
Pedido arquivado
BRASILIANA" (822636
956)

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC Universidade
de Cuiabá” (824623479).

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC
Universidade de Cuiabá” (824623479).

Marcas

Marca "FACULDADE
Pedido arquivado
CENTRO
AMÉRICA" (901567442
)

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC Universidade
de Cuiabá” (824623479).

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC
Universidade de Cuiabá” (824623479).

11/02/2023

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos
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Marcas

Marca "FACULDADE
Pedido em Julgamento Os mesmos descritos acima para a Marca
COMUNITÁRIA
“Anhanguera” (Figurativa) (900535431); e (904333310).
ANHANGUERA" (8282
57744)

Os mesmos descritos acima para a Marca
“Anhanguera” (Figurativa) (900535431); e
(904333310).

Marcas

Marca "FACULDADE
18/11/2023
COMUNITÁRIA DE
CAMPINAS" (8216599
10)

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC Universidade
de Cuiabá” (824623479).

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC
Universidade de Cuiabá” (824623479).

Marcas

Marca "FACULDADE
COMUNITÁRIA DE
GUARATINGUETA FAC" (827933541)

06/05/2018

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC Universidade
de Cuiabá” (824623479).

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC
Universidade de Cuiabá” (824623479).

Marcas

Marca "FACULDADE
COMUNITÁRIA DE
PIRACICABA FAC" (827933517)

06/05/2018

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC Universidade
de Cuiabá” (824623479).

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC
Universidade de Cuiabá” (824623479).

Marcas

Marca "FACULDADE
COMUNITÁRIA DE
SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS FAC" (827933533)

06/05/2018

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC Universidade
de Cuiabá” (824623479).

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC
Universidade de Cuiabá” (824623479).

Marcas

Marca "FACULDADE
COMUNITÁRIA DE
SÃO
PAULO" (824855809)

20/07/2020

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC Universidade
de Cuiabá” (824623479).

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC
Universidade de Cuiabá” (824623479).

Marcas

Marca "FACULDADE
COMUNITÁRIA DE
SOROCABA FAC" (827933525)

06/05/2018

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC Universidade
de Cuiabá” (824623479).

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC
Universidade de Cuiabá” (824623479).

Marcas

Marca "FACULDADE
26/05/2019
COMUNITÁRIA DE
TAUBATÉ" (828603383
)

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC Universidade
de Cuiabá” (824623479).

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC
Universidade de Cuiabá” (824623479).

Marcas

Marca "FACULDADE
27/05/2024
DE
DOURADOS" (903128
683

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC Universidade
de Cuiabá” (824623479).

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC
Universidade de Cuiabá” (824623479).

Marcas

Marca "FACULDADE
22/01/2023
DE
GOIÂNIA" (902465260)

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC Universidade
de Cuiabá” (824623479).

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC
Universidade de Cuiabá” (824623479).
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Marca "FACULDADE
27/05/2024
DE
SERTÃOZINHO" (9031
28608)

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC Universidade
de Cuiabá” (824623479).

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC
Universidade de Cuiabá” (824623479).

Marcas

Marca "FACULDADE
19/10/2020
DE TECNOLOGIA
LATINO AMERICANA FLATEC" (828251614)

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC Universidade
de Cuiabá” (824623479).

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC
Universidade de Cuiabá” (824623479).

Marcas

Marca "FACULDADE
FÊNIX" (826287042)

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC Universidade
de Cuiabá” (824623479).

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC
Universidade de Cuiabá” (824623479).

Marcas

Marca "FACULDADE
Pedido em Julgamento Os mesmos descritos acima para a Marca
INTERATIVA
“Anhanguera” (Figurativa) (900535431); e (904333310).
ANHANGUERA" (9006
28324)

Os mesmos descritos acima para a Marca
“Anhanguera” (Figurativa) (900535431); e
(904333310).

Marcas

Marca "FACULDADE
LATINO AMERICANA
ANÁPOLIS
FLA" (826868096)

23/10/2017

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC Universidade
de Cuiabá” (824623479).

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC
Universidade de Cuiabá” (824623479).

Marcas

Marca "FACULDADE
20/07/2020
METROPOLITANA DE
CAMPINAS" (8219905
78)

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC Universidade
de Cuiabá” (824623479).

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC
Universidade de Cuiabá” (824623479).

Marcas

Marca "FACULDADE
05/08/2023
POLITÉCNICA DE
JUNDIAÍ" (821454331)

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC Universidade
de Cuiabá” (824623479).

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC
Universidade de Cuiabá” (824623479).

Marcas

Marca "FACULDADE
POLITÉCNICA DE
MATÃO
FPM" (824650891)

20/07/2020

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC Universidade
de Cuiabá” (824623479).

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC
Universidade de Cuiabá” (824623479).

Marcas

Marca "FACULDADE
TABOÃO DA
SERRA" (823130800)

28/11/2016

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC Universidade
de Cuiabá” (824623479).

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC
Universidade de Cuiabá” (824623479).

Marcas

Marca "FACULDADE
Pedido em Julgamento Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC Universidade
UNIBAN" (904601935)
de Cuiabá” (824623479).

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC
Universidade de Cuiabá” (824623479).

Marcas

Marca "FACULDADES Pedido em Julgamento Os mesmos descritos acima para a Marca
ANHANGUERA" (9004
“Anhanguera” (Figurativa) (900535431); e (904333310).
57147); e (900628430)

Os mesmos descritos acima para a Marca
“Anhanguera” (Figurativa) (900535431); e
(904333310).

Marcas

Marca "FACULDADES 15/12/2019
ATLÂNTICO
SUL" (900547766)

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC
Universidade de Cuiabá” (824623479).

29/06/2020

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC Universidade
de Cuiabá” (824623479).
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Marca "FACULDADES 26/05/2019
DE VALINHOS FAV" (828603367)

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC Universidade
de Cuiabá” (824623479).

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC
Universidade de Cuiabá” (824623479).

Marcas

Marca "FACULDADES 20/07/2019
INTEGRADAS
ANHANGUERA" (8195
47581)

Os mesmos descritos acima para a Marca
“Anhanguera” (Figurativa) (900535431); e (904333310).

Os mesmos descritos acima para a Marca
“Anhanguera” (Figurativa) (900535431); e
(904333310).

Marcas

Marca
19/09/2016
"FAENAC" (822559820
)

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC Universidade
de Cuiabá” (824623479).

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC
Universidade de Cuiabá” (824623479).

Marcas

Marca "FAPLAN
17/04/2017
FACULDADE
PLANALTO" (82411815
4)

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC Universidade
de Cuiabá” (824623479).

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC
Universidade de Cuiabá” (824623479).

Marcas

Marca "FAV
FACULDADES
VALINHOS
822656841)

12/06/2017

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC Universidade
de Cuiabá” (824623479).

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC
Universidade de Cuiabá” (824623479).

Marcas

Marca "FCU 23/06/2019
FACULDADE
COMUNITÁRIA DE
UBERLÂNDIA" (82868
3255)

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC Universidade
de Cuiabá” (824623479).

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC
Universidade de Cuiabá” (824623479).

Marcas

Marca
"FIAN" (901094820)

Pedido em Julgamento Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC Universidade
de Cuiabá” (824623479).

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC
Universidade de Cuiabá” (824623479).

Marcas

Marca
"FIZO" (826507310)

30/10/2017

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC Universidade
de Cuiabá” (824623479).

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC
Universidade de Cuiabá” (824623479).

Marcas

Marca "FIZO
FACULDADE
INTEGRAÇÃO ZONA
OESTE" (900548037)

30/12/2024

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC Universidade
de Cuiabá” (824623479).

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC
Universidade de Cuiabá” (824623479).

Marcas

Marca
"FMA" (824457307

24/04/2017

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC Universidade
de Cuiabá” (824623479).

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC
Universidade de Cuiabá” (824623479).

Marcas

Marca "FPC
Pedido em Julgamento Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC Universidade
FACULDADE
de Cuiabá” (824623479).
POLITÉCNICA DE
CAMPINAS" (8256972
55)

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC
Universidade de Cuiabá” (824623479).

Marcas

Marca
"FTS" (823137791)

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC
Universidade de Cuiabá” (824623479).

28/11/2016

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC Universidade
de Cuiabá” (824623479).
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Marca "GESTÃO DE
26/12/2017
POLÍTICAS PÚBLICAS
UNIDERP CAMPO
GRANDE
MS" (827870850)

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC Universidade
de Cuiabá” (824623479).

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC
Universidade de Cuiabá” (824623479).

Marcas

Marca
17/04/2017
"IESVILLE" (82405951
4)

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC Universidade
de Cuiabá” (824623479).

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC
Universidade de Cuiabá” (824623479).

Marcas

Marca "ILAN
23/10/2017
INSTITUTO LATINO
AMERICANO DE
ANÁPOLIS" (82686813
4)

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC Universidade
de Cuiabá” (824623479).

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC
Universidade de Cuiabá” (824623479).

Marcas

Marca "PLT PROGRAMA DO
LIVRO" (900535288)

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC Universidade
de Cuiabá” (824623479).

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC
Universidade de Cuiabá” (824623479).

Marcas

Marca "UNIFIAN
Pedido em Julgamento Os mesmos descritos acima para a Marca
CENTRO
“Anhanguera” (Figurativa) (900535431); e (904333310).
UNIVERSITÁRIO
ANHANGUERA" (8242
82604)

Os mesmos descritos acima para a Marca
“Anhanguera” (Figurativa) (900535431); e
(904333310).

Marcas

Marca "UNIFOLHA ON 21/08/2022
LINE" (901395749); e
(901395773)

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC Universidade
de Cuiabá” (824623479).

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC
Universidade de Cuiabá” (824623479).

Marcas

Marca
07/10/2024
"UNIPLI" (903536005);
(903536129)

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC Universidade
de Cuiabá” (824623479).

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC
Universidade de Cuiabá” (824623479).

Marcas

Marca "UNIPLI
27/12/2026
CENTRO
UNIVERSITÁRIO" (907
715095)

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC Universidade
de Cuiabá” (824623479).

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC
Universidade de Cuiabá” (824623479).

Marcas

Marca
20/07/2019
"UNIVERSIDADE
ANHANGUERA" (8195
47573)

Os mesmos descritos acima para a Marca
“Anhanguera” (Figurativa) (900535431); e (904333310).

Os mesmos descritos acima para a Marca
“Anhanguera” (Figurativa) (900535431); e
(904333310).

Marcas

Marca
Pedido em Julgamento Os mesmos descritos acima para a Marca
"UNIVERSIDADE
“Anhanguera” (Figurativa) (900535431); e (904333310).
ANHANGUERA UNIDERP" (901163163
)

Os mesmos descritos acima para a Marca
“Anhanguera” (Figurativa) (900535431); e
(904333310).

15/12/2019
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Marca
"UNIVERSIDADE
ANHANGUERA DO
BRASIL" (900697075)

Pedido em Julgamento Os mesmos descritos acima para a Marca
“Anhanguera” (Figurativa) (900535431); e (904333310).

Os mesmos descritos acima para a Marca
“Anhanguera” (Figurativa) (900535431); e
(904333310).

Marcas

Marca
"UNIVERSIDADE
ANHANGUERA DO
BRASIL UBRAS" (900697121)

Pedido em Julgamento Os mesmos descritos acima para a Marca
“Anhanguera” (Figurativa) (900535431); e (904333310).

Os mesmos descritos acima para a Marca
“Anhanguera” (Figurativa) (900535431); e
(904333310).

Marcas

Marca
Pedido em Julgamento Os mesmos descritos acima para a Marca
"UNIVERSIDADE
“Anhanguera” (Figurativa) (900535431); e (904333310).
ANHANGUERA
UNIDERP” (902472615
)

Os mesmos descritos acima para a Marca
“Anhanguera” (Figurativa) (900535431); e
(904333310).

Marcas

Marca
Pedido em Julgamento Os mesmos descritos acima para a Marca
"UNIVERSIDADE
“Anhanguera” (Figurativa) (900535431); e (904333310).
ANHANGUERA
UNIDERP CRÉDITO
UNIVERSITÁRIO" (903
535947); e
(903535963)

Os mesmos descritos acima para a Marca
“Anhanguera” (Figurativa) (900535431); e
(904333310).

Marcas

Marca
Pedido em Julgamento Os mesmos descritos acima para a Marca
"UNIVERSIDADE
“Anhanguera” (Figurativa) (900535431); e (904333310).
ANHANGUERA
UNIDERP
UNIVERSIDADE
ANHANGUERA UNIDERP" (902472674
)

Os mesmos descritos acima para a Marca
“Anhanguera” (Figurativa) (900535431); e
(904333310).

Marcas

Marca
"UNIVERSIDADE DO
BRASIL UBRAS" (900696958)

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC
Universidade de Cuiabá” (824623479).

Nome de domínio na internet

Marca
Pedido em Julgamento Os mesmos descritos acima para a Marca
"www.tvunianhanguera.
“Anhanguera” (Figurativa) (900535431); e (904333310).
br" (902749811,
902749765,
902749722,
902749668)

Os mesmos descritos acima para a Marca
“Anhanguera” (Figurativa) (900535431); e
(904333310).

Marcas

Marca "LIVRARIA
Pedido em Julgamento Os mesmos descritos acima para a Marca
ANHANGUERA" (9074
“Anhanguera” (Figurativa) (900535431); e (904333310).
52035); (907451969)

Os mesmos descritos acima para a Marca
“Anhanguera” (Figurativa) (900535431); e
(904333310).

Pedido em Julgamento Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC Universidade
de Cuiabá” (824623479).

Consequência da perda dos direitos
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Marca "SHOW DO
Pedido arquivado
DIREITO" (904601242)
; (904601331)

Os mesmos descritos acima para a Marca
“Anhanguera” (Figurativa) (900535431); e (904333310).

Os mesmos descritos acima para a Marca
“Anhanguera” (Figurativa) (900535431); e
(904333310).

Marcas

Marca
"ANHANGUERA" (828
257710)

22/04/2019

Os mesmos descritos acima para a Marca
“Anhanguera” (Figurativa) (900535431); e (904333310).

Os mesmos descritos acima para a Marca
“Anhanguera” (Figurativa) (900535431); e
(904333310).

Marcas

Marca
"ANHANGUERA" (902
808907); (902810103)

18/06/2023

Os mesmos descritos acima para a Marca
“Anhanguera” (Figurativa) (900535431); e (904333310).

Os mesmos descritos acima para a Marca
“Anhanguera” (Figurativa) (900535431); e
(904333310).

Marcas

Marca
"ANHANGUERA" (904
353770)

13/01/2025

Os mesmos descritos acima para a Marca
“Anhanguera” (Figurativa) (900535431); e (904333310).

Os mesmos descritos acima para a Marca
“Anhanguera” (Figurativa) (900535431); e
(904333310).

Marcas

Marca "DIA
D" (829380701)

04/10/2021

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC Universidade
de Cuiabá” (824623479).

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC
Universidade de Cuiabá” (824623479).

Marcas

Marca "DIA D
LFG" (902601920);
(904449947)

Pedido em Julgamento Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC Universidade
de Cuiabá” (824623479).

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC
Universidade de Cuiabá” (824623479).

Marcas

Marca
"LFG" (902601881)

21/05/2023

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC Universidade
de Cuiabá” (824623479).

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC
Universidade de Cuiabá” (824623479).

Marcas

Marca "LIÇÕES
Pedido em Julgamento Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC Universidade
FUNDAMENTAIS DE
de Cuiabá” (824623479).
DIREITO" (904100715)
; (904100758)

Os mesmos descritos acima para a Marca “UNIC
Universidade de Cuiabá” (824623479).

Marcas

Marca
02/04/2022
“Pitágoras” (819925047
)

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Os pedidos de registro ainda nãoconcedidos pelo INPI podem
ser indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros e a consequente cessação dos
direitos do titular.
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Marcas

Marca “Pitágoras
(818961040)

26/12/2020

Os pedidos de registro ainda nãoconcedidos pelo INPI podem
ser indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros e a consequente cessação dos
direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Marcas

Marca “Pitágoras
(819236527)

22/12/2018

Os pedidos de registro ainda nãoconcedidos pelo INPI podem
ser indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular
do registro de diversas de suas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que a Companhia
está violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para
evitar a extinção dos registros e a consequente cessação dos
direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.
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Marcas

Marca “Kroton
29/12/19, 29/12/19,
Educacional” (8293201 19/01/20
21, 900400161,
900592427)

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Os pedidos de registro ainda não concedidos pelo INPI podem
ser indeferidos. Os registros de marca já concedidos podem ser
contestados, como por exemplo, através de processos de
nulidade, na hipótese de um registro ter sido concedido em
desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através de
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora sejamos titulares do
registro de diversas de nossas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que estamos
violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao INPI. O pagamento das devidas taxas é
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.
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Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Anhanguera
Educacional Fundo De
Investimento Em
Direitos Creditorios

11.461.546/0001-66

Controlada

-

Tipo sociedade

País sede

Brasil

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

PR

Itaparica

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Mantenedora de ensino superior.

100,000000

Mantenedora de ensino superior

100,000000

Mantenedora de ensino superior

100,000000

Mantenedora de ensino superior.

100,000000

Valor mercado
31/12/2016

22,115535

0,000000

0,00

31/12/2015

100,000000

0,000000

0,00

31/12/2014

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2016

82.228.675,06

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
A Anhanguera Educacional Fundo De Investimento Em Direitos Creditorios é uma controlada indireta, por meio da Anhanguera Educacional Ltda.
Anhanguera
Educacional Ltda.

05.808.792/0001-49

-

Controlada

Brasil

SP

Lençóis

Valor mercado
31/12/2016

30,020000

0,000000

0,00

31/12/2015

43,170000

0,000000

0,00

31/12/2014

-31,710000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2016

2.687.766.669,53

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
O objetivo desta aquisição foi a expansão das nossas atividades. A sociedade é uma controlada indireta, por meio da Anhanguera Educacional Participações S.A.
Anhanguera
Educacional
Participações S.A.

04.310.392/0001-46

-

Controlada

Brasil

SP

Lençóis

Valor mercado
31/12/2016

37,860000

0,000000

0,00

31/12/2015

49,660000

0,000000

0,00

31/12/2014

-28,290000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2016

3.443.237.246,04

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
O objetivo desta aquisição foi a expansão das nossas atividades.
Centro De Ensino
Atenas Maranhense
Ltda.

03.062.543/0001-21

-

Controlada

Brasil

MA

São Luís

Valor mercado
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Denominação Social
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Tipo sociedade

País sede

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

31/12/2016

32,736341

0,000000

0,00

31/12/2015

44,810370

0,000000

0,00

31/12/2014

77,612076

0,000000

0,00

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

Valor contábil 31/12/2016

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

128.781.797,73

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
A Centro De Ensino Atenas Maranhense Ltda. é uma controlada indireta, por meio da Editora e Distribuidora Educacional S.A.
Clínica Médica
Anhanguera Ltda.

09.544.327/0001-07

-

Coligada

Brasil

AP

Morro de São Paulo

Mantenedora de ensino superior

100,000000

Valor mercado
31/12/2016

-11,190000

0,000000

0,00

31/12/2015

3,200000

0,000000

0,00

31/12/2014

-12,390000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2016

450.216,70

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
O objetivo desta aquisição foi a expansão das nossas atividades, principalmente nas áreas relacionadas à educação, incluindo atividades de pesquisas e práticas nas áreas de saúde e pedagógicas. A sociedade é uma controlada indireta, por meio
da Anhanguera Educacional Participações S.A.
Editora e Distribuidora
Educacional S.A.

38.733.648/0001-40

-

Controlada

Brasil

MG

Belo Horizonte

Comércio varejista de livros e
mantenedora de ensino superior.

100,000000

Mantenedora de ensino superior.

100,000000

Valor mercado
31/12/2016

27,700000

0,000000

396.414.922,00

31/12/2015

25,410000

0,000000

0,00

31/12/2014

10,890000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2016

4.581.297.360,65

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
A Editora e Distribuidora Educacional S.A. é uma empresa controlada pela Kroton e é a controladora de diversas empresas operacionais coligadas à Companhia.
Instituto Excelencia
Ltda

05.792.739/0001-05

-

Controlada

Brasil

AM

Mucugê

Valor mercado
31/12/2016

-48,333134

0,000000

0,00

31/12/2015

100,000000

0,000000

0,00

31/12/2014

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2016

496.804,02

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
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Denominação Social
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Tipo sociedade

País sede

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

AM

Mucugê

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

A Instituto Excelencia Ltda. é uma controlada indireta, por meio da Anhanguera Educacional Ltda.
Iuni Educacional Unime Salvador Ltda.

03.395.289/0001-83

-

Controlada

Brasil

Mantenedora de ensino superior.

100,000000

Mantenedora de ensino superior.

100,000000

Valor mercado
31/12/2016

65,888387

0,000000

0,00

31/12/2015

57,119282

0,000000

0,00

31/12/2014

-9,762968

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2016

59.619.529,43

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
A Iuni Educacional - Unime Salvador Ltda. é uma controlada indireta, por meio da IUNI Unic Educacional Ltda.
IUNI Unic Educacional
S.A.

33.005.265/0001-31

-

Controlada

Brasil

MT

Cuiabá

Valor mercado
31/12/2016

42,850000

0,000000

0,00

31/12/2015

62,890000

0,000000

0,00

31/12/2014

11,080000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2016

817.112.336,18

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
A aquisição da participação nessa sociedade ocorreu em 12 de março de 2010 por meio da Editora e Distribuidora S.A. O objetivo desta aquisição foi a expansão das nossas atividades. A IUNI Unic Educacional Ltda. é uma controlada indireta, por
meio da Editora e Distribuidora Educacional S.A.
Orme Serviços
Educacionais Ltda.

05.478.567/0001-91

-

Controlada

Brasil

MG

Belo Horizonte

Mantenedora de ensino superior.

100,000000

Mantenedora de ensino superior.

100,000000

Valor mercado
31/12/2016

3,697442

0,000000

0,00

31/12/2015

37,622685

0,000000

0,00

31/12/2014

93,775582

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2016

54.758.778,15

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
A Orme Serviços Educacionais Ltda. é uma controlada indireta, por meio da Editora e Distribuidora Educacional S.A.
Pax Editora E
Distribuidora Ltda.

09.177.477/0001-11

-

Controlada

Brasil

MG

Belo Horizonte

Valor mercado
31/12/2016

28,996563

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2016

20.335.638,23
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Tipo sociedade

País sede

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

31/12/2015

36,549336

0,000000

0,00

31/12/2014

-24,858700

0,000000

0,00

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

MG

Belo Horizonte

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
A Pax Editora e Distribuidora Ltda. é uma controlada indireta, por meio da Editora e Distribuidora Educacional S.A.
Pitágoras Sistema de
Educação Superior
Ltda.

03.239.470/0001-09

-

Controlada

Brasil

Mantenedora de ensino superior.

100,000000

Mantenedora de ensino superior.

100,000000

Mantenedora de ensino superior.

100,000000

Valor mercado
31/12/2016

15,210000

0,000000

0,00

31/12/2015

80,830000

0,000000

0,00

31/12/2014

-26,040000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2016

460.477.306,10

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
A Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda. é uma controlada indireta por meio da Editora e Distribuidora Educacional S.A.
Projecta Educacional
Ltda.

05.356.755/0001-47

-

Controlada

Brasil

MG

Belo Horizonte

Valor mercado
31/12/2016

3,264908

0,000000

0,00

31/12/2015

10,412362

0,000000

0,00

31/12/2014

-26,683533

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2016

4.814.662,19

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
A Projecta Educacional Ltda. é uma controlada indireta, por meio da Editora e Distribuidora Educacional S.A.
Sistema Pitágoras De
Educação Sociedade
Ltda.

03.818.379/0001-30

-

Controlada

Brasil

MG

Belo Horizonte

Valor mercado
31/12/2016

-5,751231

0,000000

0,00

31/12/2015

6,378251

0,000000

0,00

31/12/2014

9,746342

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2016

24.164.090,08

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
A Projecta Educacional Ltda. é uma controlada indireta, por meio da Editora e Distribuidora Educacional S.A.
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Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Sociedade Educacional 30.084.263/0001-97
Plinio S/S Ltda.

-

Tipo sociedade

País sede

Montante de dividendos
recebidos (Reais)
Controlada

Brasil

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

RJ

Niterói

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Mantenedora de ensino superior

100,000000

Mantenedora de ensino superior.

100,000000

Mantenedora de ensino superior.

100,000000

Mantenedora de ensino superior.

100,000000

Valor mercado
31/12/2016

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2015

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2014

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2016

0,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Em 01/01/2016, a Sociedade Educacional Plinio Leite S/S Ltda. foi incorporada à Anhanguera Educacional Ltda.
União De Ensino
Unopar Ltda

03.568.170/0001-65

-

Controlada

Brasil

PR

Ponta Grossa

Valor mercado
31/12/2016

48,610533

0,000000

0,00

31/12/2015

12,326982

0,000000

0,00

31/12/2014

120,017705

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2016

17.470.272,18

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
A União de Ensino Unopar Ltda. é uma controlada indireta, por meio da Editora e Distribuidora Educacional S.A.
União De Faculdades
Do Amapá Ltda.

04.492.733/0001-41

-

Controlada

Brasil

AP

Macapá

Valor mercado
31/12/2016

86,083232

0,000000

0,00

31/12/2015

48,655861

0,000000

0,00

31/12/2014

-3,070007

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2016

118.492.295,28

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
A União De Faculdades Do Amapá Ltda. é uma controlada indireta, por meio da IUNI Unic Educacional Ltda.
Uniao Educacional
Candido Rondon Unirondon Ltda

24.771.792/0001-66

-

Controlada

Brasil

MT

Cuiabá

Valor mercado
31/12/2016

14,543967

0,000000

0,00

31/12/2015

-0,297429

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2016

35.995.178,01
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Denominação Social

CNPJ

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

31/12/2014

Código CVM

32,067163

Tipo sociedade

País sede

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

0,000000

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

0,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
A Uniao Educacional Candido Rondon - Unirondon Ltda. é uma controlada indireta, por meio da Editora e Distribuidora Educacional S.A.
União Metropolitana
Unime Feira De
Santana - Me

07.659.308/0001-92

-

Controlada

Brasil

AM

Nova Viçosa

Mantenedora de ensino superior.

100,000000

Mantenedora de ensino superior.

0,000000

Mantenedora de ensino superior

100,000000

Valor mercado
31/12/2016

51,411289

0,000000

0,00

31/12/2015

65,664679

0,000000

0,00

31/12/2014

4,423372

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2016

16.316.891,04

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
A União Metropolitana Unime Feira De Santana - Me. é uma controlada indireta, por meio da IUNI Unic Educacional Ltda.
UNIASSELVI 01.894.432/0001-56
Sociedade Educacional
Leonardo da Vinci S/S
Ltda

-

Controlada

Brasil

SC

Porto Seguro

Valor mercado
31/12/2016

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2015

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2014

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2016

0,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
A Sociedade Educacional Leonardo da Vinci foi vendida em 29 de fevereiro de 2016.
Unic Educacional Ltda.

14.793.478/0001-20

-

Controlada

Brasil

AP

Prado

Valor mercado
31/12/2016

34,900000

0,000000

0,00

31/12/2015

51,570000

0,000000

0,00

31/12/2014

23,970000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2016

213.164.852,16

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
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Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Tipo sociedade

País sede

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Em 1º de janeiro de 2013 foi constituída a Unic Educacional, a qual incorporou na mesma data, conforme deliberado em Assembleia Geral Extraordinária, as seguintes controladas da Iuni:
Unic Primavera Antiga - Faculdade de Primavera do Leste
Unic Roo AE - Faculdade de Rondonópolis
Unic Roo FP - Faculdade de Rondonópolis
Unic Sinop - Faculdade de Sinop
Unic Tangará Norte - Faculdade de Tangará da Serra
Unic Tangará Sul - Faculdade de Tangará da Serra
Unic VG - Faculdade de Várzea Grande
Unime Itabuna - Faculdade de Itabuna
Unic Primavera Nova - Faculdade de Primavera do Leste
Unic Sorriso Ltda

03.812.746/0001-98

-

Controlada

Brasil

MT

Praia do Forte

Mantenedora de ensino superior.

100,000000

Mantenedora de ensino superior.

100,000000

Valor mercado
31/12/2016

59,031540

0,000000

0,00

31/12/2015

97,254571

0,000000

0,00

31/12/2014

-24,981914

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2016

33.950.967,36

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
A Unic Sorisso Ltda. é uma controlada indireta, por meio da Editora e Distribuidora Educacional S.A.
UNIME - União
Metropolitana para
Desenvolvimento da
Educação e Cultura
Ltda.

02.959.800/0001-60

-

Controlada

Brasil

AM

Salvador

Valor mercado
31/12/2016

73,750000

0,000000

0,00

31/12/2015

108,050000

0,000000

0,00

31/12/2014

-22,230000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2016

219.745.610,73

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
A aquisição da participação nessa sociedade ocorreu por meio da aquisição da IUNI Educacional S.A.. O objetivo foi a expansão das nossas atividades.
A UNIME – União Metropolitana para o Desenvolvimento da Educação e Cultura Ltda. é uma controlada indireta por meio da IUNI Unic Educacional Ltda.
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9.2 – Outras informações relevantes

Não há outras informações que julgamos relevantes com relação a seus ativos.

Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido.
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10.

COMENTÁRIOS DOS DIRETORES

Os itens a seguir apresentados foram avaliados e comentados pelos nossos Diretores.

10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais
As avaliações e opiniões aqui constantes traduzem a visão e percepção de nossos Diretores sobre
nossas atividades, negócios e desempenho. Os valores constantes nesta seção 10.1 foram
extraídos das nossas demonstrações financeiras consolidadas referentes aos exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2016, 2015 e 2014.
a.

Condições financeiras e patrimoniais gerais

No segmento de Ensino Superior, a Companhia encerrou o ano de 2016 com 908.803 alunos,
sendo 877.033 matriculados em cursos de Graduação (Presencial e a Distância) e outros 31.770
em cursos de Pós-graduação (Presencial e a Distância). Essa base de alunos registra um patamar
praticamente estável frente ao número de 2015 (quando excluídos os alunos da Uniasselvi),
mesmo considerando o agravamento da crise econômica e o impacto da redução do FIES nos
últimos processos seletivos, o que demostra uma resiliência por parte da Companhia, que vem
ultrapassando esse momento bastante instável da situação político-econômica brasileira com um
resultado sólido tanto nos processos de captação, quanto de rematrículas realizados.
Nossa receita líquida no Ensino Superior apresentou pequena queda de 0,5% no período
encerrado em 31 de dezembro de 2016 comparado com 2015, devido principalmente à redução
de número de vagas financiadas pelo FIES, a redução do PRONATEC e a venda de Uniasselvi ao
final de fevereiro de 2016. Esses efeitos foram parcialmente compensados pelo Parcelamento
Especial Privado (PEP), lançado no primeiro semestre de 2015, o qual fomos ágeis em desenvolver
de forma inteligente e responsável, para atender à demanda latente e às necessidades de nossos
alunos. Na comparação entre os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2015 e 31
de dezembro de 2014, a Receita Líquida do Ensino Superior registrou aumento de 41,8%, devido
principalmente ao aumento no número de alunos advindos dos processos de captação e
rematrículas realizados no ano, além da fusão com a Anhanguera Educacional Participações S.A.
(“Anhanguera”), que entrou no resultado consolidado a partir de julho de 2014.
A receita líquida de Educação Básica teve um aumento de 3,4% no período encerrado em 31 de
dezembro de 2016 comparado com 2015, em função principalmente de uma maior antecipação
na venda de coleções. Entre 31 de dezembro de 2014 e 31 de dezembro de 2015, a Receita
Líquida de Educação Básica apresentou uma queda de 3,9%, em função principalmente da não
renovação de contratos com as escolas SESI a partir de 2015.

Indicadores Financeiros
No período findo em 31 de dezembro de 2016, nossa receita líquida atingiu o montante de
R$ 5.244,7 milhões, praticamente em linha com o exercício de 2015, com um lucro líquido de
R$ 1.864,6, crescimento de 33,6%, decorrente principalmente dos ganhos de sinergia e eficiência
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alcançados no ano, incluindo o rollout do software de Pesquisa Operacional (PO), que, alinhado
ao nosso modelo acadêmico KLS 2.0, vem promovendo reduções significativas na alocação de
carga horária por aluno, bem como a redução de custos e despesas promovida pelo projeto de

strategic sourcing, a otimização do desempenho do EAD de Anhanguera, entre outras iniciativas.
No período findo em 31 de dezembro de 2015, nossa receita líquida foi de R$ 5.265,1 milhões,
um crescimento de 39,5% em relação a 2014, decorrente de maiores receitas no Ensino Superior,
já explicadas anteriormente.
Os nossos Diretores ressaltam que o caixa e equivalentes de caixa somados com os títulos e
valores mobiliários de longo prazo era de R$ 1.349,7 milhões em 31 de dezembro de 2016; de
R$ 403,6 milhões em 31 de dezembro de 2015; e de R$ 455,3 milhões em 31 de dezembro de
2014. Desta forma, em 2016 registramos um aumento de 234% no caixa, decorrente do forte
resultado no período, da venda da Uniasselvi, da normalização do fluxo de pagamentos do FIES
e do recebimento da 25% das parcelas relativas ao FIES não pagas em 2015, devido à Portaria
Normativa 23 (PN23). Vale ressaltar que a PN23 determinou o repasse, em 2015, pelo agente
operador, de até 08 parcelas do FIES para instituições de ensino superior com mais de 20.000
alunos inscritos no financiamento, ao invés das 12 parcelas anuais. É importante destacar que a
Kroton (na condição de associada da ABRAES) celebrou no dia 03 de fevereiro de 2016 junto à
União Federal um termo de acordo judicial onde o Governo se compromete a pagar os créditos
do FIES não quitados pelo FNDE durante o ano de 2015 nos exercícios de 2016, 2017 e 2018,
sendo 25% do saldo em 2016 (já quitado), 25% em 2017 e 50% em 2018. A quitação deverá
ocorrer até os repasses de junho de cada ano e as parcelas serão corrigidas pela variação do
IPCA desde a data de seu respectivo vencimento no ano de 2015 até o efetivo pagamento. A
redução de 11,4% de 31 de dezembro de 2014 para 31 de dezembro de 2015 principalmente em
função dos efeitos decorrentes da PN23 de dezembro de 2014. O aumento de 7,6% de 31 de
dezembro de 2013 para 31 de dezembro de 2014 deve-se ao (i) pagamento de dividendos no
valor de R$483,0 milhões (Kroton) e R$53,0 milhões (Anhanguera) relacionados à negociação da
fusão; (ii) pré-pagamento no valor de R$150 milhões (R$171,5 milhões incluindo também juros
e taxas) de parte das debêntures da Companhia em abril de 2014; (iii) a liquidação antecipada
da 3ª emissão de debêntures da Anhanguera, no valor de R$7,2 milhões, em agosto de 2014; e
(iv) a liquidação antecipada de empréstimos Anhanguera com a IFC, DEG e Proparco, no valor
de R$100,5 milhões, em outubro de 2014, parcialmente compensados pelo melhor resultado
operacional da Companhia, incluindo a incorporação dos números da Anhanguera.
A nossa administração analisa os índices de liquidez corrente e de endividamento a fim de
identificar possíveis desequilíbrios entre as dívidas de curto prazo e os recebíveis de curto prazo.
Essa análise busca identificar possíveis necessidades de captação de recursos ou disponibilidade
de caixa para futuros investimentos. O índice de liquidez corrente em 31 de dezembro de 2016,
2015 e 2014, conforme demonstrado no quadro a seguir, foi calculado pela relação entre ativo
circulante e passivo circulante. O índice de endividamento em 31 de dezembro de 2016, 2015 e
2014, conforme demonstrado no quadro a seguir, foi calculado pela soma do passivo circulante
e não circulante dividido pelo ativo total.
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Em 31 de dezembro de
Índice de liquidez corrente¹

2016

2015

2014

2,1

1,4

1,5

Índice de endividamento²

0,20

0,25

0,26

Retorno sobre os ativos3

10,6%

8,4%

6,5%

Retorno sobre o patrimônio4

13,5%

11,2%

8,7%

1

Corresponde à razão entre o ativo circulante e o passivo circulante.
Corresponde à soma do passivo circulante e não circulante dividido pelo ativo total.
Corresponde ao lucro líquido dividido pelo ativo total.
4
Corresponde ao lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido.
2
3

O Índice de liquidez corrente aumentou de 1,4 em 31 de dezembro de 2015 para 2,1 em 31 de
dezembro de 2016 em razão do aumento do caixa mediante o forte resultado no período, a
normalização do fluxo de pagamentos FIES, o recebimento de 25% das parcelas FIES não pagas
de 2015 devido à PN23 e a venda da Uniasselvi. Entre 2014 e 2015, o índice de liquidez corrente
diminuiu de 1,5 para 1,4 em razão do aumento das obrigações a pagar de curto prazo. Ademais,
nosso índice de endividamento diminuiu de 0,25 para 0,20 entre 31 de dezembro de 2015 e 31
de dezembro de 2016, em virtude do aumento no total dos ativos, principalmente no caixa e
equivalentes de caixa permaneceu praticamente estável entre em 31 de dezembro de 2014 e 31
de dezembro de 2015.
Nosso retorno sobre os ativos investidos aumentou de 8,4% em 31 de dezembro de 2015 para
10,6% em 31 de dezembro de 2016, e o retorno sobre o patrimônio líquido aumento de 11,2%
para 13,6% no mesmo período de comparação, ambos devidos ao aumento no lucro líquido do
período, com o forte resultado apresentado. Nosso retorno sobre os ativos investidos aumentou
de 6,5% em 31 de dezembro de 2014 para 8,4% em 31 de dezembro de 2015, e o retorno sobre
o patrimônio líquido aumentou de 8,7% em 31 de dezembro de 2014 para 11,2% em 31 de
dezembro de 2015, ambos devidos ao aumento no lucro líquido do período.
b.

Estrutura de capital:

Em 31 de dezembro de 2016, os nossos Diretores acreditam que nossa estrutura de capital é
adequada para suprir as nossas necessidades, uma vez que apresentamos aumentos na geração
de caixa e em Patrimônio Líquido. O Patrimônio Líquido apresenta um aumento de 11,2%
passando de R$ 12.459,7 em 31 de dezembro de 2015 para R$ 13.849,4 em 31 de dezembro de
2016. Em 2015, também apresentamos um aumento de 8,9% passando de R$ 11.446,4 em 31
de dezembro de 2014 para R$ 12.459,7 em 31 de dezembro de 2015.
Em 2016, nosso endividamento financeiro líquido, calculado pela soma dos empréstimos e
financiamentos registrados no passivo circulante e no passivo não circulante, deduzidos o caixa
e equivalentes de caixa e os títulos e valores mobiliários, resultou em um caixa líquido de R$ 805,7
milhões, frente a uma dívida líquida de R$ 354,8 milhões ao final de 2015, beneficiado pelo
aumento de caixa pelos impactos já descritos. Entre 2014 e 2015, apresentamos uma redução
de 27,1% no endividamento líquido, como consequência da redução do saldo a pagar por
debentures.
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A tabela abaixo ilustra a evolução da nossa estrutura de capital, separando em dois elementos
fundamentais (i) capital de terceiros; e (ii) capital próprio. Consequentemente, temos uma análise
de capacidade de pagamento das obrigações de curto e longo prazo, bem como da principal fonte
de capital da Companhia.
Em 31 de dezembro de
(em milhões de reais)

2016

2015

2014

Capital de Terceiros (Passivo Circulante +
Exigível a Longo Prazo)

3.751,70

4.179,20

4.039,80

Capital Próprio (Patrimônio Líquido)

13.849,40

12.459,70

11.446,40

17.601,10

16.638,90

15.486,20

Capital de Terceiros / Capital Total

21,3%

25,1%

26,1%

Capital Próprio / Capital Total

78,7%

74,9%

73,9%

Capital Total (Terceiros + Próprio)



Capital Próprio

Entre 2015 e 2016, o nosso capital próprio advém da conta Patrimônio Líquido, que apresentou
um aumento de 11,2%, ou R$1.389,7 milhões, devido a retenção de lucro do exercício. O
Patrimônio Líquido registrou R$13.849,4 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de
2016, R$12.459,7 milhões em 31 de dezembro de 2015 e R$11.446,4 em 31 de dezembro de
2014. Além disso, a relação do capital próprio frente a nossa estrutura de capital foi de 78,7%
em 31 de dezembro de 2016, 74,9% em 31 de dezembro de 2015 e 73,9% em 31 de dezembro
de 2014, um aumento de 3,8 p.p. e 1,0 p.p., respectivamente.


Capital de Terceiros

O nosso capital de terceiros advém de empréstimos e financiamentos (circulantes e não
circulantes), no montante de R$544,0 milhões em 31 de dezembro de 2016 (R$758,4 milhões
em 2015) e demais passivos no valor de R$3.207,7 milhões (R$3.420,8 milhões em 2015)
totalizando R$ 3.751,7 milhões (R$4.179,1 milhões em 2015). Se compararmos os valores de
2016 e 2015, ocorreu uma redução de 10,2%, consequência do pagamento de debentures e
baixa de provisões de contingência. Se compararmos os valores de 31 de dezembro de 2015 e
2014, ocorreu um acréscimo de 3,5% ou R$139,4 milhões, consequência da provisão dos
dividendos a pagar referentes ao exercício 2015 no montante de R$70,2 milhões e da variação
nas provisões tributárias, trabalhistas e cíveis no montante de R$69,5 milhões. Os recursos de
terceiros visam sempre: (i) suprir necessidades pontuais de capital de giro, e (ii) financiar
aquisições e investimentos. É importante notar que temos um índice de endividamento baixo,
nos deixando em uma situação confortável para eventualmente aumentar a participação do
capital de terceiros em nossa estrutura de capital, com os mesmos objetivos de suprir
necessidades pontuais de capital de giro e financiar aquisições e investimentos.
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c.

Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

Cumprimos com todas as nossas obrigações financeiras até a data deste documento, bem como
mantemos assiduidade nos pagamentos desses compromissos. Nos últimos exercícios sociais,
suprimos as nossas necessidades de recursos basicamente por nossa capacidade de geração de
caixa operacional e recursos de terceiros. Considerando o perfil de nosso endividamento e nosso
fluxo de caixa, os nossos Diretores acreditam que teremos liquidez e recursos de capital
suficientes para cobrir nossos investimentos, custos, despesas operacionais e financeiras, dívidas
e outros valores a serem pagos nos próximos anos, embora não possamos garantir que tal
situação permanecerá inalterada. Caso os nossos Diretores entendam ser necessário contrair
empréstimos para financiar nossas atividades, englobando investimentos e aquisições,
acreditamos ter capacidade para contratá-los a taxas de juros razoáveis.
Em 31 de dezembro de 2016, o nosso passivo circulante era de R$1.245,4 milhões e o ativo
circulante registrado foi R$2.645,0 milhões. Com isso em 31 de dezembro de 2016
apresentávamos um capital circulante liquido de R$1.399,6 milhões e índice de liquidez corrente
(definido pela razão entre o ativo circulante e o passivo circulante) de 2,1. Em 31 de dezembro
de 2015, o nosso passivo circulante era de R$1.173,5 milhões e o ativo circulante registrado foi
R$1.641,6 milhões. Com isso, em 31 de dezembro de 2015 apresentávamos R$468,1 milhões de
capital circulante líquido e índice de liquidez corrente de 1,40. Em 31 de dezembro de 2014, o
nosso passivo circulante era de R$945,9 milhões e o ativo circulante registrado foi R$1.450,6
milhões. Com isso, em 31 de dezembro de 2014 apresentávamos R$504,7 milhões de capital
circulante líquido e índice de liquidez corrente de 1,5.
Ademais, como ilustra a tabela abaixo, que utiliza valores consolidados das nossas Demonstrações
Financeiras, mantemos um cuidadoso planejamento de nosso endividamento, fazendo com que
os nossos empréstimos sejam predominantemente de longo prazo.
Em 31 de dezembro de
(em R$ milhões, exceto se de outra forma indicado)

2016

2015

2014

Empréstimos e Financiamentos - Circulante

219,3

196,0

201,3

Empréstimos e Financiamentos - Não Circulante

324,7

562,4

740,9

Endividamento Bruto

544,0

758,4

942,1

Endividamento Circulante / Total

40,3%

25,8%

21,4%

Endividamento Não Circulante / Total

59,7%

74,2%

78,6%

d.

Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos

não circulantes utilizadas
Nossos Diretores acreditam que estamos em uma situação confortável em relação as nossas
fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes,
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tendo em vista principalmente: (i) nossa capacidade de geração de caixa; (ii) pela possibilidade
de captação proveniente da emissão de ações; (iii) a possibilidade de novas captações de recursos
de terceiros; e (iv) pelo perfil de longo prazo de nosso endividamento financeiro.
A nossa fonte para capital de giro é fundamentalmente proveniente da geração própria de caixa
e, eventualmente, da captação de recursos de terceiros.
Com relação a financiamento de investimentos em ativos não circulantes, os nossos Diretores
aplicaram as melhores opções para a análise da viabilidade entre a captação de recursos de
terceiros ou da utilização de capital próprio. A métrica utilizada para a tomada de decisão envolve
a correlação entre as taxas de mercado e a rentabilidade do capital próprio.
e.

Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos

não circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez
Os nossos Diretores acreditam que a geração de caixa operacional é suficiente para cumprir com
as obrigações de curto prazo.
Caso a capacidade de geração de caixa não seja suficiente para cobrir eventuais deficiências de
liquidez, nossos Diretores acreditam que conseguiremos saná-las com novas linhas de
financiamento. Na contratação de novos financiamentos, buscamos analisar as opções disponíveis
no momento, dependendo das contratações de mercado, almejando sempre o melhor prazo
médio e os menores custos financeiros.
f.

i.

Níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo ainda:

Contratos de empréstimos e financiamentos relevantes

Nossos Diretores acreditam que nosso nível de endividamento vem se mantendo em um patamar
condizente com nosso fluxo de caixa, sabendo-se que o nosso endividamento é composto
principalmente por contratos de empréstimos e financiamentos com instituições financeiras de
longo prazo, e visa assegurar recursos suficientes para fazer frente ao nosso ciclo operacional e
de investimentos em áreas relacionadas à Educação Básica e Ensino Superior.
Quando recorremos a instituições bancárias, contratamos linhas perante as principais instituições
financeiras do país, por meio de cédulas de crédito bancário, contas garantidas, arrendamento
mercantil, fiança bancária, com taxas condizentes para empresas do nosso porte.
Em 31 de dezembro de 2016, apresentamos o nosso endividamento consolidado no montante de
R$544 milhões, nossa alavancagem financeira líquida (definida pela diferença entre nossos
empréstimos e financiamentos e nosso caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores
mobiliários) foi um caixa líquido de R$805,7 milhões e a razão percentual entre a alavancagem
financeira líquida e o Patrimônio Líquido era de -5,8%.
Em 31 de dezembro de 2015, apresentamos o nosso endividamento consolidado no montante de
R$758,4 milhões, nossa dívida líquida (definida pela diferença entre nossos empréstimos e
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financiamentos e nosso caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários) foi de
R$354,8 milhões e a razão percentual entre a dívida líquida e o Patrimônio Líquido era de 2,8%.
Em 31 de dezembro de 2014, apresentamos o nosso endividamento consolidado no montante de
R$942,1 milhões, nossa dívida líquida (definida pela diferença entre nossos empréstimos e
financiamentos e nosso caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários) foi de
R$486,8 milhões e a razão percentual entre a dívida líquida e o Patrimônio Líquido era de 4,3%.
Dessa forma, entre 31 de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2016, tivemos uma melhora
de R$1.160,5 milhões na alavancagem financeira, em função do aumento na geração de caixa,
com o forte resultado do período, a normalização do fluxo de pagamentos FIES, o recebimento
de 25% das parcelas FIES não pagas em 2015, devido à PN23, e a venda da Uniasselvi.
As principais garantias que oferecemos para a captação de linhas de financiamento têm sido a
contratação de fiança bancária, cessão fiduciária de aplicações financeiras e alienação fiduciária
de participações societárias.
A tabela abaixo apresenta a taxa de juros praticada, o saldo devedor, o vencimento e outras
garantias de nossos contratos financeiros referentes aos períodos indicados.
Em R$ milhões
Empresa

Em 31 de dezembro de
Valor do
contrato

Banco

Contrato

Vencimento

Editora

Banco
Bradesco
S/A

1a Emissão
de
Debentures 237/3396/15
12 de
15/12/2011

550

15 de
dezembro de
2018

Editora

Banco
Itaú S.A. e
Banco
Bradesco
S.A

2a emissão
de
debentures 1a série 26/02/2015

400

Editora

Banco
Itaú S.A. e
Banco
Bradesco
S.A

2a emissão
de
debentures 2a série 26/02/2015

Editora

Banco
Itaú S.A. e
Banco
Bradesco
S.A

Taxa
de
juros

2016

2015

2014

CDI +
2,0%
a.a.

158,4*

237,7

316,6

28 de setembro
de 2018

CDI +
1,95%
a.a.

204,4**

308,5

0

85

10 de
dezembro de
2017

CDI +
1,5%
a.a.

57,1**

85,7

0

2a emissão
de
debentures 3a série –
26/02/2015

85

10 de
dezembro de
2019

CDI +
1,7%
a.a.

85,7**

85,7

0

Anhanguera

Banco Itaú
S.A. e
Banco
Bradesco
S.A.

4a emissão
de
Debentures
de
28/09/2011

400

28 de setembro
de 2018

CDI +
1,95%
a.a.

0

0,0

406,9

Anhanguera

Banco Itaú
S.A.

5a emissão
de
debentures
1a série, de
17/12/2012

85

10 de
dezembro de
2017

CDI +
1,5%
a.a.

0

0,0

85,3

Anhanguera

Banco Itaú
S.A.

5a emissão
de
debentures
2a série, de
17/12/2012

85

10 de
dezembro de
2019

CDI +
1,7%
a.a.

0

0,0

85,2
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Anhanguera

Banco
Santander

Cédula de
crédito
bancário
0033100530
0000005630
de
27/12/2012

Anhanguera

Banco
Safra

Anhanguera

N.A.

4

27 de setembro
de 2017

13,35%
a.a.

0

0

4,8

Diversos

4,8

N.A.

4,5%
a.a.

0

0,1

0,6

Leasing

41,5

N.A.

N.A.

38,4***

40,7

42,8

544

758,4

942,2

Parcela
circulante

219,3

196,0

201,3

Parcela não
circulante

324,7

562,4

740,9

TOTAL

(*) Compõem o saldo contábil das Debêntures da Editora: (i) o valor nominal de R$160 milhões;
(ii) os juros calculados e não pagos até a data de R$1 milhão; e (iii) e custo diferido de R$2,6
milhões, referente aos custos de estruturação de dívida (com advogados, banco estruturador,
IOF e agente fiduciário), desembolsados no início do contrato no valor total de R$9,2 milhões, e
apropriados durante o prazo do contrato, contabilmente deduzidos do valor principal.
(**) Compõem o saldo contábil das debêntures da Editora: (i) o valor nominal de R$341,7
milhões; (ii) os juros calculados e não pagos até a data de R$8,9 milhões; e (iii) e custo diferido
de R$3,4 milhões, referente aos custos de estruturação de dívida (com advogados, banco
estruturador, IOF e agente fiduciário). A emissão de debentures foi integralmente utilizada para
resgate antecipado da totalidade das debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie
quirografária, da 4ª (quarta) e 5ª (quinta) emissões da Anhanguera.
(***) Não existem valores para os contratos financeiros de Anhanguera anterior a 2014 devido
a incorporação de ações da Anhanguera em 03 de julho de 2014.
A seguir apresentamos uma breve descrição dos contratos celebrados com nossos principais
credores, que estavam vigentes em 31 de dezembro de 2016.


1ª emissão Debêntures – Editora e Distribuidora Educacional S.A.
(“Editora”)
A Editora firmou como emissora e ofertante de debêntures, em 12 de janeiro de
2012, o “Instrumento particular de escritura de emissão pública de debêntures não
conversíveis em ações”, tendo como fiadora e principal pagadora a Companhia.
A emissão e a oferta pública de distribuição com esforços restritos de colocação das
Debêntures, nos termos da Lei no. 6.385 de 7 de dezembro de 1976 e da Instrução
CVM no. 476 de 16 de janeiro de 2009, foram realizadas com base nas deliberações da
assembleia geral extraordinária de acionistas da Editora realizada em 11 de janeiro
de 2012 e da reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 11
de janeiro de 2012.
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Foram emitidas 550 debêntures escriturais, de série única, de forma escritural, no valor
nominal de R$1,0 milhão. O Banco Bradesco S.A. é a instituição escrituradora e
também o Banco Mandatário.
A Emissão foi efetuada com data de 15 de dezembro de 2011, mesma data da CCB, e
subscritas em 13 de janeiro de 2012, data da assinatura do Contrato de Coordenação e
Distribuição Pública de Debêntures não conversíveis em Ações com o Banco Bradesco
BBI.
O prazo das debêntures é de 7 anos, contados da data de emissão, sendo que o principal
será pago em 5 parcelas anuais correspondentes a 20% do valor nominal, sendo a
primeira parcela devida em 15 de dezembro de 2014 e a última em 15 de dezembro de
2018, conforme já previsto na proposta.
Os papéis foram emitidos sem atualização monetária com juros remuneratórios
correspondentes a 100% do CDI acrescidas de sobretaxa de 2,0% a.a, base 252 dias
úteis, pagos semestralmente aos debenturistas.
A escritura permite o resgate e/ou amortização antecipada das debêntures a critério do
emissor acrescido de um prêmio, incidente sobre o valor do resgate/antecipação
antecipada.
Os custos de emissão das debêntures, que incluem o pagamento de assessoria jurídica,
banco estruturador, Imposto sobre operações financeiras (IOF) e agente fiduciário,
foram de R$9,2 milhões.
O prêmio a ser pago ao debenturista inicia-se em 1% sobre o valor do
resgate/amortização antecipada efetuado até 15 de dezembro de 2012, 0,90% para
resgate/antecipação antecipada efetuada até 15 de dezembro de 2013, 0,80% para
resgate/amortização antecipada efetuada até 15 de dezembro de 2014, 0,65% para
resgate/amortização antecipada efetuado até 15 de dezembro de 2015, 0,40% para
resgate/amortização antecipada efetuado até 15 de dezembro de 2016, 0,30% para
resgate/amortização antecipada efetuada até 15 de dezembro de 2017 e 0,25% para
resgate/amortização antecipada efetuada até 14 de dezembro de 2018.
Conforme proposta, os recursos obtidos com a emissão foram integralmente
utilizados para pagamento da CCB com o Banco Bradesco S.A., sem impacto de caixa
para a Editora.
As debêntures estão sujeitas a vencimento antecipado pelo não cumprimento de
índices financeiros (covenants) pela Companhia, descritos abaixo:
 o índice financeiro decorrente do quociente da divisão da dívida líquida pelo EBITDA
deverá ser inferior a 4,0 (quatro inteiros) para as demonstrações financeiras de 30
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de junho de 2012, 31 de dezembro de 2012 e 30 de junho de 2013, deverá ser
inferior a 3,5 (três inteiros e cinco décimos) para as demonstrações financeiras de
31 de dezembro de 2013, 30 de junho de 2014, 31 de dezembro de 2014, 30 de
junho de 2015 e 31 de dezembro de 2015 e 3,0 (três inteiros) com relação às
demonstrações financeiras subsequentes emitidas em 30 de junho e 31 de
dezembro de cada ano.

 o índice financeiro decorrente do quociente da divisão do EBITDA pelo resultado
financeiro deverá ser igual ou superior a 1,2 (um inteiro e dois décimos) para as
demonstrações financeiras emitidas anualmente em 30 de junho e 31 de dezembro
durante a vigência da debênture.
Em dezembro de 2016, a Companhia efetuou pagamento no valor de R$80 milhões a
título de amortização programada de pagamento de principal desta 1ª emissão de
debêntures da Editora.


2ª emissão Debêntures – Editora
Em 09 de fevereiro de 2015, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a
realização da 2ª emissão de Debêntures, no valor total de R$570 milhões cujos termos
e a realização foram destinados ao aporte de recursos na controlada Anhanguera para
o resgate antecipado da totalidade das debêntures simples, não conversíveis em ações,
da espécie quirografária, da 4ª (quarta) e 5ª (quinta) emissões da própria Anhanguera.
Foram emitidas 57.000 (cinquenta e sete mil) Debêntures, sendo (i) 40.000 (quarenta
mil) Debêntures da 1ª série; (ii) 8.500 (oito mil e quinhentas) Debêntures da 2ª série; e
(iii) 8.500 (oito mil e quinhentas) Debêntures da 3ª série, com valor nominal unitário na
Data de Emissão de R$10.000,00 (dez mil reais).
As Debêntures da Primeira Série vencem em 28 de setembro de 2018; as da Segunda
Série em 10 de dezembro de 2017; e as da Terceira Série em 10 de dezembro de 2019.
A amortização do Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série será realizada
em 8 (oito) parcelas semestrais, iguais e consecutivas, sendo a primeira parcela devida
no dia 28 de março de 2015 e a última parcela devida na Data de Vencimento das
Debêntures da Primeira Série. A amortização do Valor Nominal Unitário das Debêntures
da Segunda Série será realizada em 3 (três) parcelas semestrais, equivalentes,
sucessivamente, a 33,3333%, 33,3333% e o saldo devedor do Valor Nominal Unitário,
sendo a primeira parcela devida no dia 10 de dezembro de 2016 e a última parcela
devida na Data de Vencimento das Debêntures da Segunda Série. A amortização do
Valor Nominal Unitário das Debêntures da Terceira Série será realizada em 4 (quatro)
parcelas semestrais, iguais e consecutivas, sendo devida a primeira parcela no dia 10 de
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junho de 2018 e a última parcela devida na Data de Vencimento das Debêntures da
Terceira Série.
Sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso,
incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada das
taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, over extra grupo
acrescida de (i) 1,95% a.a., para as da Primeira Série; (ii) 1,50% a.a. para as da
Segunda Série; e (iii) 1,70% a.a. para as da Terceira Série, todas as bases 252 dias úteis,
A Remuneração será paga semestralmente: (i) para as Debêntures da Primeira Série,
sempre no dia 28 dos meses de março e setembro de cada ano, sendo o primeiro
pagamento devido no dia 28 de março de 2015 e o último pagamento devido na Data
de Vencimento das Debêntures da Primeira Série; (ii) para as Debêntures da Segunda
Série, sempre no dia 10 dos meses de junho e dezembro de cada ano, sendo o primeiro
pagamento devido no dia 10 de junho de 2015 e o último pagamento devido na Data de
Vencimento das Debêntures da Segunda Série; e (iii) para as Debêntures da Terceira
Série, sempre no dia 10 dos meses de junho e dezembro de cada ano, sendo o primeiro
pagamento devido no dia 10 de junho de 2015 e o último pagamento devido na Data de
Vencimento das Debêntures da Terceira Série.
Os contratos requerem a manutenção de índices financeiros “covenants”, calculados
sobre as demonstrações financeiras da Companhia, que é garantidora da emissão.
O índice financeiro desta 2ª emissão de debentures, cujo cálculo é realizado
anualmente, é:
 Resultado do quociente da divisão da dívida líquida pelo “Earnings Before Interest,
Taxes, Depreciation and Amortization - EBITDA” ajustado. O valor resultante não
deve ser superior a 3.

ii.

Outras relações de longo prazo com instituições financeiras

Em 31 de dezembro de 2016, não há em nosso passivo qualquer outra operação de longo prazo
com instituições financeiras, além daquelas mencionadas no item anterior.
O nosso endividamento de curto prazo e de longo prazo, na data base de 31 de dezembro de
2016, está assim distribuído:
Empresa

Banco

Contrato

Editora

Banco
Bradesco S/A

1a Emissão de
Debentures 237/3396/1512 de
15/12/2011

2016

Inferior
a 1 ano

1a3
anos

3a5
anos

158,4*

79,7

78,7

-

Superior
a 5 anos
-
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Editora

Banco Itaú
S.A. e Banco
Bradesco S.A

2a emissão de
debentures - 1a série 09/02/2015

204,4

107,7

96,7

-

-

Editora

Banco Itaú
S.A. e Banco
Bradesco S.A

2a emissão de
debentures - 2a série 09/02/2015

57,1

28,8

28,3

-

-

Editora

Banco Itaú
S.A. e Banco
Bradesco S.A

2a emissão de
debentures - 3a série 09/02/2015

85,7*

0,7

63,7

21,3

-

Anhanguera

N.A.

Leasing

38,4
544,0

2,4
219,3

4,9
272,3

31,1

TOTAL

52,4

-

* Nota: Os custos de estruturação de dívida são apropriados durante o prazo do contrato e
contabilmente deduzidos do valor principal

iii.

grau de subordinação entre as dívidas

Não existe grau de subordinação contratual entre nossas dívidas. Com efeito, as dívidas da
Companhia que são garantidas com garantia real contam com as preferências e prerrogativas
previstas em lei. Note-se que, em eventual concurso universal de credores, após a realização do
ativo da Companhia serão satisfeitos, nos termos da lei, os créditos trabalhistas, previdenciários
e fiscais, com preferência em relação aos credores detentores de créditos com garantia real em
relação aos demais credores quirografários.

iv.

eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de

endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos,
à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário, bem como se o
emissor vem cumprindo essas restrições

Controlada
Editora

Contrato

Prazo

Restrições Impostas

Instrumento

7 anos

As debêntures estão sujeitas a vencimento

Particular de

antecipado pelo não cumprimento de índices

Escritura de

financeiros

Emissão de

descritos abaixo:

Debentures



não

da divisão da dívida líquida pelo EBITDA deverá

Conversíveis

ser inferior a 4,0 (quatro inteiros) para as

em Ações

demonstrações financeiras de 30 de junho de

(covenants)

pela

garantidora,

o índice financeiro decorrente do quociente

2012, 31 de dezembro de 2012 e 30 de junho de
2013, deverá ser inferior a 3,5 (três inteiros e
cinco décimos) para as demonstrações financeiras
de 31 de dezembro de 2013, 30 de junho de 2014,
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31 de dezembro de 2014, 30 de junho de 2015 e
31 de dezembro de 2015 e 3,0 (três inteiros) com
relação

as

demonstrações

financeiras

subsequentes emitidas em 30 de junho e 31 de
dezembro de cada ano.


o índice financeiro decorrente do quociente

da divisão do EBITDA pelo resultado financeiro
deverá ser igual ou superior a 1,2 (um inteiro e
dois décimos) para as demonstrações financeiras
emitidas anualmente em 30 de junho e 31 de
dezembro durante a vigência da debênture.
I.

Serão

considerados

eventos

de

inadimplemento, exceto se previamente aprovado
pelos debenturistas: cisão, fusão, ou incorporação
de ações envolvendo a Editora, a Kroton e
Controladas, que não entre o Grupo Kroton
(reorganizações
transações

cujo

societárias);
resultado

exceto
represente

para
uma

contribuição inferior a 30% para a geração do
EBITDA ou quando estas movimentações são
resultados de operações de aquisições.
II.

Redução de capital social da Kroton e/ou

da Editora;
III.

Até que a Kroton esteja listada no

segmento de “Novo Mercado”, é vedada a
transferência ou alteração do controle acionário
da Kroton, da Editora ou Controlada Relevante
que contemple:
(i)

A aquisição e/ou subscrição da maior parte

das ações que compõem seus respectivos blocos
de controle por qualquer pessoa que não seja um
Controlador na data da Escritura de Emissão, ou;
(ii)

A redução da participação direta ou indireta

dos fundos da Advent International na Kroton;
IV.

Após as ações de emissão da Kroton serem

listadas no segmento de “Novo Mercado", caso a
Kroton deixe de deter, direta ou indiretamente o
controle ou a maioria do capital da Editora ou da
UNOPAR;
V.

Alienação

ou

qualquer

forma

de

transferência de forma gratuita ou onerosa, de
ativo(s) que contribuam, de forma individual ou
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agregada, por 30% (trinta por cento) ou mais do
EBITDA;
Editora

2ª Emissão

5 anos

Os

índices

financeiros

requeridos

são

de

apresentados em conformidade com as seguintes

Debentures

fórmulas:

não
Conversíveis
em Ações

(i) A resultado do quociente da divisão entre
“Dívida Financeira Líquida” e o “EBITDA ajustado”
inferior a 3,0 (três inteiros). Sendo que (a) “Dívida
Financeira Líquida" significa o saldo devedor de
principal e juros de empréstimos e financiamentos
de

curto

e

longo

prazo

com

instituições

financeiras, incluindo operações de mercado de
capitais, menos o saldo de caixa e aplicações
financeiras, acrescido das dívidas e obrigações
referente às aquisições realizadas pela Emissora
e/ou suas controladas; e (b) “EBITDA Ajustado”
significa

o

resultado

operacional

antes

de

impostos e das despesas financeiras, somado à
depreciação

e

amortização,

bem

como

a

amortização de ágio, líquida de deságio.

g.

Limites dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados

(em R$ milhões, exceto se
de outra forma indicado)
Bancos

h.

Em 31 de dezembro de 2016
Limite
Limite
% do limite
disponível
utilizado
utilizado
2.090

505,6

24,2%

Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras

As informações financeiras contidas e analisadas a seguir são derivadas de nossas informações
anuais consolidadas auditadas, relativas aos períodos findos em 31 de dezembro de 2016, 2015
e 2014.
DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS LINHAS DE RESULTADOS

Receita Líquida
Nossa receita líquida é composta pela receita bruta de vendas e/ou dos serviços prestados e pelas
deduções da receita bruta (impostos, bolsas e descontos).
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o

Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços

A nossa receita bruta é gerada pela Educação Básica e pelo Ensino Superior.
No segmento de Educação Básica, o principal negócio da Companhia é a oferta, por meio da
Rede Pitágoras, de seu Sistema de Ensino, composto de coleções didáticas, treinamento de
professores, avaliação educacional e outros serviços para escolas privadas de Educação
Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. Adicionalmente o segmento também realiza a
gestão de escolas, notadamente para grandes empresas, além de possuir uma escola própria
em Belo Horizonte (MG).
No Ensino Superior, temos duas modalidades de ensino: presencial e a distância.
No Ensino Superior Presencial, a receita é proveniente da prestação de serviços de educação
aos alunos matriculados em cursos de graduação (bacharelado e tecnólogo), pós-graduação,
cursos técnicos, cursos de extensão, cursos livres, cursos de idiomas e outras, como: taxas
de vestibular, emissão de diploma e aluguel de espaço para terceiros, além de outras taxas
por serviços prestados aos alunos. Vale ressaltar que a Companhia é extremamente
conservadora no reconhecimento da receita de alunos PEP, com o valor parcelado já sendo
registrado líquido do ajuste a valor presente.
Na modalidade de Ensino Superior a Distância, utilizamos nossa rede de Polos Parceiros para
prover a prestação de serviços aos nossos alunos, incluindo cursos de graduação (bacharelado
e tecnólogo), pós-graduação, cursos de extensão, cursos livres e cursos preparatórios focados
no exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e em concursos para carreiras públicas
por meio da marca LFG. O Polo é responsável por toda a infraestrutura local oferecida bem
como uma série de prestações de serviços administrativos e complementares aos alunos
conforme definido pela legislação. Em contrapartida a estes serviços, o Polo recebe uma
parcela da receita arrecadada pela Companhia. A receita do segmento de Ensino a Distância
já é registrada líquida destes repasses aos Polos parceiros.
o

Deduções da Receita Bruta

As deduções da Educação Básica são compostas pelos tributos provenientes da operação de
escolas próprias (ISS, PIS e COFINS) e dos contratos para a operação de escolas de terceiros,
além das devoluções e dos abatimentos de material didático para as escolas da rede de ensino.
No Ensino Superior, as deduções são provenientes das bolsas do ProUni, concedidas em
contrapartida à isenção fiscal de PIS e COFINS sobre a receita de graduação e Imposto de
Renda e Contribuição Social sobre o proporcional de Lucro Líquido da graduação. As demais
deduções são provenientes de devoluções e/ou cancelamentos de mensalidades, de tributos
sobre os serviços que não graduação (ISS, PIS e COFINS) e descontos condicionais sobre
mensalidades e/ou juros sobre mensalidades em atraso.
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Custos dos Bens e/ou Serviços Vendidos
O custo de produtos vendidos está relacionado aos custos de editoração e impressão de material
didático vendido às escolas associadas de Educação Básica e é apurado com base nos gastos com
materiais e serviços necessários para a confecção das coleções.
O custo de serviços prestados está relacionado aos custos de operação das unidades de Ensino
Superior e escolas próprias de Educação Básica, representados pelos custos de professores,
materiais, pessoal técnico de apoio pedagógico, aluguel, serviços de terceiros, outros custos
operacionais e despesas com depreciação e amortização e é apurado com base nos gastos
incorridos para a prestação do serviço.

Despesas/Receitas Operacionais
As nossas despesas operacionais são compostas por despesas com vendas, gerais e
administrativas e outras despesas operacionais líquidas.
o

Despesas com Vendas

As despesas com vendas são compostas de despesas de marketing, direitos autorais, pessoal
e provisões para crédito de liquidação duvidosa (PCLD).
o

Despesas Gerais e Administrativas

As despesas gerais e administrativas são incorridas no gerenciamento e suporte das atividades
operacionais. As nossas principais despesas abrangem aluguel administrativo, viagens,
manutenção, utilidades, serviços de terceiros, serviços de consultoria e despesas com pessoal,
que incluem salários e encargos da estrutura corporativa e demais despesas com pessoal e
despesas com depreciação e amortização.

Resultado Financeiro
O resultado financeiro é a diferença entre as receitas e despesas financeiras. Dentre as contas
que compõem as receitas financeiras temos, principalmente, os juros sobre aplicações financeiras
e os juros e multas sobre mensalidades em atraso. Nas despesas financeiras, temos
principalmente os juros sobre empréstimos, juros e mora fiscal e comercial e tarifas bancárias e
de cobrança.

Imposto de Renda e Contribuição Social
O IRPJ é calculado com base no resultado, ajustado ao lucro real pelas adições e exclusões
previstas na legislação. A CSLL é calculada à alíquota vigente sobre o resultado antes do imposto
de renda, ajustado nos termos da legislação vigente. O imposto de renda e a contribuição social
diferidos são calculados sobre os prejuízos fiscais, a base negativa de contribuição social e as
correspondentes diferenças temporárias entre as bases de cálculo do imposto sobre ativos e
passivos e os valores contábeis das demonstrações financeiras. O imposto de renda diferido ativo
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é reconhecido somente na proporção da probabilidade de que lucro real futuro esteja disponível
e contra o qual as diferenças temporárias possam ser usadas. O passivo de imposto de renda e
contribuição social diferidos é integralmente reconhecido enquanto o ativo depende de sua
perspectiva de realização. As alíquotas desses impostos, definidas atualmente, são de 25% para
imposto de renda e 9% para contribuição social.
As sociedades mantenedoras de Instituições de Ensino Superior estão inseridas no Programa
Universidade para Todos - ProUni, que estabelece, por meio da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro
de 2005, isenção de determinados impostos federais, nomeadamente PIS, COFINS, Imposto de
Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a instituições de Ensino Superior que
concedam bolsas de estudo integrais e parciais a alunos de baixa renda matriculados em cursos
de graduação tradicional (presencial e/ou à distância) e graduação tecnológica.

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO

A tabela abaixo apresenta os valores relativos às demonstrações de resultado
consolidado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2016 e 2015.
Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de
(em R$ milhões,
exceto se de outra
forma indicado)
Receita Líquida
Ensino Superior
Presencial
Ensino Superior EAD
Educação Básica
Custo dos Bens e/ou
Serviços Vendidos
Custo dos Produtos
Vendidos
Custo dos Serviços
Vendidos
Lucro Bruto
Despesas
Operacionais
Com Vendas
Gerais e
Administrativas

2016

AV (1)
2016
(%)

2015

AV (1)
2015
(%)

Variação
2016/15
(%)

5.244,7

100

5.265,1

100

(0,4)

3.987,4

76,0

3.898,6

74,0

2,3

1.067,9

20,4

1.183,2

22,5

(9,7)

189,4

3,6

183,2

3,5

3,4

(2.156,8)

(41,1)

(2.240,9)

(43,5)

(4,2)

(33,3)

(0,6)

(35,2)

(0,7)

(5,5)

(2.123,5)

(40,5)

(2.205,6)

(41,9)

(3,7)

3.087,9

58,9

3.024,2

56,5

2,1

(1.281,5)

(24,4)

(1.528,8)

(28,9)

(16,2)

(667,0)

(12,7)

(586,8)

(11,1)

13,7

(854,7)

(16,3)

(941,8)

(17,9)

(9,2)
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Outras Receitas e
Despesas Operacionais
Líquidas
Resultado Antes do
Resultado
Financeiro

240,2

4,6

(0,2)

(0,0)

120.200

1.806,4

34,4

1.495,4

28,4

20,8

Resultado
Financeiro
Despesas Financeiras
Receitas Financeiras
Resultado Antes dos
Tributos sobre o
Lucro
Imposto de Renda e
Contribuição Social
Do período

116,5

2,2

(30,9)

(0,6)

(476,7)

(163,5)

(3,1)

(195,6)

(3,7)

(16,4)

279,9

5,3

164,7

3,1

69,9

1.922,9

36,7

1.464,5

27,8

31,3

(58,2)

(1,1)

(68,3)

(1,3)

(14,9)

(62,0)

(1,2)

(106,1)

(2,0)

(41,6)

3,8

0,1

37,8

0,7

(89,9)

1.864,6

35,6

1.396,1

26,5

33,6

Diferidos
Lucro Consolidado
do Período

Receita Bruta
Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de
(em R$ milhões,
exceto se de outra
forma indicado)
Receita Bruta
Ensino Superior
Presencial
Ensino Superior EAD

6.723,7

AV (1)
2015
(%)
127,7

Variação
2016/15
(%)
0,1

97,8

4.950,9

94,0

3,6

1.402,1

26,7

1.579,1

30,0

(11,2)

199,8

3,8

193,7

3,7

3,1

(1.488,3)

(28,4)

(1.458,7)

(27,7)

2,0

(1.143,7)

(21,8)

(1.052,3)

(20,0)

8,7

(334,2)

(6,4)

(395,8)

(7,5)

(15,6)

Educação Básica

(10,4)

(0,2)

(10,5)

(0,2)

(1,0)

Receita Líquida
Ensino Superior
Presencial

5.244,7

100

5.265,1

100

(0,4)

3.987,4

76,0

3.898,6

74,0

2,3

Educação Básica
Deduções da
Receita Bruta
Ensino Superior
Presencial
Ensino Superior EAD

6.733,0

AV (1)
2016
(%)
128,4

5.131,1

2016

2015
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Ensino Superior EAD
Educação Básica
(1)

1.067,9

20,4

1.183,2

22,5

(9,7)

189,4

3,6

183,2

3,5

3,4

Percentual do total da Receita líquida.

Receita Bruta
o

Ensino Superior Presencial

Nossa receita bruta do Ensino Superior Presencial em 31 de dezembro em 2016 foi de
R$5.131,1 milhões, um aumento de 3,6% ou R$180,0 milhões comparado com 31 de
dezembro de 2015, resultado principalmente do aumento no número de alunos pagantes
advindos dos processos de captação e rematrículas realizados ao longo do ano, além do
aumento do ticket médio observado no período, com o enobrecimento no mix de cursos e o
lançamento de novos cursos.
O ajuste a valor presente reconhecido em contrapartida ao Contas a Receber dos alunos PEP
é apresentado junto à Receita Bruta, refletindo o conservadorismo que a Companhia impõe
sobre este tema.
As deduções da receita bruta aumentaram 8,7%, ou R$91,4 milhões, passando de R$1.052,3
milhões em 31 de dezembro de 2015 para R$1.143,7 milhões no período findo em 31 de
dezembro de 2016, consequência do impacto gerado pelo início da cobrança da taxa
administrativa do FIES de 2% sobre o valor dos encargos educacionais.
O Ensino Superior Presencial correspondeu a 76,0% de nossa receita líquida total em 31 de
dezembro de 2016, ante 74,0% em 31 de dezembro de 2015, um aumento de 2,0 p.p..
o

Ensino Superior EAD

Nossa receita bruta do Ensino Superior EAD em 31 de dezembro em 2016 foi de R$1.402,10
milhões, uma redução de 11,2% ou R$177 milhões comparado com 31 de dezembro de 2015,
resultado da venda da Uniasselvi e da menor receita com LFG e cursos livres.
As deduções da receita bruta reduziram 15,6%, ou R$61,7 milhões, passando de R$395,8
milhões em 31 de dezembro de 2015 para R$334,2 milhões no período findo em 31 de
dezembro de 2016, resultado de uma melhor adequação e preenchimento das vagas do
ProUni. Outro ponto que contribuiu positivamente para a redução das deduções no período
foi o menor volume de descontos totais, em função da estratégia de precificação menos
agressiva adotada desde o início do ano.
O Ensino Superior EAD correspondeu a 20,4% de nossa receita líquida total em 31 de
dezembro de 2016, ante 22,5% em 31 de dezembro de 2015, uma queda de 2,1 p.p..
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o

Educação Básica

A receita bruta da Educação Básica aumentou 3,1%, ou R$6,1 milhões, passando de R$193,7
milhões em 31 de dezembro de 2015, para R$199,8 milhões em 31 de dezembro de 2016,
principalmente em função da maior antecipação na venda de coleções para as Escolas
Associadas.
As deduções da receita bruta diminuíram 1%, ou R$0,1 milhão, passando de R$10,5 milhões
em 31 de dezembro de 2015, para R$10,4 milhões em 31 de dezembro de 2016.
A Educação Básica correspondeu a 3,6% de nossa receita líquida total do exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2016, representando um aumento de 0,1 p.p. sobre a
receita líquida total comparativamente ao período encerrado em 31 de dezembro de 2015.

Receita Líquida
Em 2016, receita líquida permaneceu praticamente estável em relação ao ano de 2015, impactada
pelos efeitos positivos dos processos de captação e rematrículas realizados ao longo do ano, e
do aumento do ticket médio observado no período, que praticamente compensaram a redução
do programa Pronatec e a venda da Uniasselvi.

Custos de Bens e/ou Serviços Vendidos
o

Custo dos produtos vendidos
Os custos dos produtos vendidos reduziram 5,5%, ou R$1,95 milhões, passando de R$35,25
milhões em 31 de dezembro de 2015, para R$33,3 milhões em 31 de dezembro de 2016

o

Custo dos serviços prestados

Os custos totais dos serviços prestados reduziram 3,7%, ou R$82,1 milhões, passando de
R$2.205,6 milhões em 31 de dezembro de 2015, para R$2.123,5 milhões em 31 de dezembro de
2016, resultado dos ganhos de sinergia e eficiência atingidos no período, incluindo a implantação
do software de pesquisa operacional (PO) em nossas unidades a partir do segundo semestre de
2015, que resultou em uma otimização do processo enturmação de nossos alunos, bem como as
reduções de custos e despesas advindos do projeto de strategic sourcing, a otimização do EAD
de Anhanguera, entre outras iniciativas. Em relação à receita líquida, apresentamos uma melhora
de 2,2 p.p., com esse indicador passando de 42,5% em 2015 para 40,3% em 2016.

Lucro Bruto
O nosso lucro bruto aumentou 2,1%, ou R$63,7 milhões, passando de R$3.024,2 em 31 de
dezembro de 2015, para R$3.087,9 em 31 de dezembro de 2015. As variações decorrem dos
ganhos de sinergia e eficiência descritos acima.
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Despesas Operacionais
o

Vendas

As despesas com vendas, compostas de equipe comercial, propaganda e marketing, direitos
autorais e provisão para créditos com liquidação duvidosa (PCLD), encerraram 31 de dezembro
de 2016 em R$667,0 milhões, frente aos R$586,8 milhões registrados no período encerrado
em 31 de dezembro de 2015. Em relação à receita líquida, as despesas com vendas
registraram um aumento de 1,6 p.p., passando de 11,1% em 2015 para 12,7% em 2016,
principalmente em função do crescimento da carteira de alunos com parcelamento estudantil
privado, que possuem maior nível de provisionamento para créditos com liquidação duvidosa.
o

Gerais e Administrativas

As despesas gerais e administrativas reduziram 9,2%, ou R$87,1 milhões, passando de
R$941,8 milhões em 31 de dezembro de 2015, para R$854,7 milhões em 31 de dezembro de
2016. Em relação à receita líquida, as despesas gerais e administrativas representaram 16,3%
em 2016 e 17,9% em 2015, uma redução de 1,6 p.p., refletindo principalmente a austeridade
em custos e despesas, as reduções promovidas pelo projeto de strategic sourcing e a
readequação no nosso quadro de funcionários.

Resultado Financeiro
o

Receitas Financeiras

As receitas financeiras tiveram um aumento de 69,9%, ou R$115,2 milhões, passando de
R$164,7 milhões em 31 de dezembro de 2015, para R$279,9milhões em 31 de dezembro de
2016, devido ao aumento do nosso caixa e, consequentemente, da linha de juros sobre
aplicações financeiras.
o

Despesas Financeiras

As despesas financeiras reduziram em 16,4%, ou R$32,1 milhões, passando de R$195,6
milhões em 31 de dezembro de 2015, para 163,5 milhões em 31 de dezembro de 2016. Essa
redução deve-se a redução da dívida bruta da empresa.

Lucro antes dos Tributos sobre o Lucro
O lucro antes do imposto de renda e da contribuição social aumentou R$458,3 milhões, passando
de um lucro de R$1.464,5 milhões em 31 de dezembro de 2015, para um lucro de R$1.922,8
milhões em 31 de dezembro de 2016. Esse resultado é consequência dos ganhos de sinergias e
do aumento de eficiência conquistados, além dos projetos executados com sucesso pela
Companhia ao longo do ano.
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Imposto de Renda e Contribuição Social
o

Imposto de Renda e Contribuição Social do exercício
O imposto de renda e contribuição social do período reduziram em 41,6%, ou R$44,1
milhões, passando de R$106,1 milhões em 31 de dezembro de 2015, para R$62 milhões
em 31 de dezembro de 2016.

o

Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido
O imposto de renda e contribuição social diferido reduziram R$33,9 milhões, referente ao
ajuste credor do imposto diferido passando de R$37,7 milhões em 31 de dezembro de
2015, para R$3,8 milhões em 31 de dezembro de 2016.

Lucro Consolidado do Período
O lucro consolidado do período aumentou R$468,5 milhões, passando de um lucro de R$1.396,1
milhões em 31 de dezembro de 2015, para um lucro de R$1.864,6 milhões em 31 de dezembro
de 2016. As variações decorrem das explicações supracitadas.

A tabela abaixo apresenta os valores relativos às demonstrações de resultado
consolidado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2015 e 2014.
Exercício Social encerrado em 31 de
dezembro de
AV
(em R$ milhões, exceto se

(1)

AV

2015

2014

2015/1

(%)

4 (%)

2015

Receita Líquida

5.265,1

100,0

3.774,5

100,0

39,5

3.898,6

74,0

2.589,8

68,6

50,5

Ensino Superior EAD

2014

o

de outra forma indicado)

Ensino Superior Presencial

(%)

Variaçã
(1)

1.183,2

22,5

994,1

26,4

19,0

183,2

3,5

190,6

5,0

-3,9

(2.240,9)

(42,6)

(1.643,1)

(43,5)

36,4

Custo dos Produtos Vendidos

(84,9)

(1,6)

(39,2)

(1,0)

116,6

Custo dos Serviços Vendidos

(2.156,0)

(41,0)

(1.603,9)

(42,5)

34,4

3.024,2

57,4

2.131,3

56,5

41,9

Educação Básica

Custo dos Bens e/ou
Serviços Vendidos

Lucro Bruto
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Exercício Social encerrado em 31 de
dezembro de
AV
(em R$ milhões, exceto se
de outra forma indicado)
Despesas Operacionais

Variaçã

(1)

AV

2015
2015

(%)

2014

(1)

o

2014

2015/1

(%)

4 (%)

(1.528,8)

(29,0)

(1.090,5)

(28,9)

40,2

Com Vendas

(586,8)

(11,1)

(379,4)

(10,1)

54,7

Gerais e Administrativas

(941,8)

(17,9)

(709,1)

(18,8)

32,8

(0,2)

(0,0)

(2,0)

(0,1)

(87,8)

Resultado Financeiro

1.495,4

28,4

1.040,8

27,6

43,7

Resultado Financeiro

(30,9)

(0,6)

(25,0)

(0,7)

23,8

Despesas Financeiras

(195,6)

(3,7)

(149,2)

(4,0)

31,2

164,7

3,1

124,2

3,3

32,6

1.464,5

27,8

1.015,8

26,9

44,2

(68,4)

(1,3)

(15,2)

(0,4)

348,3

(106,1)

(2,0)

(28,9)

(0,8)

266,7

37,7

0,7

13,7

0,4

175,9

1.396,1

26,5

1.000,6

26,5

39,5

Outras Receitas e Despesas
Operacionais Líquidas

Resultado Antes do

Receitas Financeiras

Resultado Antes dos
Tributos sobre o Lucro

Imposto de Renda e
Contribuição Social
Do período
Diferidos

Lucro Consolidado do
Período
(1)

Percentual do total da Receita líquida.
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Receita Bruta
Exercício Social encerrado em 31 de
dezembro de
AV
(em R$ milhões, exceto se

(1)

Variaçã
AV

2015

(1)

o

2014

2015/1

(%)

4 (%)

de outra forma indicado)

2015

(%)

2014

Receita Bruta

6.723,7

127,7

4.700,2

124,5

43,1

Ensino Superior Presencial

4.950,9

94,0

3.246,2

86,0

52,5

Ensino Superior EAD

1.579,1

30,0

1.247,4

33,0

26,6

193,7

3,7

206,5

5,5

(6,2)

(1.458,7)

(27,7)

(925,7)

(24,5)

57,6

(1.052,3)

(20,0)

(656,4)

(17,4)

60,3

(395,8)

(7,5)

(253,4)

(6,7)

56,2

(10,5)

(0,2)

(15,9)

(0,4)

(33,8)

5.265,1

100,0

3.774,5

100,0

39,5

3.898,6

74,0

2.589,8

68,6

50,5

1.183,2

22,5

994,1

26,3

19,0

183,2

3,5

190,6

5,0

(3,9)

Educação Básica

Deduções da Receita
Bruta
Ensino Superior Presencial
Ensino Superior EAD
Educação Básica

Receita Líquida
Ensino Superior Presencial

Ensino Superior EAD
Educação Básica
(1)

Percentual do total da Receita líquida.

Receita Bruta
o

Ensino Superior Presencial

Nossa receita bruta do Ensino Superior Presencial em 31 de dezembro em 2015 foi de
R$4.950,9 milhões, um aumento de 52,5% ou R$1.704,7 milhões comparado com 31 de
dezembro de 2014, principalmente, do aumento no número de alunos pagantes advindos dos
processos de captação e rematrículas realizados ao longo do ano, além do aumento do ticket
médio observado no período. Esses fatores acabaram por compensar a redução do programa
Pronatec.
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Cabe ressaltar que, como a incorporação das ações da Anhanguera ocorreu em julho de 2014,
o ano de 2014 apresenta o resultado de seis meses desta operação. Já em 2015, o resultado
contempla os 12 meses do ano, impactando desta forma o comparativo.
O ajuste a valor presente reconhecido em contrapartida ao Contas a Receber dos alunos PEP
é apresentado junto à Receita Bruta, refletindo o conservadorismo que a Companhia impõe
sobre este tema.
As deduções da receita bruta aumentaram 60,3%, ou R$395,9 milhões, passando de R$656,4
milhões em 31 de dezembro de 2014 para R$1.052,3 milhões no período findo em 31 de
dezembro de 2015.
O Ensino Superior Presencial correspondeu a 74,0% da receita líquida em 31 de dezembro de
2015, ante 68,6% em 31 de dezembro de 2014, um aumento de 5,4 p.p..
o

Ensino Superior EAD

Nossa receita bruta do Ensino Superior EAD em 31 de dezembro em 2015 foi de R$1.579,1
milhões, um aumento de 26,6% ou R$331,6 milhões comparado com 31 de dezembro de
2014, devido principalmente ao aumento de nossa base de alunos decorrente de nossas ações
de captação.
As deduções da receita bruta aumentaram 56,2%, ou R$142,4 milhões, passando de R$253,4
milhões em 31 de dezembro de 2014 para R$395,8 milhões no período findo em 31 de
dezembro de 2015.
O Ensino Superior EAD correspondeu a 22,5% da receita líquida em 31 de dezembro de 2015,
ante 26,4% em 31 de dezembro de 2014, uma queda de 3,9 p.p..
o

Educação Básica

A receita bruta da Educação Básica diminuiu 6,2%, ou R$12,8 milhões, passando de R$206,5
milhões em 31 de dezembro de 2014, para R$193,7 milhões em 31 de dezembro de 2015 em
função principalmente da não renovação de contratos com as escolas SESI a partir deste ano.
As deduções da receita bruta diminuíram 33,8%, ou R$5,4 milhões, passando de R$15,9
milhões em 31 de dezembro de 2014, para R$10,5 milhões em 31 de dezembro de 2015.
A Educação Básica correspondeu a 3,5% da receita líquida do exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2015, representando uma redução de 1,5 p.p. sobre a receita líquida total
comparativamente ao período encerrado em 31 de dezembro de 2014, quando representava
5,0% da receita líquida, principalmente, pelo maior crescimento percentual da receita do
Ensino Superior Presencial.
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Receita Líquida
A receita líquida aumentou 39,5%, ou R$1.490,6 milhões, em relação ao ano de 2014, impactada
pelos nossos esforços comerciais traduzidos em um aumento da captação de alunos nas unidades
que já pertenciam a Companhia, bem como à operação de Anhanguera, que foi incorporada em
julho de 2014.

Custos de Bens e/ou Serviços Vendidos
Custo dos produtos vendidos

o

Os custos dos produtos vendidos aumentaram 116,6%, ou R$45,7 milhões, passando de
R$39,2 milhões em 31 de dezembro de 2014, para R$84,9 milhões em 31 de dezembro de
2015. Essa variação justifica-se pela movimentação da Anhanguera Publicações, que
comercializa livros com alunos e com as próprias unidades. Cabe ressaltar que, como a
incorporação das ações da Anhanguera ocorreu em julho de 2014, o ano de 2014 apresenta
o resultado de seis meses desta operação, já em 2015, o resultado contempla os 12 meses
do ano, impactando desta forma o comparativo.

Custo dos serviços prestados

o

Os custos totais dos serviços prestados aumentaram 34,4%, ou R$552,1 milhões, passando de
R$1.603,9 milhões em 31 de dezembro de 2014, para R$2.156,0 milhões em 31 de dezembro de
2015. Essa variação decorreu, principalmente pelo fato de que o ano de 2014 contempla seis
meses dos custos dos serviços prestados da Anhanguera, uma vez que a incorporação das ações
ocorreu em julho de 2014, sendo o ano de 2015 impactado os 12 meses pelo custo. No entanto,
este aumento ocorreu em proporções inferiores ao obtido pelo crescimento da receita: em 2015
e 2014 temos 41,0% e 42,5% respectivamente, de custos em relação à receita líquida, uma
melhora de 1,5 p.p..

Lucro Bruto
O nosso lucro bruto aumentou 41,9%, ou R$892,9 milhões, passando de R$2.131,3 em 31 de
dezembro de 2014, para R$3.024,2 em 31 de dezembro de 2015. As variações decorrem das
explicações supracitadas que demonstram a evolução das margens das operações.

Despesas Operacionais
o

Vendas

As despesas com vendas são compostas de equipe comercial, propaganda e marketing,
direitos autorais e provisão para créditos com liquidação duvidosa (PCLD) encerraram 31 de
dezembro de 2015 em R$586,8 milhões, frente a R$379,4 milhões em 31 de dezembro de
2014. Em relação à receita líquida, as despesas com vendas representaram 11,1% em 2015
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e 10,1% em 2014, impactadas pelo início da oferta do PEP em 2015, que possui um maior
nível de provisionamento, refletindo o nosso conservadorismo.
o

Gerais e Administrativas

As despesas gerais e administrativas aumentaram 32,8%, ou R$232,7 milhões, passando de
R$709,1 milhões em 31 de dezembro de 2014, para R$941,8 milhões em 31 de dezembro de
2015. Em relação à receita líquida, as despesas gerais e administrativas representaram 17,9%
em 2015 e 18,8% em 2014, equivalente a uma redução de 0,9 p.p..

Resultado Financeiro
o

Receitas Financeiras

As receitas financeiras aumentaram 32,6%, ou R$40,5 milhões, passando de R$124,2 milhões
em 31 de dezembro de 2014, para R$164,7 milhões em 31 de dezembro de 2015. Tal aumento
é devido ao maior recebimento de juros sobre atraso de mensalidades. Cabe destacar que o
saldo é apresentado líquido do PIS/COFINS incidente sobre receitas financeiras, cuja alíquota
para receitas financeiras é de 4,65%.
o

Despesas Financeiras

As despesas financeiras aumentaram em 31,2%, ou R$46,4 milhões, passando de R$149,2
milhões em 31 de dezembro de 2014, para 195,6 milhões em 31 de dezembro de 2015. Esse
aumento deve-se aos juros das debêntures e juros sobre compromissos a pagar por
aquisições, como resultado principalmente do aumento do CDI, observado no período.

Lucro antes dos Tributos sobre o Lucro
O lucro antes do imposto de renda e da contribuição social aumentou R$448,7 milhões, passando
de um lucro de R$1.015,8 milhões em 31 de dezembro de 2014, para um lucro de R$1.464,5
milhões em 31 de dezembro de 2015. Esse resultado é consequência dos ganhos de sinergias e
do aumento de eficiência conquistados pela Companhia após a fusão com a Anhanguera e dos
projetos executados com sucesso ao longo dos últimos anos.

Imposto de Renda e Contribuição Social
o

Imposto de Renda e Contribuição Social do exercício
O imposto de renda e contribuição social do período aumentaram 266,7%, ou R$77,2
milhões, passando de R$28,9 milhões em 31 de dezembro de 2014, para R$106,1 milhões
em 31 de dezembro de 2015. Este aumento é decorrente dos efeitos do Balanço de
Abertura reconhecidos no ano-calendário de 2014. No ano de 2015 não houveram
reconhecimentos significativos a este título, não gerando desta forma qualquer impacto
na apuração do IRPJ e CSLL de do ano-calendário de 2015.
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o

Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido
O imposto de renda e contribuição social diferido aumentou R$24,0 milhões, passando
de R$13,7 milhões em 31 de dezembro de 2014, para R$37,7 milhões em 31 de dezembro
de 2015.

Lucro Consolidado do Período
O lucro consolidado do período aumentou R$395,5 milhões, passando de um lucro de R$1.000,6
milhões em 31 de dezembro de 2014, para um lucro de R$1.396,1 milhões em 31 de dezembro
de 2015. As variações decorrem das explicações supracitadas.
BALANÇO PATRIMONIAL
A tabela abaixo apresenta os valores relativos os balanços patrimoniais em 31 de
dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2015

(em R$ milhões,
exceto se de outra
forma indicado)

Em 31 de dezembro
de
AV(1)
2016
2016(%)

Caixa e Bancos

2,1

-

Aplicações Financeiras

1.341,9

Contas a Receber

1.043,9

Estoques

Em 31 de
dezembro de
AV(1)
2015
2015
(%)

Variação
2016/2015
(%)

15,6

0,1

(86,5)

7,6

382,6

2,3

250,7

5,9

1.026,9

6,2

1,7

32,1

0,2

31,5

0,2

1,9

Adiantamentos

67,6

0,4

50,1

0,3

35,0

Tributos a Recuperar
Demais Contas a
Receber

81,4

0,5

43,4

0,3

87,7

76,0

0,4

91,5

0,5

16,9

Total do Circulante

2.645,0

15,0

1.641,6

9,9

61,1

Títulos e Valores
Mobiliários
Contas a Receber

5,7

-

5,4

0

6,9

596,8

3,4

599,9

3,6

(0,5)

Tributos Diferidos

528,2

3,0

513,7

3,1

2,8

Depósitos Judiciais

45,6

0,3

40,4

0,2

12,9

Adiantamentos

1,7

-

1,7

0

-

Tributos a Recuperar
Garantia de
contingências
Contas a receber pela
venda Uniasselvi

7,1

-

7,0

0

1,3

184,5

1,0

230,3

1,4

(19,9)

498,6

2,8

-

0

N/A
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Demais Contas a
Receber
Investimentos

52,4

0,3

8,7

0,1

142,5

-

-

1,6

0

-

Imobilizado

1.704,7

9,7

1.622,1

9,7

5,1

Intangível

11.330,8

64,4

11.966,4

71,9

(5,3)

Total do Não
Circulante

14.956,0

85,0

14.997,2

90,1

(0,3)

Total de Ativo

17.601,1

100

16.638,9

100

5,8

(em R$ milhões,
exceto se de outra
forma indicado)

Em 31 de dezembro
de
AV(1)
2016
2016(%)

Em 31 de
dezembro de
AV(1)
2015
2015
(%)
222,6
1,3

Variação
2016/2015
(%)

Fornecedores
Empréstimos e
Financiamentos
Debêntures
Salários e encargos
sociais
Imposto de renda e
contribuição social a
pagar
Tributos a pagar
Adiantamentos de
Clientes
Impostos e
Contribuições
Parcelados
Contas a Pagar –
Aquisições
Dividendos a pagar

248,1

1,4

11,4

2,4

-

2,4

-

2,0

216,9

1,2

193,6

1,2

12,0

350,9

2,0

345,7

2,1

1,5

24,0

0,1

24,1

0,1

(0,6)

74,6

0,4

64,6

0,4

15,4

131,7

0,7

131,6

0,8

0,1

10,8

0,1

11,1

0,1

(2,4)

86,9

0,5

95,5

0,6

(8,9)

89,7

0,5

70,2

0,4

27,8

Demais Contas a Pagar

9,4

0,1

12,2

0,1

(23,0)

Total do Circulante

1.245,4

7,1

1.173,5

7,1

6,1

36,0

0,2

38,4

0,2

(6,3)

288,7

1,6

524,0

3,1

(44,9)

787,0

4,5

984,8

5,9

(20,1)

41,6

0,2

46,5

0,3

(10,7)

Empréstimos e
Financiamentos
Debêntures
Provisões Tributárias,
Trabalhistas e Cíveis
Impostos e
Contribuições
Parceladas
Contas a Pagar –
Aquisições
Tributos Diferidos

60,2

0,3

125,6

0,8

(52,1)

1.267,7

7,2

1.257,0

7,6

0,8

Demais Contas a Pagar

25,0

0,1

29,2

0,2

(14,2)
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Total do Não
Circulante

2.506,3

14,2

3.005,6

18,1

(16,6)

4.249,9

24,1

4.249,9

25,5

-

6.309,1

35,8

6.266,5

37,7

0,7

Ações em Tesouraria

(29,5)

(0,2)

(96,1)

(0,6)

(69,3)

Reserva de lucro

3.320,0

18,9

2.039,4

12,3

61,3

Patrimônio Líquido
Consolidado

13.849,4

78,7

12.459,7

74,9

11,2

Total do Passivo e
do Patrimônio
Líquido

17.601,1

100,0

16.638,9

100,0

5,8

Capital Social
Realizado
Reserva de Capital

Ativo Circulante
O ativo circulante aumentou 61,1%, ou R$1.003,4 milhões, passando de R$1.641,6 milhões em
31 de dezembro de 2015, para R$2.645,0 milhões em 31 de dezembro de 2016 decorrente
principalmente do acréscimo da linha de aplicações financeiras, em função do recebimento de
25% das parcelas não pagas em 2015, devido à PN23, e valores recebidos mediante a venda da
Uniasselvi. O ativo circulante representava 15% do total do ativo em 31 de dezembro de 2016 e
9,9% em 31 de dezembro de 2015.

Ativo Não Circulante
O ativo não circulante passou de R$14,997,2 milhões em 31 de dezembro de 2015, para
R$14.956,0 milhões em 31 de dezembro de 2016, pequena redução de 0,3%, mediante a baixa
na linha do intangível referente o ágio na venda da Uniasselvi, parcialmente compensando pelo
contas a receber da venda. Em 2016, o imobilizado aumentou em R$82,6 milhões refletindo os
investimentos realizados em nossas operações.
A linha de Tributos Diferidos aumentou em R$14,5 milhões, em função do Imposto de Renda
Diferido Ativo constituído com base nos estudos de recuperabilidade dos créditos de prejuízos
fiscais acumulados de exercícios anteriores e dos créditos decorrentes de diferenças temporárias
do cálculo do Lucro Real.
O ativo não circulante representava 85% do total do ativo em 31 de dezembro de 2016 e 90,1%
em 31 de dezembro de 2015.

Passivo Circulante
O passivo circulante aumentou 6,1%, ou R$71,8 milhões, passando de R$1.173,5 milhões em 31
de dezembro de 2015 para R$1.245,4 milhões em 31 de dezembro de 2016. O passivo circulante
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representava 7,1% do total do passivo e patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2016 e 7,1%
em 31 de dezembro de 2015. O aumento ocorreu devido às antecipações de dividendos ocorridas
a cada trimestre (dividendos intercalares), além do aprimoramento da política da Companhia que
aumentou o prazo médio de fornecedores para 60 dias.

Passivo Não Circulante
O passivo não circulante diminuiu 16,6%, ou R$499,4 milhões, passando de R$3.005,5 milhões
em 31 de dezembro de 2015 para R$2.506,1 milhões em 31 de dezembro de 2016. O passivo
não circulante representava 14,2% do total do passivo e patrimônio líquido em 31 de dezembro
de 2016 e 18,1% em 31 de dezembro de 2015. Essa redução ocorreu principalmente pela
transferência para curto prazo de R$235,3 milhões em Debentures, e redução de R$197,8 milhões
na linha de Provisões Tributárias, Trabalhistas e Cíveis.

Patrimônio Líquido Consolidado
O patrimônio líquido consolidado aumentou 11,2%, ou R$1.389,7 milhões, passando de
R$12.459,7 milhões em 31 de dezembro de 2015 para R$13.849,4 milhões em 31 de dezembro
de 2016. O patrimônio líquido representava 78,7% do total do passivo e patrimônio líquido em
31 de dezembro de 2016 e 74,9% em 31 de dezembro de 2015. Esse crescimento ocorreu
principalmente pelo resultado da Companhia em 2016.
A tabela abaixo apresenta os valores relativos os balanços patrimoniais em 31 de
dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2014

Em 31 de
Em 31 de dezembro de
AV(1)

(em R$ milhões, exceto
se

de

outra

dezembro de

forma

indicado)
Caixa e Bancos

2015

2015(%)

2014

AV(1)

Variação

2014

2015/2014

(%)

(%)

15,6

0,1

16,8

0,1

(7,4)

382,6

2,3

433,9

2,8

(11,8)

1.009,8

6,1

732,4

4,7

37,9

Estoques

31,5

0,2

36,1

0,2

(12,6)

Adiantamentos

50,1

0,3

50,0

0,3

0,2

Tributos a Recuperar

43,4

0,3

55,1

0,4

(21,2)

108,6

0,7

126,3

0,8

(14,0)

1.641,6

9,9

1.450,6

9,4

13,2

5,4

0,0

4,6

0,0

17,1

Contas a Receber

599,9

3,6

10,3

0,1

5.699,4

Tributos Diferidos

513,7

3,1

434,8

2,8

18,1

Aplicações Financeiras
Contas a Receber

Demais Contas a Receber
Total do Circulante
Títulos e Valores Mobiliários

PÁGINA: 280 de 518

Formulário de Referência - 2017 - KROTON EDUCACIONAL S.A.

Versão : 12

10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais
Depósitos Judiciais

40,4

0,2

43,2

0,3

(6,5)

Adiantamentos

1,7

0,0

2,6

0,0

(34,8)

Tributos a Recuperar

7,0

0,0

6,3

0,0

10,9

Garantia de contingências

230,3

1,4

169,7

1,1

35,7

Demais Contas a Receber

8,7

0,1

6,7

0,0

30,6

Investimentos

1,6

0,0

1,6

0,0

0,0

1.622,1

9,7

1.421,9

9,2

14,1

11.966,4

71,9

11.933,9

77,1

0,3

90,6

6,9

100,0

7,4

Imobilizado
Intangível

14.035,
Total do Não Circulante

14.997,2

90,1

6
15.486,

Total de Ativo

16.638,9

100,0

Em 31 de

2

Em 31 de dezembro

dezembro de

de

(2)

AV
(em R$ milhões, exceto se
de outra forma indicado)

2015(
2015

Fornecedores

%)

2014

AV(2)

Variação

2014

2015/2014

(%)

(%)

222,6

1,3

184,4

1,2

20,7

2,4

0,0

7,3

0,0

(67,3)

Debêntures

193,6

1,2

194,0

1,3

(0,2)

Salários e encargos sociais

345,7

2,1

304,3

2,0

13,6

contribuição social a pagar

24,1

0,1

9,8

0,1

147,2

Tributos a pagar

64,6

0,4

48,7

0,3

32,6

131,6

0,8

101,2

0,7

30,0

Parcelados

11,1

0,1

16,1

0,1

(31,2)

Contas a Pagar – Aquisições

95,5

0,6

74,8

0,5

27,6

Dividendos a pagar

70,2

0,4

0,0

0,0

412.694

Demais Contas a Pagar

12,2

0,1

5,3

0,0

130,0

1.173,5

7,1

945,9

6,1

24,1

38,4

0,2

40,9

0,3

(5,9)

524,0

3,1

700,0

4,5

(25,1)

Empréstimos

e

Financiamentos

Imposto

de

renda

e

Adiantamentos de Clientes
Impostos

e

Contribuições

Total do Circulante
Empréstimos
Financiamentos
Debêntures

e
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Provisões

Tributárias,

Trabalhistas e Cíveis

984,8

5,9

915,4

5,9

7,6

46,5

0,3

50,8

0,3

(8,5)

125,6

0,8

170,7

1,1

(26,4)

1.257,0

7,6

1.212,0

7,8

3,7

29,2

0,2

4,1

0,0

607,3

3.005,6

18,1

3.093,9

20,0

(2,9)

Capital Social Realizado

4.249,9

25,5

4.239,8

27,4

0,2

Reserva de Capital

6.266,6

37,7

6.237,4

40,3

0,5

(96,3)

(0,6)

(5,6)

(0,0)

1.617,8

2.039,4

12,3

974,9

6,3

109,2

74,9

11.446,4

73,9

8,9

100,0

15.486,2

100,0

7,4

Impostos

e

Contribuições

Parceladas
Contas a Pagar – Aquisições
Tributos Diferidos
Demais Contas a Pagar
Total do Não Circulante

Ações em Tesouraria
Reserva de lucro
Patrimônio

Líquido

Consolidado
Total

do

Passivo

12.459,
7

e

Patrimônio Líquido

do

16.638,
9

Ativo Circulante
O ativo circulante aumentou 13,2%, ou R$191,0 milhões, passando de R$1.450,6 milhões em 31
de dezembro de 2014, para R$1.641,6 milhões em 31 de dezembro de 2015 decorrente
principalmente do acréscimo da linha de contas a receber, em função dos efeitos decorrentes da
Portaria Normativa 23 (PN23), a qual determinou o repasse, em 2015, pelo agente operador, de
até 08 parcelas do FIES para instituições de ensino com mais de 20.000 alunos inscritos no
financiamento, ao invés das 12 parcelas usuais, anunciada em dezembro de 2014. É importante
destacar que a Kroton (na condição de associada da ABRAES) celebrou no dia 03 de fevereiro de
2016 junto à União Federal um termo de acordo judicial onde o Governo se compromete a pagar
os créditos do FIES não quitados pelo FNDE durante o ano de 2015 nos exercícios de 2016, 2017
e 2018, sendo 25% do saldo em 2016 (já quitado), 25% em 2017 e 50% em 2018. A quitação
deverá ocorrer até os repasses de junho de cada ano e as parcelas serão corrigidas pela variação
do IPCA desde a data de seu respectivo vencimento no ano de 2015 até o efetivo pagamento. O
ativo circulante representava 9,4% do total do ativo em 31 de dezembro de 2014 e 9,9% em 31
de dezembro de 2015.

Ativo Não Circulante
O ativo não circulante passou de R$14.035,6 milhões em 31 de dezembro de 2014, para
R$14.997,2 milhões em 31 de dezembro de 2015. O aumento pode ser explicado pela variação
da linha de contas a receber, uma vez que a Kroton (na condição de associada da ABRAES)
celebrou no dia 03 de fevereiro junto à União Federal um termo de acordo judicial onde o Governo
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se compromete a pagar os créditos do FIES não quitados pelo FNDE durante o ano de 2015 nos
exercícios de 2016, 2017 e 2018, sendo 25% do saldo em 2016 (já quitado), 25% em 2017 e
50% em 2018. A quitação deverá ocorrer até junho de cada ano e as parcelas serão corrigidas
pela variação do IPCA desde a data de seu respectivo vencimento no ano de 2015 até o efetivo
pagamento e parte do Contas a receber deste acordo foi reconhecido no ativo não circulante e
na linha de Imobilizado.
Em 2015, o imobilizado aumentou em R$200,3 milhões refletindo os investimentos realizados em
nossas operações. O Contas a Receber aumentou em R$589,6 milhões, reflexo do novo ciclo de
recebimento das mensalidades FIES, pois, parte do saldo pendente de 2015 será recebido em
2017 e 2018.
A linha de Tributos Diferidos aumentou em R$78,9 milhões, em função do Imposto de Renda
Diferido Ativo, constituído com base nos estudos de recuperabilidade dos créditos de prejuízos
fiscais acumulados de exercícios anteriores e dos créditos decorrentes de diferenças temporárias
do cálculo do Lucro Real.
O ativo não circulante representava 90,6% do total do ativo em 31 de dezembro de 2014 e 90,1%
em 31 de dezembro de 2015.

Passivo Circulante
O passivo circulante aumentou 24,1%, ou R$227,6 milhões, passando de R$945,9 milhões em
31 de dezembro de 2014 para R$1.173,5 milhões em 31 de dezembro de 2015. O passivo
circulante representava 6,1% do total do passivo e patrimônio líquido em 31 de dezembro de
2014 e 7,1% em 31 de dezembro de 2015. O aumento ocorreu devido às antecipações de
dividendos ocorridas a cada trimestre (dividendos intercalares), além do aprimoramento da
política da Companhia que aumentou o prazo médio de fornecedores para 60 dias.

Passivo Não Circulante
O passivo não circulante diminuiu 2,9%, ou R$88,3 milhões, passando de R$3.093,9 milhões em
31 de dezembro de 2014 para R$3.005,6 milhões em 31 de dezembro de 2015. O passivo não
circulante representava 20,0% do total do passivo e patrimônio líquido em 31 de dezembro de
2014 e 18,1% em 31 de dezembro de 2015. Essa redução ocorreu principalmente pela
transferência para curto prazo de R$176 milhões em Debentures, parcialmente mitigado pelo
aumento de R$69,5 milhões na linha de Provisões Tributárias, Trabalhistas e Cíveis.

Patrimônio Líquido Consolidado
O patrimônio líquido consolidado aumentou 8,9%, ou R$1.013,3 milhões, passando de
R$11.446,4 milhões em 31 de dezembro de 2014 para R$12.459,7 milhões em 31 de dezembro
de 2015. O patrimônio líquido representava 73,9% do total do passivo e patrimônio líquido em
31 de dezembro de 2014 e 74,9% em 31 de dezembro de 2015. Esse crescimento ocorreu
principalmente pelo resultado da Companhia em 2015.
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FLUXO DE CAIXA
A tabela abaixo apresenta os valores relativos às demonstrações do fluxo de caixa
nos períodos findos em 31 de dezembro de 2016 e em 31 de dezembro de 2015.

(em R$ milhões)

FLUXO DE CAIXA DAS
ATIVIDADES
OPERACIONAIS
Lucro antes do imposto de
renda e da contribuição
social
Ajustes para conciliar o
lucro antes do imposto de
renda e da contribuição
social:

Depreciação e amortização
Amortização Ágio alocado
Provisão para créditos de
liquidação duvidosa
Provisão para perdas
tributárias, trabalhistas e cíveis
Provisão para perdas dos
estoques
Encargos financeiros de
empréstimos e debêntures
Encargos financeiros de
aquisições
Outorga de opções de ações
Resultado na venda da
Uniasselvi
Resultado na venda ou baixa
de ativos e outros
investimentos
Variações nos ativos e
passivos operacionais:
(Aumento) em contas a
receber
(Aumento) redução nos
estoques
(Aumento) em adiantamentos
(Aumento) redução em
tributos a recuperar
(Aumento) redução em
depósitos judiciais
(Aumento) redução nos
demais contas a receber

Período findo em 31 de
dezembro de
2016

2015

Variação
2016/2015
(%)

1.922,9

1.464,5

31,3

224,7
176,9

186,4
193,5

20,6
(8,6)

347,6

268,2

29,6

(55,4)

(53,2)

4,1

(0,1)

0,7

(106,8)

107,1

129,6

(17,4)

46,4
55,0

24,5
48,1

89,2
14,3

(253,9)

-

(100,0)

(14,8)

0,3

(6.024,0)

(378,5)

(1.135,2)

(66,7)

(0,5)
(17,5)

3,8
0,8

(114,2)
(2.346,2)

42,7

35,4

20,7

(5,2)

2,8

(284,8)

7,2

(3,9)

(282,2)
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Aumento (redução) em
fornecedores

25,5

37,0

(31,1)

5,2

41,4

(87,4)

(118,7)

(107,1)

10,8

0,1

30,4

(99,5)

(5,2)

(9,3)

(44,1)

(96,7)

(73,4)

31,7

(7,0)

26,0

(126,7)

2.007,8

1.060,4

89,3

Imposto de renda e
contribuição social pagos

(80,8)

(24,4)

231,7

Juros de empréstimos e
debêntures pagos

(106,8)

(124,7)

(14,4)

1.820,1

961,2

99,7

Aumento (redução) em
salários e encargos sociais
Aumento (redução) em
tributos a pagar
Aumento (redução) em
adiantamento de clientes
Redução em impostos e
contribuições parcelados
Aumento (redução) em
provisão para perdas
tributárias, trabalhistas e cíveis
Aumento (redução) nas
demais contas a pagar
Caixa (aplicado nas)
gerado pelas operações

Caixa líquido (aplicado
nas) gerado pelas
atividades operacionais
FLUXO DE CAIXA DAS
ATIVIDADES DE
INVESTIMENTO

Resgate (aplicação) de títulos e
valores mobiliários
Adições de imobilizado
Adições de intangível
Contas a pagar por aquisições
Contas a receber de exproprietários
Recebimento pela venda da
Uniasselvi
Caixa Proveniente de
Adquirida
Recebimento pela Alienação
de Ativo não Circulante
Caixa líquido (aplicado
nas) gerado pelas
atividades de investimento

(290,4)
(155,1)
(82,0)

49,8
(350,6)
(107,4)
(50,3)

(100,0)
(17,2)
44,4
63,1

(20,2)

-

(100,0)

400,0

-

100,0

(11,6)

-

(100,0)

9,9

38,9

(74,5)

(149,3)

(469,5)

(64,4)

-

10,1

(100,0)

FLUXO DE CAIXA DAS
ATIVIDADES DE
FINANCIAMENTO

Aumento de Capital
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Alienações (aquisições) de
ações em tesouraria
Contratação de debentures
Pagamento de debentures
Pagamentos de empréstimos e
financiamentos
Pagamento de dividendos aos
acionistas

54,2
(208,3)

(109,5)
569,8
(750,0)

149,5
(100,0)
(72,2)

(6,4)

(3,2)

97,8

(564,5)

(261,4)

116,0

Caixa líquido aplicado nas
atividades de
financiamento

(725,0)

(544,2)

33,2

(REDUÇÃO) AUMENTO
LÍQUIDA (O) DE CAIXA E
EQUIVALENTES DE CAIXA

945,8

(52,5)

1.900,5

Caixa e equivalentes de caixa
no início do período

398,2

450,8

(11,7)

Caixa e equivalentes de caixa
no fim do período

1.344,0

398,2

237,5

945,8

(52,5)

1.900,4

(REDUÇÃO) AUMENTO
LÍQUIDA (O) DE CAIXA E
EQUIVALENTES DE CAIXA

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades Operacionais
O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais aumentou R$859 milhões, passando de
R$961,2 milhões no período findo em 31 de dezembro de 2015 para R$1.820,1 milhões em 31
de dezembro de 2016. Essa variação é consequência da redução expressivo no contas a receber,
decorrente da normalização no fluxo do recebimento das mensalidades dos alunos FIES, além do
pagamento de 25% das parcelas não pagas em 2015, devido à PN23 e do recebimento de uma
competência de FIES a mais em 2016, referente ao mês de novembro, mas que é normalmente
paga em janeiro.

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Investimento
O caixa líquido aplicado nas atividades de investimento apresentou variação de R$320,1 milhões,
passando de (R$469,5) milhões em 31 de dezembro de 2015 para (R$149,3) milhões em 31 de
dezembro de 2016. Esse efeito ocorreu devido ao recebimento de R$ 400 milhões referente a
venda da controlada Uniasselvi.

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Financiamento
O caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento passou de (R$544,2) milhões em 31 de
dezembro em 2015 para (R$725) milhões em 31 de dezembro de 2016, gerando uma variação
de R$180,8 milhões. Essa variação ocorreu principalmente devido aos seguintes fatores: (i) em
relação ao exercício de 2016, a Companhia procedeu com pagamentos (ou ainda pagará) de
dividendos da ordem de R$564,5 milhões aos seus acionistas (R$261,4 milhões em 2015); (ii)
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em 2016 a Companhia desembolsou R$214,7 milhões para pagamento de principal de debêntures
e de empréstimos e financiamentos (R$753,2 milhões em 2015) e; (iii) em 2016 não ocorreram
novas contratações de debentures (R$569,8 em 2015)

Aumento do Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa
Em 31 de dezembro de 2016 a geração de caixa e equivalente de caixa foi de R$945,8 milhões,
um aumento de R$998,3 milhões em relação a 31 de dezembro de 2015, quando a aplicação
líquida de caixa foi de R$52,5 milhões.
FLUXO DE CAIXA
A tabela abaixo apresenta os valores relativos às demonstrações do fluxo de caixa
nos períodos findos em 31 de dezembro de 2015 e em 31 de dezembro de 2014.

(em R$ milhões)

Período findo em 31 de

Variação

dezembro de

2015/2014

2015

2014

(%)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES
OPERACIONAIS
Caixa Gerado nas Operações

2.211,9

1.592,8

38,9

1.464,5

1.015,8

44,2

379,9

249,8

52,1

268,2

147,5

81,8

(53,2)

(0,5)

10.539,2

0,7

0,1

585,8

129,6

106,4

21,7

24,5

18,1

35,3

(50,6)

(0,4)

12.125,6

48,1

53,5

(10,1)

0,2

2,4

(89,6)

(1.135,2)

(171,4)

562,3

(Aumento) Redução nos Estoques

3,8

2,1

79,6

(Aumento) Redução em Adiantamentos

0,8

(16,8)

(104,6)

Resultado antes do Imposto de Renda e
Contribuição Social
Depreciação e Amortização
Provisão

para

Créditos

de

Liquidação

Duvidosa
Provisão

para

Perdas

Tributárias,

Trabalhistas e Cíveis
Provisão para Perdas dos Estoques
Encargos Financeiros de Empréstimos e
Debêntures
Encargos Financeiros de Aquisições
Rendimento de títulos e valores mobiliários
Outorga de Opções de Ações
Resultado na Venda ou Baixa de Ativos Não
Circulantes
Variações nos ativos e passivos:
(Aumento) Redução em Contas a Receber
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(Aumento)

Redução

em

Tributos

a

Recuperar

35,4

22,3

58,4

2,8

(15,1)

(118,6)

(Aumento) Redução nos Demais Ativos

(3,9)

1,5

(365,1)

(Redução) Aumento em Fornecedores

37,0

24,8

49,3

41,4

(12,0)

(444,3)

(107,2)

(51,1)

109,5

30,4

4,4

589,5

(9,4)

(44,4)

(79,0)

(73,4)

(10,5)

(597,5)

26,0

14,8

75,7

(24,4)

(16,5)

47,8

(124,7)

(120,0)

4,0

911,3

1.204,9

(24,4)

49,8

-

n.a.

Adições de Imobilizado

(350,6)

(277,9)

26,2

Adições de Intangível

(107,4)

(89,9)

19,5

(50,3)

(40,6)

23,8

-

188,8

(100,0)

(219,6)

91,1

(Aumento) Redução em Depósitos Judiciais

(Redução) Aumento em Obrigações Sociais
e Trabalhistas
(Redução) Aumento em Obrigações Fiscais
(Redução) Aumento em Adiantamentos de
Clientes
(Redução)

Aumento

em

Impostos

e

Contribuições Parcelados
(Redução)

em

provisão

para

perdas

tributárias, trabalhistas e cíveis
(Redução) Aumento nos Demais Passivos
Caixa Líquido Atividades Operacionais
Imposto de Renda e Contribuição Social
Pagos
Juros de Empréstimos Pagos
Caixa líquido gerado pelas (aplicado
nas) atividades operacionais
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE
INVESTIMENTO
Resgate (Aplicação) de Títulos e Valores
Mobiliários

Contas a Pagar de Aquisições
Caixa Proveniente de Adquirida
Recebimento pela Alienação de Ativo não
Circulante

38,9

Caixa líquido gerado pelas (aplicado
nas) atividades de investimento

(419,6)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE
FINANCIAMENTO
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Aumento de Capital Líquido dos Custos de
Captação

10,1

Ações em tesouraria

n.a

(109,5)

13,3

(920,9)

Contratação de debentures

569,8

-

n.a.

Pagamentos de debentures

(750,0)

(230,0)

226,1

(3,2)

(108,6)

(97,0)

(261,4)

(628,2)

(58,4)

(544,2)

(953,5)

(42,9)

(52,5)

31,8

(265,0)

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes

450,8

418,9

7,6

Saldo Final de Caixa e Equivalentes

398,2

450,8

(11,7)

(52,5)

31,8

(265,0)

Pagamento

de

empréstimos

e

financiamentos
Pagamento de dividendos aos acionistas
Caixa líquido gerado pelas (aplicado
nas) atividades de financiamento
Aumento

(Redução)

de

Caixa

e

Equivalentes

Aumento

(Redução)

de

Equivalentes

Caixa

e

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades Operacionais
O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais diminuiu R$293,6 milhões, passando de
R$1.204,9 milhões no período findo em 31 de dezembro de 2014 para R$911,3 milhões em 31
de dezembro de 2015. Essa variação é consequência do aumento expressivo no contas a receber,
decorrente dos efeitos do novo ciclo de recebimento das mensalidades dos alunos FIES em 2015.

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Investimento
O caixa líquido aplicado nas atividades de investimento apresentou variação de R$200 milhões,
passando de (R$219,6) milhões em 31 de dezembro de 2014 para (R$419,6) milhões em 31 de
dezembro de 2015. Esse efeito ocorreu devido aos desembolsos de (i) R$350,6 milhões em
adições de imobilizado; (ii) R$107,4 milhões em adições de intangível; e (iii) R$50,3 milhões em
contas a pagar de aquisições.

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Financiamento
O caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento passou de (R$953,5) milhões em 31 de
dezembro em 2014 para (R$544,2) milhões em 31 de dezembro de 2015, gerando uma variação
de R$409,3 milhões. Essa variação ocorreu principalmente devido aos seguintes fatores: (i) em
2015, a Companhia procedeu com pagamentos de dividendos da ordem de R$261,4 milhões aos
seus acionistas (R$628,2 milhões em 2014); (ii) em 2015 a Companhia desembolsou R$183,4
milhões para pagamento de principal de debêntures e de empréstimos e financiamentos (R$338,6
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milhões em 2014) e; (iii) em 2015 o líquido das movimentações de aquisição e alienação de ações
em tesouraria foi um desembolso de R$109,5 milhões (recebimento de R$13,3 milhões em 2014).

Redução do Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa
Em 31 de dezembro de 2015 a aplicação líquida de caixa e equivalente de caixa foi de R$52,5
milhões, uma diminuição de R$84,4 milhões em relação a 31 de dezembro de 2014, quando a
geração de caixa foi de R$31,8 milhões.
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10.2 - Resultado operacional e financeiro
As avaliações e opiniões aqui constantes traduzem a visão e percepção de nossos Diretores sobre
nossas atividades, negócios e desempenho. Os valores constantes nesta seção 10.2 foram
extraídos das nossas demonstrações financeiras consolidadas referentes aos exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2016, 2015 e 2014.

a.

condições financeiras e patrimoniais gerais

i.

descrição de quaisquer componentes importantes da receita

Os nossos Diretores afirmam que a nossa receita bruta é gerada pelas nossas atividades na
Educação Básica, principalmente por meio da oferta de seu Sistema de Ensino, composto de
coleções didáticas, treinamento de professores, avaliação educacional e outros serviços para
escolas privadas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, e pelas nossas
atividades no Ensino Superior, cuja receita provém da prestação de serviços de educação aos
alunos matriculados, na modalidade presencial e a distância, em cursos de graduação
(bacharelado e tecnólogo), pós-graduação, cursos técnicos, cursos de extensão, cursos de
idiomas, cursos livres, cursos preparatórios e outras, como: taxas de vestibular, emissão de
diploma, aluguel de espaço e outras taxas.
A tabela a seguir demonstra a composição da nossa receita bruta, nos exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2016, 2015 e 2014:
(em R$ milhões,
exceto se de
outra forma
indicado)
Receita Bruta
Ensino Superior
Presencial
Ensino Superior
EAD
Educação Básica
Deduções da
Receita Bruta
Ensino Superior
Presencial
Ensino Superior
EAD
Educação Básica

Receita Líquida

2016

AV(1)
2016
(%)

2015

AV(1)
2015
(%)

2014

AV(1)
2014
(%)

6.733,0

128,4

6.723,7

127,7

4.700,2

124,5

5.131,1

97,8

4.950,9

94,0

3.246,2

86,0

1.402,1

26,7

1.579,1

30,0

1.247,4

33,0

199,8

3,8

193,7

3,7

206,5

5,5

(1.488,3)

(28,4)

(1.458,7)

(27,7)

(925,7)

(24,5)

(1.143,7)

(21,8)

(1.052,3)

(20,0)

(656,4)

(17,4)

(334,2)

(6,4)

(395,8)

(7,5)

(253,4)

(6,7)

(10,4)

(0,2)

(10,5)

(0,2)

(15,9)

(0,4)

5.244,7

100

5.265,1

100

3.774,5

100
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Ensino Superior
Presencial
Ensino Superior
EAD
Educação Básica

ii.

3.987,4

76,0

3.898,6

74,0

2.589,8

68,6

1.067,9

20,4

1.183,2

22,5

994,1

26,3

189,4

3,6

183,2

3,5

190,6

5,0

fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

Os nossos Diretores entendem que os resultados de nossas operações foram impactados por
diversos fatores para o período entre os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de
2015 e o exercício social encerrado em 31 de dezembro 2016. Dentre estes, podemos destacar
(i) Incorporação das ações da Anhanguera em julho de 2014. (ii) Os efeitos decorrentes da
Portaria Normativa 23 (PN23), a qual determinou o repasse, em 2015, pelo agente operador, de
até 08 parcelas do FIES para instituições de ensino com mais de 20.000 alunos inscritos no
financiamento, ao invés das 12 parcelas usuais anunciada em dezembro de 2014 (iii) O acordo
judicial celebrado entre a ABRAES - Associação Brasileira para o Desenvolvimento Do Ensino
Superior, a União Federal, a SESU - Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação
e o FNDE - Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, as Instituições de Ensino Superior
associadas da ABRAES receberão os créditos do FIES não quitados pelo FNDE durante o ano de
2015 nos exercícios de 2016, 2017 e 2018, sendo 25% do saldo em 2016 (já quitado); 25% em
2017 e 50% em 2018. A quitação dar-se-á até os repasses de junho de cada ano e as parcelas
serão corrigidas pela variação do IPCA desde a data de seu respectivo vencimento no ano de
2015 até o efetivo pagamento. (iv) Venda da Uniasselvi após o cumprimento das condições
suspensivas previstas no Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças.

Associação com a Anhanguera
Em 3 de julho de 2014, foi aprovada em Assembleias Gerais Extraordinárias, a incorporação das
ações pela Companhia da totalidade das 437.070.783 ações ordinárias de emissão da
Anhanguera.
Em decorrência da incorporação de ações, foram emitidas 135.362.103 ações ordinárias,
escriturais, nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia que foram atribuídas aos
acionistas da Anhanguera. Como consequência, a Anhanguera passou a ser uma subsidiária
integral da Companhia.
O aumento do capital social da Companhia foi de R$2,3 bilhões, correspondente ao patrimônio
líquido contábil da Anhanguera em 31 de dezembro de 2013, conforme laudo de avaliação emitido
por avaliadores independentes. A diferença entre o valor total da aquisição e o valor atribuído ao
capital social de R$6,0 bilhões foi contabilizado como reserva de capital “Instrumentos
patrimoniais decorrentes da combinação de negócios”.
O valor total da aquisição foi determinado com base no valor da cotação de mercado (preço de
fechamento) da ação da Companhia na data da aquisição, como segue:
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Quantidade de ações emitidas pela Companhia

135.362.103

Preço de fechamento da ação da Companhia (KROT3)*
Preço da aquisição

61,38
8.308.526

* Cotação refere-se a valores antes do desdobramento de ações ordinárias na
proporção de 4 ações para cada 1 ação ocorrido no dia 12 de setembro de 2014,
conforme descrito na seção 10.3.c.
A alocação do preço de aquisição e os saldos preliminares a valor justo da Anhanguera estão
demonstradas a seguir:
03/07/2014
Ativos
Caixa e equivalentes de caixa

188.806

Contas a receber

364.259

Estoques

21.663

Adiantamentos

6.838

Tributos a recuperar

38.026

Depósitos judiciais

22.669

Garantia de provisão para perdas tributárias, trabalhistas e cíveis

128.788

Imposto de Renda e contribuição social diferidos

416.643

Imobilizado

744.422

Intangível:
Ágio em participações

1.268.272

Desenvolvimento de conteúdo

75.761

Acordos de não concorrência

47.082

Software

28.784

Outros intangíveis

95.268

Marcas (i)

1.805.523

Licenças e rede parceira de polos (ii)

490.066

Carteira de clientes (iii)

273.118

Mais valia de ativos

14.912

Outros ativos

115.581

Total do ativo

6.131.579

Passivos
Fornecedores

(80.032)

Empréstimos e financiamentos

(161.785)

Debêntures

(583.272)

Obrigações sociais e trabalhistas

(194.745)

Impostos e contribuições a recolher

(107.529)

Adiantamentos de clientes

(40.390)

Aquisições a pagar

(50.503)

Tributos diferidos

(1.050.297)
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Provisão para perdas tributárias, trabalhistas e cíveis

(811.627)

Outros passivos

(52.230)

Total do passivo

(3.132.410)

Ativos líquidos

2.999.169

Preço de aquisição

(8.308.526)

Excesso do preço de aquisição sobre o valor justo classificado preliminarmente como
ágio

5.309.357

i.

Marca com vida útil definida em 25 anos.

ii.

Licenças de operação e rede de parceria de polos com vida útil indefinida.

iii.

Carteira de clientes com vida útil definida em 3,5 anos.

O estudo de alocação final do excesso de preço foi efetuado dentro do prazo de um ano do início
da operação.

Portaria Normativa 23
A Portaria Normativa 23 (PN23) determinou o repasse, em 2015, pelo agente operador, de até 08
parcelas do FIES para instituições de ensino com mais de 20.000 alunos inscritos no financiamento,
ao invés das 12 parcelas usuais anunciada em dezembro de 2014. Subsequentemente, a ABRAES Associação Brasileira para o Desenvolvimento Do Ensino Superior, a União Federal, a SESU Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação e o FNDE - Fundo Nacional do
Desenvolvimento da Educação, celebraram acordo judicial no qual as Instituições de Ensino Superior
associadas da ABRAES receberão os créditos do FIES não quitados pelo FNDE durante o ano de
2015 nos exercícios de 2016, 2017 e 2018, sendo 25% do saldo em 2016 (já quitado); 25% em
2017 e 50% em 2018. A quitação dar-se-á até os repasses de junho de cada ano e as parcelas serão
corrigidas pela variação do IPCA desde a data de seu respectivo vencimento no ano de 2015 até o
efetivo pagamento.

Venda da Uniasselvi
Após o cumprimento das condições suspensivas previstas no Contrato de Compra e Venda de Quotas
e Outras Avenças, foi concluída em 29 de fevereiro de 2016 a venda à Treviso Empreendimentos e
Participações S.A. da totalidade das participações societárias detidas por subsidiárias da Kroton nas
seguintes sociedades (em conjunto denominadas “Uniasselvi”): Sociedade Educacional Leonardo da
Vinci S/S Ltda. (UNIASSELVI); Sociedade Educacional do Vale do Itajaí Mirim Ltda (ASSEVIM).;
Instituto Educacional do Alto Vale do Itajaí Ltda. (FAMESUL); Sociedade Educacional do Vale do
Itapocu S.S. Ltda.(FAMEG); e Sociedade Educacional do Planalto Serrano Ltda. (FAMELAGES) em
conjunto “Uniasselvi”.
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A Compradora se comprometeu a pagar à Companhia o preço global de até R$1.105 milhões, sendo:
R$400 milhões recebidos à vista em 29 de fevereiro de 2016; R$450 milhões em 5 parcelas anuais,
de 2018 a 2022, corrigidas pela variação do IPCA até a data de pagamento da respectiva parcela;
e R$255 milhões na forma de preço adicional, em valor variável a ser calculado com base em metas
financeiras e operacionais pré-estabelecidas.
Em 11 de abril de 2016, cumprimos parte destas metas que nos asseguraram o recebimento de
parcela do preço adicional no valor aproximado de R$ 86,7 milhões, a ser pago em parcelas anuais
de 2018 a 2022, corrigidas pela variação do IPCA até a data de pagamento da respectiva parcela.
Em 31 de julho de 2016, recebemos o valor de R$ 7,2 milhões referente a ajuste final de capital de
giro conforme fechamento contábil da Uniasselvi, o qual estava definido em contrato. O saldo a
receber líquido de AVP atualizado em 31 de dezembro de 2016 é de R$ 498,6 milhões. O resultado
líquido da referida venda está demonstrado abaixo:

Receita na venda de investimento

943.945

Ajuste a valor presente

(66.565)

Saldo de ativos líquidos baixados (inclui ágio)
Resultado da venda
IR/CS sobre ágio alocado existente

(623.473)
253.907
63.070

Subtotal

316.977

IR/CS sobre a venda

(71.722)

Resultado líquido

245.205

b.

variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de

câmbio, inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços
Os nossos Diretores afirmam que, historicamente, temos sido capazes de repassar os efeitos
positivos e negativos dos eventos macroeconômicos aos nossos alunos e clientes. As principais
variações nas nossas receitas são afetadas principalmente pela inflação, cujo impacto influencia:


nas mensalidades e demais taxas relativas ao seu negócio de Ensino Superior, o
percentual médio de aumento nas mensalidades e demais taxas referentes a serviços
prestados aos alunos é historicamente alinhado aos principais índices de inflação do
setor. Cabe ressaltar que reajustamos os preços das mensalidades e demais taxas
em linha com a inflação esperada para o setor e seguindo a Lei das Mensalidades
Escolares; e



nos valores cobrados das Escolas Associadas no negócio de Educação Básica, o
percentual médio de aumento é historicamente indexado à variação do INPC.

No entanto, os nossos Diretores ressaltam outros efeitos relevantes, como a manutenção no
volume, cuja influência recai principalmente no crescimento:
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orgânico: o aumento de volume advém do (i) aumento no número de unidades e
cursos por nós ofertados, bem como as alternativas oferecidas no âmbito da redução
do programa FIES, tal como o PEP; e (ii) maior número de contratos com Escolas
Associadas de Educação Básica. Ambos contribuíram positivamente para o
crescimento da nossa receita nos últimos exercícios sociais;



inorgânico: advindo de aquisições. Nos últimos anos, destacamos a fusão com a
Anhanguera em julho 2014, que resultou em um aumento significativo no número
de alunos no segmento de Ensino Superior.

Além disso, oferecemos novos produtos e serviços nas áreas em que nós atuamos, como:


no Ensino Superior: renovamos constantemente nosso portfólio de cursos de
graduação e pós-graduação, atendendo às necessidades locais do mercado de
trabalho, por meio das nossas unidades de Ensino Superior, além de oferecer cursos
de Ensino Superior a Distância através de nossa extensa rede de polos próprios ou
de terceiros que conosco mantêm contrato. Ademais, em algumas dessas unidades,
introduzimos serviços complementares como cursos de idiomas, cursos técnicos,
entre outros; e



na Educação Básica: desenvolvemos novas soluções e tecnologias educacionais,
como portal virtual com as nossas escolas associadas, projetos de Robótica, objetos
de aprendizagem em 3D.

c.

impacto da inflação, variação de preços dos principais insumos e produtos,

do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro da
Companhia quando relevante
Os nossos Diretores informam que a nossa situação financeira e o resultado das nossas operações
são impactados por fatores diversos, como: (i) inflação; (ii) preços dos insumos necessários para
a produção de livros didáticos; (iii) desenvolvimento macroeconômico brasileiro; e (iv) o nível de
renda da população.
Em 31 de dezembro de

Crescimento do PIB (em %)
Inflação (IGP-M) (em %)
Inflação (IPCA) (em %)
CDI (1) (em %)
TJLP (em %)

(4)

(5)

Taxa SELIC (em %)

(2)

(3)

(1)

2016

2015

2014

-3,6

-3,8

0,1

7,19

10,5

3,7

6,29

10,7

6,4

14,0

13,2

10,8

7,5

6,25

5,0

13,79

14,25

11,0
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Valorização (desvalorização) do
real perante o dólar (em %)
Taxa de câmbio (fechamento) –
R$ por US$ 1,00

21,8

(32,9)

(10,8)

3,25

3,96

2,66

Fontes: BNDES, Banco Central, FGV, IBGE e Economática



(1)

Fonte: Banco Central

(2)

Acumulado nos períodos de doze meses encerrados em 31 de
dezembro de 2016, 2015 e 2014. A inflação (IGP-M) é um Índice Geral
de Preços – Mercado, medido pela FGV.

(3)

Acumulado nos períodos de doze meses encerrados em 31 de
dezembro de 2016, 2015 e 2014. A inflação (IPCA) é um Índice de
Preços ao Consumidor - Amplo, medido pela IBGE.

(4)

Acumulado nos períodos de doze meses encerrados em 31 de
dezembro 2016, 2015 e 2014, e anualizado. O certificado de depósito
interbancário, ou CDI, é a taxa média dos depósitos interbancários no
Brasil (ao fim de cada período e ano).

(5)

Taxa de juros de longo prazo exigida pelo BNDES para financiamentos
de longo prazo (dados do fim dos períodos).

Inflação e Preço de Insumos

Os nossos Diretores entendem que o nosso principal fator de impacto é a inflação, já que
influencia diretamente nossos custos e despesas operacionais, ambos normalmente corrigidos
por índices que refletem a oscilações inflacionárias, geralmente indexados ao IGP-M ou IPCA.
Historicamente, reajustamos os preços das mensalidades e demais taxas em linha com a inflação
esperada para o setor e seguindo a Lei das Mensalidades Escolares (Lei nº 9.870/99).
Da mesma forma, os preços dos nossos insumos sofrem efeitos da inflação. Na Educação Básica,
tivemos o impacto da variação de preços dos insumos que são necessários para a produção de
livros didáticos, no qual foi compensada com o reajuste realizado no valor cobrado das nossas
escolas associadas.
Mitigamos também o impacto da inflação através de outras medidas, como o enobrecimento no

mix de cursos no Ensino Superior, que possuem tickets médios maiores, incluindo cursos de
Saúde e Engenharias.
Caso não consigamos mitigar o impacto do aumento no preço dos insumos, sofreremos uma
redução de margem. Adicionalmente, cabe ressaltar que um aumento significativo na inflação
pode reduzir o poder de consumo de nossos alunos e, consequentemente, sua capacidade de
pagamento das mensalidades escolares.
Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016, 2015 e 2014, as variações
inflacionárias e seu respectivo aumento nos custos foram parcialmente repassados às
mensalidades segundo a Lei das Mensalidades Escolares, equilibrando nossos resultados e
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limitando os efeitos da inflação. A maior parte dos nossos custos e despesas são representados
por folha de pagamento (principalmente professores) e aluguel de imóveis, que anualmente são
reajustados segundo à convenção coletiva da categoria profissional em cada região em que nós
atuamos no caso de nossos funcionários, e índices de inflação ou de mercado (como o CDI) que
corrigem nossos contratos de aluguel. Nossos insumos não sofreram alterações significativas nos
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016, 2015 e 2014 que pudessem impactar
materialmente nossos resultados.


Taxa de Juros e de Câmbio

Os nossos Diretores entendem que são possíveis impactos originados pelas variações da taxa de
juros, porém não impactaram relevantemente o nosso resultado financeiro nos 3 últimos
exercícios sociais, pois a variação de juros de nossa dívida (empréstimos e debêntures) foram
compensados pelos juros gerados pelo saldo de caixa aplicado e pelos juros de mensalidades de
nossos alunos.
Um aumento na taxa de juros pode diminuir o poder de consumo do nosso aluno, o que pode
gerar um impacto na renda destinada por ele à educação, afetando as nossas receitas.
A maior parcela de nossa dívida está sujeita à taxa de juros flutuantes expressa em reais cujo
principal indexador é o CDI. O resultado financeiro líquido teve uma melhora de R$ 147,3 milhões,
passando de R$ (30,6) milhões em 31 de dezembro de 2015 para R$ 116,4 milhões em 31 de
dezembro de 2016, decorrente do pagamento de parcelas da debentures e maior volume de
aplicações financeiras.
O resultado financeiro líquido de 2015 foi impactado pela oscilação dos juros e pelo volume de
dívida da Companhia, registrando aumento de R$5,9 milhões, passando de uma despesa líquida
de R$25,0 milhões no período encerrado em 31 de dezembro de 2014 para uma despesa líquida
de R$30,9 milhões em 2015. A receita de juros e multas referentes às mensalidades em atraso
no período encerrado em 31 de dezembro de 2015 foi de R$108,8 milhões, outras receitas
financeiras somaram R$55,9 milhões, despesas de juros foram de R$172,4 milhões, e outras
despesas financeiras de R$23,2 milhões.
No segundo semestre de 2014, nossos resultados financeiros foram afetados pelas variações
cambiais em função de uma dívida da Anhanguera denominada em moeda estrangeira. Cabe
ressaltar que, no quarto trimestre de 2014, houve o pré-pagamento de dividas oriundas da
Anhanguera no valor de R$122,9 milhões relativos à dívida em moeda estrangeira (Euro), evento
que extinguiu o risco cambial de nosso endividamento. Portanto, as variações no câmbio não nos
afetam diretamente, pois não possuímos títulos de dívida e recebíveis emitidos em meda
estrangeria, além de nenhum dos nossos custos ser atrelado diretamente a moeda estrangeira.
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10.3 - Eventos com efeitos relevantes, ocorridos e esperados, nas demonstrações
financeiras
As avaliações e opiniões aqui constantes traduzem a visão e percepção de nossos Diretores sobre
nossas atividades, negócios e desempenho. Os valores constantes nesta seção 10.3 foram
extraídos das nossas demonstrações financeiras consolidadas referentes aos exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2016, 2015 e 2014.
a.

introdução ou alienação de segmento operacional

Com a incorporação das ações da Anhanguera em 2014, houve o ingresso no segmento de Cursos
Livres e Preparatórios para carreiras públicas e para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB) através da marca LFG. Além disso, fortalecemos nossas operações de EAD e Presencial.
Em 29 de fevereiro de 2016, após o cumprimento das condições suspensivas previstas no
Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças, celebrado em 26 de outubro de 2015,
foi concluída a venda à Treviso Empreendimentos e Participações S.A. (“Compradora”) da
totalidade das participações societárias detidas por subsidiárias da Kroton (“Vendedoras”) nas
seguintes sociedades: Sociedade Educacional Leonardo da Vinci S/S Ltda.; ASSEVIM – Sociedade
Educacional do Vale do Itajaí Mirim Ltda.; Instituto Educacional do Alto Vale do Itajaí Ltda.;
Sociedade Educacional do Vale do Itapocu S.S. Ltda.; e Sociedade Educacional do Planalto
Serrano Ltda. (em conjunto “Uniasselvi”).
Esta alienação ocorreu em consonância ao Acordo em Controle de Concentrações (ACC), acordo
realizado junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), referente às condições
necessárias para o Acordo de Associação celebrado com a Anhanguera, cuja associação ocorreu
em 03 de julho de 2014.
Na avaliação da Administração, no exercício findo em 31 de dezembro de 2015, as condições
requeridas para classificação dos saldos da Uniasselvi como disponível para venda não foram
atendidas, uma vez que o contrato exigia, para a conclusão do negócio, que compromissos junto
ao CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) fossem atendidos, além de outras
exigências.
b.


constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Alienações

Os nossos Diretores afirmam que efetuamos alienações relevantes nos últimos três exercícios
sociais, já citada no item 10.3 a), a alienação da Uniasselvi em 2016 (referente à Contrato de
Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças, celebrado em 26 de outubro de 2015). A venda
da Uniasselvi foi parte do Acordo em Controle de Concentrações (ACC), celebrado com o Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (CADE) no âmbito da aprovação do Acordo de Associação
celebrado com a Anhanguera.
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Aquisições

Os nossos Diretores afirmam que efetuamos aquisições e incorporações relevantes nos últimos
três exercícios sociais, incluindo a incorporação das ações da Anhanguera em 2014, citada no
item 10.2.
Adicionalmente, no dia 08 de julho de 2016, nosso Conselho de Administração e o Conselho de
Administração da Estácio Participações S/A (“Estácio”) aprovaram a combinação de negócios
entre as Companhias, por meio da incorporação das ações da Estácio pela Kroton, na proporção
de 1,281 ação ordinária da Kroton para cada ação ordinária da Estácio, mais a distribuição de
dividendos extraordinários aos acionistas da Estácio no valor de R$ 420 milhões. A operação foi
aprovada pelos respectivos acionistas das Companhias em Assembleias Gerais Extraordinárias
(AGEs) realizadas em 15 de agosto de 2016. A operação e a incorporação das ações estão
sujeitas, entre outras condições usuais nos termos disponíveis no Protocolo e Justificação da
Incorporação das Ações de Emissão da Estácio pela Kroton, à sua aprovação pelo CADE.


Incorporação de ações

Em 06 de junho de 2014, nosso Conselho de Administração deliberou o aumento de capital social
em R$2.327 milhões mediante a emissão de 135.362.103 novas ações ordinárias, no contexto do
Protocolo e Justificação de Incorporação das Ações de Emissão da Anhanguera pela Companhia,
aprovado em Assembleia de Acionistas em 03 de julho de 2014.
c.


eventos ou operações não usuais

Desdobramento de ações:

No dia 12 de setembro de 2014, realizamos o desdobramento de nossas ações ordinárias na
proporção de 4 ações para cada 1 ação, conforme o aprovado em Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 11 de setembro de 2014. Nosso capital social passou de 404.065.979 ações
ordinárias para 1.616.263.916 ações ordinárias.


Recompra de ações:

Em julho de 2014, lançamos o programa de recompra de ações com o objetivo de maximizar a
geração de valor para os acionistas, sendo que as ações poderiam ser mantidas em tesouraria,
canceladas e/ou alienadas posteriormente, podendo ainda ser utilizadas para atender ao eventual
exercício de opções no âmbito dos planos de opção de compra de ações. No contexto do
programa, que tinha prazo de 365 dias, poderiam ser adquiridas até 5.234.810 ações ordinárias
de emissão da Companhia, que representavam 2,5% das ações ordinárias em circulação naquela
data. Durante 2014, foram recompradas 3.002.800 ações ordinárias de emissão da Companhia
ao preço médio de R$15.62 por ação, somando R$46,9 milhões. Esse montante de ações
recompradas representa 14,3% do total estabelecido no programa, já ajustado para o
desdobramento de 1:4 ações ocorrido em setembro de 2014.
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Em julho de 2015, lançamos um novo programa de recompra de ações com o objetivo de
maximizar a geração de valor para os acionistas, sendo que as ações poderiam ser mantidas em
tesouraria, canceladas e/ou alienadas posteriormente, podendo ainda ser utilizadas para atender
ao eventual exercício de opções no âmbito dos planos de opção de compra de ações que a
Companhia tenha aprovado ou venha a aprovar, através dos quais os beneficiários tenham direito
de adquirir ações de emissão da Companhia.
No contexto do programa, que tinha prazo de 365 dias contados a partir de 08 de julho de 2015,
poderiam ser adquiridas até 54.007.297 ações ordinárias de emissão da Companhia, que
representavam 4% das ações ordinárias em circulação naquela data. No âmbito deste programa,
foram recompradas 11.717.600 ações ordinárias de emissão da Companhia ao preço médio de
R$8,64 por ação, representando 21,7% do total estabelecido no programa.
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10.4 - Mudanças significativas nas práticas contábeis - Ressalvas e ênfases no parecer
do auditor
a.

Mudanças significativas nas práticas contábeis

Os nossos Diretores compreendem que as nossas Demonstrações Financeiras consolidadas,
referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016, 31 de dezembro de
2015 e 31 de dezembro de 2014 não apresentam mudanças em suas práticas contábeis em
relação aos exercícios anteriores.
b.

efeitos significativos das alterações em práticas contábeis

Não houve efeitos por alteração de prática contábil nos exercícios findos em 31 de dezembro de
2016, 31 de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2014.
c.

ressalvas e ênfases presentes no relatório do auditor

Os nossos Diretores informam que não houve nenhuma ressalva de nossos auditores para as
Demonstrações Financeiras elaboradas em 31 de dezembro de 2016, 2015 e 2014.
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- Políticas contábeis críticas

No entendimento de nossos Diretores, as nossas principais políticas contábeis críticas são
apresentadas logo abaixo, sendo que essas foram aplicadas de modo consistente e de forma
uniforme para todos os períodos e exercícios sociais apresentados, salvo disposição em contrário.
10.5.1 Base de preparação
As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de
valor. Tal custo, geralmente baseia-se no valor justo das contraprestações pagas em troca de
ativos e ajustadas para refletir, na data de transição para IFRS/CPC, ativos financeiros disponíveis
para venda e ativos e passivos financeiros mensurados ao valor justo contra o resultado do
exercício.
A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas
e também o exercício de julgamento por nossa parte no processo de aplicação das políticas
contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior
complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as
demonstrações financeiras, estão divulgadas nos itens 10.5.4 e 10.5.5 deste Formulário de
Referência.
10.5.2 Apresentação de relatórios por segmento operacional
O relatório por segmento operacional é apresentado de modo consistente com o relatório interno
fornecido para o principal tomador de decisões operacionais. O principal tomador de decisões
operacionais, responsável pela alocação de recursos e pela avaliação de desempenho dos
segmentos operacionais é a Diretoria, respaldada pelo Conselho de Administração, responsável,
inclusive, pela tomada das decisões estratégicas da Companhia.
10.5.3 Moeda funcional e de apresentação
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras de cada uma das empresas de nossas
sociedades são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico no qual ela atua
(“moeda funcional”). As demonstrações financeiras individuais e consolidadas estão apresentadas
em reais - R$, que é a moeda funcional da Companhia e, também, a moeda de apresentação da
Companhia.
10.5.4 Demonstração do resultado abrangente
Outros resultados abrangentes compreendem itens de receita e despesa (incluindo ajustes de
reclassificação, quando aplicáveis) que não são reconhecidos na demonstração do resultado como
requeridos ou permitidos pelos pronunciamentos, interpretações e orientações emitidos pelo CPC,
quando aplicáveis. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015, não apresentamos
outros itens além dos resultados dos exercícios apresentados nas demonstrações do resultado
individuais e consolidadas.
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10.5.5 Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalente de caixa incluem os numerários em espécie, depósitos bancários disponíveis
e outros investimentos de curto prazo, de alta liquidez, as quais são prontamente conversíveis
em montante conhecido de caixa sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.
10.5.6 Ativos financeiros
10.5.6.1

Classificação

Classificamos nossos ativos financeiros nas seguintes categorias: mensurados ao valor justo por
meio do resultado e empréstimos e recebíveis. A classificação depende da finalidade para a qual
os ativos financeiros foram adquiridos. Os ativos financeiros são apresentados como ativo
circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data do balanço.
10.5.6.2

Reconhecimento e mensuração

Os investimentos são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, acrescidos dos custos da
transação para todos os ativos financeiros não classificados como ao valor justo por meio do
resultado. Os ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado são, inicialmente,
reconhecidos pelo valor justo, e os custos da transação são debitados à demonstração do
resultado. Os ativos financeiros são baixados quando os direitos de receber fluxos de caixa
tenham vencido ou tenham sido transferidos; neste último caso, desde que a Companhia tenha
transferido, significativamente, todos os riscos e os benefícios de propriedade. Os ativos
financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são, subsequentemente,
contabilizados pelo valor justo. Os empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo
amortizado, usando o método da taxa efetiva de juros.
Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos financeiros mensurados
ao valor justo por meio do resultado são apresentados na demonstração do resultado em
"Receitas financeiras" no período em que ocorrem.
10.5.6.3

Compensação de instrumentos financeiros

Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço
patrimonial quando há um direito legal de compensar os valores reconhecidos e há a intenção de
liquidá-los em uma base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. O direito
legal não deve ser contingente em eventos futuros e deve ser aplicável no curso normal dos
negócios e no caso de inadimplência, insolvência ou falência da empresa ou da contraparte.
10.5.7 Impairment de ativos financeiros
(a)

Ativos mensurados ao custo amortizado

Avaliamos na data de cada balanço se há evidência objetiva de que um ativo financeiro ou grupo
de ativos financeiros está deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos financeiros está deteriorado
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e as perdas por impairment são incorridas somente se há evidência objetiva de impairment como
resultado de um ou mais eventos ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos (um "evento
de perda") e aquele evento (ou eventos) de perda tem um impacto nos fluxos de caixa futuros
estimados do ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode ser estimado de maneira
confiável.
O montante da perda por impairment é mensurado como a diferença entre o valor contábil dos
ativos e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados (excluindo os prejuízos de crédito
futuro que não foram incorridos) descontados à taxa de juros em vigor original dos ativos
financeiros. O valor contábil do ativo é reduzido e o valor do prejuízo é reconhecido na
demonstração do resultado. Se um empréstimo ou investimento mantido até o vencimento tiver
uma taxa de juros variável, a taxa de desconto para medir uma perda por impairment é a atual
taxa efetiva de juros determinada de acordo com o contrato. Como um expediente prático,
podemos mensurar o impairment com base no valor justo de um instrumento utilizando um preço
de mercado observável.
Se, num período subsequente, o valor da perda por impairment diminuir e a diminuição puder
ser relacionada objetivamente com um evento que ocorreu após o impairment ser reconhecido
(como uma melhoria na classificação de crédito do devedor), a reversão dessa perda reconhecida
anteriormente será reconhecida na demonstração do resultado.
10.5.8 Contas a receber de clientes
Correspondem aos valores a receber de clientes pela venda de mercadorias ou prestação de
serviços pela Companhia.
As contas a receber de clientes são inicialmente reconhecidas pelo valor justo e
subsequentemente mensuradas pelo custo amortizado, com o uso do método da taxa de juros
efetiva, menos a provisão para impairment. A provisão para perdas é estabelecida desde o
faturamento com base nas performances apresentadas pelas diversas linhas de negócio e
respectivas expectativas de cobrança até 365 dias do vencimento.
O cálculo da provisão é baseado em estimativas de eficiência para cobrir potenciais perdas na
realização das contas a receber, considerando sua adequação contra a performance dos
recebíveis de cada linha de negócio consistente com a política de impairment de ativos financeiros
ao custo amortizável.
Normalmente, na prática, são reconhecidas ao valor faturado, ajustado pela provisão para ajustálas ao valor de realização, se necessário. O contas a receber de clientes decorrentes de operações
de longo prazo é ajustado a valor presente.
10.5.9 Estoques
Os estoques são apresentados pelo menor valor entre o valor de custo e o valor líquido realizável.
Os custos dos estoques são determinados pelo método do custo médio. O valor líquido realizável
corresponde ao preço de venda estimado dos estoques, deduzido de todos os custos estimados
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para conclusão e dos custos necessários para realizar a venda. É constituída provisão para perdas
para os itens fora de coleção, se necessário.
10.5.10

Imobilizado

O imobilizado é mensurado pelo custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo histórico
inclui o custo de aquisição, formação ou construção. O custo histórico também inclui os custos
de financiamento relacionados à aquisição de ativos qualificados. Os terrenos não são
depreciados.
Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo
separado, conforme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos
futuros associados a esses custos e que possam ser mensurados com segurança. O valor contábil
de itens ou peças substituídos é baixado. Todos os outros reparos e manutenções são lançados
em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos.
A depreciação de outros ativos é calculada usando o método linear para alocar seus custos a seus
valores residuais durante a vida útil estimada, como segue:
Anos
Equipamentos de informática

3,3

Móveis, equipamentos e utensílios

9

Biblioteca

10

Edificações e benfeitorias

25

Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, ao final de
cada exercício. A Companhia revisou a vida útil de seus ativos e concluiu que as taxas de
depreciação utilizadas são condizentes com suas operações em 31 de dezembro de 2016.
O valor contábil de um ativo será imediatamente baixado para seu valor recuperável se o valor
contábil do ativo for maior que seu valor recuperável estimado. Os ganhos e as perdas de
alienações são determinados pela comparação dos resultados com o valor contábil e são
reconhecidos na rubrica “Outras despesas (receitas) operacionais”, na demonstração do
resultado.
10.5.11

Ativos intangíveis

a) Ágio
O ágio é representado pela diferença positiva entre o valor pago ou a pagar e o montante líquido
do valor justo dos ativos e passivos da entidade adquirida e de outros instrumentos de patrimônio
adquiridos/trocados. Se a adquirente apurar a compra desvantajosa, este deve ser reconhecido
na demonstração do resultado, na data de aquisição. O ágio é testado anualmente ou, com maior
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frequência, caso as circunstâncias indiquem que houve redução em seu valor recuperável, para
verificar prováveis perdas (impairment), e contabilizado pelo seu valor de custo, menos as perdas
acumuladas por impairment, que não são revertidas. Os ganhos e as perdas da alienação de uma
entidade incluem o valor contábil do ágio relacionado à entidade vendida.
b) Programas de computador (software) e desenvolvimento de projetos internos
As licenças adquiridas de programas de computador são capitalizadas com base nos custos
incorridos para adquirir os softwares e fazer com que eles estejam prontos para serem utilizados.
Esses custos são amortizados ao longo da vida útil estimada.
Os custos diretamente atribuíveis, que são capitalizados como parte do produto de

software/projeto, incluem os custos com empregados alocados no desenvolvimento de
software/projeto e uma parcela adequada das despesas diretas relevantes.
Os custos com desenvolvimento que não atendem aos critérios de capitalização são reconhecidos
como despesa, conforme incorridos. Os custos de desenvolvimento previamente reconhecidos
como despesas não são reconhecidos como ativo em período subsequente.
Os custos com o desenvolvimento de software/projeto reconhecidos como ativos são amortizados
usando-se o método linear ao longo de suas vidas úteis.
10.5.12

Impairment de ativos não financeiros

Os ativos que têm uma vida útil indefinida, como o ágio, não estão sujeitos à amortização e são
testados anualmente para identificar eventual necessidade de redução ao valor recuperável
(impairment). As revisões de impairment do ágio são realizadas anualmente ou com maior
frequência se eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem um possível impairment.
Os ativos que estão sujeitos à amortização são revisados para a verificação de impairment sempre
que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser
recuperável.
Uma perda por impairment é reconhecida quando o valor contábil do ativo excede seu valor
recuperável, o qual representa o maior valor entre o valor justo de um ativo menos seus custos
de alienação e o seu valor em uso. Para fins de avaliação do impairment, os ativos são agrupados
nos níveis mais baixos para os quais existam fluxos de caixa identificáveis separadamente
(Unidades Geradoras de Caixa (UGCs)). Para fins desse teste, o ágio é alocado para as Unidades
Geradoras de Caixa ou para os grupos de Unidades Geradoras de Caixa que devem se beneficiar
da combinação de negócios da qual o ágio se originou.
Os ativos não financeiros, exceto o ágio, que tenham sido ajustados por impairment, são
revisados subsequentemente para a análise de uma possível reversão do impairment na data do
balanço. Impairment de ágio reconhecido no resultado do exercício não é revertido.
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10.5.13

Fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram
adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios. Elas são inicialmente reconhecidas
pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método
da taxa efetiva de juros.
10.5.14

Empréstimos, financiamentos e debêntures.

São reconhecidos inicialmente pelo valor justo, líquido dos custos da transação incorridos, e são
subsequentemente demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores
captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de resgate é reconhecida na demonstração
do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em andamento, utilizando o
método da taxa de juros efetiva.
São classificados como passivo circulante, a menos que a Companhia tenha um direito
incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após as datas dos
balanços.
10.5.15

Provisão para perdas tributárias, trabalhistas e cíveis

A provisão para perdas relacionadas a processos judiciais e administrativos trabalhistas,
tributários e cíveis é reconhecida quando (i) a Companhia tem uma obrigação presente, legal ou
potencial, como resultado de eventos passados; (ii) é provável que uma saída de recursos seja
necessária para liquidar a obrigação e (iii) uma estimativa confiável do valor possa ser feita.
As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para
liquidar a obrigação, usando uma taxa antes do imposto, a qual reflete as avaliações atuais do
mercado do valor temporal do dinheiro e dos riscos específicos da obrigação. O aumento da
obrigação em decorrência da passagem do tempo é reconhecido como despesa financeira.
10.5.16

Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos

As despesas fiscais do exercício compreendem o Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e a
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL correntes e diferidos. Os impostos são
reconhecidos na demonstração do resultado.
O IRPJ é calculado com base no resultado, ajustado ao lucro real pelas adições e exclusões
previstas na legislação. A CSLL é calculada à alíquota vigente sobre o resultado antes do imposto
de renda ajustado nos termos da legislação vigente. O imposto de renda e a contribuição social
diferidos são calculados sobre prejuízos fiscais, base negativa de contribuição social e
correspondentes diferenças temporárias entre as bases de cálculo do imposto sobre ativos e
passivos e os valores contábeis das demonstrações financeiras. O passivo de imposto de renda e
contribuição social diferidos é integralmente reconhecido, enquanto o ativo depende da
probabilidade de realização. As alíquotas desses impostos, definidas atualmente, são de 25%
para imposto de renda e 9% para contribuição social.
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O imposto de renda diferido ativo é reconhecido somente na proporção da probabilidade de que
o lucro real futuro esteja disponível e contra o qual as diferenças temporárias possam ser usadas.
O imposto de renda e a contribuição social diferidos ativos e passivos são compensados quando
há um direito exequível legalmente de compensar os ativos fiscais circulantes contra os passivos
fiscais circulantes e quando o imposto de renda e a contribuição social diferidos ativos e passivos
se relacionam com o imposto de renda e a contribuição social incidentes pela mesma autoridade
tributável sobre a entidade tributável, em que há intenção de liquidar os saldos em uma base
líquida.
As entidades de ensino superior controladas pela Companhia estão inseridas no Programa
Universidade para Todos - ProUni, que estabelece, através da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de
2005, isenção de determinados impostos federais (PIS, Cofins, IRPJ e CSLL) as instituições de
ensino superior que concedam bolsas de estudo integrais e parciais a alunos de baixa renda
matriculados em cursos de graduação tradicional e graduação tecnológica.
Conforme facultado pela legislação tributária, certas controladas, cujo faturamento anual do
exercício anterior tenha sido inferior a R$78.000, optaram pelo regime de lucro presumido. Para
essas Sociedades, a base de cálculo do imposto de renda é calculada à razão de 8% e a da
contribuição social à razão de 12% sobre as receitas brutas (32% quando a receita for
proveniente da prestação de serviços e 100% das receitas financeiras), sobre as quais se aplicam
as alíquotas regulares do imposto de renda e da contribuição social.
10.5.17

Lucro por ação básico e diluído

O lucro básico por ação é calculado mediante a divisão do lucro atribuível aos acionistas da
Companhia pela quantidade média ponderada de ações ordinárias emitidas durante o exercício,
excluindo as ações ordinárias compradas pela Companhia e mantidas como ações em tesouraria.
O lucro diluído por ação é calculado ajustando-se à média ponderada da quantidade de ações
ordinárias em circulação supondo a conversão de todas as ações ordinárias potenciais que
provocariam diluição. A Companhia tem apenas opções de compra de ações com potenciais
efeitos diluidores.
10.5.18

Benefícios a empregados - remuneração com base em ações

A Companhia oferece a administradores (para membros do conselho, considera apenas
conselheiros independentes) e empregados considerados estratégicos um plano de remuneração,
liquidado em ações. O valor justo das opções concedidas é reconhecido como despesa durante o
período no qual o direito é adquirido, que representa o período durante o qual as condições
específicas de aquisição de direitos devem ser atendidas. A contrapartida é registrada a crédito
em reservas de capital - outorga de opções de ações no patrimônio líquido. Nas datas dos
balanços, a Companhia revisa suas estimativas da quantidade de opções cujos direitos devem ser
adquiridos com base nas condições estabelecidas. O impacto da revisão das estimativas iniciais,
se houver, é reconhecido na demonstração do resultado, prospectivamente.
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10.5.19

Arrendamentos

A Companhia arrenda certos bens do imobilizado. Os arrendamentos do imobilizado, nos quais a
Companhia detém, substancialmente, todos os riscos e benefícios da propriedade, são
classificados como arrendamentos financeiros. Estes são capitalizados no início do arrendamento
pelo menor valor entre o valor justo do bem arrendado e o valor presente dos pagamentos
mínimos do arrendamento.
Cada parcela paga do arrendamento é alocada, parte ao passivo e parte aos encargos financeiros,
para que, dessa forma, seja obtida uma taxa de juros efetiva constante sobre o saldo da dívida
em aberto. As obrigações correspondentes, líquidas dos encargos financeiros, são incluídas em
empréstimos. Os juros das despesas financeiras são reconhecidos na demonstração do resultado
durante o período do arrendamento, para produzir uma taxa periódica constante de juros sobre
o saldo remanescente do passivo para cada período. O imobilizado adquirido por meio de
arrendamentos financeiros é depreciado durante a vida útil-econômica do ativo.
Os pagamentos efetuados para arrendamentos operacionais (líquidos de quaisquer incentivos
recebidos do arrendador) são reconhecidos na demonstração do resultado pelo método linear,
durante o período do arrendamento.
10.5.20

Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes

Demonstrados pelos valores de realização (ativos) e pelos valores conhecidos ou calculáveis,
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos
(passivos).
10.5.21

Capital social

As ações ordinárias da Companhia são classificadas no patrimônio líquido.
Os custos incrementais diretamente atribuíveis à emissão de novas ações ou opção são
demonstrados no patrimônio líquido como uma dedução do valor captado, líquida de impostos.
Quando qualquer controlada da Companhia eventualmente adquirir ações do capital da própria
Companhia (ações em tesouraria), o valor pago, incluindo quaisquer custos adicionais
diretamente atribuíveis (líquidos do imposto de renda), é deduzido do capital atribuível aos
acionistas da Companhia até que as ações sejam canceladas ou reemitidas. Quando essas ações
são subsequentemente reemitidas, qualquer valor recebido, líquido de quaisquer custos
adicionais da transação, diretamente atribuíveis, e dos respectivos efeitos do IRPJ e da CSLL, é
incluído no capital atribuível aos acionistas da Companhia.
10.5.22

Reconhecimento de receita

A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização
de produtos e serviços no curso normal das atividades da Companhia. A receita é apresentada
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líquida de impostos, devoluções, abatimentos e descontos e ajuste a valor presente, bem como
após a eliminação das vendas entre empresas da Companhia.
O ajuste a valor presente reconhecido em contrapartida ao Contas a Receber é apresentado junto
à receita, pois a Companhia entende que faz parte da operação viabilizar o financiamento das
mensalidades dos alunos.
A Companhia reconhece a receita quando: (a) o valor da receita pode ser mensurado com
segurança; (b) é provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a Companhia; e
(c) critérios específicos tiverem sido atendidos para cada uma das atividades da Companhia,
conforme descrição a seguir. O valor da receita não é considerado como mensurável com
segurança até que todas as contingências relacionadas com a venda tenham sido resolvidas. A
Companhia baseia suas estimativas em resultados históricos, levando em consideração o tipo de
cliente, o tipo de transação e as especificações de cada venda.
Venda de produtos
A receita pela venda de produtos é reconhecida quando os riscos significativos e os benefícios de
propriedade dos produtos são transferidos para o comprador. A Companhia adota como política
de reconhecimento de receita, portanto, a data em que o produto é entregue ao comprador.
Os recebimentos antecipados de venda de coleções didáticas são registrados na rubrica
“Adiantamentos de clientes” e reconhecidos na entrega do material.
Venda de serviços
A receita da Companhia consiste principalmente na prestação de serviços de cursos de ensino
superior (graduação) e é reconhecida tendo como base os serviços realizados até a data de
encerramento do balanço. As mensalidades dos cursos e os respectivos descontos variam de
acordo com o curso, a unidade ou o termo acadêmico são cobradas seis mensalidades, sendo a
primeira considerada usualmente como matrícula. O vínculo dos alunos acontece sempre em
períodos semestrais e a renovação por parte do aluno acontece dependendo do atendimento das
obrigações acadêmicas e contratuais (pagamentos), no final do semestre letivo.
Os seguintes critérios são observados quando do reconhecimento da receita dos contratos dos
alunos, conforme a forma de pagamento do serviço: a existência de um contrato válido e
assinado, o valor dos serviços é facilmente identificável e é provável que a entidade receberá a
contraprestação dos serviços prestados.
Em se tratando de aluno beneficiário do Programa FIES,

estes necessitam executar

procedimentos adicionais para validação e aditamento do contrato junto ao FNDE (Fundo Nacional
de Desenvolvimento de Educação), a Companhia, de forma conservadora, realiza procedimentos
adicionais de validação e conferência, com a finalidade de garantir que o recebimento dessas
parcelas ocorrerá de forma normal e recorrente, lembrando, ainda, que o aluno já assinou um
Contrato de Prestação de serviços educacionais anteriormente com a Instituição.
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Para as mensalidades dos cursos de educação à distância – EAD, é repassado ao polo parceiro
que ministra as aulas telepresenciais um percentual entre 30% e 36%, conforme a opção de cada
polo. Assim a receita é reconhecida sobre os percentuais de 70% ou 64%, respectivamente.
O polo é uma unidade operacional local que pode ser tanto própria quanto de terceiros (parceiros)
e tem a responsabilidade de oferecer a estrutura ao aluno em recursos audiovisuais, biblioteca e
informática, de modo que suportem a prática do ensino à distância.
10.5.23

Receitas financeiras

As receitas são reconhecidas conforme o prazo decorrido, usando o método da taxa efetiva de
juros. Quando uma perda é identificada em relação a uma conta a receber, a Companhia reduz
o valor contábil para seu valor recuperável, que corresponde ao fluxo de caixa futuro estimado,
descontado à taxa efetiva de juros original do instrumento. Subsequentemente, à medida que o
tempo passa, os juros são incorporados às contas a receber, em contrapartida à receita
financeira, sendo esta calculada pela mesma taxa efetiva de juros utilizada para apurar o valor
recuperável, ou seja, a taxa original das contas a receber.
10.5.24

Distribuição de dividendos

A distribuição de dividendos para os acionistas da Companhia é reconhecida como um passivo
em suas demonstrações financeiras nas datas dos balanços, com base no seu estatuto social.
Qualquer valor acima do mínimo obrigatório somente é provisionado na data em que é aprovado
pelos órgãos estatutários competentes da Companhia.
10.5.25

Novas normas, alterações e interpretações de normas

As seguintes normas foram emitidas pelo IASB mas não estão em vigor para o exercício de 2016.
A adoção antecipada de normas, embora encorajada pelo IASB, não é permitida no Brasil, pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Seus futuros impactos estão sendo avaliados pela
Administração.
(i) IFRS 15 - Receita de Contratos com Clientes
Essa nova norma traz os princípios que uma entidade aplicará para determinar a mensuração da
receita e quando ela é reconhecida. Essa norma baseia-se no princípio de que a receita é
reconhecida quando o controle de um bem ou serviço é transferido a um cliente, assim, o princípio
de controle substituirá o princípio de riscos e benefícios. Ela entra em vigor em 1º de janeiro de
2018 e substitui a IAS 11/CPC17 - "Contratos de Construção", IAS 18/CPC 30 - "Receitas" e
correspondentes interpretações.
(ii) IFRS 9 - Instrumentos Financeiros
Aborda a classificação, a mensuração e o reconhecimento de ativos e passivos financeiros. A
versão completa do IFRS 9 foi publicada em julho de 2014, com vigência para 1º de janeiro de
2018, e substitui a orientação no IAS 39/CPC38, que diz respeito à classificação e à mensuração
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de instrumentos financeiros. As principais alterações que o IFRS 9 traz são: (i) novos critérios de
classificação de ativos financeiros; (ii) novo modelo de impairment para ativos financeiros, híbrido
de perdas esperadas e incorridas, em substituição ao modelo atual de perdas incorridas; e (iii)
flexibilização das exigências para adoção da contabilidade de hedge.
(iii) IFRS 16 – Operações de Arrendamento Mercantil
Com essa nova norma, os arrendatários passam a ter que reconhecer o passivo dos pagamentos
futuros e o direito de uso do ativo arrendado para praticamente todos os contratos de
arrendamento mercantil, incluindo os operacionais, podendo ficar fora do escopo dessa nova
norma determinados contratos de curto prazo ou de pequenos montantes.

Os critérios de

reconhecimento e mensuração dos arrendamentos nas demonstrações financeiras dos
arrendadores ficam substancialmente mantidos. O IFRS 16 entra em vigor para exercícios
iniciados em ou após 1o de janeiro de 2019 e substitui o IAS 17/CPC 06 - "Operações de
Arrendamento Mercantil" e correspondentes interpretações.
Não há outras normas IFRS ou interpretações IFRIC que ainda não entraram em vigor que
poderiam ter impacto significativo sobre as demonstrações financeiras da Companhia.
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10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras
a. os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não
aparecem no seu balanço patrimonial (off-balance sheet items), tais como:

i.

arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos

Os nossos Diretores confirmam que os imóveis utilizados em nossa operação são
predominantemente alugados e são formalizados por meio de contratos de locação, apresentando
um prazo médio de 10 anos. O registro contábil destas despesas é efetuado mensalmente, de
acordo com a competência, por isso que tais despesas não são registradas integralmente nas
nossas Demonstrações Financeiras. No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 a
despesa da Companhia com a locação dos imóveis utilizados em nossa operação foi da ordem de
R$394 milhões. De acordo com os contratos firmados com terceiros, o montante de aluguéis de
imóveis a vencer nos anos posteriores é de R$2,4 bilhões, em 31 de dezembro de 2016.

ii.

carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e

responsabilidades, indicando respectivos passivos
Os nossos Diretores fazem referência a nossa carteira de recebíveis, cujo prazo de vencimento é
superior a 365 dias, já reconhecida como perdas e que podem gerar receitas futuras. Estes títulos
não são registrados no nosso ativo, justamente porque entendemos que são de difícil
recuperabilidade. Na data do término do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016,
nossa carteira de recebíveis já reconhecida como perda era da ordem de R$ 605,9 milhões.

iii.

contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços

Na data deste Formulário de Referência não possuímos contratos de futura compra e venda de
produtos ou serviços.

iv.

contratos de construção não terminada

Na data deste Formulário de Referência não possuímos contratos de construção não terminada.

v.

contratos de recebimentos futuros de financiamentos

Na data deste Formulário de Referência não possuímos contratos de recebimentos futuros de
financiamento.
b. outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
Os nossos Diretores informam que não detemos outros itens que não estejam registrados nas
nossas demonstrações financeiras.
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10.7 - Comentários sobre itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
indicados no item 10.6
a.

como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas,

o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações
financeiras do emissor


Arrendamentos mercantis operacionais passivos

Conforme comentado anteriormente, na seção 10.6, os nossos Diretores confirmam que a nossa
Companhia possui contratos de aluguéis, correspondem aos espaços utilizados pelas nossas
unidades de ensino superior e básico. Esses contratos possuem um prazo médio de 10 anos e
prevê uma correção anual. Além disso, ressaltamos que o seu reconhecimento contábil é
registrado no mês de competência. Estes contratos impactam o custo de serviços prestados da
Companhia, afetando o resultado operacional.


Carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e

responsabilidades, indicando respectivos passivos
Conforme comentado anteriormente, na seção 10.6, para os créditos vencidos a mais de 365
dias, os nossos Diretores mencionam que se alterou o seu registro contábil, encerrando o seu
saldo em “contas a receber” e reconhecendo como perdas. Contudo, os direitos de recebimentos
e os esforços de cobrança são mantidos, quando recebidos são reconhecidos no nosso resultado.
b.

natureza e o propósito da operação



Arrendamentos mercantis operacionais passivos

Os nossos Diretores justificam que o propósito desta operação corresponde aos aluguéis de
imóveis para a operação das nossas unidades de ensino superior e básico.


Carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e

responsabilidades, indicando respectivos passivos
Os nossos Diretores justificam que o propósito desta operação corresponde às mensalidades de
alunos do ensino superior com vencimento superior a 365 dias
c.

como natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos

gerados em favor do emissor em decorrência da operação


Arrendamentos mercantis operacionais passivos

Os nossos Diretores reconhecem que de acordo com os contratos firmados com terceiros o
montante de aluguéis de imóveis a vencer nos anos posteriores (o prazo dos contratos é em
média de 10 anos) é de R$2,4 bilhões, em 31 de dezembro de 2016.
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Carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e

responsabilidades, indicando respectivos passivos
Os nossos Diretores informam que não temos qualquer passivo referente aos recebíveis, uma vez
que esses foram integralmente reconhecidos como perdas no resultado no momento em que se
apresentaram vencidos a mais de 365 dias.
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10.8 - Plano de negócios
a.

Investimentos, incluindo:

i.

descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos

investimentos previstos
A Companhia anualmente aprova e apresenta ao mercado projeções de seus investimentos
(CAPEX), quando da atualização anual de seu Formulário de Referência, na forma prevista na
regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários, a qual é registrada na seção 11 de seu
Formulário de Referência, oportunidade em que poderá ser apresentada uma descrição
quantitativa dos seus investimentos.
Usualmente, a Companhia utiliza os recursos oriundos da geração de caixa e a reserva de
investimento, constituída nos termos do artigo 42 do Estatuto Social da Companhia para
manutenção das atividades da Companhia, abrangendo, dentro outras, a manutenção das nossas
unidades.
Para o exercício de 2017, os investimentos necessários para manutenção das atividades da
Companhia, abrangendo, dentro outros, a manutenção das nossas unidades, serão arcados com
recursos oriundos da geração de caixa de nossas atividades e reserva de investimento, constituída
nos termos do artigo 42 do Estatuto Social da Companhia.
Cabe ressaltar que o montante do lucro líquido não distribuído a título de dividendos relativamente
ao exercício social de 2016, deduzida a reserva legal, será integralmente alocado na reserva
estatutária prevista no artigo 42 do Estatuto Social da Companhia, reserva de investimento, não
sendo necessária a aprovação de qualquer destinação de valores para a reserva de orçamento
de capital.

ii.

fontes de financiamento dos investimentos

Para os investimentos futuros, durante o exercício social de 2017, os nossos Diretores utilizarão
a nossa geração de caixa, a reserva de investimentos, bem como eventuais empréstimos junto a
bancos de primeira.
iii.

desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

Andamento do processo de aprovação pela Conselho Administrativo de Defesa do Consumidor
(“CADE”) da combinação de negócios das companhias (Kroton e Estácio):
Em 3 de fevereiro de 2017, após o fechamento do pregão da BM&FBOVESPA, foi encerrada a
fase de análise do caso no âmbito da Superintendência Geral do CADE ("SG"), com o processo
sendo remetido ao Tribunal do CADE, dentro do trâmite previsto no art. 57, II da Lei nº
12.529/2011 e no Regimento Interno do CADE. Nos termos do parecer não-vinculante bem como
da notícia publicada pela assessoria de comunicação social do CADE naquela data, a SG identificou
preocupações concorrenciais, razão pela qual, seguindo o rito previsto na Lei nesses casos,
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submeteu sua impugnação ao Tribunal do CADE, para que este avalie, segundo seu juízo, o
acolhimento da recomendação da SG, ou eventuais remédios cabíveis.
b.

desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos,

patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade
produtiva do emissor
Segundo os nossos Diretores, a incorporação das ações da Anhanguera em 2014, já comentada
nesse Formulário, está impactando positivamente a nossa capacidade em ofertar cursos de Ensino
a Distância e Presencial, com uma maior cobertura geográfica e atendendo a um número
significativo de alunos.
c.

novos produtos e serviços

i.

descrição das pesquisas em andamento já divulgadas

Os nossos Diretores entendem que este item não é aplicável, uma vez que não possuímos
nenhuma pesquisa em andamento já divulgada.

ii.

montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos

produtos ou serviços
Os nossos Diretores entendem que este item não é aplicável, uma vez que não possuímos gastos
para desenvolvimento de novos produtos ou serviços.

iii.

projetos em desenvolvimento já divulgados

Os nossos Diretores entendem que este item não é aplicável, uma vez que não há projetos em
desenvolvimento já divulgados.

iv.

montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou

serviços
Os nossos Diretores entendem que este item não é aplicável, uma vez que não possuímos gastos
para desenvolvimento de novos produtos ou serviços.
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10.9 - Outros fatores com influência relevante
Os nossos Diretores entendem que este item não é aplicável, uma vez que não existem outros
fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional da nossa Companhia.
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a. Objeto da projeção
Possuímos projeções financeiras relativas à (i) Receita Líquida, (ii) Juros e Mora sobre
Mensalidades pagas com Atraso, (iii) Custos e Despesas não Recorrentes, (iv) EBITDA
Ajustado, (v) EBITDA, (vi) Margem EBITDA Ajustada e Margem EBITDA, (vii) Amortização
de Intangível, (viii) Lucro Líquido, (ix) Lucro Líquido Ajustado, (x) Capex (investimentos)
total, incluindo Capex Recorrente e de Manutenção e de Projetos Especiais. Todas as
projeções são referentes ao período correspondente ao exercício social de 2017.
A Receita Líquida é decorrente da Receita Bruta, com a subtração de suas respectivas
deduções. A projeção divulgada pela Kroton é referente ao valor nominal da Receita
Líquida.
Os Juros e Mora sobre Mensalidades pagas com Atraso são os nossos recebimentos que
embora derivem da operação, são classificados contabilmente como Receita Financeira.
Os Itens não Recorrentes são itens exclusivamente considerados extraordinários, como
custos de demissões advindos de reestruturações de nossas operações, despesas
relacionadas a pagamento de multas ou aquisições, além de atividade de integração de
nossas operações de M&A. Fornecemos em nossos relatórios trimestrais informações
detalhadas de tais custos e despesas não recorrentes.
Calculamos o EBITDA como o lucro antes do imposto de renda e contribuição social, do
resultado financeiro e das despesas de depreciação e amortização.
O EBITDA Ajustado é uma resultante do EBITDA, desconsiderando itens não recorrentes.
Divulgamos ainda a Margem EBITDA Ajustada e Margem EBITDA, que são resultantes da
divisão do EBITDA Ajustado e EBITDA pela Receita Líquida da Kroton.
A Amortização de Intangível refere-se à amortização do intangível dos ativos que foram
adquiridos pela Companhia.
Calculamos o Lucro Líquido como o lucro após o imposto de renda e contribuição social,
o resultado financeiro e das despesas de depreciação e amortização.
Desse modo, o Lucro Líquido Ajustado é uma resultante do Lucro Líquido, excluindo
amortização do intangível e itens não recorrentes.
Nosso Capex (investimentos) Recorrente e de Manutenção é calculado de acordo com as
estimativas da Companhia, baseadas nos montantes necessários para a condução
adequada de nossos Negócios. Por sua vez, os investimentos em Projetos Especiais
compreendem os montantes relacionados à expansão de unidades de Ensino Superior já
existentes, bem como aquisição de Imóveis visando a expansão de nossos Negócios.
Também possuímos estimativas operacionais em relação a (i) número de unidades em
parceria, (ii) número de unidades próprias, (iii) número de alunos advindos das potenciais
novas unidades em parceria e novas unidades próprias.
Como unidades em parceria entende-se unidades operadas por parceiros. Os parceiros
são responsáveis por toda a infraestrutura local oferecida bem como por uma série de

PÁGINA: 320 de 518

Formulário de Referência - 2017 - KROTON EDUCACIONAL S.A.

Versão : 12

11.1 - Projeções divulgadas e premissas
prestações de serviços administrativos e complementares aos alunos. Em contrapartida
a estes serviços, os parceiros recebem uma parcela da receita arrecadada pela
Companhia.
Unidades próprias são unidades operadas pela Companhia sem o intermédio de parceiros.
As estimativas são dados hipotéticos e não constituem promessa de nosso desempenho.
b. Período projetado e o prazo de validade da projeção
As projeções financeiras são válidas para o ano de 2017.
O potencial de expansão futuro refere-se aos exercícios de 2018 e 2028, conforme
indicado. O potencial de expansão futuro será válido até a divulgação das projeções
financeiras para o ano de 2018, data em que serão reavaliadas.

As estimativas de expansão potencial se baseiam em premissas apuradas no exercício
social de 2017, as quais podem sofrem alterações significativas não passíveis de
previsão no momento em que foram elaboradas
c. Premissas da projeção, com a indicação de quais podem ser influenciadas
pela administração da Companhia
As projeções apresentadas para o exercício social de 2017 foram elaboradas a partir de
estimativas com base em nosso orçamento gerencial para o ano em curso, com base nos números
efetivos e apurados em 2016.
Já o potencial de expansão futuro para 2018 e 2028 foi calculado com base em estimativas
internas que consideram o cenário regulatório atual e potencial de crescimento do mercado de
graduação no Brasil.
Entendemos que a nossa administração tem controle sobre parte das estimativas/premissas
analisadas para fins da elaboração das nossas projeções. No entanto, ressaltamos que tal análise
baseia-se também em premissas de tendências futuras à época que afetariam, ou poderiam vir
a afetar, nossos negócios, estando sujeitos a riscos e incertezas.
Nossas premissas dependem de fatores que escapam ao controle da Administração, incluindo:





aprovações e licenças necessárias para homologação dos projetos;
condições de mercado, do desempenho da economia brasileira, do setor educacional e dos
mercados internacionais;
edição de novas leis e regulamentos e/ou alterações nas leis e regulamentos existentes
que se aplicam ao setor educacional, como tributos, tarifas e ambiente regulatório; e
demais fatores a que estamos sujeitos, conforme descritos na seção Fatores de Risco deste
Formulário de Referência.

Vale ressaltar que as projeções são estimativas e não constituem promessa de desempenho.
Desse modo, caso ocorra qualquer alteração nas premissas tomadas por nossa Administração,
podemos revisar as estimativas, para patamar superior ou inferior, de acordo com as novas
expectativas atualizadas.
d. Valores dos indicadores que são objeto da projeção:
Potencial de Expansão 2018
Item

Valor Acumulado
Aproximado
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Unidades em Parceria

1.138 unidades

Unidades Próprias

152 unidades

Potencial de Expansão 2028
Item

Valor Acumulado
Aproximado

Unidades em Parceria

2.776 unidades

Unidades Próprias

234 unidades

Alunos nas unidades novas*

650 mil alunos

EBITDA das unidades novas*

R$ 1 bilhão

Capex referente às unidades novas*

R$ 640 milhões

* Os números de alunos, EBITDA e Capex reportados na tabela acima referem-se
exclusivamente ao acréscimo estimado derivado do aumento no número de unidades em
parceira e unidades próprias de 988 para 2.776 e de 122 para 234, respectivamente.
Projeções 2017
Item

Valor Aproximado

Receita Líquida

R$ 5.485 milhões

EBITDA

R$ 2.195 milhões

Margem EBITDA

40,0%

Juros e Mora sobre Mensalidades

R$ 135 milhões

Custos e Despesas não recorrentes

R$ 225 milhões

EBITDA Ajustado

R$ 2.420 milhões

Margem EBITDA Ajustada

44,1%

Lucro Líquido

R$ 1.725 milhões

Margem Líquida

31,5%

Amortização de Intangível1

R$ 155 milhões

Lucro Líquido Ajustado

R$ 2.105 milhões

Margem Líquida Ajustada

38,4%

Capex (total)2

8,9% da Receita Líquida

¹ Amortização de ágio
2
Capex desconsidera a venda de imóveis, que em 2016 somou R$ 29,1 milhões. Em
2016, o Capex líquido da venda de imóveis atingiu 8,0% da Receita Líquida do período.
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Projeções 2016
Item

Valor Aproximado

Receita Líquida

R$ 5.102 milhões

EBITDA

R$ 1.928 milhões

Margem EBITDA

37,8%

Juros e Mora sobre Mensalidades

R$ 140 milhões

Custos e Despesas não recorrentes¹

R$ 150 milhões

EBITDA Ajustado

R$ 2.218 milhões

Margem EBITDA Ajustada

43,5%

Lucro Líquido

R$ 1.522 milhões

Amortização de Intangível²

R$ 173 milhões

Lucro Líquido Ajustado

R$ 1.845 milhões

Capex (total)

8,0% da Receita Líquida

¹ Ex-ganho de capital da Uniasselvi ² Amortização de ágio

Projeções 2015
Item

Valor Aproximado

Receita Líquida

R$ 5.210 milhões

EBITDA

R$ 1.695 milhões

Margem EBITDA

32.50%

Juros e Mora sobre Mensalidades

R$ 106 milhões

Custos e Despesas não recorrentes

R$ 129 milhões

EBITDA Ajustado

R$ 1.930 milhões

Margem EBITDA Ajustada

37.0%

Lucro Líquido

R$ 1.125 milhões

Amortização de Intangível

R$ 186 milhões

Lucro Líquido Ajustado

R$ 1.440 milhões

Capex (total)

7,5% da Receita Líquida

Projeções 2014

PÁGINA: 323 de 518

Formulário de Referência - 2017 - KROTON EDUCACIONAL S.A.

Versão : 12

11.1 - Projeções divulgadas e premissas
Item

Valor
Aproximado

Receita Líquida

R$ 4.700 milhões

EBITDA

R$ 1.346 milhões

Margem EBITDA

28,64%

Juros e Mora sobre Mensalidades

R$ 73 milhões

Custos e Despesas não recorrentes

R$ 81 milhões

EBITDA Ajustado

R$ 1.500 milhões

Margem EBITDA Ajustada

31,91%

Lucro Líquido

R$ 1.000 milhões

Amortização de Intangível

R$ 49 milhões

Lucro Líquido Ajustado

R$ 1.130 milhões

Capex (Recorrente e de Manutenção)

6,0% da Receita
Líquida

Capex (Projetos Especiais) – Expansão
e Aquisição de imóveis ou terrenos

4,0% da Receita
Líquida
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11.2 - Acompanhamento e alterações das projeções divulgadas
a) Informar quais estão sendo substituídas por novas projeções incluídas no formulário e
quais delas estão sendo repetidas no formulário
Não há a substituição em relação aquelas divulgadas por nós em 2014, 2015, 2016 e 2017. As projeções
apresentadas no Item 11.1(d) deste Formulário de Referência, referentes aos anos de 2014, 2015, 2016 e
2017, foram mantidas e amplamente divulgadas por nós ao mercado e aos nossos acionistas por meio de
apresentações públicas.
Houve a inclusão de potencial de expansão futura para os anos de 2018 e 2028, conforme abaixo:

Potencial de Expansão 2018
Item

Valor Acumulado
Aproximado

Unidades em Parceria

1.138 unidades

Unidades Próprias

152 unidades

Potencial de Expansão 2028
Item

Valor Acumulado
Aproximado

Unidades em Parceria

2.776 unidades

Unidades Próprias

234 unidades

Alunos nas unidades novas*

650 mil alunos

EBITDA das unidades novas*

R$ 1 bilhão

Capex referente às unidades novas*

R$ 640 milhões

* Os números de alunos, EBITDA e Capex reportados na tabela acima referem-se exclusivamente
ao acréscimo derivado do aumento no número de unidades em parceira e unidades próprias de 988
para 2.776 e de 122 para 234, respectivamente.
b) Quanto às projeções relativas a períodos já transcorridos, comparar os dados projetados
com o efetivo desempenho dos indicadores, indicando com clareza as razões que levaram a
desvios nas projeções.
Projeções 2016
Item

Valor Aproximado

Receita Líquida

R$ 5.102 milhões

EBITDA

R$ 1.928 milhões

Margem EBITDA

37,8%

Juros e Mora sobre Mensalidades

R$ 140 milhões

Custos e Despesas não recorrentes¹

R$ 150 milhões

EBITDA Ajustado

R$ 2.218 milhões

Margem EBITDA Ajustada

43,5%

Lucro Líquido

R$ 1.522 milhões
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Amortização de Intangível²

R$ 173 milhões

Lucro Líquido Ajustado

R$ 1.845 milhões

Capex (total)

8,0% da Receita Líquida

¹ Ex-ganho de capital da Uniasselvi ² Amortização de ágio

Realizado 2016
Item

Valor Aproximado

Receita Líquida

R$ 5.245 milhões

EBITDA

R$2.089 milhões

Margem EBITDA

39,8%

Juros e Mora sobre Mensalidades

R$ 135 milhões

Custos e Despesas não recorrentes1

R$ 212 milhões

EBITDA Ajustado

R$ 2.300 milhões

Margem EBITDA Ajustada

43,9%

Lucro Líquido

R$ 1.619 milhões

Amortização de Intangível2

R$ 177 milhões

Lucro Líquido Ajustado

R$ 2.008 milhões

Capex (total)3

8,0% da Receita Líquida

¹ Ex-ganho de capital da Uniasselvi
² Amortização de ágio
3
Líquido da venda de imóveis

Após o encerramento do ano fiscal de 2016, verificamos as seguintes divergências com os números
divulgados:


Receita Líquida: a nossa receita líquida foi 2,8% superior ao projetado, principalmente
impulsionada pela alta no ticket médio Presencial e EAD, com os impactos positivos do reajuste
anual de mensalidades, melhora no mix de cursos e lançamento de novos cursos, bem como aos
resultados positivos dos processos de captação e rematrículas durante o ano de 2016;



EBITDA: nosso EBITDA superou em 8,3% nossas expectativas, em função dos contínuos ganhos
de eficiência e sinergia em nossos diferentes segmentos de atuação, incluindo o software de
Pesquisa Operacional (PO), que tem gerado ganhos no processo de enturmação, a otimização do
desempenho de EAD de Anhanguera e as reduções de custos e despesas advindas do projeto de

strategic sourcing. Com isso, apresentamos uma margem EBITDA de 39,8%, melhor em 2,0 p.p.
frente ao guidance;


Juros e Mora sobre Mensalidades: o montante foi 3,8% abaixo do projetado, refletindo o maior
volume de negociações nos segmentos Presencial e EAD;



Custos de Despesas não Recorrentes: O montante de custos e despesas não recorrentes foi
41,1% acima do guidance, com uma aceleração de gastos relacionados com integrações e com
PÁGINA:
a operação de fusão com a Estácio; rescisões, especialmente relacionadas à melhora
na326 de 518

Formulário de Referência - 2017 - KROTON EDUCACIONAL S.A.

Versão : 12

11.2 - Acompanhamento e alterações das projeções divulgadas
enturmação de alunos, com os benefícios do software de Pesquisa Operacional; reestruturação
de unidades presenciais; e outros custos e despesas, como os vinculadas aos projetos de

greenfields, com a abertura de mais duas unidades para o início de 2017.


Capex (Recorrentes, de Manutenção e de Projetos Especiais: O total de Capex ficou em 8,0% da
Receita Líquida, em linha com o projetado. Esse montante considera a venda de imóveis realizada
no período, que somou R$ 29,1 milhões. Ao desconsiderar esse efeito, o total de investimentos
seria de R$ 448,0 milhões em 2016 ou 8,5% da receita líquida do ano.

Projeções 2015
Item

Valor Aproximado

Receita Líquida

R$ 5.210 milhões

EBITDA

R$ 1.695 milhões

Margem EBITDA

32.50%

Juros e Mora sobre Mensalidades

R$ 106 milhões

Custos e Despesas não recorrentes

R$ 129 milhões

EBITDA Ajustado

R$ 1.930 milhões

Margem EBITDA Ajustada

37.0%

Lucro Líquido

R$ 1.125 milhões

Amortização de Intangível

R$ 186 milhões

Lucro Líquido Ajustado

R$ 1.440 milhões

Capex (total)

7,5% da Receita Líquida

Realizado 2015
Item

Valor Aproximado

Receita Líquida

R$ 5.265 milhões

EBITDA

R$1.875 milhões

Margem EBITDA

36.60%

Juros e Mora sobre Mensalidades

R$ 109 milhões

Custos e Despesas não recorrentes

R$ 196 milhões

EBITDA Ajustado

R$ 2.179 milhões

Margem EBITDA Ajustada

41.4%

Lucro Líquido

R$ 1.396 milhões

Amortização de Intangível

R$ 194 milhões

Lucro Líquido Ajustado

R$ 1.785 milhões

Capex (total)

8,3% da Receita Líquida
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Após o encerramento do ano fiscal de 2015, verificamos as seguintes divergências com os números
divulgados:


Receita Líquida: a nossa receita líquida foi 1,1% superior ao que havíamos projetado devido,
principalmente, ao processo de captação e rematrículas dos nossos cursos no 2º semestre de
2015;



EBITDA: os nossos custos e despesas no 2º semestre de 2015 foram menores em relação ao
orçado inicialmente, em razão de uma maior diluição de custos fixos e variáveis, obtidos
notadamente na maior eficiência na gestão da estrutura de matriz curricular além de menor nível
de custos e despesas de marketing, o que gerou um impacto positivo em nosso EBITDA, de
12,9% acima do projetado;



Custos de Despesas não Recorrentes: O montante de custos e despesas não recorrentes foi
51,6% menor que o orçado devido à postergação e cancelamento de despesas previstas;



Juros e Mora sobre Mensalidades: devido à maior efetividade no processo de cobrança e
recuperação das mensalidades atrasadas e não pagas, o montante recebido em 2015 a título de
juros e mora sobre as mensalidades foi ligeiramente superior ao projetado para o período;



Capex (Recorrentes, de Manutenção e de Projetos Especiais: O total de capex ficou 0,8 p.p. acima
do projetado devido ao maior nível de desembolsos em capex recorrente, compensados, em
parte, pelo menor nível de capex relacionados a projetos especiais.

Projeções 2014
Item

Valor Aproximado

Receita Líquida

R$ 4.700 milhões

EBITDA

R$ 1.346 milhões

Margem EBITDA

28,64%

Juros e Mora sobre Mensalidades

R$ 73 milhões

Custos e Despesas não recorrentes

R$ 81 milhões

EBITDA Ajustado

R$ 1.500 milhões

Margem EBITDA Ajustada

31,91%

Lucro Líquido

R$ 1.000 milhões

Amortização de Intangível

R$ 49 milhões

Lucro Líquido Ajustado

R$ 1.130 milhões

Capex (Recorrente e de Manutenção)

6,0% da Receita Líquida

Capex (Projetos Especiais) – Expansão e
Aquisição de imóveis ou terrenos

4,0% da Receita Líquida
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Realizado 2014
Item

Valor Realizado

Receita Líquida

R$3,775 bilhões

EBITDA

R$ 1,357 bilhão

Margem EBITDA

35,9%

Juros e Mora sobre Mensalidades

R$ 66 milhões

Custos e Despesas não recorrentes

R$ 100 milhões

EBITDA Ajustado

R$ 1,456 bilhões

Margem EBITDA Ajustada

38,6%

Lucro Líquido

R$ 1,001 bilhão

Amortização de Intangível

R$ 116 milhões

Lucro Líquido Ajustado

R$ 1,216 bilhão

Capex (Recorrente e de Manutenção)

7,8% da Receita Líquida

Capex (Projetos Especiais) – Expansão e
Aquisição de imóveis ou terrenos

2,4% da Receita Líquida

Após o encerramento do ano fiscal de 2014, verificamos as seguintes divergências com os números
divulgados:


Receita Líquida: a nossa receita líquida foi 2,6% superior ao que havíamos projetado devido,
principalmente, ao processo de captação e rematrículas dos nossos cursos no 2º semestre de
2014 que foi acima do esperado;



EBITDA: os nossos custos e despesas no 2º semestre de 2014 foram menores em relação ao
orçado inicialmente, em razão de uma maior diluição de custos fixos e variáveis, obtidos
notadamente na maior eficiência na gestão da estrutura de matriz curricular além de menor nível
de custos e despesas de marketing, o que gerou um impacto positivo em nosso EBITDA, de
13,5% acima do projetado;



Juros e Mora sobre Mensalidades: devido à maior efetividade no processo de cobrança e
recuperação das mensalidades atrasadas e não pagas, o montante recebido em 2014 a título de
juros e mora sobre as mensalidades foi 10,6% superior ao projetado para o período;



Custos de Despesas não Recorrentes: O montante de custos e despesas não recorrentes foi
19,0% menor que o orçado devido à postergação de despesas previstas;



Capex (Recorrentes, de Manutenção e de Projetos Especiais): Devido ao maior número de
projetos recorrentes e manutenção, o volume investido em Capex foi 0,2% acima do previsto.
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c) Quanto às projeções relativas a períodos ainda em curso, informar se as projeções
permanecem válidas na data da entrega do formulário e, quando for o caso, explicar por que
elas foram abandonadas ou substituídas
Nossas projeções para o exercício social de 2017, apresentadas no Item 11.1 (d) deste Formulário de
Referência, permanecem válidas na data da entrega deste Formulário de Referência.
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12.1 – Descrição da estrutura administrativa
Nossa administração compete ao Conselho de Administração e à Diretoria, todos com poderes
conferidos pela legislação aplicável e de acordo com o nosso Estatuto Social. Nosso Estatuto
Social prevê ainda a constituição de comitês consultivos e de assessoramento ao Conselho de
Administração.
a.

Atribuições de cada órgão e comitê:

Conselho de Administração
O Conselho de Administração, eleito pela Assembleia Geral, composto por no mínimo cinco e no
máximo treze membros, conta atualmente com oito membros efetivos, para mandato unificado
de dois anos, sendo permitida a reeleição. No mínimo 20% dos membros do Conselho de
Administração deverão ser Conselheiros Independentes, conforme a definição do Regulamento
do Novo Mercado.
Compete ao Conselho de Administração, dentre outras matérias previstas em lei:
(a)

convocar as Assembleias Gerais da Companhia;

(b)

controlar e fiscalizar o desempenho dos Diretores da Companhia e de suas Controladas e
examinar as contas da respectiva administração sempre que o Conselho de Administração
julgar necessário, podendo para tanto examinar, a qualquer tempo, os livros, documentos,
certidões e registros da Companhia e de suas Controladas, e solicitar informações sobre
contratos celebrados ou em via de celebração pelas mesmas;

(c)

fixar a orientação geral dos negócios da Companhia e de suas Controladas, aprovando as
diretrizes estratégicas, políticas empresariais e objetivos para todas as áreas de atuação
da Companhia e de suas Controladas;

(d)

aprovar o planejamento estratégico de longo prazo e o orçamento anual da Companhia e
das sociedades Controladas;

(e)

eleger os Diretores da Companhia e fixar-lhes as atribuições adicionais às estatutárias e
legais;

(f)

deliberar sobre a criação dos comitês de assessoramento e a eleição de seus membros;

(g)

destinar, do montante global da remuneração fixada pela Assembleia Geral, a remuneração
de cada um dos membros do Conselho e da Diretoria da Companhia;

(h)

indicar e destituir o auditor independente da Companhia e/ou de suas Controladas;

(i)

deliberar sobre a distribuição de dividendos intermediários ou intercalares ou de juros sobre
o capital próprio;

(j)

aprovar a participação da Companhia ou de qualquer de suas Controladas no capital social
de outra sociedade ou Pessoa, constituição de sociedades, associações, joint ventures
envolvendo a Companhia ou qualquer de suas Controladas com terceiros, celebração de
qualquer novo acordo de acionistas ou de sócios relativos às sociedades em que a
Companhia participe, direta ou indiretamente, por meio de qualquer sociedade Controlada,
ou alteração de qualquer dos acordos de acionistas ou de sócios existentes;
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(k)

opinar sobre as propostas dos órgãos de administração a serem submetidas à aprovação
da Assembleia Geral;

(l)

aprovar endividamentos, bem como a emissão de quaisquer instrumentos de crédito para
a captação de recursos, sejam “bonds”, “commercial papers” ou outros de uso comum no
mercado, que envolvam valores individuais, iguais ou superiores a R$40.000.000,00,
deliberando, ainda, sobre suas condições de emissão, amortização e resgate;

(m)

aprovar toda e qualquer aquisição e/ou alienação ou desinvestimento de ativos relevantes
cujo valor individual seja superior a R$40.000.000,00;

(n)

aprovar a aquisição, alienação ou oneração de bens integrantes do ativo não-circulante da
Companhia ou de suas Controladas, ou a celebração de contratos pela Companhia ou por
qualquer de suas Controladas que impliquem renúncias ou alienação de direitos, cujo valor
individual seja superior a R$40.000.000,00;

(o)

aprovar a prestação de quaisquer garantias pela Companhia ou por qualquer de suas
Controladas, exceto entre si;

(p)

aprovar a concessão de qualquer mútuo ou financiamento pela Companhia ou por qualquer
de suas Controladas, exceto entre si;

(q)

aprovar a celebração de quaisquer contratos não referidos nas demais alíneas deste Artigo,
pela Companhia ou por qualquer de suas Controladas, cujo valor individual seja superior a
R$40.000.000,00;

(r)

outorgar, de acordo com plano aprovado pela Assembleia Geral, opção de compra ou
subscrição de ações a administradores e empregados da Companhia ou de sociedade sob
seu controle, ou a pessoas naturais que lhes prestem serviços, sem direito de preferência
para os acionistas, na forma do disposto no Artigo 6º deste Estatuto, sendo certo que a
competência para a aprovação das outorgas poderá ser delegada pelo Conselho de
Administração para um comitê do Conselho de Administração, conforme venha a ser
permitido pelo plano de opção de compra aprovado pela Assembleia Geral;

(s)

manifestar-se previamente sobre as propostas de emissão de ações e/ou quaisquer valores
mobiliários pela Companhia e deliberar sobre a emissão de ações ou de bônus de
subscrição, dentro do limite do capital autorizado, se for o caso;

(t)

aprovar a emissão de debêntures não conversíveis em ações, bem como de debêntures
conversíveis em ações, dentro do limite do capital autorizado;

(u)

autorizar a aquisição de ações da Companhia para permanência em tesouraria,
cancelamento ou posterior alienação, observadas as disposições legais aplicáveis;

(v)

manifestar-se favorável ou contrariamente a respeito de qualquer oferta pública de
aquisição de ações que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia, por meio de
parecer prévio fundamentado, divulgado em até 15 dias da publicação do edital da oferta
pública de aquisição de ações, que deverá abordar, no mínimo (i) a conveniência e
oportunidade da oferta pública de aquisição de ações quanto ao interesse do conjunto dos
acionistas e em relação à liquidez dos valores mobiliários de sua titularidade; (ii) as
repercussões da oferta pública de aquisição de ações sobre os interesses da Companhia;
(iii) os planos estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à Companhia; e (iv) outros
pontos que o Conselho de Administração considerar pertinentes, bem como as informações
exigidas pelas regras aplicáveis estabelecidas pela CVM;

(w)

definir lista tríplice de empresas especializadas em avaliação econômica de empresas para
a elaboração de laudo de avaliação das ações da Companhia, nos casos de OPA para
cancelamento de registro de companhia aberta ou para saída do Novo Mercado;
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(x)

aprovar a outorga de procuração para a prática de qualquer um dos atos de competência
do Conselho de Administração; e

(y)

resolver os casos omissos no Estatuto Social e exercer outras atribuições que a lei, o
Regulamento do Novo Mercado ou no Estatuto não confiram a outro órgão da Companhia.

§ 1º. Os valores mencionados neste Artigo serão atualizados ao final de cada ano civil pela
variação do IGP-M/FGV ou, em caso de sua extinção, por outro índice que venha legalmente a
substituí-lo.
§ 2º. A diretoria da Companhia e/ou de suas Controladas não poderá praticar nenhum dos atos
indicados neste Artigo exceto se previamente aprovados pelo Conselho de Administração da
Companhia.
§ 3º. Sem prejuízo das demais matérias elencadas no Artigo 12 ou no Artigo 19 acima, compete
ao Conselho de Administração, por maioria dos eleitos, determinar o voto a ser proferido pela
Companhia ou por qualquer Controlada em Assembleias gerais, reuniões de sócios, reuniões dos
órgãos de administração das Controladas ou em alterações de contratos sociais.

Diretoria
A Diretoria é composta por, no mínimo, quatro e no máximo oito membros eleitos e destituíveis
a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, sendo 1 Diretor Presidente ( Chief Executive
Officer – CEO), (b) 1 Diretor de Relação com Investidores (Investor Relations Officer) e os demais
Diretores com os cargos e atribuições a eles definidos pelo Conselho de Administração. Todos os
Diretores estatutários devem ser residentes no País, acionistas ou não, e ser eleitos pelo Conselho
de Administração, com mandato de dois anos, permitida a reeleição.
A Diretoria não é um órgão colegiado, podendo, contudo, reunir-se sempre que necessário, a
critério do Diretor Presidente, que também presidirá a reunião, para tratar de aspectos
operacionais.
Compete à Diretoria além das atribuições fixadas em lei, o cumprimento do Estatuto Social e a
implementação das deliberações do Conselho de Administração e da Assembleia Geral,
observadas as demais normas do Estatuto Social:
(a) elaborar e propor ao Conselho de Administração (i) o planejamento estratégico de longo
prazo; e (ii) o orçamento anual da Companhia, e cumprir e fazer cumprir o disposto
nestes documentos;
(b) propor ao Conselho de Administração o ingresso da Companhia em novos negócios;
(c) representar a Companhia, em conformidade com as atribuições, alçadas e poderes
estabelecidos no Estatuto Social, pela Assembleia Geral e pelo Conselho de
Administração, conforme o caso;
(d) avaliar e deliberar a abertura, o encerramento e a alteração de endereços de filiais,
sucursais, agências, escritórios ou representações da Companhia em qualquer parte do
Brasil ou no exterior;
(e) submeter, anualmente, à apreciação do Conselho de Administração, o relatório da
administração e as contas da Diretoria, acompanhados do relatório dos auditores
independentes;
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(f) propor ao Conselho de Administração a criação e a extinção de subsidiárias e controladas
no Brasil e no exterior;
(g) prover e administrar o quadro de pessoal da Companhia e a Política de Recursos
Humanos;
(h) aprovar quaisquer investimentos pela Companhia que não estejam previstos no
orçamento anual e cujo valor, de forma isolada ou cumulativa, não exceda os limites
estipulados pelo Conselho de Administração ou pelo Estatuto Social;
(i) aprovar quaisquer contratos ou outras obrigações (incluindo contratos de financiamento
bancário) da Companhia que não estejam previstos no orçamento anual e cujo valor não
exceda, de forma isolada ou cumulativa, os limites estipulados pelo Conselho de
Administração ou pelo Estatuto Social, inclusive avais, fianças, ou outras garantias que
sejam necessários à manutenção do giro normal das atividades mercantis da Companhia;
(j) aprovar a aquisição, alienação ou oneração de qualquer participação societária pela
Companhia, incluindo controladas ou subsidiárias integrais, para as transações cujos
valores envolvidos, por operação, não ultrapassem os limites estipulados pelo Conselho
de Administração ou pelo Estatuto Social;
(k) propor ao Conselho de Administração políticas de riscos, alçadas e investimentos
aplicáveis à Companhia;
(l) cooperar com o Diretor Presidente da Companhia na implantação das determinações do
Conselho de Administração e Assembleia Geral da Companhia; e
(m) cooperar com o Diretor Presidente no comando geral da Companhia e, especificamente,
na área de negócios em que for designada sua atuação.

Comitês Consultivos
Nosso Estatuto Social prevê a possibilidade de criação de comitês consultivos, atualmente
possuímos quatro comitês consultivos, conforme abaixo descritos, os quais têm a função de
propiciar ao nosso Conselho de Administração os elementos e subsídios necessários ao processo
decisório e de apoiar a nossa Diretoria nas políticas aprovadas pelo Conselho de Administração:
(i.)

Comitê Financeiro e de Recursos Humanos;

(ii.)

Comitê Acadêmico e Institucional;

(iii.)

Comitê de Auditoria; e

(iv.)

Comitê de Responsabilidade Social.

Os Comitês foram criados pelo Conselho de Administração e suas atribuições definidas em
Regimento Interno, aprovado pelo Conselho de Administração quando da criação do respectivo
Comitê. Os Regimentos Internos contêm ainda regras de funcionamento do comitê e outras
disposições que o Conselho de Administração julgar convenientes.
Cada comitê é composto por 3 ou 4 membros eleitos pelo Conselho de Administração. Membros
da nossa administração podem ser convidados a participar das reuniões dos Comitês, porém sem
direito de voto. O comitê Financeiro e RH se reúne ao menos 1 vez por mês, os demais comitês
acontecem trimestralmente e as deliberações são tomadas sempre por maioria simples de seus
membros integrantes.
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Cabe aos comitês aprovar previamente as matérias de sua competência que devem ser
submetidas ao Conselho de Administração. As atribuições e reuniões de cada comitê são
gerenciadas por um de seus membros, o qual será denominado "coordenador". Os coordenadores
serão responsáveis, entre outras atribuições, por (a) organizar a pauta das reuniões dos Comitês,
(b) lavrar as atas com as recomendações dos membros dos Comitês, (c) informar periodicamente
o Conselho de Administração da Companhia sobre o andamento dos trabalhos dos Comitês.
Cada Comitê possui seu próprio regimento interno.
Competências:
Comitê Financeiro e de Recursos Humanos;
I.
Assessorar o Conselho de Administração na aprovação do planejamento
estratégico de longo prazo e orçamento anual da Companhia.
II.
Desde que solicitado pelo Conselho de Administração, opinar sobre a
distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio na forma da legislação aplicável.
III.
Recomendar ao Conselho de Administração a participação da Companhia ou
de qualquer de suas Controladas no capital social de outra sociedade ou Pessoa, constituição
de sociedades, associações, joint ventures envolvendo a Companhia ou qualquer de suas
Controladas com terceiros, celebração de qualquer novo acordo de acionistas ou de sócios
relativos às sociedades em que a Companhia participe, direta ou indiretamente, por meio de
qualquer sociedade Controlada, ou alteração de qualquer dos acordos de acionistas ou de
sócios existentes.
IV.
Aprovar a contratação de endividamentos pela Companhia ou suas
Controladas em valores individuais iguais ou superiores a R$20.000.000,00 (vinte milhões de
reais).
V.
Aprovar a aquisição, alienação ou oneração de bens integrantes do ativo não
circulante da Companhia ou de suas Controladas, ou a celebração de contratos pela
Companhia ou suas Controladas que impliquem renúncias ou alienação de direitos, cujo valor
individual seja superior a R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais) e que não constem
expressamente em orçamento aprovado pelo próprio Comitê ou Conselho de Administração.
VI.
Aprovar a celebração de quaisquer contratos e/ou transações pela Companhia
ou suas Controladas, não referidos nos subitens 0 e 0 acima, cujo valor individual seja superior
a R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), e que não constem expressamente em orçamento
aprovado pelo próprio Comitê ou Conselho de Administração.
VII.
Acompanhar a execução do orçamento, fluxo de Caixa, investimentos pela
Companhia, apresentando à Diretoria as recomendações necessárias.
VIII.
Assessorar, quando solicitado pelo Conselho de
recrutamento e avaliação dos Administradores da Companhia.

Administração, no

IX.
Liderar o processo de recrutamento do Diretor Presidente da Companhia,
podendo contratar empresas de seleção de executivos, participando de entrevistas com os
candidatos e recomendando indicações ao Conselho de Administração.
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X.
Aprovar o modelo e/ou alterações na estrutura organizacional da Companhia
cujos cargos sejam diretamente vinculados ao Diretor Presidente, de modo a compatibilizá-la
com os objetivos estratégicos, de crescimento e resultados da Companhia.
XI.
Recomendar ao Conselho de Administração a Política de Salários e Benefícios
dos Diretores Estatutários da Companhia.
XII.
Aprovar a Política de Salários e Benefícios dos cargos diretamente vinculados
ao Diretor Presidente da Companhia.
XIII.

Aprovar a contratação, demissão ou promoção de Diretores Estatutários.

XIV.
Emitir parecer sobre ajustes ou alterações no Plano de Outorga de Opção de
Compra de Ações da Companhia, a serem submetidos à Assembleia Geral da Companhia.
XV.
Aprovar, sempre respeitadas as regras do Plano de Outorga de Opção de
Ações da Companhia: (a) a inclusão de novos beneficiários no Plano; (b) as condições de
cada Contrato de Opção; (c) os aditamentos em Contratos de Opção que impliquem em
modificação das condições iniciais dos respectivos Contratos; e (d) a concessão de novas
opções a pessoas já beneficiadas com o Plano.
XVI.
Aprovar a celebração de contratos, pela Companhia ou por qualquer de suas
Controladas, com quaisquer Administradores da Companhia ou de qualquer suas Controladas
ou parentes consanguíneos até o terceiro grau dos referidos Administradores, exceto quanto
à renovação de contratos.
XVII.
Determinar as metas a serem atingidas pelos executivos da Companhia para
que esses façam jus à obtenção de bônus, bem como acompanhar e validar o cumprimento
ou não das referidas metas.
Comitê Acadêmico e Institucional;
I.
Conhecer e avaliar os conceitos oficiais de cursos e Instituições de Educação
Superior da Companhia, divulgados regularmente pelo Ministério da Educação, com base no
ciclo avaliativo do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES).
II.
Conhecer e avaliar os resultados das escolas associadas da educação básica
em indicadores como o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) entre outros e dos
municípios que utilizam o Sistema de Gestão da Integrada (SGI) em indicadores como o Índice
de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) entre outros.
III.
Conhecer e avaliar os resultados internos das Instituições de Educação
Superior da Companhia, divulgados, anualmente, por meio do relatório de autoavaliação
institucional.
IV.
Sempre que solicitado pelo Conselho de Administração, elaborar relatórios
contendo recomendações de melhorias para implementação nas Instituições de Educação
Superior da Companhia, baseados em análise documental de resultados e conceitos a que se
referem os subitens I e II acima, com vistas ao contínuo aperfeiçoamento dos processos
acadêmicos.
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V.
Recomendar a política de relacionamento da Companhia perante autoridades,
órgãos reguladores do mercado de ensino e associações de classe.
1.1.1. Os conceitos oficiais a que se refere o subitem I acima, divulgados pelo
Ministério da Educação com base no calendário do ciclo avaliativo do SINAES, são:
(a) Institucional; (b) IGC: Índice Geral de Cursos; (c) CI: Conceito Institucional; (d) Curso;
(e) CPC: Conceito Preliminar de Curso; (f) ENADE: Exame Nacional de Desempenho de
Estudantes; e (g) CC: Conceito de Curso.
Comitê de Auditoria;
I.
Assessorar o Conselho de Administração na definição da empresa de auditoria
independente que irá auditar a Companhia na forma da legislação aplicável.
II.
Definir, juntamente com a Diretoria da Companhia, o escopo de atuação da
auditoria independente.
III.

Definir a remuneração anual da empresa de auditoria independente.

IV.
Examinar o parecer dos auditores independentes; as recomendações de
melhorias apresentadas; as demonstrações financeiras e o relatório anual da administração e
sobre eles emitir parecer ao Conselho de Administração.
V.
Analisar, em conjunto com os consultores legais da Companhia, as questões
legais e/ou contingências que possam ter impacto significativo nas demonstrações financeiras
da Companhia e sobre elas emitir recomendações à Diretoria.
VI.
Companhia.

Analisar trimestralmente os resultados e demonstrações financeiras da

VII.
Definir, juntamente com a Diretoria da Companhia, o escopo de atuação da
área de Controles Internos.
Comitê de Responsabilidade Social.
I.

Conhecer e avaliar os programas de Responsabilidade Social da Companhia;

II.
Recomendar à Companhia a criação de programas estratégicos de
Responsabilidade Social e que agreguem benefícios para a comunidade, a Companhia, seus
acionistas e colaboradores;
III.
Acompanhar a implementação e desenvolvimento dos programas de
Responsabilidade Social da Companhia;
IV.
Sempre que solicitado pelo Conselho de Administração, elaborar relatórios
sobre os programas de Responsabilidade Social realizados pela Companhia; e
V.
Recomendar à Diretoria da Companhia as diretrizes para a divulgação do
balanço de Responsabilidade Social.
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Conselho Fiscal
Nosso Conselho Fiscal é um órgão de deliberação colegiada e será integrado por três a cinco
membros efetivos e igual número de suplentes, eleitos pela Assembleia Geral, ao qual competirão
as atribuições previstas em lei. A posse dos membros do Conselho Fiscal está condicionada à
prévia subscrição do Termo de Anuência dos Membros do Conselho Fiscal, aludido no
Regulamento do Novo Mercado. Cada período de funcionamento do Conselho Fiscal terminará na
data da primeira Assembleia Geral Ordinária que se realizar após a sua instalação. Os membros
do Conselho Fiscal terão os deveres e responsabilidades estabelecidos pela legislação societária
em vigor e no Regulamento do Novo Mercado.
b.
data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente, e de criação
dos comitês
Nosso atual Conselho Fiscal foi instalado em Assembleia Geral Ordinária realizada em 28 de abril
de 2017. Foram eleitos quatro membros efetivos e quatro suplentes, com mandato até nossa
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2018, os quais estão identificados na Seção 12 Item 12.6 deste Formulário de Referência.
Os Comitês foram criados pelo Conselho de Administração nas seguintes datas:
(i) Comitê Financeiro e de Recursos Humanos; criado em 19 de março de 2013 Obs. Nesta
data foram criados dois Comitês: Comitê de Recursos Humanos e Comitê Financeiro. Em
07 de novembro de 2013 os dois Comitês foram unificados gerando o atual Comitê
Financeiro e de Recursos Humanos;
(ii) Comitê Acadêmico e Institucional, criado em 13 de maio de 2013;
(iii) Comitê de Auditoria, criado em 19 de março de 2013; e
(iv) Comitê de Responsabilidade Social, criado em 6 de junho de 2014
c.

mecanismos de avaliação de desempenho de cada órgão ou comitê e de seus
membros, identificando o método utilizado

Não realizamos avaliação de desempenho de nossos órgãos de administração e comitês. Para
informações sobre os mecanismos de avaliação de desempenho dos membros do conselho de
administração, dos comitês e da diretoria, ver item 12.1 (e) abaixo.
d.

em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais

Compete à Diretoria as atribuições fixadas em lei e a implementação das determinações do
Conselho de Administração e da Assembleia Geral, observadas as demais normas de nosso
Estatuto Social.
Compete ao Diretor Presidente: (i) garantir a implementação das determinações do Conselho de
Administração e da Assembleia Geral; (ii) convocar e presidir as reuniões da Diretoria; e (iii) ter
a seu cargo o comando de nossos negócios.
Compete ao Diretor de Relações com Investidores: as atribuições conferidas pela legislação em
vigor, dentre as quais a prestação de informações aos investidores, à Comissão de Valores
Mobiliários, ou CVM, e à BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadoria e Futuros, ou
BM&FBOVESPA, bem como manter atualizado o nosso registro em conformidade com a
regulamentação aplicável da CVM.
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As competências e atribuições específicas dos demais Diretores, bem como competências e
atribuições do Diretor Presidente e do Diretor de Relação com Investidores complementares às
definidas no Estatuto Social poderão ser estabelecidas pelo Regimento Interno da Diretoria, caso
este seja elaborado e aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia. Não há regimento
interno para a Diretoria.
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12.2 – Regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais
a. prazos de convocação
Não adotamos práticas diferenciadas em relação ao previsto na legislação societária em relação
aos prazos de convocação de nossas assembleias gerais.
De acordo com o artigo 124, § 1º, II, da Lei das Sociedades por Ações, e com o artigo 8 do nosso
Estatuto Social, as nossas Assembleias Gerais são convocadas mediante anúncio publicado por
três vezes no órgão oficial do Estado, no caso o Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, bem
como em outro jornal de grande circulação, que no nosso caso é o jornal “Folha de São Paulo”.
A primeira convocação deve ser feita, no mínimo, 15 dias antes da realização da Assembleia
Geral, e a segunda convocação deve ser feita com, no mínimo, 8 dias de antecedência. Nos
termos do artigo 124, § 5º, da Lei das Sociedades por Ações, a Comissão de Valores Mobiliários,
ou CVM, poderá, todavia, a seu exclusivo critério, mediante decisão fundamentada de seu
Colegiado, a pedido de qualquer acionista e ouvida a Companhia: (i) aumentar, para até 30 dias,
a contar da data em que os documentos relativos às matérias a serem deliberadas forem
colocados à disposição dos acionistas, o prazo de antecedência de publicação do primeiro anúncio
de convocação da Assembleia Geral, quando esta tiver por objeto operações que, por sua
complexidade, exijam maior prazo para que possam ser conhecidas e analisadas pelos acionistas;
e (ii) interromper, por até 15 dias, o curso do prazo de antecedência da convocação de Assembleia
Geral Extraordinária, a fim de conhecer e analisar as propostas a serem submetidas à Assembleia
e, se for o caso, informar à Companhia, até o término da interrupção, as razões pelas quais
entende que a deliberação proposta à Assembleia viola dispositivos legais ou regulamentares.
b. competências
Sem prejuízo das demais competências previstas em lei e em nosso Estatuto Social, compete à
Assembleia Geral deliberar sobre:
a) as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras;
b) a destinação do lucro do exercício e a sua distribuição aos acionistas, com base na
proposta apresentada pela administração;
c) transformação, cisão, incorporação e fusão da Companhia, assim como sua dissolução e
liquidação, eleição e destituição de liquidantes e julgamento de suas contas;
d) alteração do Estatuto Social;
e) aumento, acima do limite do capital autorizado, ou redução do capital social e aprovação
de avaliação de bens destinados à integralização de capital;
f) aprovação de planos de outorga de opção de compra ou subscrição de ações aos seus
administradores e empregados, bem como aos administradores e empregados de
controladas da Companhia ou a pessoas naturais que prestem serviços à Companhia;
g) eleição e destituição dos membros do Conselho de Administração;
h) eleição do Conselho Fiscal, se instalado, sua destituição e a definição de sua
remuneração;
i) definição da remuneração global anual dos membros da administração, nesta incluídos
os benefícios de qualquer natureza e as verbas de representação, tendo em conta suas
responsabilidades, o tempo dedicado às suas funções, sua competência e reputação
profissional e o valor dos seus serviços no mercado, cabendo ao Conselho de
Administração a distribuição da remuneração fixada, bem como da participação dos
administradores nos lucros e resultados da Companhia, participação esta que não poderá
exceder os limites do art. 152, da Lei das S.A.;
j) a saída da Companhia do Novo Mercado;
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k) o cancelamento do registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”); e
l) a escolha da instituição ou empresa especializada responsável pela elaboração do laudo
de avaliação das ações da Companhia, em caso de cancelamento do registro de
companhia aberta e/ou saída do Novo Mercado, dentre as empresas indicadas pelo
Conselho de Administração.
c. endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à Assembleia
Geral estarão à disposição dos acionistas para análise
Endereços Eletrônicos:
http://www.kroton.com.br
http://www.cvm.gov.br
http://www.bmfbovespa.com.br
Endereço Físico:
Rua Santa Madalena Sofia, nº 25, 4° andar, sala 01
Bairro Vila Paris
Belo Horizonte, MG
CEP 30380-650
d. identificação e administração de conflitos de interesses
Não adotamos um mecanismo específico de identificação e administração de conflitos de
interesses relacionado às Assembleias Gerais, aplicando-se à hipótese as regras constantes na
legislação brasileira em vigor.
e. solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de voto
Não possuímos regras, políticas ou práticas para solicitação de procurações pela administração
para o exercício do direito de voto nas Assembleias Gerais. Até a data deste Formulário de
Referência, não possuímos projeto para implementação de regras, políticas ou práticas
relacionadas a este item.
f. formalidades necessárias para aceitação de instrumentos de procuração
outorgados por acionistas, indicando se o emissor admite procurações outorgadas por
acionistas por meio eletrônico
De acordo com nosso Estatuto Social, o direito de participar de nossas Assembleias Gerais e nelas
exercer todas as prerrogativas conferidas às nossas ações, mediante comprovação de sua
titularidade, cabe exclusivamente ao titular das ações. O titular da ação poderá ser representado
em nossas Assembleias Gerais por procurador constituído nos termos do artigo 126, § 1º da Lei
das Sociedades por Ações. Referido dispositivo legal estabelece que o acionista pode ser
representado na assembleia-geral por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja
acionista, administrador da companhia ou advogado ou, ainda, ser instituição financeira, cabendo
ao administrador de fundos de investimento representar os condôminos. Não possuímos regas
especificas regendo as formalidades específicas da aceitação de instrumentos de procuração
outorgadas por nossos acionistas, de modo que no último exercício social seguimos as regras
previstas na Lei das Sociedades por Ações para fins de aceitação de instrumentos de procuração
outorgadas por nossos acionistas.
Não possuímos políticas para admitir procurações outorgadas por acionistas por meio eletrônico.
Até a data deste Formulário de Referência, não possuímos projeto para implementação de
políticas relacionadas a este item.
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g. formalidades necessárias para aceitação do boletim de voto a distância, quando
enviados diretamente à companhia, indicando se o emissor exige ou dispensa
reconhecimento de firma, notarização e consularização
O acionista que optar por exercer o seu direito de voto à distância, por meio do envio diretamente
à Companhia, deverá encaminhar os seguintes documentos à Rua Santa Madalena Sofia, nº 25,
4° andar, sala 01, Bairro Vila Paris, Belo Horizonte, MG -CEP 30380-650, aos cuidados da Diretoria
Jurídica, Sr. Leonardo Augusto Leão Lara:
(i) via física do boletim relativo à assembleia geral devidamente preenchido, rubricado e assinado;
e
(ii) cópia autenticada dos seguintes documentos:
Para pessoas físicas:
- documento de identidade com foto do acionista;
Para pessoas jurídicas:
- último estatuto social ou contrato social consolidado e os documentos societários que
comprovem a representação legal do acionista; e
- documento de identidade com foto do representante legal.
Para fundos de investimento:
- último regulamento consolidado do fundo;
- estatuto ou contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o caso, observada a
política de voto do fundo e documentos societários que comprovem os poderes de representação;
e
- documento de identidade com foto do representante legal.
Em relação aos documentos indicados nos itens i e ii acima, a Companhia solicita, conforme o
caso, reconhecimento de firma, notarização, consularização (ressalvados os procedimentos
alternativos eventualmente admitidos em razão de acordos ou convenções internacionais).
Os boletins de voto a distância, acompanhados da respectiva documentação, serão considerados
apenas se recebidos pela Companhia, em plena ordem, até 7 dias antes da data da assembleia.
Nos termos do Art. 21-U da Instrução CVM 481, a Companhia comunicará ao acionista se os
documentos recebidos são suficientes para que o voto seja considerado válido, ou os
procedimentos e prazos para eventual retificação ou reenvio, caso necessário.
h. se a companhia disponibiliza sistema eletrônico de recebimento do boletim de voto
a distância ou de participação a distância
A Companhia não disponibiliza, no momento, sistema eletrônico de recebimento de boletim de
voto à distância ou de participação à distância.
i. instruções para que acionista ou grupo de acionistas inclua propostas de
deliberação, chapas ou candidatos a membros do conselho de administração e do
conselho fiscal no boletim de voto a distância
Caso o acionista queira incluir propostas de deliberação, chapas ou candidatos a membros do
conselho de administração ou do conselho fiscal no boletim de voto à distância, será necessário
apresentar tais propostas por meio de correspondência enviada ao endereço Rua Santa Madalena
Sofia, nº 25, 4° andar, sala 01, Bairro Vila Paris, Belo Horizonte, MG -CEP 30380-650, juntamente
com os documentos pertinentes à proposta, ou por meio do endereço eletrônico
dri@kroton.com.br, nos prazos estabelecidos pela regulamentação vigente.
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j. se a Companhia disponibiliza fóruns e páginas na rede mundial de computadores
destinados a receber e compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das
assembleias
A Companhia não disponibiliza fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a
receber e compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das Assembleias Gerais.
k. outras informações necessárias à participação a distância e ao exercício do direito
de voto a distância
Os acionistas detentores de ações de emissão da Companhia que estejam depositadas em
depositária central poderão transmitir as instruções de voto para preenchimento do boletim de
voto à distância por meio dos seus respectivos agentes de custódia, caso esses prestem esse tipo
de serviço. O serviço de coleta e transmissão de instruções de preenchimento de voto poderá ser
realizado também pelos escrituradores.
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12.3 – Regras, políticas e práticas relativas ao Conselho de Administração
a.

frequência das reuniões

Nosso Conselho de Administração se reúne ordinariamente em periodicidade trimestral e,
extraordinariamente, sempre que solicitado por qualquer conselheiro. Em 2016, foram realizadas
7 reuniões do Conselho de Administração, sendo 4 reuniões ordinárias e 3 reuniões
extraordinárias.
As reuniões do Conselho de Administração são convocadas por qualquer de seus membros, com
antecedência mínima de 10 dias corridos, mediante convocação escrita que fixe a data, a hora e
o lugar da reunião. Com a antecedência mínima de três dias úteis da reunião, os conselheiros
deverão receber a ordem do dia e toda documentação de apoio razoavelmente necessária que
permita a adequada deliberação de todas as matérias previstas. As convocações e ordens do dia
das reuniões do Conselho de Administração deverão ser enviadas pelo Presidente do Conselho
de Administração, no caso das reuniões ordinárias, ou pelo conselheiro que tiver convocado a
reunião extraordinária.
As reuniões do Conselho de Administração serão realizadas preferencialmente no escritório da
Companhia sediado na cidade de São Paulo serão presididas pelo Presidente ou, na ausência
deste, pelo Vice-Presidente, ou, na ausência de ambos, por qualquer outro membro do Conselho
de Administração, eleito por maioria de votos dos presentes.
Atendido o prazo de convocação, as reuniões do Conselho de Administração serão instaladas com
a presença da maioria dos conselheiros, pessoalmente ou à distância, conforme previsto em
nosso Estatuto Social.
Os conselheiros terão direito de votar as matérias à distância, sendo certo que poderão fazê-lo
por meio de telefone, videoconferência, fac-símile, correio ou e-mail ou mediante indicação de
outro conselheiro para que este possa votar em seu nome.
Independentemente das formalidades de convocação, será considerada regular a reunião a que
comparecem todos os membros do Conselho de Administração.
As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas por maioria de votos dos presentes,
salvo quando de forma diversa for indicado em nosso Estatuto Social e/ou em Acordo de Acionista
arquivado em nossa sede.
b.

se existirem, as disposições do acordo de acionistas que estabeleçam restrição
ou vinculação ao exercício do direito de voto de membros do conselho

Não aplicável.
c.

regras de identificação e administração de conflitos de interesse

Não adotamos um mecanismo específico de identificação e administração de conflitos de
interesses relacionado ao nosso Conselho de Administração, por entendermos que as regras
constantes na legislação brasileira em vigor, abaixo sumarizadas, são suficientes para prevenir e
administrar eventuais hipóteses de conflitos de interesses relacionado ao nosso Conselho de
Administração.
Em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações, os membros do nosso Conselho de
Administração estão proibidos de votar em qualquer Assembleia Geral que delibere sobre
assuntos com os quais tenham conflito de interesses, ou ainda de atuar em qualquer transação
ou negócio nos quais tenham conflito de interesses com a Companhia.
Ainda, de acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o conselheiro que tiver interesse conflitante
com a Companhia não poderá ser eleito, salvo dispensa da Assembleia Geral.
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Nos termos da lei, é vedado ao administrador intervir em qualquer operação social em que tiver
interesse conflitante com o da Companhia, bem como na deliberação que a respeito tomarem os
demais administradores, cumprindo-lhe cientificá-los do seu impedimento e fazer consignar, em
ata de reunião do Conselho de Administração ou da Diretoria, a natureza e extensão do seu
interesse. O administrador somente pode contratar com a Companhia em condições razoáveis ou
equitativas, idênticas às que prevalecem no mercado ou em que contrataríamos com terceiros.
Em razão da adoção, por nós, das regras constantes na legislação societária brasileira em vigor,
relativas à identificação e administração de conflitos de interesses no Conselho de Administração,
e acreditarmos que as mesmas são suficientes para prevenir eventuais hipóteses de conflito, não
possuímos, até a data deste Formulário de Referência, projeto para implementação de outras
regras relacionadas a este item.
Nós monitoramos de forma recorrente transações ou atividades que possam caracterizar possíveis
conflitos de interesses.
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12.4 – Descrição da cláusula compromissória para resolução de conflitos por meio de
arbitragem
Nos termos do artigo 44 de nosso Estatuto Social, nós, nossos acionistas, administradores e os
membros do Conselho Fiscal obrigamo-nos a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara
de Arbitragem do Mercado, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre nós,
relacionada com ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação
e seus efeitos, das disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, no nosso estatuto
social, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e
pela Comissão de Valores Mobiliários, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento
do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento do Novo Mercado,
do Regulamento de Arbitragem, do Regulamento de Sanções e do Contrato de Participação no
Novo Mercado.
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Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador

Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

Américo Matiello Junior

11/03/1969

Pertence apenas à Diretoria

07/12/2017

31/12/2018

1

114.066.948-60

Engenheiro

19 - Outros Diretores

08/12/2017

Não

0.00%

Mario Ghio Junior

09/06/1969

Pertence apenas à Diretoria

07/12/2017

31/12/2018

1

127.225.868-86

Engenheiro

19 - Outros Diretores

08/12/2017

Sim

0.00%

Vice-Presidente Presencial e Campus

Vice Presidente Acadêmico e de Educação Básica
Roberto Afonso Valério Neto

02/03/1976

Pertence apenas à Diretoria

07/12/2017

31/12/2018

1

210.436.968-14

Administrador

19 - Outros Diretores

08/12/2017

Não

0.00%

Vice Presidente Graduação EAD e Polos
Leonardo Augusto Leão Lara

06/01/1974

Pertence apenas à Diretoria

21/12/2016

31/12/2018

4

004.770.596-51

Advogado

19 - Outros Diretores

01/01/2017

Não

0.00%

Carlos Alberto Bolina Lazar

27/11/1976

Pertence apenas à Diretoria

21/12/2016

31/12/2018

4

266.616.878-60

Economista

12 - Diretor de Relações com Investidores

01/01/2017

Não

0.00%

Rodrigo Calvo Galindo

03/05/1976

Pertence apenas à Diretoria

21/12/2016

31/12/2018

4

622.153.291-49

Advogado

10 - Diretor Presidente / Superintendente

01/01/2017

Não

0.00%

Evando José Neiva

29/11/1944

Pertence apenas ao Conselho de Administração

28/09/2017

28/09/2019

6

009.808.466-68

Engenheiro

20 - Presidente do Conselho de Administração

28/09/2017

Não

100.00%

Nicolau Ferreira Chacur

24/07/1964

Pertence apenas ao Conselho de Administração

28/09/2017

28/09/2019

3

116.519.328-08

Advogado

27 - Conselho de Adm. Independente (Efetivo)

28/09/2017

Não

100.00%

Diretor Jurídico

Coordenador do Comitê de Responsabilidade Social.

Membro do Comitê Financeiro e de Recursos Humanos e do Comitê de
Auditoria.
Júlio Fernando Cabizuca

20/09/1938

Pertence apenas ao Conselho de Administração

28/09/2017

28/09/2019

6

001.688.316-00

Engenheiro

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

28/09/2017

Não

100.00%
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Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador

Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

Coordenador do Comitê Acadêmico e Institucional
Luiz Antônio de Moraes Carvalho

19/04/1946

Pertence apenas ao Conselho de Administração

28/09/2017

28/09/2019

5

276.931.558-72

Engenheiro

27 - Conselho de Adm. Independente (Efetivo)

28/09/2017

Não

100.00%

Coordenador do Comitê de Auditoria e Membro do Comitê Financeiro de
Recursos Humanos
Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto

24/11/1942

Pertence apenas ao Conselho de Administração

28/09/2017

28/09/2019

5

006.900.906-68

Engenheiro e
Administrador de
Empresas

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

28/09/2017

Não

100.00%

Coordenador do Comitê Financeiro e de Recursos Humanos.
Altamiro Belo Galindo

14/10/1940

Pertence apenas ao Conselho de Administração

28/09/2017

28/09/2019

4

013.499.538-49

Advogado e
Administrador de
Empresas

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

28/09/2017

Não

100.00%

Membro do Comitê de Responsabilidade Social e do Comitê Acadêmico
Acadêmico e Institucional.
Barbara Elisabeth Laffranchi

09/04/1967

Pertence apenas ao Conselho de Administração

28/09/2017

28/09/2019

2

879.893.019-20

Administradora de
Empresas

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

28/09/2017

Não

100.00%

Não exerceu anteriormente outros cargos ou funções na Companhia.
Gabriel Mário Rodrigues

29/05/1932

Pertence apenas ao Conselho de Administração

28/09/2017

28/09/2019

2

065.905.868-53

Arquiteto

21 - Vice Presidente Cons. de Administração

28/09/2017

Não

100.00%

Membro do Comitê de Responsabilidade Social e do Comitê Acadêmico e
Institucional.
Lucila de Oliveira Carvalho

02/08/1963

Conselho Fiscal

28/04/2017

Até AGO de 2018

8

549.878.306-04

Advogada

43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador

28/04/2017

Não

100.00%

Não exerceu anteriormente outros cargos ou funções na Companhia
Ricardo Scalzo

24/05/1951

Conselho Fiscal

28/04/2017

Até AGO de 2018

7

370.933.557-49

Licenciado em Física

45 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Minor.Ordinaristas

28/04/2017

Não

100.00%

Não exerceu anteriormente outros cargos ou funções na Companhia
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Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato
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Nelmir Pereira Rosas

04/06/1955

Conselho Fiscal

28/04/2017

Até AGO de 2018

5

430.467.707-15

Contador

48 - C.F.(Suplent)Eleito p/Minor.Ordinaristas

28/04/2017

Não

0.00%

Não exerceu anteriormente outros cargos ou funções na Companhia
Antônio Lúcio dos Santos

26/06/1946

Conselho Fiscal

28/04/2017

Até AGO de 2018

4

113.064.166-04

Contador e
Economista

43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador

28/04/2017

Não

100.00%

Não exerceu anteriormente outros cargos ou funções na Companhia
Rodrigo Peres de Lima Netto

31/03/1972

Conselho Fiscal

28/04/2017

Até AGO de 2018

5

850.709.126-15

Advogado

46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador

28/04/2017

Não

0.00%

Não exerceu anteriormente outros cargos ou funções na Companhia
Mauro HenriqueTeixeira

02/10/1941

Conselho Fiscal

28/04/2017

Até AGO de 2018

6

007.160.226-72

Contador

46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador

28/04/2017

Não

0.00%

Não exerceu anteriormente outros cargos ou funções na Companhia
José Securato Junior

27/02/1976

Conselho Fiscal

28/04/2017

Até AGO de 2018

0

256.724.518-96

Administrador

45 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Minor.Ordinaristas

28/04/2017

Não

0.00%

Não exerceu anteriormente outros cargos ou funções na Companhia.
Marco Billi

06/01/1990

Conselho Fiscal

28/04/2017

Até AGO de 2018

0

395.608.208-77

Administrador

48 - C.F.(Suplent)Eleito p/Minor.Ordinaristas

28/04/2017

Não

0.00%

Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de Independência
Américo Matiello Junior - 114.066.948-60
Graduado em Engenharia Elétrica na Escola de Engenharia Mauá, Mestre em Administração na FGV/EAESP com créditos na NYU - New York University, e cursos de especialização na Harvard Business School e
Aspen Institute. Possui mais de 17 anos de experiência no mercado de educação com passagens pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, IBTA, Grupo Ibmec e HSM Educação - nestas duas últimas
como CFO e COO. Foi também COO da Viver S.A. e teve passagem pelas empresas multinacionais ABB e Lucent Technologies, incluindo atuações no exterior. Atua na Kroton desde 2013 como Vice-Presidente de
Graduação Presencial e Campus.
Mario Ghio Junior - 127.225.868-86
Graduado em Engenharia Química pela Poli-USP e em Gestão de Negócios Empresariais na Universidade Anhembi-Morumbi/SP, o executivo possui também MBA Executivo no Insper - Instituto de Ensino e
Pesquisa. Com mais de 30 anos de experiência no segmento educacional, tanto no ensino superior quanto na educação básica, o Sr. Mario Ghio ocupou anteriormente o cargo de CEO da Abril Educação (atual
Somos Educação), incluindo as áreas Editoriais, de Sistemas de Ensino e de Operações de Escolas. Também ocupou diferentes funções de liderança em instituições de Ensino Superior, editoras de livros didáticos,
Sistemas de Ensino, escolas e cursos preparatórios. Ghio também atua como apoiador ou conselheiro de diversas ONGs dedicadas à melhoria do ensino público brasileiro.
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Roberto Afonso Valério Neto - 210.436.968-14
5REHUWR9DOpULRp9LFH3UHVLGHQWHSDUDDV2SHUDo}HVGH(QVLQRD'LVWkQFLDGD.URWRQ(GXFDFLRQDO$GLYLVmR($'pUHVSRQViYHOSRUPDLVGDPHWDGHGRVDOXQRVGD&RPSDQKLD FHUFDGHPLO FRPXP
IDWXUDPHQWRGH5ELOKmRDRDQR5REHUWRMXQWRXVHD.URWRQDSyVDIXVmRFRPD$QKDQJXHUDHPMXOKRGH7UDEDOKRXSRUDQRVQD$QKDQJXHUD(GXFDFLRQDORQGHRFXSRXDVSRVLo}HVGH3UHVLGHQWHH9LFH
3UHVLGHQWHGH2SHUDo}HVH0DUNHWLQJ)RUPDGRHP$GPLQLVWUDomRGH(PSUHVDVSHOD)XQGDomR*HW~OLR9DUJDVSyVJUDGXDGRSHODPHVPDLQVWLWXLomRHP$GPLQLVWUDomRGH(PSUHVDVௗFRPrQIDVHHP(VWUDWpJLD
)LQDQoDVH(PSUHHQGHGRULVPRHFRPHVSHFLDOL]DomRHP0DUNHWLQJH6HUYLoRVD&OLHQWHVSHOD&ROXPELD8QLYHUVLW\$QWHULRUPHQWHWUDEDOKRXSRUDQRVQR',5(&79*URXSFRPDVPDUFDV6.<H',5(&79
'XUDQWHHVWHSHUtRGR5REHUWRDWXRXSULQFLSDOPHQWHQDViUHDVGH0DUNHWLQJ2SHUDo}HVH3ODQHMDPHQWRHPRURXHPSDtVHVRQGHRJUXSRWLQKDRSHUDo}HV%UDVLO3HUX3RUWR5LFRH(VWDGRV8QLGRV$VXD~OWLPD
SRVLomRIRLFRPR'LUHWRUGH0DUNHWLQJHGH1RYDV0tGLDVSDUDD$PpULFD/DWLQDEDVHDGRHP1RYD<RUN
Leonardo Augusto Leão Lara - 004.770.596-51
Leonardo Augusto Leão Lara. Advogado formado pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC/MG) em 1998, com especialização em Direito Empresarial e Direito Processual Civil e mestrado em
Direito Processual Civil, também pela PUC/MG. Durante dois anos foi coordenador do curso de direito das Faculdades Pitágoras em Belo Horizonte e por cinco anos professor universitário. Trabalha na Kroton desde
1996 e atualmente é responsável pela Diretoria Jurídica. Não possui: (i) qualquer condenação criminal; (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM; e/ou (iii) qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer, ocorridas durante os últimos 5 anos.
Carlos Alberto Bolina Lazar - 266.616.878-60
Carlos Alberto Bolina Lazar Atua na Kroton desde janeiro de 2010. Diretor de Relações com Investidores. Formado em Economia pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP), com MBA em Economia de
Empresas, pela Universidade de São Paulo (FIPE/USP), incluindo uma extensão na Universidade de Grenoble, na França. Possui também pós-graduação em Relações com Investidores (RI) pela FIPECAFI/USP e
mais de 15 anos de experiência, tendo atuado anteriormente em consultorias especializadas de RI e nas áreas de RI de empresas como Vivo, Energias do Brasil e Banco Daycoval. Premiações: IR Magazine Melhor Profissional de RI (2012, 2013, 2014 e 2015) e Institutional Investor - Best IR (2012, 2013, 2014, 2015 e 2016). Não possui: (i) qualquer condenação criminal; (ii) qualquer condenação em processo
administrativo da CVM; e/ou (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial
qualquer, ocorridas durante os últimos 5 anos.
Rodrigo Calvo Galindo - 622.153.291-49
Rodrigo Calvo Galindo é Graduado em Direito, Mestre em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC.Atua na gestão de instituições de educação há mais de 27 anos. Foi Pró-reitor
Administrativo da Universidade de Cuiabá e responsável pelo credenciamento e implantação de instituições de ensino superior na Bahia, Mato Grosso, Amapá, Acre e Rondônia. Foi CEO (Chief Executive Officer) do
Grupo Educacional IUNI, com mais de 50 mil alunos no ensino superior e atuação em 6 Estados brasileiros. Foi Diretor de Operações e Diretor de Ensino Superior da Kroton. Atualmente, é CEO (Chief Executive
Officer) do Grupo Kroton Educacional, a maior instituição de educação do mundo (em valor de mercado), com mais de 1 milhão de alunos e 29 mil colaboradores, ofertando ensino com elevado patamar de qualidade
(conceitos de qualidade no ENADE no mesmo patamar das instituições públicas). Publicações: Dissertação "Políticas Públicas de Avaliação: análise crítica do modelo e perspectiva das associações representativas"
e co-autoria do livro "Políticas Públicas de Avaliação". Premiações: IR Magazine - Melhor desempenho em relações com investidores por um CEO (2012, 2013, 2014 e 2015), Institutional Investor - Best CEO (2012,
2013, 2014, 2015 e 2016), Isto é Dinheiro - Empreendedor do Ano (2016), Valor Econômico - Empresa de Valor(2014) e Executivo de Valor no setor de Educação (2014, 2015,2016). Não possui: (i) qualquer
condenação criminal; (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM; e/ou (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado
para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer, ocorridas durante os últimos 5 anos.
Evando José Neiva - 009.808.466-68
Evando José Neiva, formado em Engenharia Elétrica, pela Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, formado com mérito reconhecido por medalha de prata da instituição. É Mestre em Educational Leadership
e School Supervision, pela Universidade de San Francisco, no Estado da Califórnia/EUA. Já atuou como professor de física da UFMG e foi presidente do Conselho de Educação da Federação das Indústrias de
Minas Gerais - FIEMG. Ingressou na Companhia em 1966 como um dos sócios-fundadores do Pitágoras, e foi Diretor Presidente do grupo de 1994 a 1999. Atualmente, é presidente da Fundação Pitágoras, do
Conselho Empresarial de Educação da Associação Comercial de Minas Gerais - ACMinas e do Movimento Conspiração Mineira pela Educação. Não possui: (i) qualquer condenação criminal; (ii) qualquer
condenação em processo administrativo da CVM; e/ou (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade
profissional ou comercial qualquer, ocorridas durante os últimos 5 anos.
Nicolau Ferreira Chacur - 116.519.328-08
Nicolau Ferreira Chacur, membro independente do Conselho de Administração, é formado em Direito pela Universidade de São Paulo em 1986 e em Relações Internacionais pelo Instituto de Estudos Políticos de
Paris em 1989. Entre 2004 a 2009 atuou como Diretor Executivo Corporate do Unibanco e, de 2009 a 2011, exerceu o cargo de Diretor Executivo Corporate do Banco Itaú BBA S.A. Participa de Conselhos de
Administração desde 2011. Não possui: (i) qualquer condenação criminal; (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM; e/ou (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer, ocorridas durante os últimos 5 anos.
Júlio Fernando Cabizuca - 001.688.316-00

PÁGINA: 350 de 518

Formulário de Referência - 2017 - KROTON EDUCACIONAL S.A.

Versão : 12

Júlio Fernando Cabizuca, membro Conselho de Administração. O Sr. Júlio Fernando Cabizuca é formado em Engenharia Mecânica e Elétrica, na Escola de Engenharia, pela Universidade Federal de Minas Gerais –
UFMG. Ingressou na Companhia em 1966, como um dos sócios-fundadores do Pitágoras. Foi professor de matemática e diretor de algumas das unidades da Kroton em Belo Horizonte, além de diretor do colégio
Pitágoras localizado no Iraque. Foi também Superintendente de Operações, Vice-Presidente e Presidente da Companhia. Não possui: (i) qualquer condenação criminal; (ii) qualquer condenação em processo
administrativo da CVM; e/ou (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial
qualquer, ocorridas durante os últimos 5 anos.
Luiz Antônio de Moraes Carvalho - 276.931.558-72
Luiz Antonio de Moraes Carvalho, membro independente do Conselho de Administração. O Sr. Luiz Antonio de Moraes Carvalho é formado em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da USP em 1969.
Possui sólida experiência profissional de mais de 45 anos dos quais 30 no Grupo Cofra, atuando na Administração Geral de Operações de Varejo, de Crédito ao Consumidor e Real Estate. Tem excelentes
conhecimentos de Planejamento, Finanças, Tecnologia, Recursos Humanos, Comportamento do Consumidor e Marketing. Nos últimos 5 anos como Executivo exerceu a posição de Executive Chairman da Divisão
Latino-americana do Grupo Cofra, onde ele foi responsável por suas operações no Brasil, Argentina e México. Sua carreira no Grupo se iniciou em 1978 como Controller, assumindo uma posição de membro do
Executive Board dois anos mais tarde. A partir de 01 de setembro de 2006, Luiz Antonio passou a desempenhar funções não-executivas, como Membro de Conselhos e Comitês, atuando em distintos órgãos de
governança corporativa na América Latina, Europa e China. Não possui: (i) qualquer condenação criminal; (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM; e/ou (iii) qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer, ocorridas durante os últimos 5 anos.
Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto - 006.900.906-68
Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto, O Sr. Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto é formado em Engenharia Química pela Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais em 1966, formado também
em Administração de Empresas pela Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis de Belo Horizonte - FUMEC, em 1973. Ingressou na Companhia em 1966, como um dos sócios-fundadores do
Pitágoras. Ocupou diversos cargos públicos, tais como secretário de educação de MG de 1991 à 1995 e presidente do Consed - Conselho dos Secretários de Educação, sendo os últimos durante o governo do
Presidente Luíz Inácio Lula da Silva, como Ministro de Estado do Turismo (2003-2007) e Ministro - Chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República (2007). Não possui: (i) qualquer
condenação criminal; (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM; e/ou (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado
para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer, ocorridas durante os últimos 5 anos.
Altamiro Belo Galindo - 013.499.538-49
Altamiro Belo Galindo é formado em Direito pela Faculdade de Direito de Presidente Prudente – SP e em Administração pela Faculdade de Ciências Contábeis e Administração de Tupã – SP. Pós graduado pela
PUC/São Paulo em Direito Tributário. Fundador e vice-reitor da Universidade de Oeste Paulista - UNOESTE, em Presidente Prudente - 1972 a 1989. Fundador e reitor da Universidade de Cuiabá - UNIC, em Cuiabá
– MT - 1990 a 2010. Atuou como Presidente do Conselho deliberativo da ANUP - Associação Nacional das Universidades Particulares e como membro do Conselho Fiscal do CRUB - Conselho de Reitores das
Universidades Brasileiras. Foi Diretor-Presidente da União das Escolas Superiores de Cuiabá, da sua fundação em 1989 até março/2010, e Diretor Administrativo da IUNI Educacional S.A., empresa adquirida pela
Kroton Educacional S.A.. Não possui: (i) qualquer condenação criminal; (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM; e/ou (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer, ocorridas durante os últimos 5 anos.
Barbara Elisabeth Laffranchi - 879.893.019-20
Barbara Elisabeth Laffranchi tem graduação em educação física pela Faculdade de Educação Física do Norte do Paraná, Brasil e em Administração de empresas pela Universidade Estadual de Londrina, Brasil.
Especialização em Gestão Universitária pela Universidade de Cuba. Doutorado em Ciência do Esporte pela Universidade do Porto, Portugal 2006. Diretora de Avaliação e Desenvolvimento da Unopar. ViceChanceler da Unopar. Diretora Regional do EAD da Unopar. Não possui: (i) qualquer condenação criminal; (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM; e/ou (iii) qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que a tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer, ocorridas durante os últimos 5 anos.
Gabriel Mário Rodrigues - 065.905.868-53
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Gabriel Mário Rodrigues é Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, tendo atuado anteriormente também como Presidente do Conselho de Administração e Presidente do Conselho de
Administração da Anhanguera. Graduou-se em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade de Arquitetura Mackenzie (1955) e especializou-se em Comunicação Empresarial (1960). Foi responsável pela Fiscalização
de Obras e Serviços Públicos do Estado de São Paulo - DOP (1968-1971) e pela Assessoria de Comunicação da Superintendência do Departamento de Obras e Serviços Públicos do Estado de São Paulo - DOP
(1968-1971). Criador e Organizador do primeiro Curso Superior de Turismo do Brasil em 1971 pela Faculdade de Turismo do Morumbi, mantida pela OBTC – Organização Bandeirante de Tecnologia e Cultura, da
qual foi Presidente entre os anos de 1969 e 1978. Atuou como Diretor da Faculdade Anhembi Morumbi (1971 - 1997) e Reitor da Universidade Anhembi Morumbi, mantidas pelo ISCP Sociedade Educacional, do qual
foi Presidente entre os anos de 1979 a 2013. Exerceu quatro mandatos a frente da presidência da ABMES - Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior entre os anos de 2004 e 2016. Atualmente, o
Sr. Rodrigues é Presidente do Conselho de Administração da ABMES - Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior para os mandatos 2016/2019. É membro Nato do Conselho da Presidência do
SEMESP - Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo (2011 - 2014), tendo sido Presidente entre 1993 e 2004 e 2º Vice-Presidente entre 2008 e 2011.
Foi presidente do Projeto Ancora pelos Direitos da Criança, Adolescente e Idoso (2009-2012), Membro do Conselho da Associação Viva o Centro (2005 - 2013), Membro Titular do Conselho Curador e Membro Titular
das Entidades Representativas da FUNADESP - Fundação Nacional de Desenvolvimento do Ensino Superior Particular (2005 a 2009), Presidente do Conselho Mantenedor e Sócio da Rede Brasileira de Educação a
Distância - Universidade Virtual Brasileira e Membro do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional - CONSEA/SP. Atualmente, o Sr. Rodrigues atua como Diretor Presidente do Grupo GAMARO S.A.,
Membro Fundador e Secretário-Executivo até 2016 do Fórum das Entidades Representativas do Ensino Superior Particular (desde 2008); Membro do Conselho Deliberativo da ANUP - Associação Nacional das
Universidades Particulares (desde 2007); Membro do Conselho Consultivo da FUGESP - Fundação Médico-Cultural de Gastroenterologia e Nutrição de São Paulo. Não possui: (i) qualquer condenação criminal; (ii)
qualquer condenação em processo administrativo da CVM; e/ou (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma
atividade profissional ou comercial qualquer, ocorridas durante os últimos 5 anos.
Lucila de Oliveira Carvalho - 549.878.306-04
Lucila de Oliveira Carvalho, Membro do Conselho Fiscal. Formada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG em 1985; Mestre em Direito Comercial pela mesma
instituição em 2002; Mestrado (LL.M) em International Commercial Law pela Universidade da Califórnia, Estados Unidos da América, em 2009; Membro da Comissão de Arbitragem da Ordem dos Advogados do
Brasil - OAB, Seção de Minas Gerais; certificação como conselheira pelo IBGC em 2014; Atuação como advogada e como árbitra; Membro da lista de árbitros da CAMINAS, CAMARB, CMA-CREA/MG e CMACIESP/FIESP. Não possui: (i) qualquer condenação criminal; (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM; e/ou (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa,
que a tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer, ocorridas durante os últimos 5 anos.
Ricardo Scalzo - 370.933.557-49
Ricardo Scalzo, Membro do Conselho Fiscal. O Sr. Ricardo Scalzo licenciado em Física é formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1974. Ao longo de sua carreira de cerca de 8 anos realizou
trabalhos de auditoria e prestou consultoria em empresas de ramos de atividade e portes diversificados. Atualmente é Consultor Independente e Conselheiro Fiscal certificado pelo Instituto Brasileiro de Governança
Corporativa - IBGC em 2009. Atua como Membro Titular do Conselho Fiscal das seguintes empresas: Lojas Americanas S.A.; Magnesita refratários S.A; Tecnisa S. A; Aliansce Shopping Centers S.A (até 2016);
Mariga Mineração S.A; Suzano Holding S.A.; IPFL Holding S.A; Aceco S.A; MLog S.A; ;All América Latina logística S.A. (ate 2015) e BHG Hoteis S.a (até 2015). Não possui: (i) qualquer condenação criminal; (ii)
qualquer condenação em processo administrativo da CVM; e/ou (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma
atividade profissional ou comercial qualquer, ocorridas durante os últimos 5 anos.
Nelmir Pereira Rosas - 430.467.707-15
Nelmir Pereira Rosas, empresário e consultor, Membro Suplente do Conselho Fiscal. Formado em Economia (1980) e Ciências Contábeis (1982); MBA com Ênfase em Finanças pela American Graduate School of
International Management (Thunderbird - 1986); Se especializou em auditoria na Arthur Andersen da qual se desligou para atuar como empresário do setor de serviços contábeis, auditoria independente e de
consultoria fiscal-financeira.Detém registro ativo desde 2006 no Cadastro Nacional de Auditores Independentes (CNAI) e Certificado de Conselheiro Fiscal pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa
(www.ibgc.org.br). Atua como Coordenador da Comissão de Educação Continuada e Membro Efetivo da 1ª. na Câmara de Fiscalização (com foco em processos de trabalhos de auditoria independente) no Conselho
Regional de Contabilidade (CRC-SP).Foi Conselheiro Fiscal da São Luiz Operadora Hospitalar S.A. (Hospital Maternidade São Luiz) de 2007 a 2012 e, desde 2007, é Conselheiro Fiscal suplente na Tecnisa S.A.Não
possui: (i) qualquer condenação criminal; (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM;e/ou (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha
suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer, ocorridas durante os últimos 5 anos.
Antônio Lúcio dos Santos - 113.064.166-04
Antônio Lúcio Pereira Santos, formado em Contabilidade pela Faculdade de Ciências Contábeis pela Universidade Católica de Minas Gerais em 1969, é formado também em Administração e Economia pela mesma
instituição 1970 e 1971 respectivamente. Desde 1982 é Sócio de Auditoria da empresa Audservice Auditores Associados S.S; desde 2010 é Sócio e Diretor Financeiro da empresa ADF Analistas Associados, Diretor
Financeiro; Membro da Câmara Arbitral da Bolsa de Mercadorias do Brasil. Nenhuma das sociedades acima faz parte do grupo econômico da Kroton S.A. Não possui: (i) qualquer condenação criminal; (ii) qualquer
condenação em processo administrativo da CVM; e/ou (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade
profissional ou comercial qualquer, ocorridas durante os últimos 5 anos.
Rodrigo Peres de Lima Netto - 850.709.126-15
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Rodrigo Peres de Lima Netto, Membro Suplente do Conselho Fiscal. Formado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG em 1995; Especialização em Direito da Empresa, Lato Sensu, pela
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, em 1998; MBA com concentração em Gestão de Negócios pelo IBMEC Educacional S/A, Belo Horizonte, em 2002; Mestrado (LL.M) com
concentração em Direito Comercial pela Universidade de Chicago, Illinois, Estados Unidos da América, em 2005, Membro Suplente do Conselho Fiscal da Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA no
período de Abril/2013 a Abril/2014. Não possui: (i) qualquer condenação criminal; (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM; e/ou (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial
ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer, ocorridas durante os últimos 5 anos.
Mauro HenriqueTeixeira - 007.160.226-72
Mauro Henrique Teixeira, Membro Suplente do Conselho Fiscal. Formado em Ciências Contábeis, Administração de Empresas e Economia pela Faculdade de Ciências Econômicas da Pontífica Universidade
Católica de Minas Gerais. Já atuou em empresas como Usiminas e Magnesita. Atualmente é sócio da AudService Auditores Associados S.C. Não possui: (i) qualquer condenação criminal; (ii) qualquer condenação
em processo administrativo da CVM; e/ou (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou
comercial qualquer, ocorridas durante os últimos 5 anos.
José Securato Junior - 256.724.518-96
José Securato Junior, formado em Administração pela Fundação Getúlio Vargas em 1998, com MBA em Gestão Financeira e Atuarial pela Universidade de São Paulo em 1999. Fundou a Saint Paul Advisor e a Saint
Paul Capital Partner em 2013, boutiques dedicadas para a execução de transações de Fusões & Aquisições e investimentos de capital em pequenas empresas / start-ups, respectivamente. Desde 1998 dedicado a
prestar serviços de banco de investimento (Investment Banking) com foco em execução e originação de transações de Fusões & Aquisições e Mercado de Capitais. Mais de 10 anos de experiência na área de
Investment Banking do Deutsche Bank (em NY e em SP) onde foi Diretor responsável pela cobertura de clientes do setor Elétrico, Farmacêutico e Mineração no Brasil. Não possui: (i) qualquer condenação criminal;
(ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM; e/ou (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que a tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma
atividade profissional ou comercial qualquer, ocorridas durante os últimos 5 anos.
Marco Billi - 395.608.208-77
Marco Billi, formado em Relações Internacionais e Economia pela Faculdade de Campinas – FACAMP, Analista na Saint Paul Advisors & Saint Paul Capital Partners, Membro do Conselho de Administração da
Eurofarma Laborartórios S.A e Instituto Eurofarma. Não possui: (i) qualquer condenação criminal; (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM; e/ou (iii) qualquer condenação transitada em julgado,
na esfera judicial ou administrativa, que a tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer, ocorridas durante os últimos 5 anos.
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12.7/8 - Composição dos comitês
Nome

Tipo comitê

Cargo ocupado

Profissão

Data eleição

Prazo mandato

CPF

Descrição outros comitês

Descrição outros cargos ocupados

Data de
nascimento

Data posse

Número de Mandatos
Consecutivos

Membro do Comitê (Efetivo)

Contador

13/05/2013

Indeterminado

04/10/1946

13/05/2013

1

Outros

Engenheiro

19/03/2013

Indeterminado

Coordenador do Comitê (Efetivo)

19/04/1946

19/03/2013

1

Advogado e
Administrador de
Empresas

13/05/2013

Indeterminado

14/10/1940

13/05/2013

1

Percentual de
participação nas
reuniões

Outros cargos/funções exercidas no emissor
Francisco Henrique Passos Fernandes

Comitê de Auditoria

056.778.238-72

100.00%

Não exerceu anteriormente outros cargos ou funções na Companhia
Luiz Antônio de Moraes Carvalho

Comitê de Auditoria

276.931.558-72

100.00%

Membro Efetivo do Comitê Financeiro e de Recursos Humanos e Membro Independente do Conselho de Administração
Altamiro Belo Galindo

Outros Comitês

013.499.538-49

Comitê Acadêmico e Institucional

Membro do Comitê (Efetivo)

100.00%

Membro efetivo do Conselho de Administração e do Comitê de Responsabilidade Social.
Evando José Neiva

Outros Comitês

Outros

Engenheiro

06/06/2014

Indeterminado

009.808.466-68

Comitê de Responsabilidade
Social

Coordenador do Comitê (Efetivo)

29/11/1944

06/06/2014

1

Gabriel Mário Rodrigues

Outros Comitês

Membro do Comitê (Efetivo)

Arquiteto

10/11/2016

Indeterminado

065.905.868-53

Comitê Acadêmico e Institucional

29/05/1932

10/11/2016

1

100.00%

Presidente do Conselho de Administração.
100.00%

Vice-Presidente do Conselho de Administração e Membro Efetivo do Comitê de Responsabilidade Social.
Júlio Fernando Cabizuca

Outros Comitês

Outros

Engenheiro

13/05/2013

Indeterminado

001.688.316-00

Comitê Acadêmico e Institucional

Coordenador do Comitê (Efetivo)

20/09/1938

13/05/2013

1

Membro do Comitê (Efetivo)

Advogado

07/11/2013

Indeterminado

24/07/1964

07/11/2013

1

Engenheiro e
Administrador de
Empresas

19/03/2013

Indeterminado

100.00%

Membro Efetivo do Conselho de Administração.
Nicolau Ferreira Chacur

Outros Comitês

116.519.328-08

Comitê Financeiro e de Recursos
Humanos

100.00%

Membro Independente do Conselho de Administração e Membro Efetivo do Comitê de Auditoria.
Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto

Outros Comitês

Outros

100.00%
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12.7/8 - Composição dos comitês
Nome

Tipo comitê

Cargo ocupado

Profissão

Data eleição

Prazo mandato

CPF

Descrição outros comitês

Descrição outros cargos ocupados

Data de
nascimento

Data posse

Número de Mandatos
Consecutivos

Coordenador do Comitê (Efetivo)

24/11/1942

19/03/2013

1

Percentual de
participação nas
reuniões

Outros cargos/funções exercidas no emissor
006.900.906-68

Comitê Financeiro e de Recursos
Humanos

Membro Efetivo do Conselho de Administração.
Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de Independência
Francisco Henrique Passos Fernandes - 056.778.238-72
Francisco Henrique Passos Fernandes. Formado em Contabilidade pela Universidade de São Paulo. Foi sócio na PricewaterhouseCoopers até 2002, Líder da divisão de Consultoria Tributária, Membro do
Management Brasil e do Comitê de Política para a América Latina. De 2002 a 2006, foi Vice-Presidente Executivo e Diretor Financeiro da Makro Asia, uma organização de distribuição operando em seis países, com
vendas de USD 2 bilhões. É Conselheiro Fiscal e Membro do Comitê de Auditoria em empresas privadas nacionais. Não possui: (i) qualquer condenação criminal; (ii) qualquer condenação em processo
administrativo da CVM; e/ou (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial
qualquer, ocorridas durante os últimos 5 anos.
Luiz Antônio de Moraes Carvalho - 276.931.558-72

Altamiro Belo Galindo - 013.499.538-49

Evando José Neiva - 009.808.466-68

Gabriel Mário Rodrigues - 065.905.868-53

Júlio Fernando Cabizuca - 001.688.316-00

Nicolau Ferreira Chacur - 116.519.328-08

Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto - 006.900.906-68
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12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a administradores do emissor, controladas e
controladores
Nome

CPF

Nome empresarial do emissor, controlada ou
controlador
CNPJ

Tipo de parentesco com o administrador do
emissor ou controlada

Cargo
Administrador do emissor ou controlada

Altamiro Belo Galindo

013.499.538-49 Capital World Investors

02.800.026/0001-40 Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade)

622.153.291-49 Capital World Investors

02.800.026/0001-40

Membro do Conselho de Administração
Pessoa relacionada

Rodrigo Calvo Galindo
Diretor Presidente
Observação
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12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e
controladas, controladores e outros
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não há relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e
demais sociedades integrantes de nosso grupo.
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12.11 - Acordos, inclusive apólices de seguros, para pagamento ou reembolso de despesas
suportadas pelos administradores
12.11 – Acordos, inclusive apólices de seguros, para pagamento ou reembolso de
despesas suportadas pelos administradores
Mantemos apólice de seguro de responsabilidade civil geral de administradores (D&O) contratado
com a seguradora Itaú Seguros S.A., com cobertura para eventuais pagamentos de indenizações
por perdas e danos decorrentes das atividades dos nossos diretores e/ou administradores. O
Limite Máximo de Indenização, ou LMI, para as coberturas, conjuntamente consideradas, é de
R$160 milhões. Adicionalmente, o valor do prêmio pago é de R$224 mil. Mediante o pagamento
de prêmio dessa apólice de seguro D&O, a Seguradora fica responsável por todas as perdas
decorrentes das reclamações feitas durante a vigência da apólice, ou o Período Complementar
para Apresentação de Reclamações, ou ainda, Período Suplementar para Apresentação de
Reclamações, se contratado, com base nas coberturas, conforme estabelecido das condições
contratuais da apólice. Muito embora tenhamos contratado a apólice acima descrita, existem
determinados tipos de risco que não estão cobertos pela mesma tais como: atos dolosos; lesões
corporais; danos materiais e/ou morais; danos ambientais; multas; qualquer reclamação direta
ou indireta baseada ou resultante de responsabilidade profissional por serviços ou produtos,
apresentada por parte ou em nome de qualquer segurado contra outro; tributos, oferta de valores
mobiliários e qualquer demanda relacionada com previdência complementar. Assim, na hipótese
de ocorrência desses eventos não cobertos, poderemos incorrer em custos adicionais para a
recomposição da sua perda. Por fim, não se pode garantir que, mesmo na hipótese da ocorrência
de um sinistro coberto pela apólice, o pagamento do seguro será suficiente para cobrir os danos
decorrentes de tal sinistro.
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12.12 - Práticas de Governança Corporativa
12.12 – Boas práticas de Governança Corporativa
Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa do Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa - IBGC
O Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa, editado pelo IBGC objetiva indicar os
caminhos para todos os tipos de sociedade visando: (i) aumentar o valor da sociedade; (ii)
melhorar seu desempenho; (iii) facilitar seu acesso ao capital a custos mais baixos; e (iv)
contribuir para sua perenidade; sendo que os princípios básicos inerentes a esta prática são a
transparência, a equidade, a prestação de contas e a responsabilidade corporativa. Adotamos as
práticas de governança corporativa a seguir apontadas, algumas delas recomendadas pelo IBGC:
• contratação de empresa de auditoria independente para a análise de balanços e demonstrativos
financeiros, estando ciente de todos os serviços (inclusive os respectivos honorários) prestados
pelos auditores independentes, de forma a garantir que não seja colocada em dúvida a
independência do auditor e que se evitem potenciais conflitos de interesses;
• Estatuto Social claro quanto à (i) forma de convocação da Assembleia Geral; (ii) competências
do Conselho de Administração e da Diretoria; e (iii) sistema de votação, eleição, destituição e
mandato dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria;
• transparência na divulgação dos relatórios anuais da administração;
• convocações de assembleia e documentação pertinente disponíveis desde a data da primeira
convocação, com detalhamento das matérias da ordem do dia, sem a inclusão da rubrica “outros
assuntos” e sempre visando a realização de assembleias em horários e locais que permitam a
presença do maior número possível de acionistas;
• fazer constar votos dissidentes nas atas de assembleias ou reuniões, quando solicitado;
• vedação ao uso de informações privilegiadas e existência de política de divulgação de
informações relevantes;
• previsão estatutária de arbitragem como forma de solução de eventuais conflitos entre
acionistas e Companhia;
• dispersão de ações (free float), visando a liquidez dos títulos;
• composição do Conselho de Administração deve ter ao menos 20% de membros independentes
(ausente de vínculos com a companhia e com o acionista controlador);
• conselheiros com experiência em questões operacionais e financeiras e experiência em
participação em outros conselhos de administração; e
• previsão estatutária de vedação ao acesso de informações e de direito de voto de conselheiros
em situações de conflito de interesse.
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12.13 – Outras informações relevantes
Transição para Novo Mercado
Em 28 de setembro de 2012, foi realizada Assembleia Geral Extraordinária em que foi aprovada a alteração do nosso Estatuto Social,
a fim de incluir disposição transitória de que (i) caso ocorresse nossa migração para o segmento especial Novo Mercado da
BMF&BOVESPA; e (ii) caso em razão de tal migração, nós deixássemos de ter Acionista Controlador titular de mais de 50% (cinquenta
por cento) do capital social, o mandato dos membros do Conselho de Administração eleitos em 28 de setembro de 2012 passaria a
ser de 3 anos contados da data de sua eleição, na forma do item 4.6.1 do Regulamento de Listagem do Novo Mercado.
Em virtude do nosso ingresso no segmento especial Novo Mercado da BMF&BOVESPA e da conversão de ações preferenciais em
ações ordinárias aprovados em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de novembro de 2012, nós deixamos de ter Acionista
Controlador titular de mais de 50% (cinquenta por cento) do capital social.
Relação das Assembleias da Companhia realizadas nos 3 (três) últimos exercícios sociais
Tipo
de
Assembleia

Data
de
Realização

AGE
AGE
AGE
AGE
AGE
AGE
AGE
AGE
AGE
AGE
AGE

28/04/2017
15/08/2016
28/04/2016
28/09/2015
29/04/2015
11/09/2014
03/07/2014
24/04/2014
26/11/2013
19/04/2013
05/03/2013

e AGO
e AGO
e AGO

e AGO
e AGO

Instalação
em
Segunda
Convocação
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim

Quórum de
Instalação
67,1%
69,5%
61,4%
53,9%
52,7%
47,4%
68,2%
41,1%
51,0%
41,0%
46,7%
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária
13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária
a. objetivos da política ou prática de remuneração:
Nossa política de remuneração tem o objetivo de atrair, reter e valorizar profissionais da
Companhia e de suas controladas diretas ou indiretas, e obter um maior alinhamento dos
interesses desses profissionais com as demandas e desafios dos nossos negócios.
A remuneração dos membros do Conselho de Administração possui como objetivo o pagamento
de uma contraprestação financeira a cada conselheiro em razão de seu conhecimento do
segmento ou de negócios, visando o enriquecimento das discussões estratégicas da Companhia,
acompanhar e monitorar resultados, aconselhar na condução dos negócios e contribuir com
sugestões de melhores práticas de mercado, garantindo as boas práticas de governança
corporativa.
A remuneração dos membros do Comitê de Auditoria e do Comitê Financeiro e de Recursos
Humanos, quando aplicável, possui objetivos semelhantes aqueles estabelecidos quanto à
remuneração dos membros do Conselho de Administração.
Os principais objetivos da política de remuneração dos diretores estatutários e não estatutários
são (i) a motivação, com o objetivo primordial a geração de valor para a Companhia; (ii) a
preservação da meritocracia, de modo que a remuneração de cada executivo seja proporcional à
sua contribuição para o resultado da Companhia; e (iii) vincular o desempenho dos diretores à
qualidade e ao desempenho operacional e financeiro da Companhia, aos seus planos de negócio
e objetivos; (iv) alinhar a remuneração dos diretores com os interesses dos acionistas da
Companhia; e (v) otimizar o investimento da Companhia em recursos humanos visando atrair e
reter profissionais capacitados para a sustentabilidade de seus negócios.
Adicionalmente à política de remuneração, a Companhia possui o Plano de Remuneração Variável,
ou PRV. O plano de remuneração variável segue diretrizes estabelecidas em política específica,
com contratos individuais distribuídos aos elegíveis, esclarecendo as regras do plano e as metas
anuais para o programa, cujos objetivos são: (a) a retenção e valorização profissional de
executivos da Companhia; e (b) possibilitar à Companhia obter um maior alinhamento dos
interesses desses executivos com os interesses dos acionistas e da Companhia.

b. composição da remuneração, indicando:
i. descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles

Conselho de Administração
De maio de 2010 a dezembro de 2015, apenas os membros independentes do nosso Conselho
de Administração eram remunerados. Estes membros possuíam remuneração mensal fixa
considerando os valores praticados pelo mercado. Os membros independentes do Conselho de
Administração também são elegíveis ao nosso Plano de Opção de Compra de Ações, ou Plano de
Opção.
A partir de janeiro de 2016, os demais membros do Conselho de Administração também passaram
a ter remuneração fixa mensal e benefício de assistência médica, pelo exercício do cargo de
conselheiros.
Além da remuneração fixa mensal, os membros do Conselho de Administração também possuem
remuneração adicional pela participação nos comitês de governança corporativa, na medida que
participam de um determinado comitê.
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária
Diretoria Estatutária

Os nossos Diretores Estatutários possuem uma remuneração mensal fixa, estabelecida de acordo
com os valores praticados pelo mercado, além de uma remuneração variável composta por bônus
(incentivo de curto prazo). Os Diretores Estatutários também são elegíveis ao nosso Plano de
Opção de Compra de Ações (incentivo de longo prazo). Estes benefícios têm como objetivo
estimular a nossa Diretoria Estatutária e alinhá-la aos nossos objetivos estratégicos, além de visar
a atração e retenção de profissionais diferenciados e que agreguem valor aos nossos resultados.
Os membros em referência também possuem plano de Assistência Médica padrão executivo,
Seguro de Vida e Estacionamento em seu pacote de benefícios. Os Diretores Estatutários são
segurados por uma apólice de D&O, que garante cobertura na hipótese de sinistro relacionados
à gestão/administração de cada um deles.
Nosso Programa de Remuneração Variável é destinado aos Diretores Estatutários, VicePresidentes não Estatutários, Diretores não Estatutários e demais elegíveis, utilizando como
referência de metas a qualidade e o desempenho financeiro e operacional da Companhia. O
pagamento do Programa de Remuneração Variável é efetuado anualmente após a divulgação
auditada e oficial dos nossos resultados anuais.
Para o ano de 2017, foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de abril
de 2017, a remuneração anual global de R$ 71.464.324,85 (Setenta e um milhões, quatrocentos
e sessenta e quatro mil, trezentos e vinte e quatro reais e oitenta e cinco centavos) para nossos
administradores, a ser aplicada no ano em curso, incluindo-se, neste valor, a remuneração fixa,
variável de curto prazo e, variável de longo prazo (plano de remuneração variável baseado em
ações com vesting previsto para 2017). Isso inclui os membros do nosso Conselho de
Administração, Diretoria Estatutária e Conselho Fiscal (o conselho fiscal possui somente
remuneração mensal fixa). Para o cálculo do valor da remuneração variável de longo prazo (opção
de ações) seguiu-se a abordagem definida pelo pronunciamento CPC 10 (R1), norma contábil
vigente que dá diretrizes para remuneração baseada em ações (como é o caso do plano de opções
da Companhia).

Conselho Fiscal
Nos termos do artigo 162, § 3º, da Lei 6.404/76, os membros do nosso Conselho Fiscal fazem
jus, além do reembolso obrigatório das despesas de locomoção que são necessárias ao
desempenho da função, também à remuneração fixada pela Assembleia Geral que os elegeu.
Esta remuneração não poderá ser inferior, para cada membro em exercício, a 10% da
remuneração que, em média, é atribuída a cada um de nossos Diretores Estatutários. Neste valor
não são computados benefícios, verbas de representação e participação nos resultados.
O reajuste da remuneração do Conselho Fiscal segue o reajuste anual da remuneração da nossa
Diretoria Estatutária.

Comitê de Auditoria, Comitê Financeiro e de Recursos Humanos, Comitê
Acadêmico e Institucional e Comitê de Responsabilidade Social
Os conselheiros membros do Comitê Financeiro e de Recursos Humanos tem remuneração mensal
adicional pela participação neste comitê, que se soma à remuneração que recebem pelo exercício
do mandato no Conselho de Administração.
Os conselheiros membros dos demais comitês (Auditoria, Acadêmico e Responsabilidade Social)
são remunerados pela participação em cada reunião, que via de regra, tem periodicidade
trimestral. Esta remuneração também se soma à remuneração que recebem pelo exercício do
mandato de membros do Conselho de Administração.
O Comitê de Auditoria possui um membro externo que é remunerado pelas suas participações
nas reuniões do comitê.
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária
As remunerações seguem valores de mercado.
ii. qual a proporção de cada elemento na remuneração total em relação
aos 3 últimos exercícios sociais

Remuneração 2016
Fixa Variável Total
Conselho de
Administração
Diretoria Estatutária
Conselho Fiscal
Comitê de Auditoria
Comitê Financeiro e
de RH
Comitê Acadêmico
Comitê de
Responsabilidade
Social

70%
15%
100%
100%

30%
85%
0%
0%

Remuneração 2015
Fixa Variável Total

100% 34%
100% 24%
100% 100%
100% 100%

66%
76%
0%
0%

Remuneração 2014
Fixa Variável Total

100% 35%
100% 16%
100% 100%
100% 100%

65%
84%
0%
0%

100%
100%
100%
100%

100%
100%

0% 100% 100%
0% 100% 100%

0% 100% 100%
0% 100% 100%

0%
0%

100%
100%

100%

0% 100% 100%

0% 100% 100%

0%

100%

iii. metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da
remuneração
A remuneração fixa dos membros do nosso Conselho de Administração e Diretoria Estatutária é
aprovada pelo Comitê Financeiro e de Recursos Humanos. Anualmente, é aplicado percentual de
reajuste sobre o pró-labore base dos profissionais, de acordo com as correções aplicadas à
categoria profissional, além de possíveis reajustes conforme melhores práticas de mercado,
visando, no caso dos Diretores, reter colaboradores talentosos e altamente motivados aliando os
seus interesses aos interesses da Companhia.
Para os Diretores não Estatutários vinculados diretamente ao Diretor Presidente da Companhia,
a remuneração fixa é definida entre o Diretor Presidente e o Comitê Financeiro e de Recursos
Humanos, tendo, anualmente, a aplicação do percentual de reajuste da categoria, além de
possíveis reajustes conforme melhores práticas de mercado, visando reter colaboradores
talentosos e altamente motivados aliando os seus interesses aos interesses da Companhia. Estes
também são contemplados pelo nosso plano de benefícios, que consiste em Assistência Médica,
Vale Refeição, Seguro de Vida, Seguro D&O e Estacionamento.
A remuneração fixa dos Conselheiros Fiscais é calculada de acordo com o artigo 162, parágrafo
3º da Lei das S/A, no qual, a orientação é de que a remuneração destes seja calculada com base
em 10% da remuneração média da Diretoria Estatutária, excluídos os benefícios, verbas de
representação e participação nos lucros.
Os membros de nosso Conselho de Administração recebem apenas remuneração fixa mensal e
adicionais por participação em Comitês, não sendo elegíveis ao nosso PRV (Plano de
Remuneração Variável). Os nossos Diretores Estatutários recebem remuneração fixa mensal e
são elegíveis ao PRV. Os membros do Conselho de Administração que são conselheiros
independentes, os Diretores Estatutários e um grupo de executivos, são elegíveis ao nosso Plano
de Opção de Ações.
iv. razões que justificam a composição da remuneração
As razões para composição da remuneração são, principalmente, o incentivo da melhoria de nossa
gestão e a permanência dos nossos executivos na Companhia, visando ganhos pelo
comprometimento e desempenho de curto prazo e com os resultados de longo prazo.

PÁGINA: 363 de 518

Formulário de Referência - 2017 - KROTON EDUCACIONAL S.A.

Versão : 12
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v. a existência de membros não remunerados pelo emissor e a razão
para este fato
Não há membros do conselho não remunerados.
c. principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na
determinação de cada elemento da remuneração
A remuneração fixa é determinada com base nas melhores práticas de mercado, enquanto a
remuneração variável está pautada em metas financeiras, comerciais, operacionais, de qualidade
e desempenho das áreas.
Para aferir a consecução de metas financeiras nos baseamos em nosso Ebitda, nossa geração de
caixa, resultado operacional, lucro líquido, Capex. Ao analisarmos as metas comerciais, nos
baseamos em nossa captação e retenção de alunos. Já em relação às metas operacionais e de
qualidade, levamos em consideração nosso plano de trabalho (projetos), avaliação institucional e
nosso desempenho no Enade. Por fim, utilizamos diversos indicadores para aferir o desempenho
individual de nossos colaboradores ou consolidado da Companhia. Os indicadores de desempenho
estão diretamente relacionados com o resultado financeiro da Companhia, metas de crescimento
em captação e rematrículas e rentabilidade. No ano de 2016, foi inserido o sistema de gestão de
indicadores – BSC (Balanced Score Card), como parte integrante das metas do programa de
remuneração variável.
No cálculo da remuneração variável máxima, há previsão de um sistema de incentivo para
hipóteses de superação dos resultados estabelecidos para cada administrador, da seguinte forma:
a cada 1% de superação das metas individuais do administrador limitada ao alcance de 150%
sua remuneração será sempre acrescida em montante igual a 3% e, para o alcance que exceder
150%, a cada 1% de superação será acrescido o montante de 1,66% sobre o atingimento
superado.
d. como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de
desempenho
A parcela variável da remuneração de curto prazo dos nossos executivos está vinculada ao nosso
desempenho financeiro, operacional e indicadores de qualidade. No longo prazo, nossos
executivos são beneficiados com a valorização de nossas ações. Adicionalmente, o valor a ser
pago referente ao PRV, depende da nossa evolução e do cumprimento de metas definidas pelo
nosso Conselho de Administração.
A avaliação de desempenho de nossos Diretores estatutários e não estatutários é composta por
indicadores de resultados financeiros, operacionais e qualidade e também por indicadores de
competências comportamentais. Os resultados desta avaliação servem como base para concessão
de remuneração fixa e variável, e têm como parâmetro as metas, definidas em orçamento e
aprovadas pelo Conselho de Administração.
Podemos utilizar, ainda, como critério a avaliação qualitativa, quanto ao cumprimento de projetos,
elencados como estratégicos para a Companhia naquele ano.
e. como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de
curto, médio e longo prazo
A nossa estratégia de remuneração é baseada nas melhores práticas do mercado, o que permite
a atração, retenção e motivação de profissionais qualificados para a implementação e
operacionalização das estratégias de negócios, aprovadas por nossos Administradores. A prática
do plano de remuneração variável anual está atrelada ao cumprimento das políticas e metas
estratégicas da Companhia, determinadas para nosso crescimento, em curto e médio prazo. O
plano de incentivos de longo prazo é baseado no conceito de opções de compra de ações,

PÁGINA: 364 de 518

Formulário de Referência - 2017 - KROTON EDUCACIONAL S.A.

Versão : 12

13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária
portanto, diretamente atrelado ao crescimento do valor de mercado da Companhia, ou seja, à
valorização das ações em longo prazo.
f. existência de remuneração suportada
controladores diretos ou indiretos

por

subsidiárias,

controladas

ou

Não há remuneração suportada por nossas subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou
indiretos.
g. existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de
determinado evento societário, tal como a alienação do controle societário do emissor
O Conselho de Administração poderá avaliar o interesse estratégico da Companhia de se envolver
em algum evento societário extraordinário, quando poderá, também, avaliar e poderá decidir, a
seu critério, pela aplicação de bonificação adicional, vinculada ao resultado esperado do evento
societário em questão. Esta bonificação estará contemplada no limite total de remuneração dos
administradores, a ser aprovada em assembleia geral e comporá seu montante variável. Para o
exercício de 2017, nossos Diretores Estatutários receberão uma bonificação variável adicional em
caso de aprovação da operação da Estácio pelo CADE.
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Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2017 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

8,00

4,00

4,00

16,00

Nº de membros remunerados

8,00

4,00

4,00

16,00

2.687.629,23

7.562.928,82

679.586,98

10.930.145,03

Benefícios direto e indireto

229.899,76

197.023,07

0,00

426.922,83

Participações em comitês

735.078,08

0,00

0,00

735.078,08

Outros

684.541,46

1.895.721,51

135.917,40

2.716.180,37

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Descrição de outras
remunerações fixas

INSS Empregador

INSS Empregador

INSS Empregador

Remuneração variável
Bônus

0,00

40.261.219,15

0,00

40.261.219,15

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

954.341,15

15.440.438,24

0,00

16.394.779,39

O número de membros indicado
acima corresponde à média anual do
número de membros de cada órgão
apurado mensalmente para cada
exercício social, conforme tabela do
Item 13.16 abaixo.

O número de membros indicado
acima corresponde à média
anual do número de membros
de cada órgão apurado
mensalmente para cada
exercício social, conforme tabela
do Item 13.16 abaixo.

O número de membros indicado
acima corresponde à média
anual do número de membros
de cada órgão apurado
mensalmente para cada
exercício social, conforme tabela
do Item 13.16 abaixo.

5.291.489,68

65.357.330,79

815.504,38

Descrição de outras
remunerações variáveis

Baseada em ações (incluindo
opções)
Observação

Total da remuneração

71.464.324,85

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2016 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

8,92

4,08

3,00

16,00

Nº de membros remunerados

8,92

4,08

3,00

16,00

2.354.009,50

6.930.516,01

425.024,79

9.709.550,30

Benefícios direto e indireto

168.196,64

178.152,61

0,00

346.349,25

Participações em comitês

577.387,50

0,00

0,00

577.387,50

Outros

586.279,40

1.441.795,79

85.005,00

2.113.080,19

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore
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INSS Empregador

INSS Empregador

Remuneração variável
Bônus

0,00

22.788.184,58

0,00

22.788.184,58

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

302.073,10

0,00

302.073,10

Cessação do cargo

0,00

424.286,24

0,00

424.286,24

1.489.789,95

23.218.905,91

0,00

24.708.695,86

O número de membros indicado
acima corresponde à média anual do
número de membros de cada órgão
apurado mensalmente para cada
exercício social, conforme tabela do
Item 13.16 abaixo.

O número de membros indicado
acima corresponde à média
anual do número de membros
de cada órgão apurado
mensalmente para cada
exercício social, conforme tabela
do Item 13.16 abaixo.

O número de membros indicado
acima corresponde à média
anual do número de membros
de cada órgão apurado
mensalmente para cada
exercício social, conforme tabela
do Item 13.16 abaixo.

5.175.662,99

55.283.914,23

510.029,79

Descrição de outras
remunerações variáveis

Baseada em ações (incluindo
opções)
Observação

Total da remuneração

60.969.607,01

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2015 - Valores Anuais
Conselho de Administração
Nº total de membros
Nº de membros remunerados

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

12,17

5,00

3,00

20,17

4,42

5,00

3,00

12,42

921.666,67

6.503.648,38

346.336,80

7.771.651,85

0,00

186.614,80

0,00

186.614,80

60.000,00

0,00

0,00

60.000,00

184.333,33

1.300.729,68

69.267,36

1.554.330,37

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore
Benefícios direto e indireto
Participações em comitês
Outros
Descrição de outras
remunerações fixas

INSS Empregador

INSS Empregador

INSS Empregador

Remuneração variável
Bônus

0,00

20.229.813,00

0,00

20.229.813,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00
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Descrição de outras
remunerações variáveis

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

3.692.303,23

17.872.890,32

0,00

21.565.193,55

O número de membros indicado
acima corresponde à média anual do
número de membros de cada órgão
apurado mensalmente para cada
exercício social, conforme tabela do
Item 13.16 abaixo

O número de membros indicado
acima corresponde à média
anual do número de membros
de cada órgão apurado
mensalmente para cada
exercício social, conforme tabela
do Item 13.16 abaixo

O número de membros indicado
acima corresponde à média
anual do número de membros
de cada órgão apurado
mensalmente para cada
exercício social, conforme tabela
do Item 13.16 abaixo

4.858.303,23

46.093.696,18

415.604,16

Baseada em ações (incluindo
opções)
Observação

Total da remuneração

51.367.603,57

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2014 - Valores Anuais
Conselho de Administração
Nº total de membros

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

10,67

5,92

3,00

19,59

4,50

5,92

3,00

13,42

1.051.358,55

5.991.302,00

297.342,44

7.340.002,99

Benefícios direto e indireto

9.559,60

153.054,29

0,00

162.613,89

Participações em comitês

45.000,00

0,00

0,00

45.000,00

208.338,32

1.198.260,40

59.468,49

1.466.067,21

Nº de membros remunerados
Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Outros
Descrição de outras
remunerações fixas

INSS empregador

INSS empregador

INSS Empregador

Remuneração variável
Bônus

0,00

15.076.337,12

0,00

15.076.337,12

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

494.646,00

31.006.711,00

0,00

31.501.357,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

Baseada em ações (incluindo
opções)
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O número de membros indicado
acima corresponde à média anual do
número de membros de cada órgão
apurado mensalmente para cada
exercício social, conforme tabela do
Item 13.16 abaixo.

O número de membros indicado
acima corresponde à média
anual do número de membros
de cada órgão apurado
mensalmente para cada
exercício social, conforme tabela
do Item 13.16 abaixo.

O número de membros indicado
acima corresponde à média
anual do número de membros
de cada órgão apurado
mensalmente para cada
exercício social, conforme tabela
do Item 13.16 abaixo.

1.808.902,47

53.425.664,81

356.810,93

55.591.378,21
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fiscal
13.3 - Remuneração variável do Conselho de Administração, Diretoria
Estatutária e Conselho Fiscal
Remuneração Variável – Previsão para exercício social com fim em 31/12/2017
Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

Total

Nº total de membros

8,00

4,00

4,00

16,00

Nº de membros remunerados

0,00

4,00

0,00

4,00

4.937.232,52

n/a

4.937.232,52

40.261.219,15

n/a

40.261.219,15

25.449.521,58

n/a

25.449.521,58

n/a

n/a

n/a

Bônus2
Valor mínimo previsto no plano
de remuneração
Valor máximo previsto no plano
de remuneração ¹
Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas
sejam atingidas
Valor efetivamente reconhecido
no resultado do exercício social

n/a
n/a
n/a

n/a

Participação nos Resultados
Valor mínimo previsto no plano
de remuneração
Valor máximo previsto no plano
de remuneração
Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas
sejam atingidas
Valor efetivamente reconhecido
no resultado do exercício social

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

¹ O valor máximo informado considera um cenário de aceleração agressiva em função do desempenho da Companhia.
No entanto, vale destacar que o desenho da remuneração variável da Companhia não define um teto superior de
remuneração.
2
O montante apresentado a título de Bônus a ser pago aos Diretores Estatutários caso sejam atingidas todas as metas
financeiras, comerciais, operacionais, de qualidade e desempenho, conforme aferido com base em nosso EBITDA,
geração de caixa e resultado operacional, na forma exposta no item “13.1 c” e conforme previsto no item “13.3” desta
Proposta, foi calculado considerando o resultado da Companhia para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016,
meramente para fins ilustrativos de qual seria a remuneração variável dos administradores a título de Bônus caso tal
resultado se repetisse no exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2017. Neste sentido, se o resultado obtido
pela Companhia no exercício a se encerrar em 31 de dezembro de 2017 for superior ao obtido no exercício de 2016, o
valor estimado a ser pago a título de Bônus será ultrapassado em relação ao previsto nesta Proposta da Administração,
tendo em vista que a remuneração variável dos Administradores está atrelada a um percentual do resultado da
Companhia, podendo nossa administração receber remuneração em magnitude superior, observada a formula de cálculo
prevista no item “13.1 c” desta Proposta.

Remuneração Variável - exercício social encerrado em 31/12/2016
Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

Total

Nº total de membros

8,92

4,08

3,00

16,00

Nº de membros remunerados

0,00

4,08

0,00

4,08

n/a

4.392.730,92

n/a

4.392.730,92

n/a

26.385.312,00

n/a

26.385.312,00

n/a

8.785.461,83

n/a

8.785.461,83

Bônus
Valor mínimo previsto no plano
de remuneração
Valor máximo previsto no plano
de remuneração
Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas
sejam atingidas

PÁGINA: 370 de 518

Formulário de Referência - 2017 - KROTON EDUCACIONAL S.A.

Versão : 12

13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal
Valor efetivamente reconhecido
no resultado do exercício social

n/a

22.788.184,58

n/a

22.788.184,58

Participação nos Resultados
Valor mínimo previsto no plano
de remuneração
Valor máximo previsto no plano
de remuneração
Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas
sejam atingidas
Valor efetivamente reconhecido
no resultado do exercício social

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Remuneração Variável - exercício social encerrado em 31/12/2015

Nº total de membros
Nº de membros remunerados

Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

Total

12,17

5

3

20,17

n/a

5

n/a

5

n/a

3.435.114,37

n/a

3.435.114,37

n/a

17.175.571,83

n/a

17.175.571,83

n/a

6.870.228,73

n/a

6.870.228,73

n/a

20.229.813,00

n/a

20.229.813,00

Bônus
Valor mínimo previsto no plano
de remuneração
Valor máximo previsto no plano
de remuneração
Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas
sejam atingidas
Valor efetivamente reconhecido
no resultado do exercício social

Participação nos Resultados
Valor mínimo previsto no plano
de remuneração
Valor máximo previsto no plano
de remuneração
Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas
sejam atingidas
Valor efetivamente reconhecido
no resultado do exercício social

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Remuneração Variável - exercício social encerrado em 31/12/2014

Nº de membros
Nº de membros remunerados

Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

Total

10,67

5,92

3

19,59

n/a

5,92

n/a

6

n/a

2.986.527,50

n/a

2.986.527,50

n/a

14.500.471,00

n/a

14.500.471,00

n/a

5.973.055,00

n/a

5.973.055,00

n/a

15.076.337,12

n/a

15.076.337,12

n/a

n/a

Bônus
Valor mínimo previsto no plano
de remuneração
Valor máximo previsto no plano
de remuneração
Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas
sejam atingidas
Valor efetivamente reconhecido
no resultado do exercício social

Participação nos Resultados
Valor mínimo previsto no plano
de remuneração

n/a

n/a
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Valor máximo previsto no plano
de remuneração
Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas
sejam atingidas
Valor efetivamente reconhecido
no resultado do exercício social

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

O número de membros de cada órgão corresponde ao número de membros a quem foi atribuída
a remuneração variável.
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13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria
estatutária
13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do Conselho de Administração e Diretoria
Estatutária
a. termos e condições gerais
Temos atualmente 4 (quatro) Planos de Opção de Compra de Ações vigentes (“Planos”).
O nosso primeiro Plano de Opção de Compra de Ações (“Plano de 2009”) foi aprovado pela
nossa Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23 de outubro de 2009.
O nosso segundo Plano de Opção de Compra de Ações (“Plano de 2013” e, em conjunto com o
Plano de 2009, “Planos Originais”) foi aprovado pela nossa Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 26 de novembro de 2013.
Compete ao Conselho de Administração ou ao Comitê Financeiro e de Recursos Humanos, por
delegação do Conselho de Administração, definir (i) os beneficiários dos Planos Originais; (ii) o
número total e espécie de nossas ações a serem outorgadas no âmbito dos Planos Originais por
cada beneficiário; (iii) a divisão da outorga das ações em lotes, se for o caso; (iv) tempo de
carência; (v) o preço de exercício das opções; (vi) eventuais restrições às ações recebidas pelo
exercício da opção; e (vii) eventuais disposições sobre penalidades, sempre observando as
diretrizes gerais previstas nos Planos Originais.
Os termos e as condições de cada opção serão definidos pelo Conselho de Administração ou
pelo Comitê Financeiro e de Recursos Humanos, em contratos de outorga de opção de compra
de ações, a serem celebrados entre nós e cada beneficiário. Os respectivos contratos de outorga
de opção de compra de ações definirão o número e a espécie de ações que os beneficiários
terão direito de adquirir ou subscrever com o exercício da opção e quaisquer outros termos e
condições, sempre observando as diretrizes gerais previstas nos Planos Originais.
Conforme disposto nos Planos Originais, podem ser beneficiários nossos conselheiros
independentes, diretores estatutários e executivos de nossas sociedades controladas.
O nosso terceiro Plano de Opção de Compra de Ações foi aprovado pela nossa Assembleia
Geral realizada em 03 de julho de 2014 (“Plano de 2014”).
Conforme disposto no Plano de 2014, podem ser beneficiários nossos administradores e
empregados que eram beneficiários dos Planos de Opção de Compra de Ações da Anhanguera,
aprovados em 30 de abril de 2010 e 11 de março de 2013 (“Planos da Anhanguera”) antes da
incorporação das ações da Anhanguera por nós (“Incorporação”) e tinham opções de compra de
ações da Anhanguera outorgadas mas ainda não exercidas, que poderiam ser exercidas de
acordo com as condições estabelecidas nos Planos da Anhanguera, conforme determinação do
Conselho de Administração da Anhanguera que ratificou as condições específicas (tais como:
número de opções, preço de exercício e eventuais exceções à regra de saída prevista nos Planos
da Anhanguera) relativas a cada beneficiário cujas opções serão substituídas por opções de
compra de nossas ações (“Opções da Anhanguera” e “Deliberação de Migração”).
Compete ao Conselho de Administração ou a um comitê criado por nós (“Comitê”), definir: (i) a
criação e a aplicação de normas gerais relativas à outorga de nossas opções, nos termos do
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Plano de 2014, e a solução de dúvidas de interpretação do Plano de 2014; e (ii) a emissão de
novas ações da Companhia dentro do limite de capital autorizado ou a utilização de ações em
tesouraria, para satisfazer o exercício de nossas opções outorgadas nos termos do Plano de
2014.
As Opções da Anhanguera de cada beneficiário, conforme Deliberação de Migração, serão
substituídas por nossas opções, sendo o número total de opções originais de cada beneficiário
e o preço de exercício unitário de opção ajustados conforme a relação de troca proposta para a
operação, ou seja 0,30970293 de nossas ações para cada Ação da Anhanguera (“Relação de
Troca”), para que o valor total a ser desembolsado por cada um dos beneficiários em decorrência
do exercício das nossas opções permaneça inalterado em relação ao que seria desembolsado
no âmbitos dos Planos da Anhanguera.
Para fins do ajuste previsto acima, o número total de opções de cada beneficiário dos Planos da
Anhanguera será multiplicado pelo fator da Relação de Troca e o preço de exercício unitário das
Opções da Anhanguera será dividido pelo fator da Relação de Troca. Quando, em decorrência
da aplicação da Relação de Troca, o número de nossas opções resultar em número fracionário,
proceder-se-á ao arredondamento para o número inteiro: (i) imediatamente superior, quando a
fração for igual ou superior a 0,5 (cinco décimos); ou (ii) imediatamente inferior, quando a fração
for inferior a 0,5 (cinco décimos).
Os termos e as condições de cada opção outorgada no âmbito do Plano de 2014 observará (i)
as condições específicas previstas na Deliberação de Migração; (ii) as regras dos Planos da
Anhanguera; e (iii) as condições previstas nos Instrumentos Particulares de Outorga de Opção
de Compra de Ações e Termos de Adesão celebrados entre Anhanguera e os Beneficiários,
desde que tais condições se não expressamente previstas nos Planos da Anhanguera, tenham
sido expressamente aprovadas pelo Conselho de Administração da Anhanguera quando da
outorga das Opções da Anhanguera e não contrariem as condições gerais dos Planos da
Anhanguera e do Plano de 2014.
O nosso quarto Plano de Opção de Compra de Ações (iv), foi aprovado pela nossa Assembleia
Geral realizada em 18 de setembro de 2015 (“Novo Plano Kroton”).
Compete ao Conselho de Administração ou ao Comitê Financeiro e de Recursos Humanos, por
delegação do Conselho de Administração, definir (i) os beneficiários dos Planos Originais; (ii) o
número total e espécie de nossas ações a serem outorgadas no âmbito dos Planos Originais por
cada beneficiário; (iii) a divisão da outorga das ações em lotes, se for o caso; (iv) tempo de
carência; (v) o preço de exercício das opções; (vi) eventuais restrições às ações recebidas pelo
exercício da opção; e (vii) eventuais disposições sobre penalidades, sempre observando as
diretrizes gerais previstas nos Planos Originais.
Os termos e as condições de cada opção serão definidos pelo Conselho de Administração ou
pelo Comitê Financeiro e de Recursos Humanos, em contratos de outorga de opção de compra
de ações, a serem celebrados entre nós e cada beneficiário. Os respectivos contratos de outorga
de opção de compra de ações definirão o número e a espécie de ações que os beneficiários
terão direito de adquirir ou subscrever com o exercício da opção e quaisquer outros termos e
condições, sempre observando as diretrizes gerais previstas nos Planos Originais.
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Para que o beneficiário faça jus a ação em decorrência do exercício da opção de compra, é
necessário que tenham sido integralmente cumpridas todas as exigências legais, estatutárias,
contratuais e regulamentares.
Aos beneficiários das opções de compra de nossas ações não são conferidos quaisquer direitos
com respeito à manutenção de vínculo contratual conosco. A outorga da opção no âmbito dos
Planos não interferirá em nosso direito de interromper, a qualquer tempo, o vínculo que tivermos
com os beneficiários.
A partir do momento da subscrição ou aquisição efetiva das ações resultantes do exercício das
opções e, ultrapassado o período de restrições à transferência das mesmas, se for o caso, o
beneficiário terá todos os direitos e privilégios inerentes à condição de acionista previstos em lei
e no nosso Estatuto Social.
b.

principais objetivos do plano

Os objetivos dos Planos são (i) reter os nossos executivos e de nossas sociedades controladas
diretas ou indiretas; (ii) obter maior alinhamento dos interesses destes com os nossos interesses
e dos nossos acionistas; e (iii) garantir o direito de nossos administradores e empregados ou de
outras sociedades sob o nosso controle direto ou indireto, que eram beneficiários dos Planos
Anhanguera, sujeito a determinadas condições, de adquirirem nossas ações, com vistas a (a)
alinhar os interesses de tais administradores e empregados com os interesses dos nossos
acionistas e da Companhia; e (b) reter e valorizar os administradores e empregados elegíveis.
c.

forma como o plano contribui para esses objetivos

Ao possibilitarmos que os administradores se tornem acionistas, introduzimos fortes incentivos
para que os nossos executivos: (i) tomem as suas decisões tendo em vista a geração de valor
para os acionistas e para nós; (ii) pautem as suas ações visando o cumprimento dos objetivos
estratégicos e planos de nosso crescimento.
d.

como o plano se insere na política de remuneração do emissor

Nossos Planos constituem um instrumento de incentivo ao bom desempenho de nossos
profissionais e ao comprometimento, por parte dos beneficiários, com as metas por nós
estabelecidas, ou seja, está vinculado à remuneração de nossos conselheiros independentes,
diretores estatutários e executivos, bem como, dos executivos de nossas sociedades
controladas.
e. como o plano alinha os interesses dos administradores e do emissor a curto,
médio e longo prazo
Os Planos alinham os nossos interesses aos dos nossos administradores e acionistas por meio
de benefícios vinculados ao desempenho das ações de nossa emissão. Por meio dos Planos,
buscamos estimular a melhoria em nossa gestão e a permanência dos nossos administradores
e executivos na companhia, visando ganhos pelo comprometimento com os resultados em longo
prazo. No médio prazo, a melhoria de nossos resultados e valorização de nossas ações,
maximizam os ganhos dos beneficiários de nossos Planos de Opção, incentivando-os a
permanecerem trabalhando conosco. No curto prazo, o cumprimento de nossas metas e o
alcance de nossos resultados anuais resultam em um alinhamento entre nossos interesses e os
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interesses dos beneficiários de nossos Planos. Por fim, e também em longo prazo, nossos Planos
estabelecem períodos de carência, ou Vesting, de até, cinco anos, para que o beneficiário receba
a integralidade das opções a que tem direito, tornando-o, neste ponto, atrativo para a fidelização
destes executivos, além de tornar comum o interesse entre nós e os executivos, no crescimento
de nossas operações.
f.

número máximo de ações abrangidas

Nos termos do Plano de 2009, a outorga de opções estava limitada a 5 milhões de ações
ordinárias e 30 milhões de ações preferenciais, formando 5 milhões de units na época em que
foi aprovada na Assembleia Geral Ordinária.
A partir de 5 de dezembro de 2012, com a adesão da Companhia ao Novo Mercado da
BM&FBOVESPA, as ações preferenciais de emissão da Companhia foram convertidas em ações
ordinárias, permanecendo a outorga de opções limitada a 5 milhões de ações ordinárias,
equivalentes a 3,7% do capital social da Companhia em 31 de dezembro de 2012.
Em 26 de novembro de 2013, uma vez que o Plano de 2009 atingiu o limite máximo de opções
que poderiam ser outorgadas, foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária o Plano de 2013
em substituição ao Plano de 2009. No plano de 2013, a outorga de ações deve respeitar o limite
máximo de 2,0% do capital social da Companhia vigente à época, equivalente, na data da
aprovação, a 5.374.078 ações ordinárias.
Em 03 de julho de 2014, a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, no contexto da
aprovação da incorporação de ações da Anhanguera pela Companhia, aprovou um novo Plano
de Compra de Ações (“Plano 2014”) para recepcionar as opções outorgadas e não exercidas no
âmbito dos planos de opção de compra da Anhanguera. O Plano de 2014 não excederá 1,62%
do capital social da Companhia, vigente à época, equivalente, em julho de 2014, a 6.520.299
ações ordinárias.
Em 18 de setembro de 2015, uma vez que o Plano de 2013 não dispunha de saldo suficiente
para novas outorgas, foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária o Novo Plano Kroton. No
Novo Plano Kroton, a outorga de ações deve respeitar o limite máximo de 1,99% do capital social
da Companhia vigente à época, equivalente, na data da aprovação, a 32.347.295 ações
ordinárias.

g.

número máximo de opções a serem outorgadas

No Plano de 2009 a outorga de opções estava limitada a 5 milhões de ações ordinárias e 30
milhões de ações preferenciais, formando 5 milhões de units na época em que foi aprovada na
Assembleia Geral Ordinária. Após a adesão da Companhia ao Novo Mercado da
BM&FBOVESPA, as ações preferenciais foram convertidas em ações ordinárias, permanecendo
a outorga de opções limitada a 5 milhões de ações ordinárias, equivalentes a 3,7% do capital
social da Companhia em 31 de dezembro de 2012.
No Plano 2013 a outorga de ações passou a respeitar o limite máximo de 2% do capital social
da Companhia vigente à época, equivalente, na data da aprovação, a 5.374.078 ações
ordinárias.
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No Plano 2014 como cada opção permite ao beneficiário adquirir uma ação ordinária, nominativa,
escritural e sem valor nominal, de emissão da Companhia, em julho de 2014, o número máximo
de opções que estão sujeitas ao Plano de 2014 é de 6.520.299 ações ordinárias, equivalente a
1,62% capital social total da companhia nessa data.
No Novo Plano Kroton como cada opção permite ao beneficiário adquirir uma ação ordinária,
nominativa, escritural e sem valor nominal, de emissão da Companhia, em setembro de 2015, o
número máximo de opções que estão sujeitas ao Novo Plano Kroton é de 32.347.295 ações
ordinárias, equivalente a 1,99% capital social total da companhia nessa data.

h.

condições de aquisição de ações

Conforme descrito no Item 13.4 “a” acima, o nosso Conselho de Administração, Comitê
Financeiro e de Recursos Humanos e Comitê, conforme o caso, fixa os termos e as condições
de cada contrato de outorga de opção de compra de ações, a ser celebrado entre nós e cada
beneficiário.
Nenhuma ação poderá ser entregue a qualquer beneficiário em decorrência do exercício da
opção, a não ser que todas as exigências legais, estatutárias, contratuais e regulamentares
tenham sido integralmente cumpridas.
Salvo decisão contrária do Conselho de Administração ou do Comitê Financeiro e de Recursos
Humanos, conforme o caso, o exercício da opção outorgada nos termos do primeiro Plano de
Opção ficará sujeito ao cumprimento dos seguintes períodos de carência, ou vesting:
a) 1/5 do total da opção poderá ser exercido ao final de 12 meses a contar da data da
outorga da opção de compra;
b) 1/5 do total da opção poderá ser exercido ao final de 24 meses a contar da data da
outorga da opção de compra;
c) 1/5 do total da opção poderá ser exercido ao final de 36 meses a contar da data da
outorga da opção de compra;
d) 1/5 do total da opção poderá ser exercido ao final de 48 meses a contar da data da
outorga da opção de compra; e
e) 1/5 do total da opção poderá ser exercido ao final de 60 meses a contar da data da
outorga da opção de compra.
Para os contratos firmados em 01.08.2012, aprovados pelo Conselho de Administração, são
válidas as seguintes premissas:
a) 1/6 do total da opção poderá ser exercido ao final de 12 meses a contar da data da
outorga da opção de compra;
b) 1/6 do total da opção poderá ser exercido ao final de 24 meses a contar da data da
outorga da opção de compra;
c) 2/6 do total da opção poderá ser exercido ao final de 36 meses a contar da data da
outorga da opção de compra; e
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d) 2/6 do total da opção poderá ser exercido ao final de 48 meses a contar da data da
outorga da opção de compra.
Para os contratos firmados em 26.11.2013, aprovados pelo Conselho de Administração com
base no Plano de 2013, são válidas as seguintes premissas:
a) 1/4 do total da opção poderá ser exercido ao final de 12 meses a contar da data da
outorga da opção de compra;
b) 1/4 do total da opção poderá ser exercido ao final de 24 meses a contar da data da
outorga da opção de compra;
c) 1/4 do total da opção poderá ser exercido ao final de 36 meses a contar da data da
outorga da opção de compra; e
d) 1/4 do total da opção poderá ser exercido ao final de 48 meses a contar da data da
outorga da opção de compra.
Para os contratos firmados em 03 de julho de 2014, aprovados pelo Conselho de Administração
com base no terceiro plano de opção, são válidas as seguintes premissas:
a)
1/3 do total da opção poderá ser exercido ao final de 36 meses a contar da
data da outorga da opção de compra;
b)
1/3 do total da opção poderá ser exercido ao final de 48 meses a contar da
data da outorga da opção de compra;
c)
1/3 do total da opção poderá ser exercido ao final de 60 meses a contar da
data da outorga da opção de compra.

Para os contratos firmados em 18.09.2015, aprovados pelo Conselho de Administração com
base no Novo Plano Kroton, são válidas as seguintes premissas:
a) 1/4 do total da opção poderá ser exercido ao final de 06 meses a contar da data da
outorga da opção de compra;
b) 1/4 do total da opção poderá ser exercido ao final de 18 meses a contar da data da
outorga da opção de compra;
c) 1/4 do total da opção poderá ser exercido ao final de 30 meses a contar da data da
outorga da opção de compra; e
d) 1/4 do total da opção poderá ser exercido ao final de 42 meses a contar da data da
outorga da opção de compra.

Caso as opções de compra não sejam exercidas pelos respectivos beneficiários (até 60 meses
após a data do cumprimento de cada um dos prazos acima indicados para o Plano de 2009, 48
meses para o Plano de 2013, conforme prazos determinados no Termo de Migração individual
para o Plano de 2014 e 48 meses para o Plano de 2015), o beneficiário perderá o direito ao
exercício das respectivas opções, salvo no caso de prazo final para exercício fixado de maneira
distinta no respectivo contrato de outorga de opção de compra, ou decisão contrária do nosso
Conselho de Administração ou Comitê de Recursos Financeiro e de Recursos Humanos. Os
prazos acima poderão ainda ser antecipados, a critério do Conselho de Administração ou do
Comitê de Recursos Humanos, nas hipóteses de mudança de nosso controle, conforme disposto
no artigo 116 da Lei das Sociedades por Ações.
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i.

critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício

O preço de exercício da opção de compra ou Preço de Exercício referente ao Plano de 2009 foi
determinado pelo Conselho de Administração, e equivale ao valor médio atribuído às nossas
ações nos pregões da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadoria e Futuros, ou
BM&FBOVESPA, realizados nos 60 dias anteriores à data de assinatura do respectivo contrato
de opção de compra de ações, aplicando-se um desconto de até 20% (vinte por cento).
O preço de exercício da opção de compra ou Preço de Exercício referente ao Plano de 2013 foi
determinado pelo Conselho de Administração, e equivale ao valor médio atribuído às nossas
ações nos pregões da BM&FBOVESPA, realizados nos 60 dias anteriores à data da assinatura
do respectivo contrato de opção de compra de ações, sendo o percentual de desconto definido
pelo Comitê Financeiro e de Recursos Humanos.
O Preço de Exercício, por determinação do Conselho de Administração ou do Comitê Financeiro
e de Recursos Humanos, conforme o caso, será acrescido de correção monetária, calculada com
base na variação de um índice de preços a ser determinado nos respectivos contratos de opção
de compra.
O preço de exercício das nossas opções outorgadas nos termos do Plano de 2014 é o mesmo
fixado no âmbito dos Planos Anhanguera e nos respectivos Contratos de Opção, sendo o preço
unitário ajustado em decorrência da aplicação da Relação de Troca, para que o valor total a ser
desembolsado por cada um dos Beneficiários em decorrência do exercício de opções permaneça
inalterado. Nos termos dos Planos Anhanguera, o preço de exercício das Opções outorgadas
será fixado pelo Conselho de Administração ou pelo Comitê, conforme o caso, (i) com base na
média da cotação das Ações da Companhia na BM&FBOVESPA, ponderada pelo volume de
negociação nos 90 (noventa) últimos pregões que antecederem a outorga; ou (ii) com base na
média da cotação das Units da Companhia na BM&FBOVESPA, ponderada pelo volume de
negociação nos 90 (noventa) últimos pregões que antecederem a outorga, com desconto ou ágio
de até 20% a critério do Conselho de Administração ou do Comitê.
O preço de exercício da opção de compra ou Preço de Exercício referente ao Plano de 2015 foi
determinado pelo Conselho de Administração ou pelo Comitê, conforme o caso, e equivale ao
valor médio atribuído às nossas ações nos pregões da BM&FBOVESPA, realizados nos 60 dias
anteriores à data da assinatura do respectivo contrato de opção de compra de ações.
j.

critérios para fixação do prazo de exercício

O prazo fixado objetiva que os beneficiários dos Planos se comprometam com os objetivos de
longo prazo da Companhia.
Nos termos do Plano de 2009, os prazos de exercício são de 60 meses para a primeira outorga
do Plano de 2009 e 36 meses para as demais outorgas. Caso as Opções outorgadas no âmbito
do Plano de 2009 não sejam exercidas em até 60 (sessenta) meses após a data do cumprimento
dos períodos de carência, ou vesting, conforme descritos no Item 13.4.h acima, o beneficiário
perderá o direito ao exercício das respectivas opções, salvo no caso de prazo final para exercício
fixado de maneira distinta no Contrato.
Para o Plano de 2013 foi considerado 48 meses para a outorga. Salvo decisão contrária do nosso
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Conselho de Administração ou do Comitê Financeiro e de Recursos Humanos, por ocasião da
outorga das opções ao beneficiário, o exercício da opção outorgada nos termos do nosso Plano
de 2013 fica sujeito ao cumprimento dos períodos de carência, ou vesting, conforme descritos
no Item 13.4.h acima.
Com relação ao Plano de 2014, as nossas opções poderão ser exercidas de acordo com as
condições estabelecidas nos respectivos Contratos de Opção e Termo Aditivo.
Para o Novo Plano Kroton 2015 foi considerado o prazo máximo de 48 meses após o
cumprimento de cada vesting como o prazo máximo para exercício.
O Conselho de Administração ou o Comitê, conforme o caso, poderá determinar a suspensão do
direito ao exercício das nossas opções, sempre que verificadas situações que, nos termos da lei
ou regulamentação em vigor, restrinjam ou impeçam a negociação de ações por parte dos
beneficiários.
Nenhum beneficiário terá quaisquer dos direitos e privilégios de nosso acionista até que a sua
opção seja devidamente exercida, nos termos do Plano de 2014 e respectivo Contrato de Opção
e Termo Aditivo. Nenhuma ação será entregue ao titular em decorrência do exercício de nossa
opção a não ser que todas as exigências legais e regulamentares tenham sido integralmente
cumpridas.
k.

forma de liquidação

Uma vez exercida a opção pelo beneficiário, as ações correspondentes à opção serão objeto de
emissão por meio de aumento do nosso capital. Também poderão ser oferecidas ações
existentes em tesouraria. A liquidação das ações ocorrerá mediante ao pagamento do Preço de
Exercício pelos beneficiários e entrega das respectivas ações subscritas e/ou vendidas de nossa
emissão.
l.

restrições à transferência das ações

Os beneficiários estão sujeitos às regras restritivas à negociação de ações constantes da
Instrução CVM nº 358 de 3 de janeiro de 2002. Além disso, conforme previsto em nosso Plano
de Opção, o nosso Conselho de Administração ou o Comitê Financeiro e de Recursos Humanos
poderá, a qualquer tempo, estabelecer eventuais restrições adicionais à transferência das ações
resultantes do exercício das opções.
Os direitos e obrigações decorrentes dos Planos e dos contratos de opção de compra de ações
não poderão ser cedidos ou transferidos, em sua totalidade ou em parcialidade, por qualquer
uma das partes, nem dados como garantia de obrigações, sem a prévia anuência escrita da outra
parte.
Para o Novo Plano Kroton, salvo determinação específica em contrário do Conselho de
Administração ou do Comitê, conforme o caso, quando da outorga das opções, 50% (cinquenta
por cento) das ações decorrentes do exercício de cada um dos Lotes estarão sujeitas a um
período mínimo de indisponibilidade de 6 (seis) meses a contar da Data do Exercício (“Período
de Lock-Up). Caso o Lote seja exercido parcialmente pelo Beneficiário, o percentual indicado
neste item será aplicado sobre as ações efetivamente recebidas pelo Beneficiário.
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m.

critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão,
alteração ou extinção do plano

Na hipótese de nossa dissolução, transformação, incorporação, fusão, cisão ou reorganização,
na qual não sejamos a sociedade remanescente, os Planos terminarão e qualquer opção, até
então concedida extinguir-se-á, exceto se, em conexão com tal operação (quando cabível),
estabelecer-se por escrito a permanência dos Planos e a assunção das opções até então
concedidas, com a substituição de tais opções por novas opções, assumindo a companhia
sucessora ou sua afiliada ou subsidiária os ajustes apropriados ao número e preço de ações,
caso em que os Planos continuarão na forma então prevista.
n.

efeitos da saída do administrador dos órgãos do emissor sobre seus
direitos previstos no plano de remuneração baseado em ações

Os efeitos da saída do administrador variam conforme os Planos e a causa da mesma.
Nos Planos Originais, caso de dispensa por Justa Causa, salvo decisão específica contrária do
Conselho de Administração, do Comitê Financeiro e de Recursos Humanos ou do Comitê,
conforme o caso, caducarão, sem indenização, todas as opções não exercidas, ainda que
cumprido o Vesting.
Para fins dos nossos Planos, considera-se como “Justa Causa” a violação a deveres e
responsabilidades previstos na legislação aplicável, no nosso Estatuto Social, nos Planos e nos
contratos de opção de compra de nossas ações, bem como, os previstos na legislação
trabalhista, na hipótese do beneficiário ser empregado.
Salvo decisão específica contrária do Conselho de Administração ou do Comitê Financeiro e de
Recursos Humanos, nas hipóteses de dispensa sem Justa Causa, pedido de demissão do
beneficiário, falecimento, aposentadoria ou invalidez permanente, serão observadas as
seguintes disposições:
(a) caso já tenham sido cumpridos integralmente os Vestings para exercício das opções de
compras, o beneficiário ou seus sucessores, no caso de falecimento, poderão exercer as
opções no prazo de 30 dias; e
(b) caso não tenham sido cumpridos os respectivos períodos de carência o beneficiário ou
seus sucessores, no caso de falecimento, perderão o direito de exercer as opções sem
nenhuma indenização.
O prazo previsto no caso de dispensa sem Justa Causa não será aplicável aos beneficiários
membros do nosso Conselho de Administração que tenham cumprido integral e satisfatoriamente
o mandato inicial para o qual foram eleitos. Neste caso, o beneficiário poderá exercer a(s)
opção(ões) de que seja(m) titular(es) no prazo de até dois anos após o término de seu mandato.
No Plano de 2014 e Novo Plano Kroton, se, a qualquer tempo durante a vigência do Plano, o
beneficiário:
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(a) desligar-se por vontade própria, pedindo demissão do seu emprego, ou renunciando ao
seu cargo de administrador: (i) as opções ainda não exercíveis de acordo com o respectivo
Contrato de Opção, na data do seu desligamento, restarão automaticamente extintas, de
pleno direito, independentemente de aviso prévio ou notificação, e sem direito a qualquer
indenização; e (ii) as opções já exercíveis de acordo com o respectivo Contrato de Opção na
data do seu desligamento, poderão ser exercidas, no prazo de 30 (trinta) dias contados da
data de desligamento, após o que as mesmas restarão automaticamente extintas, de pleno
direito, independentemente de aviso prévio ou notificação, e sem direito a qualquer
indenização;
(b) for desligado por nossa vontade, mediante demissão por justa causa, ou destituição do
seu cargo por violar os deveres e atribuições de administrador, todas as opções já exercíveis
ou ainda não exercíveis de acordo com o respectivo Contrato de Opção, na data do seu
desligamento, restarão automaticamente extintas, de pleno direito, independentemente de
aviso prévio ou notificação, e sem direito a qualquer indenização;
(c) for desligado por nossa vontade, mediante demissão sem justa causa, ou destituição do
seu cargo sem violação dos deveres e atribuições de administrador: (i) as Opções ainda não
exercíveis de acordo com o respectivo Contrato de Opção, na data do seu desligamento,
restarão automaticamente extintas, de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou
indenização; e (ii) as Opções já exercíveis de acordo com o respectivo Contrato de Opção,
na data do seu desligamento, poderão ser exercidas, no prazo de 30 (trinta) dias contados da
data do desligamento, após o que tais direitos restarão automaticamente extintos, de pleno
direito, independentemente de aviso prévio ou notificação, e sem direito a qualquer
indenização;
(d) desligar-se por aposentadoria normal ou invalidez permanente: (i) as opções ainda não
exercíveis de acordo com o respectivo Contrato de Opção, na data do seu desligamento,
restarão automaticamente extintas, de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou
indenização, salvo se o Conselho de Administração ou o Comitê, conforme o caso, deliberar
pela antecipação do prazo de carência sobre parte ou a totalidade de tais opções; e (ii) as
opções já exercíveis de acordo com o Contrato de Opção, na data do seu desligamento
poderão ser exercidas no prazo de 12 (doze) meses contados da data do desligamento, após
o que tais opções restarão automaticamente extintas, de pleno direito, independentemente
de aviso prévio ou notificação, e sem direito a qualquer indenização;
(e) falecer: (i) as opções ainda não exercíveis de acordo com o respectivo Contrato de Opção,
na data do seu falecimento, restarão automaticamente extintas, de pleno direito,
independentemente de aviso prévio ou indenização, salvo se o Conselho de Administração
ou o Comitê, conforme o caso, deliberar pela antecipação do prazo de carência sobre parte
ou a totalidade de tais opções; e (ii) as opções já exercíveis de acordo com o respectivo
Contrato de Opção, na data do seu falecimento, poderão ser exercidas pelos herdeiros e
sucessores legais do beneficiário, desde que o façam no prazo de 12 (doze) meses, a contar
da data do falecimento, após o que tais opções restarão automaticamente extintas, de pleno
direito, independentemente de aviso prévio ou notificação, e sem direito a qualquer
indenização.
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Para fins de atender ao disposto no Acordo de Associação e na Deliberação de Migração, o
Conselho de Administração determinará a alteração das regras previstas no item 8.1 acima, as
quais serão formalizadas no Termo Aditivo a ser assinado com cada Beneficiário a quem tais
regras forem aplicáveis nos termos do Acordo de Associação ou Deliberação de Migração.
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13.5 – Remuneração baseada em ações reconhecida no resultado dos 3 últimos
exercícios sociais e à prevista para o exercício social corrente, do Conselho de
Administração e da Diretoria Estatutária

Previsão para o Exercício Fiscal com fim em 31/12/2017
PLANO DE OPÇÕES – Outorgas de 2010

Previsto para período fiscal
com fim em 31/12/2017
Conselho de Administração

a)

Órgão

Diretoria Estatutária

b)

Número Total de Membros

4,00

8,00

c)

Número de Membros Remunerados

1,00

0,00

Em relação a cada outorga de Opções de compra de ações:

d)

i. Data de Outorga

08/02/2010

i. Quantidade de opções outorgada

3.200.000

ii. Quantidade de opções em aberto no início do período

640.000

iv. Prazo para que as opções se tornem exercíveis

640.000 em 08/11/2014

v. Prazo máximo para exercício das opções

640.000 em 08/11/2019

vi. Prazo de restrição à transferência das ações

Não há

Não há opções disponíveis
em 2017

vii. Valor médio ponderado de exercício das opções
 em aberto no início do exercício social

2,83

 perdidas durante o exercício social

Não há

 exercidas durante o exercício social

Não há

 expiradas durante o exercício social

Não há

e)

Valor justo das opções na data da outorga

R$0,79 por opção

f)

Diluição potencial em caso de exercício de todas as opções

0,04%

PLANO DE OPÇÕES - Outorgas de 2011
Período fiscal com fim em 31/12/2017

Não há opções disponíveis pela saída de membros da Diretoria Estatutária da Companhia e consequente
prescrição ou exercício das opções em aberto.

PLANO DE OPÇÕES - Outorgas de 2012

a)

Órgão

b)

Número Total de Membros

c)

Número de Membros Remunerados

Previsto para período fiscal com fim em 31/12/2017
Conselho de
Diretoria Estatutária
Administração
4,00
1,00

8,00
1,00

0,00

Em relação a cada outorga de Opções de compra
de ações:
d)
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i. Data de Outorga

01/04/2012

01/08/2012

i. Quantidade de opções outorgada

7.200.000

2.720.000

ii. Quantidade de opções em aberto no início do
período

3.600.000

1.466.667

iv. Prazo para que as opções se tornem exercíveis

01/04/2015

293.333 em 01/08/2014
586.667 em 01/08/2015
Não há opções
disponíveis em
2017

586.667 em 01/08/2016
v. Prazo máximo para exercício das opções

01/04/2018

293.333 em 01/08/2017
586.667 em 01/08/2018
586.667 em 01/08/2019

vi. Prazo de restrição à transferência das ações

Não há

Não há

2,44

3,57

vii. Valor médio ponderado de exercício das opções
 em aberto no início do exercício social
 perdidas durante o exercício social
 exercidas durante o exercício social

Não há previsão

 expiradas durante o exercício social
e)

Valor justo das opções na data da outorga

f)
Diluição potencial em caso de exercício de
todas as opções

R$1,31 por opção

Média de R$1,07 por
opção

0,22%

0,09%

PLANO DE OPÇÕES – Outorgas de 2013
Previsto para período fiscal com fim em 31/12/2017
a)

Órgão

Diretoria Estatutária

Conselho de Administração

b)

Número Total de Membros

4,00

8,00

c)

Número de Membros Remunerados

4,00

3,00

i. Data de Outorga

26/11/2013

26/11/2013

i. Quantidade de opções outorgada

12.720.000

1.200.000

12.160.000

500.000

2.900.000 em 26/11/2014

100.000 em 26/11/2014

2.900.000 em 26/11/2015

100.000 em 26/11/2015

3.180.000 em 26/11/2016

100.000 em 26/11/2016

3.180.000 em 26/11/2017

200.000 em 26/11/2017

Em relação a cada outorga de Opções de
compra de ações:
d)

ii. Quantidade de opções em aberto no
início do período
iv. Prazo para que as opções se tornem
exercíveis
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v. Prazo máximo para exercício das opções

1.800.000 em 26/11/2017

100.000 em 26/11/2018

2.900.000 em 26/11/2018

100.000 em 26/11/2019

2.900.000 em 26/11/2019

100.000 em 26/11/2020

3.180.000 em 26/11/2020

200.000 em 26/11/2021

1.380.000 em 26/11/2021
vi. Prazo de restrição à transferência das
ações
vii. Valor médio ponderado de exercício
das opções
 em aberto no início do exercício
social

Não há

Não há

6,38

6,54

 perdidas durante o exercício social
 exercidas durante o exercício social

Não há previsão

 expiradas durante o exercício social
Valor justo das opções na data da

e)

outorga

Média de R$3,63 por opção

Média de R$ 3,26 por opção

0,75%

0,03%

f)
Diluição potencial em caso de
exercício de todas as opções

PLANO DE OPÇÕES - Outorgas de 2014
Período fiscal com fim em 31/12/2017

Não há opções disponíveis em 2016

PLANO DE OPÇÕES – Outorgas de 2015

d)

Previsto para período fiscal com fim em 31/12/2017
Conselho de
Diretoria Estatutária
Administração

a)

Órgão

b)

Número Total de Membros

4,00

8,00

c)

Número de Membros Remunerados

4,00

2,00

i. Data de Outorga

05/10/2015

11/11/2015

i. Quantidade de opções outorgada

16.721.000

800.000

ii. Quantidade de opções em aberto no início do período

16.001.000

800.000

Em relação a cada outorga de Opções de compra de ações:

iv. Prazo para que as opções se tornem exercíveis

20.000 em 05/04/2016
3.207.000 em 05/04/2017
6.387.000 em 05/04/2018
6.387.000 em 05/04/2019

100.000 em
11/05/2016
100.000 em
11/05/2017
300.000 em
11/05/2018
300.000 em
11/05/2019
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v. Prazo máximo para exercício das opções

100.000 em
11/05/2019
100.000 em
11/05/2020
300.000 em
11/05/2021
300.000 em
11/05/2022

20.000 em 05/04/2020
3.207.000 em 05/04/2021
6.387.000 em 05/04/2022
6.387.000 em 05/04/2023

vi. Prazo de restrição à transferência das ações

Não há

Não há

8,42

8,42

vii. Valor médio ponderado de exercício das opções
 em aberto no início do exercício social
 perdidas durante o exercício social
 exercidas durante o exercício social

Não há previsão

 expiradas durante o exercício social
e)

Valor justo das opções na data da outorga

f)

Diluição potencial em caso de exercício de todas as opções

Média de R$3,44 por opção

Média de R$4,71 por
opção

0,98%

0,05%

Em relação ao Exercício Fiscal com fim em 31/12/2016
PLANO DE OPÇÕES - Outorgas de 2010
a)

Órgão

b)

Número Total de Membros

Número de Membros Remunerados
Em relação a cada outorga de Opções de compra
de ações:
i. Data de Outorga
c)

Diretoria Estatutária
4,08

Período fiscal com fim em 31/12/2016
Conselho de
Administração
8,92

1,00

1,00

08/02/2010

05/05/2010

3.200.000

960.000

640.000

96.000

0

d)

i. Quantidade de opções outorgada
ii. Quantidade de opções em aberto no início do
período
iv. Prazo para que as opções se tornem exercíveis
v. Prazo máximo para exercício das opções
vi. Prazo de restrição à transferência das ações

640.000 em
08/11/2014
640.000 em
08/11/2019
Não há

96.000 em 05/05/2015
96.000 em 05/05/2020
Não há

Não há opções
disponíveis em
2016

vii. Valor médio ponderado de exercício das opções
 em aberto no início do exercício social

e)

2,83

3,00

 perdidas durante o exercício social

Não há

Não há

 exercidas durante o exercício social

Não há

3,00

 expiradas durante o exercício social

Não há

Não há

R$0,79 por opção

R$0,47 por opção

Valor justo das opções na data da outorga
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f)
Diluição potencial em caso de exercício de
todas as opções

0,04%

0,01%

PLANO DE OPÇÕES - Outorgas de 2011
Período fiscal com fim em 31/12/2016

Não há opções disponíveis pela saída de membros da Diretoria Estatutária da Companhia e consequente
prescrição ou exercício das opções em aberto.
PLANO DE OPÇÕES - Outorgas de 2012
a)

Órgão

b)

Número Total de Membros

Número de Membros Remunerados
d)
Em relação a cada outorga de Opções de compra
de ações:
i. Data de Outorga
c)

i. Quantidade de opções outorgada
ii. Quantidade de opções em aberto no início do
período
iv. Prazo para que as opções se tornem exercíveis

Período fiscal com fim em 31/12/2016
Conselho de
Diretoria Estatutária
Administração
4,08
8,92
1,00

4,00

0

01/04/2012

01/08/2012

7.200.000

2.960.000

3.600.000

2.006.667

01/04/2015

333.333 em 01/08/2014
746.667 em 01/08/2015
986.667 em 01/08/2016

v. Prazo máximo para exercício das opções
01/04/2018

333.333 em 01/08/2017
746.667 em 01/08/2018

Não há opções
disponíveis em
2016

986.667 em 01/08/2019
vi. Prazo de restrição à transferência das ações

Não há

Não há

2,44

3,57

 perdidas durante o exercício social

Não há

Não há

 exercidas durante o exercício social

Não há

3,57

 expiradas durante o exercício social

Não há

Não há

R$1,31 por opção

Média de R$1,07 por opção

0,22%

0,12%

vii. Valor médio ponderado de exercício das opções
 em aberto no início do exercício social

Valor justo das opções na data da outorga
f)
Diluição potencial em caso de exercício de
todas as opções
e)

PLANO DE OPÇÕES - Outorgas de 2013
Período fiscal com fim em 31/12/2016
a)

Órgão

Diretoria Estatutária

Conselho de Administração

b)

Número Total de Membros

4,08

8,92

c)

Número de Membros Remunerados

4,00

3,00
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Em relação a cada outorga de Opções de compra de
ações:
d)

i. Data de Outorga

26/11/2013

26/11/2013

i. Quantidade de opções outorgada

12.720.000

1.200.000

12.720.000

600.000

3.180.000 em 26/11/2014

100.000 em 26/11/2014

3.180.000 em 26/11/2015

100.000 em 26/11/2015

3.180.000 em 26/11/2016

200.000 em 26/11/2016

3.180.000 em 26/11/2017

200.000 em 26/11/2017

1.800.000 em 26/11/2017

100.000 em 26/11/2018

3.180.000 em 26/11/2018

100.000 em 26/11/2019

3.180.000 em 26/11/2019

200.000 em 26/11/2020

3.180.000 em 26/11/2020

200.000 em 26/11/2021

ii. Quantidade de opções em aberto no início do
período
iv. Prazo para que as opções se tornem exercíveis

v. Prazo máximo para exercício das opções

1.380.000 em 26/11/2021
vi. Prazo de restrição à transferência das ações

Não há

Não há

vii. Valor médio ponderado de exercício das opções
 em aberto no início do exercício social

6,38

 perdidas durante o exercício social

6,54

Não há

Não há

 exercidas durante o exercício social

6,38

 expiradas durante o exercício social

6,54

Não há

e)

Valor justo das opções na data da outorga

f)

Diluição potencial em caso de exercício de todas as

Não há

Média de R$3,63 por opção

Média de R$ 3,26 por opção

0,78%

0,06%

opções

PLANO DE OPÇÕES - Outorgas de 2014
Período fiscal com fim em 31/12/2016

Não há opções disponíveis em 2016

PLANO DE OPÇÕES - Outorgas de 2015
Período fiscal com fim em 31/12/2016
a)

Órgão

Diretoria Estatutária

Conselho de Administração

b)

Número Total de Membros

4,08

8,92

c)

Número de Membros Remunerados

4,08

2,00

Em relação a cada outorga de Opções de
compra de ações:
d)
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i. Data de Outorga

05/10/2015

11/11/2015

i. Quantidade de opções outorgada

16.721.000

800.000

16.721.000

800.000

140.000 em 05/04/2016

100.000 em 11/05/2016

3.407.000 em 05/04/2017

100.000 em 11/05/2017

6.587.000 em 05/04/2018

300.000 em 11/05/2018

6.587.000 em 05/04/2019

300.000 em 11/05/2019

140.000 em 05/04/2020

100.000 em 11/05/2019

3.407.000 em 05/04/2021

100.000 em 11/05/2020

6.587.000 em 05/04/2022

300.000 em 11/05/2021

6.587.000 em 05/04/2023

300.000 em 11/05/2022

Não há

Não há

 em aberto no início do exercício social

8,42

8,42

 perdidas durante o exercício social

8,42

Não há

 exercidas durante o exercício social

Não há

Não há

 expiradas durante o exercício social

8,42

Não há

Média de R$3,44 por opção

Média de R$4,71 por opção

1,03%

0,05%

ii. Quantidade de opções em aberto no início do
período
iv. Prazo para que as opções se tornem exercíveis

v. Prazo máximo para exercício das opções

vi. Prazo de restrição à transferência das ações
vii. Valor médio ponderado de exercício das
opções

e)

Valor justo das opções na data da outorga

f)
Diluição potencial em caso de exercício de
todas as opções

Em relação ao Exercício Fiscal com fim em 31/12/2015

PLANO DE OPÇÕES - Outorgas de 2010
Período fiscal com fim em 31/12/2015
a)

Órgão

b)

Número Total de Membros

c)

Número de Membros Remunerados

Diretoria Estatutária

Conselho de
Administração

5,0

12,17

1,00

2,00

1,00

i. Data de Outorga

08/02/2010

05/05/2010

15/05/2010

i. Quantidade de opções outorgada

3.200.000

960.000

400.000

640.000

192.000

80.000

Em relação a cada outorga de Opções
de compra de ações:

0

d)

ii. Quantidade de opções em aberto no
início do período

Não há
opções
disponíveis
em 2015
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iv. Prazo para que as opções se tornem
exercíveis

640.000 em
08/11/2014
640.000 em
08/11/2019

96.000 em
05/05/2015
96.000 em
05/05/2020

80.000 em
15/05/2015
80.000 em
15/05/2020

Não há

Não há

Não há

2,83

2,91

2,81

Não há

Não há

Não há

Não há

2,91

Não há

Não há

Não há

Não há

R$0,79 por opção

R$0,47 por opção

R$0,47 por opção

0,04%

0,01%

0,00%

v. Prazo máximo para exercício das opções
vi. Prazo de restrição à transferência
das ações
vii. Valor médio ponderado de exercício
das opções
 em aberto no início do exercício
social
 perdidas durante o exercício social
social
social

 exercidas durante o exercício
 expiradas durante o exercício
Valor justo das opções na data da

e)

outorga
f)
Diluição potencial em caso de
exercício de todas as opções

PLANO DE OPÇÕES - Outorgas de 2011
Período fiscal com fim em 31/12/2015

Não há opções disponíveis pela saída de membros da Diretoria Estatutária da Companhia e consequente
prescrição ou exercício das opções em aberto.

PLANO DE OPÇÕES - Outorgas de 2012

a)

Órgão

b)

Número Total de Membros

c)

Número de Membros Remunerados

Período fiscal com fim em 31/12/2015
Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária
5,00

12,17

1,00

4,00

i. Data de Outorga

01/04/2012

01/08/2012

i. Quantidade de opções outorgada

7.200.000

2.960.000

3.600.000

2.306.667

0

Em relação a cada outorga de Opções de compra de
ações:
d)

ii. Quantidade de opções em aberto no início do
período
iv. Prazo para que as opções se tornem exercíveis

01/04/2015

333.333 em 01/08/2014

Não há
opções
disponíveis
em 2015

986.667 em 01/08/2015
986.667 em 01/08/2016
v. Prazo máximo para exercício das opções
01/04/2018

333.333 em 01/08/2017
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986.667 em 01/08/2018
986.667 em 01/08/2019
vi. Prazo de restrição à transferência das ações

Não há

Não há

2,44

3,15

 perdidas durante o exercício social

Não há

Não há

 exercidas durante o exercício social

Não há

3,15

 expiradas durante o exercício social

Não há

Não há

R$1,31 por opção

Média de R$1,07 por
opção

0,22%

0,14%

vii. Valor médio ponderado de exercício das opções
 em aberto no início do exercício social

e)

Valor justo das opções na data da outorga

f)
Diluição potencial em caso de exercício de todas
as opções

PLANO DE OPÇÕES – Outorgas de 2013
Diretoria Estatutária

Período fiscal com fim em 31/12/2015
Conselho de
Administração

a)

Órgão

b)

Número Total de Membros

5,00

12,17

c)

Número de Membros Remunerados

4,00

3,00

i. Data de Outorga

26/11/2013

26/11/2013

i. Quantidade de opções outorgada

12.720.000

1.200.000

12.720.000

1.000.000

3.180.000 em 26/11/2014

100.000 em 26/11/2014

3.180.000 em 26/11/2015

300.000 em 26/11/2015

3.180.000 em 26/11/2016

300.000 em 26/11/2016

3.180.000 em 26/11/2017

300.000 em 26/11/2017

1.800.000 em 26/11/2017

100.000 em 26/11/2018

3.180.000 em 26/11/2018

300.000 em 26/11/2019

3.180.000 em 26/11/2019

300.000 em 26/11/2020

3.180.000 em 26/11/2020

300.000 em 26/11/2021

Em relação a cada outorga de Opções de compra de
ações:
d)

ii. Quantidade de opções em aberto no início do
período
iv. Prazo para que as opções se tornem exercíveis

v. Prazo máximo para exercício das opções

1.380.000 em 26/11/2021
vi. Prazo de restrição à transferência das ações

Não há

Não há

5,97

7,06

vii. Valor médio ponderado de exercício das opções
 em aberto no início do exercício social
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e)

 perdidas durante o exercício social

Não há

6,16

 exercidas durante o exercício social

5,97

6,16

 expiradas durante o exercício social

Não há

Não há

Média de R$3,63 por opção

Média de R$ 3,26 por
opção

0,78%

0,06%

Valor justo das opções na data da outorga

f)
Diluição potencial em caso de exercício de todas
as opções

PLANO DE OPÇÕES - Outorgas de 2014

Período fiscal com fim em 31/12/2015
Diretoria
Estatutária

a)

Órgão

b)

Número Total de Membros

5,00

c)

Número de Membros Remunerados

3,00

Conselho de Administração
12,17
1,00

1,00

03/07/2014

14/07/2014

1.300.752

200.000

1.300.752

200.000
50.000 em
14/07/2015
50.000 em
13/07/2016
50.000 em
14/07/2017
50.000 em
14/07/2018
50.000 em
14/07/2019
50.000 em
13/07/2020
50.000 em
14/07/2021
50.000 em
14/07/2022

Em relação a cada outorga de Opções de compra
de ações:
d)

i. Data de Outorga
i. Quantidade de opções outorgada
ii. Quantidade de opções em aberto no início do
período
iv. Prazo para que as opções se tornem exercíveis

433.584 em 18/06/2016
433.584 em 18/06/2017
433.584 em 18/06/2018

v. Prazo máximo para exercício das opções

vi. Prazo de restrição à transferência das ações

Não há opções
disponíveis em
2015

1.300.752 em 18/06/2019

Não há

Não há

9,85

15,15

 perdidas durante o exercício social

Não há

15,15

 exercidas durante o exercício social

Não há

Não há

 expiradas durante o exercício social

Não há

vii. Valor médio ponderado de exercício das opções
 em aberto no início do exercício social

e)

Valor justo das opções na data da outorga

Não há
Média de R$2,61
Média de R$ 5,55 por opção
por opção
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f)
Diluição potencial em caso de exercício de
todas as opções

0,08%

0,01%

PLANO DE OPÇÕES - Outorgas de 2015
Período fiscal com fim em 31/12/2015
Conselho de
Diretoria Estatutária
Administração

a)

Órgão

b)

Número Total de Membros

5,00

12,17

c)

Número de Membros Remunerados

5,00

2,00

i. Data de Outorga

05/10/2015

11/11/2015

i. Quantidade de opções outorgada

16.721.000

800.000

ii. Quantidade de opções em aberto no início do período

16.721.000

800.000

Em relação a cada outorga de Opções de compra de ações:

d)

iv. Prazo para que as opções se tornem exercíveis

140.000 em 05/04/2016
3.407.000 em 05/04/2017
6.587.000 em 05/04/2018
6.587.000 em 05/04/2019

v. Prazo máximo para exercício das opções

140.000 em 05/04/2020
3.407.000 em 05/04/2021
6.587.000 em 05/04/2022
6.587.000 em 05/04/2023

vi. Prazo de restrição à transferência das ações

100.000 em
11/05/2016
100.000 em
11/05/2017
300.000 em
11/05/2018
300.000 em
11/05/2019
100.000 em
11/05/2019
100.000 em
11/05/2020
300.000 em
11/05/2021
300.000 em
11/05/2022

Não há

Não há

8,33

8,33

 perdidas durante o exercício social

Não há

Não há

 exercidas durante o exercício social

Não há

Não há

 expiradas durante o exercício social

Não há

Não há

Média de R$3,44 por opção

Média de R$4,71
por opção

1,03%

0,05%

vii. Valor médio ponderado de exercício das opções
 em aberto no início do exercício social

e)

Valor justo das opções na data da outorga

f)

Diluição potencial em caso de exercício de todas as

opções
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Em relação ao Exercício Fiscal com fim em 31/12/2014

PLANO DE OPÇÕES - Outorgas de 2009
Período fiscal com fim em 31/12/2014
Diretoria Estatutária
Conselho de Administração

a)

Órgão

b)

Número Total de Membros

5,92

10,67

c)

Número de Membros Remunerados

0,00

2,00

Em relação a cada outorga de Opções de compra de ações:

d)

i. Data de Outorga

23/10/2009

i. Quantidade de opções outorgada

800.000

ii. Quantidade de opções em aberto no início do período

160.000

iv. Prazo para que as opções se tornem exercíveis

23/10/2014

v. Prazo máximo para exercício das opções

23/10/2019

vi. Prazo de restrição à transferência das ações
vii. Valor médio ponderado de exercício das opções

Não há

Não há opções
disponíveis em 2014

 em aberto no início do exercício social

R$ 2,38

 perdidas durante o exercício social

Não há

 exercidas durante o exercício social

R$ 2,38

 expiradas durante o exercício social

Não há

e)

Valor justo das opções na data da outorga

Média de R$0,73 por opção

f)

Diluição potencial em caso de exercício de todas as opções

0,01%

PLANO DE OPÇÕES - Outorgas de 2010

a)

Órgão

b)

Número Total de Membros

c)

Número de Membros Remunerados

Período fiscal com fim em 31/12/2014
Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária
5,92

10,67

1,00

2,00

1,00

0,00

d)
Em relação a cada outorga de Opções de
compra de ações:
i.

Data de Outorga

08/02/2010

05/05/2010

15/05/2010

i.

Quantidade de opções outorgada

3.200.000

960.000

400.000

1.920.000

576.000

160.000

ii. Quantidade de opções em aberto no início do
período
iv. Prazo para que as opções se tornem
exercíveis

640.000 em
08/11/2012
640.000 em
08/11/2013
640.000 em
08/11/2014

96.000 em
05/05/2012
96.000 em
05/05/2013
192.000 em
05/05/2014
192.000 em
05/05/2015

80.000 em
15/05/2014
80.000 em
15/05/2015

Não há
opções
disponíveis
em 2014

v. Prazo máximo para exercício das opções
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640.000 em
08/11/2017
640.000 em
08/11/2018
640.000 em
08/11/2019

80.000 em
15/05/2019
80.000 em
15/05/2020

Não há

96.000 em
05/05/2017
96.000 em
05/05/2018
192.000 em
05/05/2019
192.000 em
05/05/2020
Não há

2,83

3,02

3,03

· perdidas durante o exercício social

Não há

Não há

Não há

· exercidas durante o exercício social

2,83

3,02

Não há

· expiradas durante o exercício social

Não há
Média de R$0,75 por
opção

vi. Prazo de restrição à transferência das ações

Não há

vii. Valor médio ponderado de exercício das
opções
· em aberto no início do exercício social

e)

Valor justo das opções na data da outorga

f)
Diluição potencial em caso de exercício de
todas as opções

0,12%

Não há
Não há
Média de R$0,43 por Média de R$0,45
opção
por opção
0,04%

0,01%

PLANO DE OPÇÕES - Outorgas de 2011
a)

Órgão

b)

Número Total de Membros

Número de Membros Remunerados
d)
Em relação a cada outorga de Opções de compra de
ações:
i. Data de Outorga
c)

i. Quantidade de opções outorgada
ii. Quantidade de opções em aberto no início do período
iv. Prazo para que as opções se tornem exercíveis

Diretoria Estatutária

Período fiscal com fim em 31/12/2014
Conselho de Administração

5,92

10,67

1,00

0

01/04/2011
1.200.000
720.000
240.000 em 01/04/2014
240.000 em 01/04/2015
240.000 em 01/04/2016

v. Prazo máximo para exercício das opções

240.000 em 01/04/2019
240.000 em 01/04/2020
240.000 em 01/04/2021

vi. Prazo de restrição à transferência das ações

Não há opções disponíveis
em 2014

Não há

vii. Valor médio ponderado de exercício das opções
 em aberto no início do exercício social
 perdidas durante o exercício social

Não há

 exercidas durante o exercício social

2,45

 expiradas durante o exercício social

Não há

e)

Valor justo das opções na data da outorga

f)

Diluição potencial em caso de exercício de todas as

opções

2,45

Média de R$1,03 por opção
0,04%
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PLANO DE OPÇÕES - Outorgas de 2012

Órgão

a)

Número Total de Membros
c)
Número de Membros
Remunerados
d)
Em relação a cada outorga de
Opções de compra de ações:
i. Data de Outorga
i. Quantidade de opções
outorgada
ii. Quantidade de opções em
aberto no início do período
iv. Prazo para que as opções se
tornem exercíveis

Diretoria Estatutária
5,92

b)

1,00

5,00

01/01/2012

01/04/2012

01/08/2012

560.000

7.200.000

3.760.000

448.000

3.600.000

3.173.334

112.000 em 01/01/2014

0

40.000 em 01/08/2013
01/04/2015

626.666 em 01/08/2014

112.000 em 01/01/2016

1.253.334 em 01/08/2015

112.000 em 01/01/2017

1.253.334 em 01/08/2016

112.000 em 01/01/2019

40.000 em 01/08/2016

112.000 em 01/01/2020

vi. Prazo de restrição à
transferência das ações
vii. Valor médio ponderado de
exercício das opções
 em aberto no início do
exercício social
 perdidas durante o
exercício social
 exercidas durante o
exercício social
 expiradas durante o
exercício social
e)
Valor justo das opções na
data da outorga
f)
Diluição potencial em caso
de exercício de todas as opções

10,67

1,00

112.000 em 01/01/2015

v. Prazo máximo para exercício das
opções

Período fiscal com fim em 31/12/2014
Conselho de
Administração

01/04/2018

626.666 em 01/08/2017

112.000 em 01/01/2021

1.253.334 em 01/08/2018

112.000 em 01/01/2022

1.253.334 em 01/08/2019

Não há

Não há

Não há

2,61

2,44

3,06

Não há

Não há

Não há

2,61

Não há

3,06

Não há

Não há

Não há

Média de R$1,07 por
opção

R$1,31 por
opção

Média de R$1,07 por
opção

0,03%

0,22%

0,20%

Não há opções
disponíveis em
2014

PLANO DE OPÇÕES - Outorgas de 2013
Período fiscal com fim em 31/12/2014
a)
b)
c)
d)

Órgão
Número Total de Membros
Número de Membros Remunerados
Em relação a cada outorga de Opções de compra de ações:

Diretoria Estatutária
5,92
5,00

Conselho de
Administração
10,67
3,00
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i. Data de Outorga
i. Quantidade de opções outorgada
ii. Quantidade de opções em aberto no início do período
iv. Prazo para que as opções se tornem exercíveis

v. Prazo máximo para exercício das opções

vi. Prazo de restrição à transferência das ações
vii. Valor médio ponderado de exercício das opções
 em aberto no início do exercício social
 perdidas durante o exercício social
 exercidas durante o exercício social
 expiradas durante o exercício social
e)

Valor justo das opções na data da outorga

f)

Diluição potencial em caso de exercício de todas as

opções

26/11/2013
15.920.000
15.920.000
3.980.000 em 26/11/2014
3.980.000 em 26/11/2015
3.980.000 em 26/11/2016
3.980.000 em 26/11/2017
1.800.000 em 26/11/2017
3.980.000 em 26/11/2018
3.980.000 em 26/11/2019
3.980.000 em 26/11/2020
2.180.000 em 26/11/2021
Não há

26/11/2013
1.200.000
1.200.000
300.000 em 26/11/2014
300.000 em 26/11/2015
300.000 em 26/11/2016
300.000 em 26/11/2017
300.000 em 26/11/2018
300.000 em 26/11/2019
300.000 em 26/11/2020
300.000 em 26/11/2021

5,60
Não há
5,60
Não há

5,60
Não há
5,60
Não há
Média de R$ 3,26 por
opção

Média de R$3,63 por opção

Não há

0,98%

PLANO DE OPÇÕES - Outorgas de 2014

0,07%

Período fiscal com fim em 31/12/2014
Diretoria
Estatutária

a)

Órgão

b)

Número Total de Membros

5,92

c)

Número de Membros Remunerados

0.00

Conselho de Administração
10,67
1,00

1,00

03/07/2014

14/07/2014

5.017.188

200.000

5.017.188

200.000
50.000 em
14/07/2015
50.000 em
13/07/2016
50.000 em
14/07/2017

Em relação a cada outorga de Opções de compra
de ações:
d)

i. Data de Outorga
i. Quantidade de opções outorgada
ii. Quantidade de opções em aberto no início do
período
iv. Prazo para que as opções se tornem exercíveis

Não há opções
disponíveis em
2014

1.238.812 em 01/10/2014
1.238.812 em 01/10/2015
433.584 em 18/06/2016
1.238.812 em 01/10/2016
433.584 em 18/06/2017
433.584 em 18/06/2018

v. Prazo máximo para exercício das opções

3.716.436 em 30/03/2018
1.300.752 em 18/06/2019

50.000 em
14/07/2018
50.000 em
14/07/2019
50.000 em
13/07/2020
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50.000 em
14/07/2021
50.000 em
14/07/2022
vi. Prazo de restrição à transferência das ações

Não há

Não há

9,85

15,15

 perdidas durante o exercício social

Não há

15,15

 exercidas durante o exercício social

Não há

Não há

 expiradas durante o exercício social

Não há
Média de R$ 5,55 por opção

Não há
Média de R$2,61
por opção

0,08%

0,01%

vii. Valor médio ponderado de exercício das opções
 em aberto no início do exercício social

e)

Valor justo das opções na data da outorga

Diluição potencial em caso de exercício de
todas as opções
f)
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pela diretoria estatuária
13.6 - Informações sobre as opções em aberto detidas pelo Conselho de
Administração e pela Diretoria Estatutária ao final do último exercício social

Planos de Opções em aberto em 2016

d)

Diretoria Estatutária

Período fiscal com fim em 31/12/2016
Conselho de Administração

a)

Órgão

b)

Número Total de Membros

4,08

8,92

c)

Número de Membros Remunerados

4,08

2,00

Em relação às opções ainda não exercíveis
i. Quantidade
ii. Data em que se tornarão exercíveis

ii. Prazo Máximo para exercício das opções

iv. Prazo de Restrição à transferência de ações

v. Preço médio ponderado de exercício
vi. Valor justo das opções no último exercício social

19.161.000
3.207.000 em 05/04/2017

900.000
200.000 em 26/11/2017

3.180.000 em 26/11/2017

100.000 em 11/05/2017

6.387.000 em 05/04/2018

300.000 em 11/05/2018

6.387.000 em 05/04/2019

300.000 em 11/05/2019

1.800.000 em 26/11/2020

100.000 em 11/05/2021

3.207.000 em 05/04/2021

200.000 em 26/11/2021

1.380.000 em 26/11/2021

300.000 em 11/05/2022

6.387.000 em 05/04/2022

300.000 em 11/05/2023

6.387.000 em 05/04/2023

-

3.180.000 não possuem Lockup

200.000 não possuem Lockup

15.981.000 possuem lockup de
50% do lote por 6 meses

700.000 possuem lockup de
50% do lote por 6 meses

R$ 8,06

R$ 8,18

R$ 70.406.970,00

R$ 4.157.500,00

e. Em relação às opções exercíveis
i. Quantidade
ii. Prazo Máximo para exercício das opções

14.706.667
293.333 em 01/08/2017

400.000
100.000 em 26/11/2018

1.800.000 em 26/11/2017

100.000 em 26/11/2019

3.600.000 em 01/04/2018

100.000 em 11/05/2020

586.667 em 01/08/2018

100.000 em 26/11/2020

2.900.000 em 26/11/2018
586.667 em 01/08/2019
640.000 em 08/11/2019
2.900.000 em 26/11/2019
20.000 em 05/04/2020
1.380.000 em 26/11/2020
iii. Prazo de Restrição à transferência de ações

iv. Preço médio ponderado de exercício

14.686.667 não possuem Lockup

300.000 não possuem Lockup

20.000 possuem lockup de 50%
do lote por 6 meses

100.000 possuem lockup de
50% do lote por 6 meses

R$ 5,16

R$ 8,56
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13.6 - Informações sobre as opções em aberto detidas pelo conselho de administração e
pela diretoria estatuária
v. Valor justo das opções no último exercício social
f. Valor justo do total das opções no último dia do
exercício social

R$ 40.031.317,03

R$ 1.139.250,00

R$ 110.438.287,03

R$ 5.296.750,00
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13.7 - Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do
conselho de administração e da diretoria estatuária
13.7 - Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações
do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária

a)

Órgão

b)

Número Total de Membros

4,08

Período fiscal com fim em
31/12/2016
Conselho de
Administração
8,92

c)

Número de Membros Remunerados

4,08

2,00

Opções Exercidas em 2016

d)

Diretoria Estatutária

Em relação às opções exercidas
i. Quantidade

ii. Preço médio ponderado de exercício
iii. valor total da diferença entre o valor de exercício
e o valor de mercado das ações relativas às opções
exercidas
e. Em relação ações entregues
i. Quantidade
ii. Preço médio ponderado de aquisição
iii. valor total da diferença entre o valor de aquisição
e o valor de mercado das ações adquiridas

1.116.000
R$ 4,57

100.000
R$ 6,54

R$ 8.331.743,02

R$ 752.710,80

A Companhia não possui planos liquidados em ações, apenas
planos baseados em opções
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13.8 - Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.5 a
13.7 - Método de precificação do valor das ações e das opções
13.8 - Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.5
a 13.7 - Método de precificação do valor das ações e das opções

a. Modelo de precificação:
Com base no Pronunciamento Técnico CPC 10 - pagamento baseado em ações, estimamos o
valor justo das opções nas datas das outorgas e reconhecemos como despesa, em cada período,
parcela proporcional ao prazo de vigência dos direitos.
Para todos os nossos planos outorgados até 31 de dezembro de 2014 utilizamos o método Black
& Scholes para estimar o valor justo das opções. Para os planos outorgados de 2015 em diante,
passamos a utilizar o modelo “Binomial”, por representar melhor as condições de exercício
antecipado (conforme comentado na norma internacional IFRS 2).
b. Dados e premissas utilizadas no modelo de precificação, incluindo o preço médio
ponderado das ações, preço de exercício, volatilidade esperada, prazo de vida da
opção, dividendos esperados e a taxa de juros livre de risco:

Resumo das premissas das opções em aberto em 2016

Data de
Outorga

Preço de
exercício médio
ponderado na
outorga

Taxa de
Juros Livre Data de
de Risco
Expiração
Volatilidade (a.a.)
Média¹

Proporção
de
Exercício
Antecipado²

08/02/2010

R$ 2,18

35,00%

6,00% 08/11/2019 -

05/05/2010

R$ 2,38

35,00%

6,00% 05/05/2020 -

01/04/2012

R$ 2,19

30,98%

9,72% 01/04/2018 -

01/08/2012

R$ 3,08

31,38%

8,85% 21/10/2018 -

26/11/2013

R$ 5,95

25,11%

8,52% 23/04/2020 -

05/10/2015

R$ 8,42

38,40%

15,34% 04/10/2021 1,60

11/11/2015

R$ 8,42

39,37%

15,54% 09/11/2021 1,60

¹ Foi considerada como vida da opção a própria data de expiração do contrato
² Considerado apenas nas outorgas em que foi utilizado o modelo Binomial. O valor "1,6" indica que o
beneficiário se interessa a exercer sua opção (quando essa está exercível) quando a ação atinge um valor 1,6
vezes o valor do preço de exercício.

Preço de Exercício
Foi considerado o preço de exercício dos contratos em sua data de outorga.
Volatilidade Esperada
Foi considerado o histórico dos retornos da Companhia em um período similar à vida da opção.
Até 2013 foi utilizada a metodologia de cálculo baseada no Desvio Padrão. A partir de 2015 a
Companhia passou a utilizar o modelo EWMA pela sua maior precisão.
Prazo de Vida da Opção
Foi considerada a própria vida da opção.
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13.8 - Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.5 a
13.7 - Método de precificação do valor das ações e das opções
Taxa de Juros Livre de Risco
Foram considerados títulos negociados no mercado, indexados a índices que representam a taxa
de juros livre de risco, com vencimento similar à vida da opção.

c. Método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os efeitos esperados
de exercício antecipado:
Nos planos que utilizaram o de modelo Black-Scholes, não foram incorporadas premissas para
representar o exercício antecipado das opções.
Já nos planos que utilizaram o modelo Binomial, consideramos que o beneficiário se interessa a
exercer sua opção (quando essa está exercível) quando a ação atinge um valor 1,6 vezes o valor
do preço de exercício. Ou seja, nessas situações, ele não aguarda o vencimento do contrato
para exercê-las.

d. Forma de determinação da volatilidade esperada:
Para as outorgas feitas até 31/12/2013, a medida da volatilidade considerada no modelo de
precificação de opções foi o desvio padrão anualizado das taxas compostas de retorno das ações,
calculada mediante observação de preços de nossas ações em frequência diária.
Já para as outorgas realizadas a partir de 2015, a companhia passou a utilizar o modelo EWMA pela
sua maior precisão.

e. Se alguma outra característica da opção foi incorporada na mensuração de seu
valor justo:
Não houve outra característica da opção incorporada na mensuração de seu valor justo.
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13.9 - Participações em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis, detidas por
administradores e conselheiros fiscais - por órgão
13.9 – Participações em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis, detidas por
administradores e conselheiros fiscais – por órgão

Empresa
Kroton
Educacional
S.A.

Valor
Mobiliário
Ações
Ordinárias

Quantidade de Valores Mobiliários
Conselho de
Conselho
Administração
Diretoria
Fiscal

168.145.456

3.418.872

0
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13.10 - Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do conselho de
administração e aos diretores estatutários
13.10 - Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do
Conselho de Administração e aos Diretores Estatutários
Não mantemos ou oferecemos planos de previdência para os membros do nosso Conselho de
Administração e Diretores Estatutários.
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13.11 - Remuneração individual máxima, mínima e média do conselho de administração, da
diretoria estatutária e do conselho fiscal
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia conta, em seus órgãos de administração, com profissionais associados ao Instituto Brasileiro de Executivos
de Finanças IBEF - Rio de Janeiro (“IBEF”). O IBEF, em 2 de março de 2010, obteve, perante a 5ª Vara Federal da Seção
Judiciária do Rio de Janeiro (processo 20105101002888-5), liminar com o seguinte teor: “Isto posto, DEFIRO a liminar
postulada, determinando a suspensão da eficácia do subitem 13.11, do anexo 24 da Instrução CVM nº 480, em relação aos
associados do IBEF, e, por consequência, às sociedades às quais estejam vinculados, vedada a aplicação de qualquer
sanção aos associados ou às sociedades às quais pertençam, até ulterior decisão deste Juízo.” Em 17 de maio de 2013 foi
prolatada a sentença de mérito no processo em referência, por intermédio da qual a liminar mencionada acima foi ratificada
e o pedido formulado pelo IBEF foi julgado procedente, tendo sido determinado à ré – CVM -, que: “...se abstenha de
implementar a exigência contida no subitem 13.11 do Anexo 24 da Instrução CVM 480, bem como, de aplicar qualquer
penalidade relacionada ao descumprimento da referida exigência, aos associados do IBEF e às sociedades às quais
estejam vinculados...”. A CVM interpôs recurso de apelação, que foi recebido apenas no efeito devolutivo, e os autos foram
remetidos ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, conforme despacho proferido em primeira instância no dia
19.12.2013. A razão para a abstenção na divulgação dos valores máximo, médio e mínimo de remuneração dos membros
dos órgãos de administração e fiscalização das sociedades tem por base a preservação de direitos individuais à
privacidade e à segurança das pessoas físicas que integram os referidos órgãos estatutários. Em respeito a esses direitos
individuais e à decisão judicial acima referida, a Companhia não divulgará as informações, salvo determinação judicial em
sentido contrário.
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13.12 - Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de
destituição do cargo ou de aposentadoria
13.12 - Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de
destituição do cargo ou de aposentadoria
Não dispomos de arranjos contratuais ou apólices de seguro para o caso de destituição de cargo
ou aposentadoria.
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13.13 - Percentual na remuneração total detido por administradores e membros do
conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores

13.13 – Percentual na remuneração total detido por administradores e membros do
conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores

Exercício Social 2016
Remuneração anual das
partes relacionadas a
controlador indireto
(Reais)

Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

-

-

-

Total da remuneração
anual (Reais)

-

-

-

Participação (%) da
parte relacionada

-

-

-

Exercício Social 2015
Remuneração anual das
partes relacionadas a
controlador indireto
(Reais)

Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

-

-

-

Total da remuneração
anual (Reais)

-

-

-

Participação (%) da
parte relacionada

-

-

-

Exercício Social 2014
Remuneração anual das
partes relacionadas a
controlador indireto
(Reais)

Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

-

-

-

Total da remuneração
anual (Reais)

-

-

-

Participação (%) da
parte relacionada

-

-

-
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13.14 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal, agrupados por
órgão, recebida por qualquer razão que não a função que ocupam
13.14 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal, agrupados por órgão,
recebida por qualquer razão que não a função que ocupam
Não houve remuneração aos membros do Conselho de Administração, fiscal e diretoria estatutária que
não fossem referentes à função que ocupavam nos três últimos exercícios sociais.
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13.15 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal reconhecida no resultado de
controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas do emissor
13.15 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal reconhecida no
resultado de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de
controladas do emissor
Não há valores referentes à remuneração dos administradores e membros do conselho fiscal,
reconhecida no resultado de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle
comum e de nossas controladas reconhecidos nos três últimos exercícios sociais.
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13.16 – Outras informações relevantes
A Companhia optou por atualizar o formato da apresentação das informações dos itens 13.5, 13.6 e
13.7 em relação aos documentos dos anos anteriores por entender que a forma do presente relatório
está mais adequada à Instrução CVM Nº 552, de 9 de outubro de 2014 e, por isso, dá mais
transparência às informações de remuneração dos administradores da Companhia.
Nestes mesmos itens, para fins de cálculo da diluição dos planos de incentivo de longo prazo baseados
em opções de compras de ação, foi considerado o número de ações disponível no capital social
integralizado da companhia em 31/12/2016 (1.626.069.778), mesmo considerando que a Companhia
não pretende fazer aumento de capital para liquidar os planos. A priori, a Companhia comprará ações
no mercado e/ou utilizará ações disponíveis em tesouraria.

Os números de membros de cada órgão para os exercícios sociais de 2016, 2015, 2014 indicados no
Item 13.2 acima, correspondem à média anual do número de membros de cada órgão, apurado
mensalmente para cada exercício social, com duas casas decimais. Para o exercício de 2017,
consideramos o número final de membros em 2016 uma vez que não há previsão de entrada de novos
membros, exceto para o Conselho Fiscal, onde foi considerado um membro adicional. A memória de
cálculo da quantidade de membros dos três últimos exercícios é apresentada na tabela abaixo:
Exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de
2016
Conselho de
Conselho
Diretoria
Administração
Fiscal
Janeiro

9

5

3

Fevereiro

9

4

3

Março

9

4

3

Abril

9

4

3

Maio

9

4

3

Junho

9

4

3

Julho

9

4

3

Agosto

9

4

3

Setembro

9

4

3

Outubro

9

4

3

Novembro

9

4

3

Dezembro

8
8,92

4
4,08

3

Média

3,00

Exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de
2015
Conselho de
Conselho
Diretoria
Administração
Fiscal
Janeiro

13

5

3

Fevereiro

13

5

3

Março

12

5

3
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Abril

12

5

3

Maio

12

5

3

Junho

12

5

3

Julho

12

5

3

Agosto

12

5

3

Setembro

12

5

3

Outubro

12

5

3

Novembro

12

5

3

Dezembro

12

5

3

12,17

5,00

3,00

Média

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014
Conselho de
Administração

Diretoria

Conselho
Fiscal

Janeiro

9

6

3

Fevereiro

9

6

3

Março

9

6

3

Abril

9

6

3

Maio

9

6

3

Junho

9

6

3

Julho

9

6

3

Agosto

13

6

3

Setembro

13

6

3

Outubro

13

6

3

Novembro

13

6

3

Dezembro

13

5

3

10,67

5,92

3,00

Média
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14.1

– Descrição dos recursos humanos

a.

Número

de

empregados

(total,

por grupos

com

base

na

atividade

desempenhada e por localização geográfica)

Nós e nossas controladas possuímos 26.159* colaboradores alocados nas áreas administrativa e
acadêmica. No último ano, houve uma redução na quantidade de empregados decorrente da
otimização da estrutura organizacional. Além das mudanças internas, também tivemos a venda
da operação da Uniasselvi conforme determinação do CADE.
*Para 2016 alteramos o formato de quantificação do número de empregados considerando a
contagem por número de contratos de trabalho como o critério mais assertivo para esta
demonstração. Nos anos anteriores a quantificação foi baseada na quantidade de vínculos
empregatícios que um empregado tem, ou seja, se um docente dá aula em mais de um curso é
considerada a quantidade de cursos para contagem.
A evolução do nosso quadro de empregados e de nossas controladas está descrita na tabela
abaixo:

Estado

AL

AM

AP

BA

CE

DF

ES

Atividade

31 de dezembro de
2014

2015

2016

Docente

159

155

84

Administrativo

26

25

27

Docente

54

1

-

Administrativo

23

1

1

Docente

437

404

186

Administrativo

114

110

109

Docente

2.287

1.837

1.026

Administrativo

656

585

558

Docente

364

-

-

Administrativo

102

-

-

Docente

431

-

311

Administrativo

264

-

190

Docente

677

554

294

Administrativo

182

163

155
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GO

MA

MG

MS

MT

PA

PB

PE

PI

PR

RJ

RN

RO

RS

SC

SE

Docente

510

1.016

274

Administrativo

279

408

201

Docente

968

929

516

Administrativo

182

174

191

Docente

3.831

3.299

1.892

Administrativo

1.119

951

981

Docente

1.385

2.624

1.324

Administrativo

905

769

631

Docente

3.888

3.249

1.744

Administrativo

1.314

1.129

1.034

Docente

208

117

126

Administrativo

170

169

165

Docente

12

-

7

Administrativo

1

-

11

Docente

59

-

-

Administrativo

10

-

-

Docente

38

-

-

Administrativo

4

-

-

Docente

2.299

2.339

1.374

Administrativo

3.227

3.135

3.032

Docente

441

542

308

Administrativo

238

179

188

Docente

43

-

-

Administrativo

7

-

-

Docente

1

-

-

Administrativo

580

-

-

Docente

277

574

371

Administrativo

3.454

212

202

Docente

918

3.835

226

Administrativo

8

924

114

Docente

3

-

-

Administrativo

7.176

-

-
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SP

TO

Docente

5.408

7.728

3.944

Administrativo

44

4.459

4.362

Docente

-

-

-

Administrativo

3

-

-

44.786

42.596

26.159

Total

b.

Número de terceirizados (total, por grupos com base na atividade

desempenhada e por localização geográfica)
Nós e nossas controladas possuímos 2.302 colaboradores terceirizados. A evolução do nosso
quadro de terceirizados e de nossas controladas está descrita na tabela abaixo:
ESTADO

2014

2015

2016

AL

7

5

5

AP

42

8

8

BA

182

79

79

DF

63

55

55

ES

42

9

9

GO

47

50

50

MA

65

66

66

MG

358

350

344

MS

151

165

155

MT

348

118

118

PR

194

226

216

RJ

70

71

71

RS

87

82

82

SC

119

57

57

SP

1.070

1007

985

PB

-

-

2

Total

2.845

2.348

2.302

A tabela abaixo mostra o nosso número de colaboradores terceirizados e por nossas controladas,
relacionado por localização geográfica nos exercícios sociais encerrados em 2016.
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ESTADO

Limpeza

Portaria

Total
2016

AL

0

5

5

AP

0

8

8

BA

5

74

79

DF

33

22

55

ES

0

9

9

GO

30

20

50

MA

48

18

66

MG

203

141

344

MS

95

60

155

MT

20

98

118

PR

138

78

216

RJ

48

23

71

RS

38

44

82

SC

24

33

57

SP

598

387

985

PB

0

2

2

1.280

1.022

2.302

Total Geral

A tabela abaixo mostra o nosso número de colaboradores terceirizados e por nossas controladas,
relacionado por atividade desempenhada, nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro
de 2014, 2015 e 2016.

N° colaboradores terceirizados
Atividade Desempenhada

31 de dezembro de
2014

2015

2016

Limpeza

1.812

1.306

1.280

Portaria

1.033

1.042

1.022

Total Geral

2.845

2.348

2.302
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c.

Índice de rotatividade

Para o período compreendido entre 01 de janeiro de 2016 e 31 de dezembro dos anos de 2014,
2015 e 2016, o nosso índice de rotatividade médio mensal (desligamentos voluntários e
involuntários) está evidenciado na tabela a seguir:
Índice de Rotatividade

31 de dezembro de
2014

2015

2016

Docente

3,40%

2,87%

2,47%

Administrativo

3,40%

2,47%

2,23%
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14.2

– Alterações relevantes – Recursos humanos

Nós e nossas controladas possuímos 26.159* colaboradores alocados nas áreas administrativa e
acadêmica. No último ano, houve uma redução na quantidade de empregados decorrente da
otimização da estrutura organizacional. Além das mudanças internas também tivemos a venda
da operação da Uniasselvi conforme determinação do CADE.
*Para 2016 alteramos o formato de quantificação do número de empregados considerando a
contagem por número de contratos de trabalho como o critério mais assertivo para esta
demonstração. Nos anos anteriores a quantificação foi baseada na quantidade de vínculos
empregatícios que um empregado tem, ou seja, se um docente dá aula em mais de um curso é
considerada a quantidade de cursos para contagem.
Nosso programa de remuneração variável PRV do ano de 2016, teve uma importante evolução
com a inserção da ferramenta de gestão dos indicadores da Companhia, o Balanced Score Card
(BSC), suportando toda a definição das metas e apuração dos indicadores do programa, fazendo
com que os objetivos do programa estejam cada vez mais alinhados com o mapa estratégico da
Companhia.
A Companhia também investiu na área de Treinamento e Desenvolvimento de pessoas, onde
alcançamos marcos importantes como:
- Inauguração do Espaço UK – Prédio próprio para realização de treinamentos.
- Programas de Desenvolvimento de Liderança.
- Avaliação 360º para todos os líderes da companhia.
- Realização de 497 mil horas de treinamento, com um crescimento de mais de 20% em relação
ao ano anterior.
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14.3

– Descrição da política de remuneração dos empregados

a.

política de salários e remuneração variável

Possuímos Políticas de Salários, Remuneração Variável e Benefícios, devidamente compatíveis
com o mercado.
A nossa Política tem como principal objetivo garantir o controle de todas as movimentações
salariais, tanto para efeito de orçamento, quanto para retenção de talentos e promoções.
Cada gestor que pretenda movimentar um colaborador deverá preencher um Formulário de
Solicitação de Movimentação Funcional - SMF, indicando a sua proposta. A área de Recursos
Humanos avalia a justificativa, a avaliação de desempenho do colaborador, as práticas de
mercado, deferindo ou indeferindo a proposta, desde que esteja devidamente inserida no nosso
orçamento.
Os percentuais de aumentos salariais por mérito ou promoção são sempre avaliados e
recomendados que se apliquem preferencialmente até o limite de 25%.
Para os casos onde há a necessidade de aplicação de aumento salarial em percentual superior,
utilizamos a diretriz de aumento escalonado a cada trimestre, até que se chegue ao percentual
total proposto.
A nossa política de méritos segue as principais práticas de mercado. Todas as solicitações de
reajustes salariais por mérito são avaliadas conforme período de concessão específicos e
orçamento definido.
A remuneração variável, exceto aquela prevista em convenção coletiva, é concedida para cargos
considerados estratégicos para a Companhia. O Plano de Remuneração Variável, ou PRV, da
Kroton tem apuração anual e segue diretrizes estabelecidas em política específica, com contratos
individuais distribuídos aos elegíveis, esclarecendo as regras do plano e as metas anuais para o
programa.
Para aferir a consecução de metas financeiras nos baseamos em nosso EBITDA, nossa geração
de caixa, resultado operacional, lucro líquido e Capex. Ao analisarmos as metas comerciais, nos
baseamos em nossa captação e retenção de alunos. Já em relação às metas operacionais e de
qualidade, levamos em consideração nosso plano de trabalho (projetos), avaliação institucional e
nosso desempenho no Enade. Por fim, utilizamos diversos indicadores para aferir o desempenho
individual de nossos colaboradores ou consolidado da Companhia. Os indicadores de desempenho
estão diretamente relacionados com o resultado financeiro da Companhia, metas de crescimento
em captação e rematrículas e rentabilidade. No ano de 2016, foi inserido o sistema de gestão de
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indicadores – BSC (Balanced Score Card), como parte integrante das metas do programa de
remuneração variável.
Acreditamos que a valorização de nossos colaboradores é ponto crucial para sua perenidade, e
assim, temos reforçado os conceitos de accountability e meritocracia nas áreas da Companhia,
além de estudar novas formas de remuneração que poderão incluir participação nos resultados
ou outros tipos de remuneração variável aos demais níveis da empresa.
b.

Política de benefícios

Devido ao nosso crescimento, possuímos atualmente, uma composição de benefícios oferecidos
de forma diversificada, respeitando as regras, políticas e particularidades das localidades onde
atuamos.
De acordo com a política de benefícios e acordos sindicais regionais, oferecemos os seguintes
benefícios aos nossos colaboradores:
•

Assistência médica;

•

Assistência odontológica;

•

Cesta básica;

•

Previdência privada;

•

Seguro de Vida;

•

Vale refeição;

•

Vale transporte;

No ano de 2016 as políticas de concessão foram mantidas, salvo solicitações por força de
convenção coletiva de trabalho.
Abaixo detalhamos as políticas de benefícios vigentes no Grupo:

Assistência médica
No ano de 2016 não ocorreram alterações nas operadoras e políticas de assistência médica
permanecendo como principais operadoras Bradesco Saúde, Central Nacional Unimed, Unimed
Seguros e Unimed FESP com as mesmas regras de concessão.
As unidades da Companhia possuem políticas diversificadas conforme detalhamento:
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NOME DA FILIAL

Política

Elegibilidade

CORPORATIVO BH / PITÁGORAS
BELO HORIZONTE / ORME BELO
HORIZONTE / EDUCAÇÃO
BÁSICA - BH (SPES)

Empresa custeia plano para
cargos elegíveis. Demais
funcionários e dependentes por
adesão com desconto integral
em folha de pagamento.

Todos os colaboradores, sendo
que aqueles cargos de auxiliar e
serviços gerais são isentos

CORPORATIVO SÃO PAULO

Plano compulsório para todos os
colaboradores, extensivo aos
dependentes legais, custeado
100% pela empresa.

Todos os colaboradores

PITÁGORAS FEIRA DE SANTANA/
GUARAPARI / LINHARES /
LONDRINA / MACÉIO / POÇOS
DE CALDAS / SÃO LUIZ /
Por adesão com desconto
TEIXEIRA DE FREITAS /
integral em folha de pagamento.
VALADARES / FAMA - SÃO LUIS
E IMPERATRIZ / UNIAO PONTA
GROSSA / UNIC SORRISO /
UNIRONDON

Todos os colaboradores

PITÁGORAS DIVINÓPOLIS

Empresa custeia o plano
enfermaria para todos os
colaboradores administrativos.
Professores e dependentes por
adesão com desconto integral
em folha de pagamento.

Todos os colaboradores

PITÁGORAS IPATINGA

Empresa custeia o plano para
funcionários administrativos que
percebem até 2,5 salários
mínimos. Demais funcionários e
dependentes por adesão com
desconto em folha de
pagamento.

Todos os colaboradores
conforme política

PITÁGORAS JUNDIAÍ

Plano enfermaria compulsório
para todos os colaboradores e
filhos até 21 anos ou 24 se
universitários. Permite a inclusão
de cônjuge por adesão com
desconto integral em folha de
pagamento

Todos os colaboradores

PITÁGORAS UBERLÂNDIA

Empresa custeia 50% da
mensalidade para todos os
colaboradores administrativos.
Professores e dependentes por
adesão com desconto integral
em folha de pagamento.

Todos os colaboradores

PITÁGORAS VOTORANTIM

Conforme disposto em
convenção coletiva de trabalho.

Todos os colaboradores
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COLÉGIO BOTUCATU / SJC

Colaboradores com salário base
de até R$ 3.500,00 reais,
possuem subsidio de 90% do
plano enfermaria, colaboradores
com salário base acima de R$
3.500,00 possuem subsidio de
50% do plano enfermaria.
Ambas as políticas são
extensivas aos dependentes
legais. Para alteração de
acomodação desconta-se a
diferença.

Todos os colaboradores

COLÉGIO PITINGA / COLÉGIO
OURILANDIA / COLÉGIO JURUTI

Empresa custeia o plano
enfermaria para todos os
colaboradores. Para alteração de
acomodação desconta-se a
diferença. Permite a inclusão de
dependentes com desconto
integral em folha de pagamento.

Todos os colaboradores

COLÉGIO CARAJÁS E ESCOLA
MODELO

Empresa custeia o plano
enfermaria para todos os
colaboradores, extensivo aos
dependentes.

Todos os colaboradores

EDE CIDADE JARDIM / CCD /
PAX EDITORA

Conforme disposto em
convenção coletiva de trabalho
3% do salário ou 50% da
mensalidade

Todos os colaboradores

UNOPAR LONDRINA /
BANDEIRANTES /
ARAPONGAS/INADE

Por adesão com desconto
integral em folha de pagamento.

Todos os colaboradores

Plano compulsório para
colaboradores administrativos e
coordenadores de curso,
UNIC MATO GROSSO / FAMA
extensivo aos dependentes
FACULDADE MACAPA / UNIME –
legais, custeado 100% pela
BAHIA
empresa. Para professores, plano
por adesão com desconto
integral em folha de pagamento.

Todos os colaboradores

Administrativo Operacional e
Professores Custeado 90% da
mensalidade do Titular,
dependentes Integral. Cargos de
Gestão Compulsório para titular e
dependentes.

Todos os colaboradores

ANHANGUERA
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Assistência Odontológica
No ano de 2016 não ocorreram alterações nas operadoras e políticas de assistência odontológica,
permanecendo como principal operadora Odontoprev com as mesmas regras de concessão.
As unidades da Companhia possuem políticas diversificadas conforme detalhamento:
Unidade

Participação

Elegibilidade

Por adesão com desconto
TODAS AS UNIDADES (AEDU E
integral
em
folha
de Todos os colaboradores
DEMAIS MARCAS)
pagamento.

CORPORATIVO
BH
/
PITÁGORAS BELO HORIZONTE
/ ORME BELO HORIZONTE /
EDUCAÇÃO BÁSICA - BH (SPES)

PITÁGORAS
LINHARES

GUARAPARI

Empresa custeia plano para
cargos elegíveis. Demais
funcionários e dependentes
por adesão com desconto
integral
em
folha
de
pagamento.

Todos os colaboradores,
sendo que aqueles cargos de
auxiliar e serviços gerais são
isentos

Empresa custeia plano para
colaboradores, inclusão de
E
dependentes por adesão com Todos os colaboradores
desconto integral em folha de
pagamento.

Cesta Básica
Em 2016, mantivemos apenas os casos exigidos por convenção coletiva de trabalho e por
contrato.
As unidades da Companhia possuem políticas diversificadas conforme detalhamento:
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Unidade

Política

Elegibilidade

Colaboradores
SPES Escola Modelo/ SPES administrativos com salário
Todos os colaboradores
Carajás
base mensal limitado a R$
2.000,00.
SPES Botucatu/SPES SJC/
Todos os colaboradores
SPES Ourilândia

Todos os colaboradores

Colaboradores
EDE CIDADE JARDIM / CCD administrativos
conforme Colaboradores
/ EMBU DAS ARTES
convenção
coletiva
de Administrativos
trabalho.

Previdência Privada
A concessão do benefício de Previdência Privada segue o acordo coletivo sindical.
No ano de 2016, não ocorreram alterações de política e fornecedores de Previdência Privada,
permanecendo as concessões por força de acordos coletivos de trabalho.
Unidade

Política

Elegibilidade

CORPORATIVO
BH
/
Colaboradores
PITÁGORAS
BELO
Colaboradores
administrativos conforme
HORIZONTE/ EDUCAÇÃO
Administrativos
acordo coletivo.
BÁSICA - BH (SPES)
Professores
e
PITÁGORAS GUARAPARI
administrativos conforme Todos os colaboradores
E LINHARES
acordo coletivo.

Restaurante
A concessão do benefício realizada na unidade Mantenedora em Valinhos.
No ano de 2016, permanecemos com a Sapore como fornecedor dos serviços de restaurante.
Unidade

Política

Elegibilidade

MANTENEDORA
VALINHOS

Colaboradores administrativos alocados Colaboradores
neste centro administrativo.
Administrativos
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Seguro de Vida

No ano de 2016, permanecemos com o fornecedor de Itaú Seguros. As políticas não sofreram
alteração, permanecendo a elegibilidade e coberturas padronizadas para todos os colaboradores
do grupo, exceto algumas condições mantidas por força de CCT ou coberturas superiores já
asseguradas anteriormente:
Participação
do
Elegibilidade
colaborador

Unidade

Administrativos - capital de 12 salários
base em caso de morte natural e 24
salários base em caso de morte acidental.

TODAS AS UNIDADES
DEMAIS MARCAS)

(AEDU E

0%

Docentes - capital de R$ 15.000,00 e em
caso de morte natural e R$ 30.000,00 em
caso de morte acidental.

SPES Escola Modelo/ SPES Carajás/
Botucatu / Pitinga / SJC / Carajás /
Ourilândia / Juruti

0%

Todos os colaboradores - 28 salários
contratuais limitado a R$ 141.060,00.
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UNIC SORRISO

0%

Todos os colaboradores -capital uniforme
R$ 50.000,00

Vale Refeição/Alimentação
No ano de 2016, permanecemos com o fornecedor Sodexo para os benefícios de Vale Refeição e
Alimentação, sem alterações em nossas políticas.
As unidades da Companhia possuem políticas diversificadas conforme detalhamento:
Unidade

Participação
Colaborador

UNIDADES DEMAIS MARCAS

20%
do
disponível

PITÁGORAS
LINHARES

GUARAPARI

E

do

valor

mensal

20% do
disponível

UNIC MATRIZ / BARÃO

LFG /
PAULO

Todos os colaboradores

Colaboradores administrativos
com
jornada
mínima
de
20%
do
valor
mensal
200h/mês
e
8h/dia.
disponível,
exceto
Colaboradores com salário de
colaboradores isentos
até R$ 935,31 são isentos de
participação.

UNIDADES UNOPAR

-

Colaboradores administrativos
com
jornada
mínima
de
200h/mês e 8h/dia
Administrativos e docentes
conforme Convenção Coletiva
de Trabalho

-

SPES Escola Modelo/ SPES
Desconto de R$ 1,00
Carajás

UNIASSELVI
CATARINA

Elegibilidade

SANTA 1%
do
disponível

ANHANGUERA

SÃO

valor

valor

-

Colaboradores
Adm.
com
mensal jornada mínima de 220h/mês e
8h/dia e Coordenadores de
Curso
mensal

Colaboradores administrativos
com
jornada
mínima
de
200h/mês e 8h/dia
Colaboradores administrativos
com
jornada
mínima
de
200h/mês e 8h/dia
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UNIDADES ANHANGUERA

Colaboradores administrativos /
Conforme
exigência
da
Convenção Coletiva de Trabalho
Local / Cargos de Gestão
benefício por de liberalidade da
empresa.

-

Vale Combustível
No ano de 2016, permanecemos com o fornecedor Sodexo para os benefícios de Vale
Combustível, sem alterações em nossas políticas.
As unidades da Companhia possuem políticas diversificadas conforme detalhamento:
Unidade

Política

Elegibilidade

UNOPAR

Professores conforme
Professores
Acordo Coletivo

Anhanguera

Professores
Graduação
Graduação

e

de
Pós- Professores

Vale Transporte
Todas as unidades do Grupo são elegíveis ao benefício de Vale Transporte, atendendo a Lei nº
7.418, com disponibilização mensal, na modalidade Vale Transporte, com desconto de 6% do
salário base, para os colaboradores optantes. No ano de 2016, permanecemos com o fornecedor
Sodexo.

c.

Características dos planos de remuneração baseados em ações dos

empregados não- administradores, identificando:

i.

Grupos de beneficiários

Nossos executivos, não administradores, são elegíveis a participar do nosso Plano de Opção de
Compra de Ações, aprovado na Assembleia Geral conforme descrito no item 13.4.
A distribuição das ações ordinárias de nossa emissão e definição dos beneficiários, pela
Administração da Kroton, seguem políticas específicas aprovadas pelo Comitê Financeiro e de
Recursos Humanos ou Conselho de Administração, observadas as diretrizes do Plano e conforme
por ele autorizado.
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Os Planos de Remuneração Variável de Longo Prazo são destinados aos cargos considerados
estratégicos para a Companhia.

ii.

Condições para exercício

A principal condição para exercício é o cumprimento do período de carência estipulado para cada
lote outorgado, conforme detalhado no item iv, não havendo outras condições de performance
individual vinculada.
Os termos e as condições de cada opção serão definidos pelo Conselho de Administração ou pelo
Comitê Financeiro e de Recursos Humanos em contratos de outorga de opção de compra de
ações, a serem celebrados entre nós e cada beneficiário. Os respectivos contratos de outorga de
opção de compra de ações definirão o número e a espécie de ações a que os beneficiários terão
direito de adquirir ou subscrever, com o exercício da opção e quaisquer outros termos e
condições, sempre observando as diretrizes gerais previstas no Plano de Opção.
Para que o beneficiário faça jus à ação em decorrência do exercício da opção de compra é
necessário que tenham sido integralmente cumpridas todas as exigências legais, estatutárias,
contratuais e regulamentares.
Aos beneficiários das opções de compra de nossas ações não são conferidos quaisquer direitos
com respeito à manutenção de vínculo contratual conosco. A outorga da opção no âmbito do
Plano não interferirá no nosso direito de interromper, a qualquer tempo, o vínculo que tivermos
com os beneficiários.
A partir do momento da subscrição ou aquisição efetiva das ações resultantes do exercício das
opções e, ultrapassado o período de restrições à transferência das mesmas, se for o caso, o
beneficiário terá todos os direitos e privilégios inerentes à condição de acionista, previstos em lei
e no nosso Estatuto Social.

iii.

preços de exercício

O preço de exercício da opção de compra ou Preço de Exercício referente ao Plano de 2009 foi
determinado pelo Conselho de Administração, e equivale ao valor médio atribuído às nossas ações
nos pregões da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadoria e Futuros, ou BM&FBOVESPA,
realizados nos 60 dias anteriores à data de assinatura do respectivo contrato de opção de compra
de ações, aplicando-se um desconto de até 20% (vinte por cento).
O preço de exercício da opção de compra ou Preço de Exercício referente ao Plano de 2013 foi
determinado pelo Conselho de Administração, e equivale ao valor médio atribuído às nossas ações
nos pregões da BM&FBOVESPA, realizados nos 60 dias anteriores à data da assinatura do
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respectivo contrato de opção de compra de ações, sendo o percentual de desconto definido pelo
Comitê Financeiro e de Recursos Humanos.
O Preço de Exercício, por determinação do Conselho de Administração ou do Comitê Financeiro
e de Recursos Humanos, conforme o caso, será acrescido de correção monetária, calculada com
base na variação de um índice de preços a ser determinado nos respectivos contratos de opção
de compra.
O preço de exercício das nossas opções outorgadas nos termos do Plano de 2014 é o mesmo
fixado no âmbito dos Planos Anhanguera e nos respectivos Contratos de Opção, sendo o preço
unitário ajustado em decorrência da aplicação da Relação de Troca, para que o valor total a ser
desembolsado por cada um dos Beneficiários em decorrência do exercício de opções permaneça
inalterado. Nos termos dos Planos Anhanguera, o preço de exercício das Opções outorgadas será
fixado pelo Conselho de Administração ou pelo Comitê, conforme o caso, (i) com base na média
da cotação das Ações da Companhia na BM&FBOVESPA, ponderada pelo volume de negociação
nos 90 (noventa) últimos pregões que antecederem a outorga; ou (ii) com base na média da
cotação das Units da Companhia na BM&FBOVESPA, ponderada pelo volume de negociação nos
90 (noventa) últimos pregões que antecederem a outorga, com desconto ou ágio de até 20% a
critério do Conselho de Administração ou do Comitê.
O preço de exercício da opção de compra ou Preço de Exercício referente ao Plano de 2015 foi
determinado pelo Conselho de Administração ou pelo Comitê, conforme o caso, e equivale ao
valor médio atribuído às nossas ações nos pregões da BM&FBOVESPA, realizados nos 60 dias
anteriores à data da assinatura do respectivo contrato de opção de compra de ações.

iv.

prazos de exercício

Conforme descrito no Item 13.4 “a” acima, o nosso Conselho de Administração, Comitê Financeiro
e de Recursos Humanos e Comitê, conforme o caso, fixa os termos e as condições de cada
contrato de outorga de opção de compra de ações, a ser celebrado entre nós e cada beneficiário.
Nenhuma ação poderá ser entregue a qualquer beneficiário em decorrência do exercício da opção,
a não ser que todas as exigências legais, estatutárias, contratuais e regulamentares tenham sido
integralmente cumpridas.
Salvo decisão contrária do Conselho de Administração ou do Comitê Financeiro e de Recursos
Humanos, conforme o caso, o exercício da opção outorgada nos termos do primeiro Plano de
Opção ficará sujeito ao cumprimento dos seguintes períodos de carência, ou vesting:
a) 1/5 do total da opção poderá ser exercido ao final de 12 meses a contar da data da outorga
da opção de compra;
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b) 1/5 do total da opção poderá ser exercido ao final de 24 meses a contar da data da outorga
da opção de compra;
c) 1/5 do total da opção poderá ser exercido ao final de 36 meses a contar da data da outorga
da opção de compra;
d) 1/5 do total da opção poderá ser exercido ao final de 48 meses a contar da data da outorga
da opção de compra; e
e) 1/5 do total da opção poderá ser exercido ao final de 60 meses a contar da data da outorga
da opção de compra.
Para os contratos firmados em 01.08.2012, aprovados pelo Conselho de Administração, são
válidas as seguintes premissas:
a) 1/6 do total da opção poderá ser exercido ao final de 12 meses a contar da data da outorga
da opção de compra;
b) 1/6 do total da opção poderá ser exercido ao final de 24 meses a contar da data da outorga
da opção de compra;
c) 2/6 do total da opção poderá ser exercido ao final de 36 meses a contar da data da outorga
da opção de compra; e
d) 2/6 do total da opção poderá ser exercido ao final de 48 meses a contar da data da outorga
da opção de compra.
Para os contratos firmados em 26.11.2013, aprovados pelo Conselho de Administração com base
no Plano de 2013, são válidas as seguintes premissas:
a) 1/4 do total da opção poderá ser exercido ao final de 12 meses a contar da data da outorga
da opção de compra;
b) 1/4 do total da opção poderá ser exercido ao final de 24 meses a contar da data da outorga
da opção de compra;
c) 1/4 do total da opção poderá ser exercido ao final de 36 meses a contar da data da outorga
da opção de compra; e
d) 1/4 do total da opção poderá ser exercido ao final de 48 meses a contar da data da outorga
da opção de compra.
Para os contratos firmados em 03 de julho de 2014, aprovados pelo Conselho de Administração
com base no terceiro plano de opção, são válidas as seguintes premissas:
a)

1/3 do total da opção poderá ser exercido ao final de 36 meses a contar da data da

outorga da opção de compra;
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b)

1/3 do total da opção poderá ser exercido ao final de 48 meses a contar da data da

outorga da opção de compra;
c)

1/3 do total da opção poderá ser exercido ao final de 60 meses a contar da data da

outorga da opção de compra.
Para os contratos firmados em 18.09.2015, aprovados pelo Conselho de Administração com base
no Novo Plano Kroton, são válidas as seguintes premissas:
a) 1/4 do total da opção poderá ser exercido ao final de 06 meses a contar da data da outorga
da opção de compra;
b) 1/4 do total da opção poderá ser exercido ao final de 18 meses a contar da data da outorga
da opção de compra;
c) 1/4 do total da opção poderá ser exercido ao final de 30 meses a contar da data da outorga
da opção de compra; e
d) 1/4 do total da opção poderá ser exercido ao final de 42 meses a contar da data da outorga
da opção de compra.
Caso as opções de compra não sejam exercidas pelos respectivos beneficiários (até 60 meses
após a data do cumprimento de cada um dos prazos acima indicados para o Plano de 2009, 48
meses para o Plano de 2013, conforme prazos determinados no Termo de Migração individual
para o Plano de 2014 e 48 meses para o Plano de 2015), o beneficiário perderá o direito ao
exercício das respectivas opções, salvo no caso de prazo final para exercício fixado de maneira
distinta no respectivo contrato de outorga de opção de compra, ou decisão contrária do nosso
Conselho de Administração ou Comitê de Recursos Financeiro e de Recursos Humanos. Os prazos
acima poderão ainda ser antecipados, a critério do Conselho de Administração ou do Comitê de
Recursos Humanos, nas hipóteses de mudança de nosso controle, conforme disposto no artigo
116 da Lei das Sociedades por Ações.
v.

quantidade de ações comprometidas pelo plano

Nos termos do Plano de 2009, a outorga de opções estava limitada a 5 milhões de ações ordinárias
e 30 milhões de ações preferenciais, formando 5 milhões de units na época em que foi aprovada
na Assembleia Geral Ordinária.
A partir de 5 de dezembro de 2012, com a adesão da Companhia ao Novo Mercado da
BM&FBOVESPA, as ações preferenciais de emissão da Companhia foram convertidas em ações
ordinárias, permanecendo a outorga de opções limitada a 5 milhões de ações ordinárias,
equivalentes a 3,7% do capital social da Companhia em 31 de dezembro de 2012.
Em 26 de novembro de 2013, uma vez que o Plano de 2009 atingiu o limite máximo de opções
que poderiam ser outorgadas, foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária o Plano de 2013
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em substituição ao Plano de 2009. No plano de 2013, a outorga de ações deve respeitar o limite
máximo de 2,0% do capital social da Companhia vigente à época, equivalente, na data da
aprovação, a 5.374.078 ações ordinárias.
Em 03 de julho de 2014, a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, no contexto da
aprovação da incorporação de ações da Anhanguera pela Companhia, aprovou um novo Plano de
Compra de Ações (“Plano 2014”) para recepcionar as opções outorgadas e não exercidas no
âmbito dos planos de opção de compra da Anhanguera. O Plano de 2014 não excederá 1,62%
do capital social da Companhia, vigente à época, equivalente, em julho de 2014, a 6.520.299
ações ordinárias.
Em 18 de setembro de 2015, uma vez que o Plano de 2013 não dispunha de saldo suficiente para
novas outorgas, foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária o Novo Plano Kroton. No Novo
Plano Kroton, a outorga de ações deve respeitar o limite máximo de 1,99% do capital social da
Companhia vigente à época, equivalente, na data da aprovação, a 32.347.295 ações ordinárias.
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14.4

– Descrição das relações entre o emissor e sindicatos, indicando se houver

paralisações e greves nos 3 últimos exercícios sociais
Os nossos colaboradores são representados, em sua grande maioria, pelo Sindicato dos
Professores e Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar das localidades onde possuímos
instituições de ensino.
Nosso relacionamento com todas essas entidades sindicais sempre transcorreu de modo
profissional e seguindo todas as legislações pertinentes. Na maioria dos casos, as negociações
são realizadas por meio dos sindicatos patronais. Mantemos um relacionamento de respeito e
diálogo com os Sindicatos representativos de seus empregados, pautando-nos pelo fiel
cumprimento das Convenções Coletivas de Trabalho firmadas entre estes Sindicatos e os
Sindicatos representativos da categoria econômica a que integramos.
Mantínhamos, em 31 de dezembro de 2016, relações sindicais com 263 entidades, sendo que as
principais estão abaixo descritas:
Estado

AL

Cidade

Maceió

Nº

BA

Macapá

Feira de
Santana

Itabuna

Sindicato

1

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM
Administrativo ESTABELCIMENTOS DE ENSINO PRIVADO DE MACEIÓ
- SINTEP

2

Docente

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM
ESTABELCIMENTOS DE ENSINO PRIVADO DE MACEIÓ
- SINTEP

3

Patronal

SINDICATO DOS ESTAB.DE ENSINO SUP.DO ESTADO
DE ALAGOAS

4

AP

Categoria

FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES EM
Administrativo ESTABELECIMENTO DE ENSINO DO NORTE E
NORDESTE - FETEEN

5

Docente

FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES EM
ESTABELECIMENTO DE ENSINO DO NORTE E
NORDESTE - FETEEN

6

Patronal

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ESTABALECIMENTO
DE ENSINO

7

Administrativo

8

Docente

SINDICATO DOS PROFESSORES DA BAHIA - SINPROBA

9

Patronal

SINDICATO DAS ENTIDADES MANTENEDORAS DE
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR

10

Administrativo

SINDICATO DOS AUXILIARES ADM DA BAHIA SINAES

SINDICATO DOS AUXILIARES ADM DA BAHIA SINAES
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Lauro de
Freitas

Luis Eduardo
Magalhães

Salvador

Teixeira de
Freitas

Brasília

11

Docente

SINDICATO DOS PROFESSORES DA BAHIA - SINPROBA

12

Patronal

SINDICATO DAS ENTIDADES MANTENEDORAS DE
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR

13

Administrativo

14

Docente

SINDICATO DOS PROFESSORES DA BAHIA - SINPROBA

15

Patronal

SINDICATO DAS ENTIDADES MANTENEDORAS DE
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR

16

Administrativo

17

Docente

SINDICATO DOS PROFESSORES DA BAHIA - SINPROBA

18

Patronal

SINDICATO DAS ENTIDADES MANTENEDORAS DE
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR

19

Administrativo

20

Docente

SINDICATO DOS PROFESSORES DA BAHIA - SINPROBA

21

Patronal

SINDICATO DAS ENTIDADES MANTENEDORAS DE
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR

22

Administrativo

23

Docente

SINDICATO DOS PROFESSORES DA BAHIA - SINPROBA

24

Patronal

SINDICATO DAS ENTIDADES MANTENEDORAS DE
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR

SINDICATO DOS AUXILIARES ADM DA BAHIA SINAES

SINDICATO DOS AUXILIARES ADM DA BAHIA SINAES

SINDICATO DOS AUXILIARES ADM DA BAHIA SINAES

25

SINDICATO DOS AUX DE ADMINISTRACAO ESCOLAR
Administrativo EM ESTABELECIMENTOS PARTICULARES DE ENSINO
DO DISTRITO FEDERAL

26

Docente

SINDICATO DOS PROFESSORES EM
ESTABELECIMENTOS PARTICULARES DE ENSINO DO
DISTRITO FEDERAL

27

Patronal

SINDICATO ENTIDADES MANTENEDORAS ESTAB
PART ENSINO SUPERIOR DF

DF

Santa
Terezinha

SINDICATO DOS AUXILIARES ADM DA BAHIA SINAES

28

SINDICATO DOS AUX DE ADMINISTRACAO ESCOLAR
Administrativo EM ESTABELECIMENTOS PARTICULARES DE ENSINO
DO DISTRITO FEDERAL
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29

Docente

SINDICATO DOS PROFESSORES EM
ESTABELECIMENTOS PARTICULARES DE ENSINO DO
DISTRITO FEDERAL

30

Patronal

SINDICATO ENTIDADES MANTENEDORAS ESTAB
PART ENSINO SUPERIOR DF

31

Taguatinga

Guarapari

SINDICATO DOS AUX DE ADMINISTRACAO ESCOLAR
Administrativo EM ESTABELECIMENTOS PARTICULARES DE ENSINO
DO DISTRITO FEDERAL

32

Docente

SINDICATO DOS PROFESSORES EM
ESTABELECIMENTOS PARTICULARES DE ENSINO DO
DISTRITO FEDERAL

33

Patronal

SINDICATO ENTIDADES MANTENEDORAS ESTAB
PART ENSINO SUPERIOR DF

34

Administrativo

SINDICATO DOS AUXILIARES ADM. ESCOLAR ES SAAE-ES

35

Docente

SINDICATO DOS PROFESSORES ES - SINPRO-ES

36

Patronal

SINDICATO DAS EMPRESAS PARTICULARES DE
ENSINO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

37

Administrativo

38

Docente

SINDICATO DOS PROFESSORES ES - SINPRO-ES

39

Patronal

SINDICATO DAS EMPRESAS PARTICULARES DE
ENSINO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

40

Administrativo

41

Docente

SINDICATO DOS PROF EM EST DE ENSINO PRIVADO
DE ANAPOLIS E REGIÃO

42

Patronal

SINDICATO DAS ENTIDADES MANTENEDORAS DE
ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO SUPERIOR DO
ESTADO DE GOIAS

43

Administrativo

SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO
ESCOLAR

44

Docente

SINDICATO DOS PROFESSORES DO ESTADO DE
GOIAS

45

Patronal

SINDICATO DAS ENTIDADES MANTENEDORAS DE
ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO SUPERIOR DO
ESTADO DE GOIAS

46

Administrativo

SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO
ESCOLAR

ES

Linhares

Anápolis

GO

Goiânia

Valparaíso

SINDICATO DOS AUXILIARES ADM. ESCOLAR ES SAAE-ES

SINDICATO DOS TRAB EM ESTABELECIMENTOS DE
ENS DE ANAPOL
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47

48

49

Imperatriz

SINDICATO DOS PROFESSORES DO ESTADO DE
GOIAS

Patronal

SINDICATO DAS ENTIDADES MANTENEDORAS DE
ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO SUPERIOR DO
ESTADO DE GOIAS

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM
Administrativo ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DA REDE
PARTICULAR DO ESTADO DO MARANHÃO - SINTERP

50

Docente

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DA REDE
PARTICULAR DO ESTADO DO MARANHÃO - SINTERP

51

Patronal

SINDICATO DO ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE
IMPERATRIZ

MA

São Luíz

Docente

52

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM
Administrativo ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DA REDE
PARTICULAR DO ESTADO DO MARANHÃO - SINTERP

53

Docente

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DA REDE
PARTICULAR DO ESTADO DO MARANHÃO - SINTERP

54

Patronal

SINDICATO DOS ESTABEL DE ENSINO NO ESTADO
DO MARANHAO

55
Administrativo
56
Belo
Horizonte

57
58

Betim

SINDICATO DOS PROFESSORES DE MG - SINPRO-MG

Patronal

SINDICATO DAS ESCOLAS PARTICULARES DE MINAS
GERAIS
SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS
SINDICATO DOS AUXILIARES ADM. ESCOLAR MG SAAE-MG

60

Administrativo

61

Docente

SINDICATO DOS PROFESSORES DE MG -SINPRO-MG

62

Patronal

SINDICATO DAS ESCOLAS PARTICULARES DE MINAS
GERAIS

63
Contagem

SINDICATO DOS AUXILIARES ADM. ESCOLAR MG SAAE-MG

Docente

59
MG

FEDERACAO INTERES.TRAB. EMP.DIFUSÃO
CULTURAL ARTIST MG BA

Administrativo
64
65

Docente

FEDERACAO INTERES.TRAB. EMP.DIFUSÃO
CULTURAL ARTIST MG BA
SINDICATO DOS AUXILIARES ADM. ESCOLAR MG SAAE-MG
SINDICATO DOS PROFESSORES DE MG - SINPRO-MG
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66

Patronal

67

Divinópolis

Governador
Valadares

Ipatinga

Poços de
Caldas

SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS
Administrativo

69

Docente

SINDICATO DOS PROFESSORES DE MG - SINPRO-MG

70

Patronal

SINDICATO DAS ESCOLAS PARTICULARES DE MINAS
GERAIS

71

Administrativo

72

Docente

SINDICATO DOS PROFESSORES DE MG - SINPRO-MG

73

Patronal

SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
DO NORDESTE MINEIRO - SINEPE-NE-MG

74

Administrativo

75

Docente

SINDICATO DOS PROFESSORES DE MG - SINPRO-MG

76

Patronal

SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
DO NORDESTE MINEIRO - SINEPE-NE-MG

77

Administrativo

SINDICATO DOS AUXILIARES ADM. ESCOLAR DA
REGIÃO SUL DO ESTADO DE MG - SAAE-SUL

78

Docente

SINDICATO DOS PROFESSORES DE MG - SINPRO-MG

Patronal

SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS
PARTICULARES DE ENSINO DO SUL DE MINAS
GERAIS

80

SAAENE/MG - SINDICATO DOS AUXILIARES DE
ADMINISTRAÇÃO DO NORDESTE MINEIRO

81

Docente

SINDICATO DOS PROFESSORES DE MG - SINPRO-MG

82

Patronal

SINDICATO DOS ESTABALECIMENTO DE ENSINO DO
TRIANGULO MINEIRO

Administrativo
Campo
Grande

SAAENE/MG - SINDICATO DOS AUXILIARES DE
ADMINISTRAÇÃO DO NORDESTE MINEIRO

Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar das
Administrativo Regiões do Triangulo Mineiro e Alto Paranaiba do
Estado de Minas Gerais

83

MS

SINDICATO DOS AUXILIARES ADM. ESCOLAR MG SAAE-MG

68

79

Uberlândia

SINDICATO DAS ESCOLAS PARTICULARES DE MINAS
GERAIS

84

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTAB DE
ENSINO DE MS
SINDICATO DOS TRAB.EMEMPRESAS DE
RADIOFUSAO,TV,PUBLICIDADE,E,SI DO EST.MS

85

Docente

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTAB DE
ENSINO DE MS

86

Patronal

Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão no
Estado de MS
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SINDICATO DOS ESTAB DE ENSINO DO EST MATO
GROSSO DO SUL

87

Dourados

Cuiabá

Primavera do
Leste

MT

Rondonópolis

Sinop

Sorriso

88

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM
Administrativo ESTABELECIMENTO DE ENSINO DA REGIÃO SUL DO
MATO GROSSO DO SUL

89

Docente

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM
ESTABELECIMENTO DE ENSINO DA REGIÃO SUL DO
MATO GROSSO DO SUL

90

Patronal

SINDICATO DOS ESTAB DE ENSINO DO EST MATO
GROSSO DO SUL

91

Administrativo

SINDICATO DOS TRAB EM ESTABEL DE ENSINO DO
ESTADO DE MATO GROSSO - SINTRAE/MT

92

Docente

SINDICATO DOS TRAB EM ESTABEL DE ENSINO DO
ESTADO DE MATO GROSSO - SINTRAE/MT

93

Patronal

SINDICATO DOS ESTABALECIMENTO DE ENSINO DO
ESTADO DO MATO GROSSO

94

Administrativo

SINDICATO DOS TRAB EM ESTABEL DE ENSINO DO
SUDESTE DO MATO GROSSO -SINTRAE | SEMT

95

Docente

SINDICATO DOS TRAB EM ESTABEL DE ENSINO DO
SUDESTE DO MATO GROSSO -SINTRAE | SEMT

96

Patronal

SINDICATO DOS ESTABALECIMENTO DE ENSINO DO
ESTADO DO MATO GROSSO

97

Administrativo

SINDICATO DOS TRAB EM ESTABEL DE ENSINO DO
SUDESTE DO MATO GROSSO -SINTRAE | SEMT

98

Docente

SINDICATO DOS TRAB EM ESTABEL DE ENSINO DO
SUDESTE DO MATO GROSSO -SINTRAE | SEMT

99

Patronal

SINDICATO DOS ESTABALECIMENTO DE ENSINO DO
ESTADO DO MATO GROSSO

100

Administrativo

SINDICATO DOS TRAB EM ESTABEL DE ENSINO DO
ESTADO DE MATO GROSSO - SINTRAE/MT

101

Docente

SINDICATO DOS TRAB EM ESTABEL DE ENSINO DO
ESTADO DE MATO GROSSO - SINTRAE/MT

102

Patronal

SINDICATO DOS ESTABALECIMENTO DE ENSINO DO
ESTADO DO MATO GROSSO

103

Administrativo

SINDICATO DOS TRAB EM ESTABEL DE ENSINO DO
ESTADO DE MATO GROSSO - SINTRAE/MT

104

Docente

SINDICATO DOS TRAB EM ESTABEL DE ENSINO DO
ESTADO DE MATO GROSSO - SINTRAE/MT

105

Patronal

SINDICATO DOS ESTABALECIMENTO DE ENSINO DO
ESTADO DO MATO GROSSO

PÁGINA: 439 de 518

Formulário de Referência - 2017 - KROTON EDUCACIONAL S.A.

Versão : 12

14.4 - Descrição das relações entre o emissor e sindicatos

Tangará da
Serra

Juruti

PA

Ourilândia do
Norte

Parauapebas

PB

João Pessoa

Arapongas

106

Administrativo

SINDICATO DOS TRAB EM ESTABEL DE ENSINO DO
ESTADO DE MATO GROSSO - SINTRAE/MT

107

Docente

SINDICATO DOS TRAB EM ESTABEL DE ENSINO DO
ESTADO DE MATO GROSSO - SINTRAE/MT

108

Patronal

SINDICATO DOS ESTABALECIMENTO DE ENSINO DO
ESTADO DO MATO GROSSO

109

Administrativo

SINDICATO DOS AUX DE ADM ESCOLAR NO ESTADO
DO PARA

110

Docente

SINDICATO DOS PROFESSORES DO PARÁ -SINPROPARÁ

111

Patronal

SINDICATO DOS ESTABALECIMENTO PARTICULARES
DO ESTADO DO PARA

112

Administrativo

SINDICATO DOS AUX DE ADM ESCOLAR NO ESTADO
DO PARA

113

Docente

SINDICATO DOS PROFESSORES DO PARÁ -SINPROPARÁ

114

Patronal

SINDICATO DOS ESTABALECIMENTO PARTICULARES
DO ESTADO DO PARA

115

Administrativo

SINDICATO DOS AUX DE ADM ESCOLAR NO ESTADO
DO PARA

116

Docente

SINDICATO DOS PROFESSORES DO PARÁ -SINPROPARÁ

117

Patronal

SINDICATO DOS ESTABALECIMENTO PARTICULARES
DO ESTADO DO PARA

118

Administrativo

SIND DOS TRAB EM ESTAB DE ENSINO PRIVADO DA
PARAIBA

119

Docente

SIND DOS TRAB EM ESTAB DE ENSINO PRIVADO DA
PARAIBA

120

Patronal

SINDICATO DAS INSTITUICOES PARTICULARES DE
ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DA PARAIBA

121

Administrativo

SINDICATO DOS AUXILIARES ADM. ESCOLAR DE
LONDRINA -SAAE-LONDRINA

122

Docente

SINDICATO DOS PROFESSORES DE LONDRINA SINPRO-LONDRINA

123

Patronal

SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
DO NORTE DO PR

124

Administrativo

PR

Bandeirantes

SINDICATO DOS AUXILIARES ADM. ESCOLAR DE
LONDRINA -SAAE-LONDRINA
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Cascavel

Londrina

Ponta Grossa

RJ

Rio de
Janeiro

Caxias do Sul

Passo Fundo

125

Docente

SINDICATO DOS PROFESSORES DE LONDRINA SINPRO-LONDRINA

126

Patronal

SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
DO NORTE DO PR

127

Administrativo

128

Docente

SINDICATO DOS PROFESSORES DAS INSTITUICOES
PRIVADAS DE ENSINO SUPERIOR DE CASCAVEL

129

Patronal

SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
DO NORTE DO PR

130

Administrativo

SINDICATO DOS AUXILIARES ADM. ESCOLAR DE
LONDRINA -SAAE-LONDRINA

131

Docente

SINDICATO DOS PROFESSORES DE LONDRINA SINPRO-LONDRINA

132

Patronal

SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
DO NORTE DO PR

133

Administrativo

134

Docente

SINDICATO DOS PROFESSORES NO ESTADO DO
PARANÁ -SINPROPAR

135

Patronal

SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
DO NORTE DO PR

136

Administrativo

137

Docente

SINDICATO DOS PROFESSORES DE NITEROI E
REGIAO

138

Patronal

SINDICATO DAS ENTIDADES MANTENEDORAS DOS
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR NO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

139

Administrativo

SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO
ESCOLAR DE CAXIAS DO SUL E REGIAO

140

Docente

SINDICATO DOS PROFESSORES DE CAXIAS DO SUL

141

Patronal

SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE
1 E 2 GRAUS

142
143

SINDICATO DOS AUX. DE ADM. ESCOLAR NO
ESTADO DO PR -SAAEPAR

SINDICATO DOS AUX. DE ADM. ESCOLAR NO
ESTADO DO PR -SAAEPAR

SINDICATO AUX ADM ESCOLAR DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM
Administrativo ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE PASSO FUNDO E
REGIAO
Docente

SINDICATO PROFESSORES EST RIO GRANDE DO SUL
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144
145
Pelotas
RS

Jaragua do
Sul

Administrativo SINDICATO TRAB ADM ESCOLAR RS
Docente

SINDICATO PROFESSORES EST RIO GRANDE DO SUL

147

Patronal

SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE
1 E 2 GRAUS

Administrativo SINDICATO TRAB ADM ESCOLAR RS

149

Docente

SINDICATO PROFESSORES EST RIO GRANDE DO SUL

150

Patronal

SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE
1 E 2 GRAUS

151
Rio Grande

Administrativo SINDICATO TRAB ADM ESCOLAR RS

152

Docente

SINDICATO PROFESSORES EST RIO GRANDE DO SUL

153

Patronal

SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE
1 E 2 GRAUS

154

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM
INSTITUICOES DE ENSINO PARTICULAR E
Administrativo
FUNDACOES EDUCACIONAIS DO NORTE DO ESTADO
DE SC SINPRONORTE

155

Docente

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM
INSTITUICOES DE ENSINO PARTICULAR E
FUNDACOES EDUCACIONAIS DO NORTE DO ESTADO
DE SC - SINPRONORTE

156

Patronal

SINDICATO DOS ESTABEL DE ENSINO DO ESTADO
DE S CATARINA

157

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM
INSTITUICOES DE ENSINO PARTICULAR E
Administrativo
FUNDACOES EDUCACIONAIS DO NORTE DO ESTADO
DE SC - SINPRONORTE

158

Docente

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM
INSTITUICOES DE ENSINO PARTICULAR E
FUNDACOES EDUCACIONAIS DO NORTE DO ESTADO
DE SC - SINPRONORTE

159

Patronal

SINDICATO DOS ESTABEL DE ENSINO DO ESTADO
DE S CATARINA

160

Administrativo

161

Docente

SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS PROFESSORES
NO ESTADO DE SANTA CATARINA

162

Patronal

SINDICATO DOS ESTABEL DE ENSINO DO ESTADO
DE S CATARINA

Joinville

São José

SC

SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE
1 E 2 GRAUS

146

148
Porto Alegre

Patronal

SINDICATO AUX ADM ESC DA GRANDE
FLORIANOPOLIS
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163
Bauru

Botucatu

Campinas

SP

Campo Limpo

Embu

Guarulhos

Indaiatuba

Administrativo SINDICATO DOS AUX DE ADM ESCOLAR DE BAURU

164

Docente

SINDICATO DOS PROFESSORES DE BAURU E REGIÃO

165

Patronal

SINDICATO ENT MANTE ESTAB ENSINO SUPERIOR
EST SAO PAULO

166

Administrativo

SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO
ESCOLAR DE BAURU E REGIÃO

167

Docente

SINDICATO DOS PROFESSORES DE BAURU E REGIÃO
-SINPRO BAURU

168

Patronal

SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS ENSINO NO
EST SAO PAULO

169

Administrativo

170

Docente

SINDICATO DOS PROFESSORES DE CAMPINAS E
REGIÃO

171

Patronal

SINDICATO ENT MANTE ESTAB ENSINO SUPERIOR
EST SAO PAULO

172

Administrativo

173

Docente

SINDICATO DOS PROFESSORES DE SÃO PAULO

174

Patronal

SINDICATO ENT MANTE ESTAB ENSINO SUPERIOR
EST SAO PAULO

175

Administrativo

SINDICATO TRAB. EMP.EDIT.LIV.PUB.CULT CATEG
AFINS SP

176

Patronal

SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS

177

Administrativo

SINDICATO AUX. ADM. ESCOLAR DE GUARULHOS,
MOGI E REGIÃO

178

Docente

SINDICATO DOS PROFESSORES E PROFESSORAS
DOS ESTAB. PRIV. DE ED. BAS., SUP., PROF.,
CURSOS LIVRES E AFINS DE GRS

179

Patronal

SINDICATO ENT MANTE ESTAB ENSINO SUPERIOR
EST SAO PAULO

180

Administrativo

181

Docente

SINDICATO DOS PROFESSORES EM
ESTABELECIMENTOS PRIVADOS DE ENSINO NOS
MUNICIPIOS DE INDAIATUBA, SALTO E ITU

182

Patronal

SINDICATO ENT MANTE ESTAB ENSINO SUPERIOR
EST SAO PAULO

SINDICATO DOS AUX DE ADM ESCOLAR DE
CAMPINAS

SINDICATO DOS AUX DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
DE SÃO PAULO

SINDICATO DOS PROFESSORES DE SUMARE,
HORTOLANDIA E NOVA ODESSA
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Itapecerica

Jacareí

Jundiaí

Leme

Limeira

183

Administrativo

SINDICATO DOS AUX DE ADMINISTRACAO ESCOLAR
DE OSASCO E REGIAO

184

Docente

SINDICATO DOS PROFESSORES MOGI DAS CRUZES

185

Patronal

SINDICATO ENT MANTE ESTAB ENSINO SUPERIOR
EST SAO PAULO

186

Administrativo

187

Docente

SINDICATO DOS PROFESSORES DO MUNICIPIO DE
JACAREI

188

Patronal

SINDICATO ENT MANTE ESTAB ENSINO SUPERIOR
EST SAO PAULO

189

Administrativo

190

Docente

SINDICATO DOS PROFESSORES DE JUNDIAI SINPRO-JUNDIAI

191

Patronal

SINDICATO ENT MANTE ESTAB ENSINO SUPERIOR
EST SAO PAULO

192

Administrativo

193

Docente

SINDICATO DOS PROFESSORES DE DESCALVADO,
LEME, PIRASSUNUNGA E PORTO FERREIRA.

194

Patronal

SINDICATO ENT MANTE ESTAB ENSINO SUPERIOR
EST SAO PAULO

195

Administrativo

196

Docente

SINDICATO DOS PROFESSORES DE CAMPINAS E
REGIÃO

197

Patronal

SINDICATO ENT MANTE ESTAB ENSINO SUPERIOR
EST SAO PAULO

198

Matão

Osasco

SINDICATO DOS AUX DE ADMINISTRACAO ESCOLAR
DO VALE DO PARAIBA

SINDICATO DOS AUX DE ADM ESCOLAR DE
CAMPINAS

SINDICATO DOS AUX DE ADM ESCOLAR DE
CAMPINAS

SINDICATO DOS AUX DE ADM ESCOLAR DE
CAMPINAS

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM
Administrativo ESTABELECIMENTOS DE ENSINO E EDUCACAO DE
CATANDUVA

199

Docente

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO E EDUCACAO DE
CATANDUVA

200

Patronal

SINDICATO ENT MANTE ESTAB ENSINO SUPERIOR
EST SAO PAULO

201

Administrativo

SINDICATO DOS AUX DE ADMINISTRACAO ESCOLAR
DE OSASCO E REGIAO
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Pindamonhan
gaba

Piracicaba

Pirassununga

Pirituba

Ribeirão
Preto

202

Docente

SINDICATO DOS PROFESSORES DE OSASCO E
REGIÃO

203

Patronal

SINDICATO ENT MANTE ESTAB ENSINO SUPERIOR
EST SAO PAULO

204

Administrativo

205

Docente

SINDICATO DOS PROFESSORES DE
PINDAMONHANGABA

206

Patronal

SINDICATO ENT MANTE ESTAB ENSINO SUPERIOR
EST SAO PAULO

207

Administrativo

208

Docente

SINDICATO DOS PROFESSORES DE CAMPINAS E
REGIÃO

209

Patronal

SINDICATO ENT MANTE ESTAB ENSINO SUPERIOR
EST SAO PAULO

210

Docente

SINDICATO DOS PROFESSORES DE DESCALVADO,
LEME, PIRASSUNUNGA E PORTO FERREIRA.

211

Administrativo

SINDICATO DOS PROFESSORES DE DESCALVADO,
LEME, PIRASSUNUNGA E PORTO FERREIRA.

212

Patronal

SINDICATO ENT MANTE ESTAB ENSINO SUPERIOR
EST SAO PAULO

213

Administrativo

214

Docente

SINDICATO DOS PROFESSORES DE SÃO PAULO

215

Patronal

SINDICATO ENT MANTE ESTAB ENSINO SUPERIOR
EST SAO PAULO

216

Administrativo

SINDICATO DOS PROFESSORES E AUXILIARES DE
ADM ESCOLAR DE RIBEIRAO PRETO

217

Docente

SINDICATO DOS PROFESSORES E AUXILIARES DE
ADM ESCOLAR DE RIBEIRAO PRETO

218

Patronal

SINDICATO ENT MANTE ESTAB ENSINO SUPERIOR
EST SAO PAULO

219
Rio Claro
220

SINDICATO DOS AUX DE ADMINISTRACAO ESCOLAR
DO VALE DO PARAIBA

SINDICATO DOS AUXDE ADM ESCOLAR DE
PIRACICABA

SINDICATO DOS AUX DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
DE SÃO PAULO

SINDICATO DOS TRAB EM ESTAB DE ENSINO E
EDUCACAO DE RIO CLARO, BATATAIS, BROTAS,
Administrativo
CHARQUEADA, CORDEIROPOLIS, IPEUNA,
IRACEMAPOLIS E SANTA GERTRUDES
Docente

SINDICATO DOS TRAB EM ESTAB DE ENSINO E
EDUCACAO DE RIO CLARO, BATATAIS, BROTAS,
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CHARQUEADA, CORDEIROPOLIS, IPEUNA,
IRACEMAPOLIS E SANTA GERTRUDES
221
222
Santa André

SINDICATO DOS PROFESSORES DO ABC - STO
ANDRE S B CAMPO E S C SUL

224

Patronal

SINDICATO ENT MANTE ESTAB ENSINO SUPERIOR
EST SAO PAULO

São José dos
Campos

FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES EM
Administrativo ESTABELECIMENTO DE ENSINO DO ESTADO DE SÃO
PAULO

226

Docente

SINDICATO DOS PROFESSORES DE CAMPINAS E
REGIÃO

227

Patronal

SINDICATO ENT MANTE ESTAB ENSINO SUPERIOR
EST SAO PAULO

Administrativo SINDICATO DOS AUX DE ADM ESCOLAR SA, SBC,SC

229

Docente

SINDICATO DOS PROFESSORES DO ABC - STO
ANDRE S B CAMPO E S C SUL

230

Patronal

SINDICATO ENT MANTE ESTAB ENSINO SUPERIOR
EST SAO PAULO

231
São Caetano

Administrativo SINDICATO DOS AUX DE ADM ESCOLAR SA, SBC,SC
Docente

228
São Bernardo

SINDICATO ENT MANTE ESTAB ENSINO SUPERIOR
EST SAO PAULO

223

225
Santa
Bárbara

Patronal

Administrativo SINDICATO DOS AUX DE ADM ESCOLAR SA, SBC,SC

232

Docente

SINDICATO DOS PROFESSORES DO ABC - STO
ANDRE S B CAMPO E S C SUL

233

Patronal

SINDICATO ENT MANTE ESTAB ENSINO SUPERIOR
EST SAO PAULO

234

Administrativo

SINDICATO DOS AUXILIARES ADM. ESCOLARES DO
VALE PARAÍBA -SAAE-VALE

235

Docente

SINDICATO DOS PROF DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E
REGIÃO

236
Patronal

SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS ENSINO NO
EST SAO PAULO

237

SINDICATO ENT MANTE ESTAB ENSINO SUPERIOR
EST SAO PAULO

238

SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO
ESCOLAR DE SÃO PAULO -SAAESP

São Paulo
239

Administrativo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE
RADIODIFUSÃO E TELEVISÃO NO ESTADO DE SÃO
PAULO
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240

Docente

241
Patronal
242

Sertãozinho

Sorocaba

Sumaré

Taboão da
Serra

Taubaté

Valinhos

SINDICATO DOS PROFESSORES DE SÃO PAULO
Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão no
Estado de São Paulo
SINDICATO ENT MANTE ESTAB ENSINO SUPERIOR
EST SAO PAULO

243

Administrativo

SINDICATO DOS PROFESSORES E AUXILIARES DE
ADM ESCOLAR DE RIBEIRAO PRETO

244

Docente

SINDICATO DOS PROFESSORES E AUXILIARES DE
ADM ESCOLAR DE RIBEIRAO PRETO

245

Patronal

SINDICATO ENT MANTE ESTAB ENSINO SUPERIOR
EST SAO PAULO

246

Administrativo

SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADM ESCOLAR DE
SOROCABA

247

Docente

SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA

248

Patronal

SINDICATO ENT MANTE ESTAB ENSINO SUPERIOR
EST SAO PAULO

249

Administrativo

250

Docente

SINDICATO DOS PROFESSORES DE SUMARE,
HORTOLANDIA E NOVA ODESSA

251

Patronal

SINDICATO ENT MANTE ESTAB ENSINO SUPERIOR
EST SAO PAULO

252

Administrativo

SINDICATO DOS AUX DE ADMINISTRACAO ESCOLAR
DE OSASCO E REGIAO

253

Docente

SINDICATO DOS PROFESSORES MOGI DAS CRUZES

254

Patronal

SINDICATO ENT MANTE ESTAB ENSINO SUPERIOR
EST SAO PAULO

255

Administrativo

256

Docente

SINDICATO DOS PROFESSORES DE TAUBATÉ

257

Patronal

SINDICATO ENT MANTE ESTAB ENSINO SUPERIOR
EST SAO PAULO

258

Administrativo

259

Docente

SINDICATO DOS PROFESSORES DE VALINHOS E
VINHEDO

260

Patronal

SINDICATO ENT MANTE ESTAB ENSINO SUPERIOR
EST SAO PAULO

SINDICATO DOS AUX DE ADM ESCOLAR DE
CAMPINAS

SINDICATO DOS AUX DE ADMINISTRACAO ESCOLAR
DO VALE DO PARAIBA

SINDICATO DOS AUX DE ADM ESCOLAR DE
CAMPINAS
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Votorantim

261

Administrativo

SINDICATO DOS AUXILIARES ADM. ESCOLAR DE
SOROCABA - SAAE SOROCABA

262

Docente

SINDICATO DOS PROFESSRES DE SOROCABA E
REGIÃO - SINPRO SOROCABA

263

Patronal

SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS ENSINO NO
EST SAO PAULO
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14.5 – Outras informações relevantes
Não há outras informações que julguemos relevantes que não tenham sido abordadas nessa
Seção 14.
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Acionista
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Acionista Residente no Exterior

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

Acionista controlador

Última alteração

Tipo pessoa

CPF/CNPJ

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

0,000000%

33.180.890

2,022426%

82.310.100

5,016926%

84.502.274

5,150542%

0,000000%

87.835.751

5,353722%

0,000000%

29.983.820

1,827559%

Detalhamento por classes de ações (Unidades)
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

Brasileira-PR

Sim

Elisabeth Bueno Laffranchi
086.807.369-53

Não

Não
33.180.890

2,022426%

0

Capital World Investors
02.800.026/0001-40

Não

Não

29/01/2015

Não
82.310.100

5,016926%

0

0,000000%

Invesco
Não

Não

25/01/2018

Não
84.502.274

5,150542%

0

0,000000%

JP Morgan Asset Management Holdings Inc.
Não

Não

10/07/2017

Não
87.835.751

5,353722%

0

Barbara Elisabeth Laffranchi
879.893.019-20

Brasileira-PR

Não

Não

Não
29.983.820

1,827559%

0
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Acionista
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Acionista Residente no Exterior

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

Acionista controlador

Última alteração

Tipo pessoa

CPF/CNPJ

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

0,000000%

32.891.620

2,004794%

Detalhamento por classes de ações (Unidades)
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

Brasil-PR

Não

Alessandra Laffranchi
993.498.929-87

Não

Não
32.891.620

2,004794%

0

Blackrock, Inc
Não

Não

02/06/2016

Não
81.846.739

4,988683%

0

0,000000%

81.846.739

4,988683%

1.207.433.247

73,594890%

0

0,000000%

1.207.433.247

73,594890%

663.765

0,040458%

0

0,000000%

663.765

0,040458%

1.640.648.206

100,000000%

0

0,000000%

1.640.648.206

100,000000%

OUTROS

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração: 31/01/2018

TOTAL
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %
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Data da última assembleia / Data da
última alteração

31/01/2018

Quantidade acionistas pessoa física
(Unidades)

10.302

Quantidade acionistas pessoa jurídica
(Unidades)

1.778

Quantidade investidores institucionais
(Unidades)

1.778

Ações em Circulação
Ações em circulação correspondente a todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele
vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria

Quantidade ordinárias (Unidades)

1.477.961.713

90,084011%

Quantidade preferenciais (Unidades)

0

0,000000%

Preferencial Classe A

0

0,000000%

Total

1.477.961.713

90,084011%
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15.4

– Organograma dos acionistas

¹ Outros significa administradores e ações em circulação (free float).
² Sociedades controladas, direta ou indiretamente, pela Companhia: Editora e Distribuidora Educacional S.A., Anhanguera Educacional Participações S.A., Anhanguera
Educacional Ltda., Clínica Médica Anhanguera Ltda., FIDC - Anhanguera Educacional Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, Juspodivm - Instituto Excelência Ltda.,
CEAMA - Centro de Ensino Atenas Maranhense, FAIS - Faculdade Integradas de Sorriso, FAMA Macapá - União de Faculdades do Amapá, GK - União Metropolitana Unime
Feira de Santana, IUNI Educacional, Orme Serviços Educacionais, Pax Editora e Distribuidora, Projecta Educacional, PSES - Pitágoras Sistema de Ensino Sociedade, SPES Sistema Pitágoras de Ensino, Studiare Engenharia e Tecnologia Ltda., União de Ensino UNOPAR, Unirondon - União Educacional Candido Rondon, UNIC Educacional, UNIME
Salvador, UNIME LF – União Metropolitana para o Desenvolvimento da Educação e Cultura,
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15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte
15.5 – Acordo de acionista arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador
seja parte
Não aplicável.
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15.6 – Alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e
administradores do emissor
Não possuímos controlador definido, conforme exposto no item 15.2, entretanto, abaixo segue
descrição das principais alterações na composição acionária comunicadas aos nossos acionistas.
Em 05 de março de 2012, BC Gestão de Recursos Ltda., passou a deter, diretamente, 4.236.436
ações ordinárias e 25.418.616 ações preferenciais de emissão da Kroton que formam 4.236.436
Units da Kroton, correspondentes a 5,2% (cinco vírgula dois por cento) do total de ações
preferenciais.
Em 28 de agosto de 2012, Fidelity Investments reduziu sua participação acionária na Kroton e
passou a deter, através de suas subsidiárias, 24.618.600 ações preferenciais de emissão da
Kroton, correspondentes a 4,99% (quatro vírgula noventa e nove por cento) das ações
preferenciais da Kroton.
Em 28 de agosto de 2012, Fidelity Investments aumentou sua participação acionária na Kroton e
passou a deter, através de suas subsidiárias, 24.778.800 ações preferenciais de emissão da
Kroton, correspondentes a 5,03% (cinco vírgula zero três por cento) das ações preferenciais da
Kroton.
Em 02 de outubro de 2012, Fidelity Investments alterou sua participação acionária na Kroton e
passou a deter, através de suas subsidiárias, 26.659.200 ações preferenciais de emissão da
Kroton, correspondentes a 4,63% (quatro vírgula sessenta e três por cento) das ações
preferenciais da Kroton.
Em 18 de outubro de 2012, BC Gestão de Recursos Ltda informou à Kroton que reduziu sua
participação acionária na Kroton e passou a deter, através de suas subsidiárias, 18.620.604 ações
preferenciais de emissão da Kroton, correspondentes a 3,23% (três vírgula vinte e três por cento)
das ações preferenciais da Kroton.
Em 28 de novembro de 2012, com a nossa migração para o Novo Mercado e extinção do bloco
de controle, conforme Fato Relevante de 28 de novembro de 2012, todas as obrigações de
vinculação de voto e indicação de membros para a nossa administração entre (a) o Fundo de
Investimento em Participações – Brasil Gestão e Administração (“FIP Gestão I”), Fundo de
Investimento em Participações – Brasil Gestão e Administração II, Fundo de Investimento em
Participações – Brasil Gestão e Administração III, Fundo de Investimento em Participações –
Brasil Gestão e Administração IV (este três últimos por meio de sociedades controladas e, em
conjunto com o FIP Gestão I, “FIPs”) e os demais acionistas da PAP foram extintas.
Adicionalmente, a participação indireta do FIP Gestão I no capital da Kroton, por meio de ações
da PAP, foi segregada. Antes da migração ao Novo Mercado, a participação dos FIPs na
Companhia considerando sua atual participação direta e a sua participação indireta por meio de
ações da PAP, era de 217.662.668 ações de emissão da Companhia, representativas de 23,14%
de seu capital social.
Após a migração para o Novo Mercado e a segregação da participação do FIP Gestão I, também
ocorreu a extinção da PAP, ocasião em que a participação restante da PAP na Companhia foi
integralmente distribuída entre os demais acionistas da PAP, na proporção de sua participação
no capital social da PAP.
Em substituição ao acordo de acionistas sendo distratado, a PAP (e seus respectivos sucessores)
e os FIPs celebraram um novo acordo de acionistas que versa exclusivamente sobre questões
relativas à transferência de ações da Companhia, não havendo nenhuma disposição acerca da
vinculação do direito de voto relativo às ações de emissão da Companhia e/ou regras para
indicação de membros para a Administração da Companhia.
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Assim, considerando os efeitos da migração da Companhia para o Novo Mercado, a Companhia
passa a ter o seu capital social efetivamente pulverizado, com nenhum acionista (ou grupo de
acionistas) com mais que 24% do capital social total e votante ou com mais que 3 membros
indicados (de um total de 11) para o Conselho de Administração.
Em 18 de junho de 2013, BlackRock Inc. informou à Kroton que alcançou uma participação
acionária de 13.489.582 ações ordinárias, representando, aproximadamente, 5,02% (cinco
vírgula dois por cento) do total de ações ordinárias da Kroton.
Em 9 de agosto de 2013, Constellation Investimentos e Participações Ltda. informou à Kroton
que reduziu sua participação acionária na Kroton e passou a deter, através de suas subsidiárias,
menos de 5,00% (cinco vírgula zero por cento) das ações ordinárias da Kroton.
Em 10 de julho de 2014, Oppenheimer Funds, Inc. informou à Kroton que reduziu sua participação
acionária na Kroton e passou a deter, através de suas subsidiárias, 18.373.508 ações ordinárias,
representando, aproximadamente, 4,55% (quatro vírgula cinquenta e cinco por cento) do total
das ações ordinárias da Kroton.
Em 29 de janeiro de 2015, Capital World Investors informou à Kroton que aumentou sua
participação acionária na Kroton e passou a deter, através de suas subsidiárias, 82.310.100 ações
ordinárias de emissão da Kroton, correspondentes a 5,06% (cinco vírgula zero seis por cento)
das ações ordinárias da Kroton.
Em 02 de março de 2015, Coronation Fund Managers Ltd. informou à Kroton que aumentou sua
participação acionária na Kroton e passou a deter, através de suas subsidiárias, 87.595.644 ações
ordinárias de emissão da Kroton, correspondentes a 5,39% (cinco vírgula trinta e nove por cento)
das ações ordinárias da Kroton.
Em 17 de março de 2015, Manning & Napier Advisors, LLC. informou à Kroton que aumentou sua
participação acionária na Kroton e passou a deter, através de suas subsidiárias, 82.016.647 ações
ordinárias de emissão da Kroton, correspondentes a 5,05% (cinco vírgula zero cinco por cento)
das ações ordinárias da Kroton.
Em 20 de abril de 2015, GIC Private Limited informou à Kroton que aumentou sua participação
acionária na Kroton e passou a deter, através de suas subsidiárias, 81.876.392 ações ordinárias
de emissão da Kroton, correspondentes a 5,04% (cinco vírgula zero quatro por cento) das ações
ordinárias da Kroton.
Em 30 de abril de 2015, GIC Private Limited informou à Kroton que reduziu sua participação
acionária na Kroton e passou a deter 78.850.124 ações ordinárias de emissão da Companhia,
correspondentes a 4,85% (quatro vírgula oitenta e cinco por cento) do capital social total da
Kroton.
Em 8 de maio de 2015, GIC Private Limited informou à Kroton que aumentou sua participação
acionária na Kroton e passou a deter, através de suas subsidiárias, 81.860.732 ações ordinárias
de emissão da Kroton, correspondentes a 5,04% (cinco vírgula zero quatro por cento) das ações
ordinárias da Kroton.
Em 14 de maio de 2015, GIC Private Limited informou à Kroton que reduziu sua participação
acionária na Kroton e passou a deter 79.765.445 ações ordinárias de emissão da Companhia,
correspondentes a 4,91% (quatro vírgula noventa e um por cento) do capital social total da
Kroton.
Em 25 de maio de 2015, GIC Private Limited informou à Kroton que aumentou sua participação
acionária na Kroton e passou a deter, através de suas subsidiárias, 82.707.407 ações ordinárias
de emissão da Kroton, correspondentes a 5,09% (cinco vírgula zero nove por cento) das ações
ordinárias da Kroton.
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Em 27 de maio de 2015, Oppenheimer Funds informou à Kroton que aumentou sua participação
acionária na Kroton e passou a deter, através de suas subsidiárias, 83.916.324 ações ordinárias
de emissão da Kroton, correspondentes a 5,16% (cinco vírgula dezesseis por cento) das ações
ordinárias da Kroton.
Em 26 de junho de 2015, Manning & Napier Advisors informou à Kroton que reduziu sua
participação acionária na Kroton e passou a deter 81.255.703 ações ordinárias da Companhia,
correspondentes a 4,99% (quatro vírgula noventa e nove por cento) das ações ordinárias da
Kroton.
Em 19 de novembro de 2015, o Morgan Stanley informou à Kroton que reduziu sua participação
acionária na Kroton e passou a deter, através de suas subsidiárias, 12.331.300 ações ordinárias
da Companhia, correspondentes a 0,8% (zero vírgula oito por cento) das ações ordinárias da
Kroton.
Em 01 de dezembro de 2015, a BlackRock, Inc. informou à Kroton que aumentou sua participação
acionária na Kroton e passou a deter, através de suas subsidiárias, 82.093.427 ações ordinárias
e instrumentos financeiros derivativos da Companhia, correspondentes a 5,04% (cinco vírgula
zero quatro por cento) das ações ordinárias da Kroton.
Em 14 de dezembro de 2015, a BlackRock, Inc. informou à Kroton que reduziu sua participação
acionária na Kroton e passou a deter 81.277.795 ações ordinárias, representando
aproximadamente 4,99% (quatro vírgula noventa e nove por cento) das ações ordinárias da
Kroton.
Em 25 de fevereiro de 2016, a Oppenheimer Funds informou à Kroton que reduziu sua
participação acionária na Kroton e passou a deter 80.198.931 ações ordinárias de emissão da
Companhia, correspondentes a 4,93% (quatro vírgula noventa e três por cento) das ações
ordinárias da Kroton.
Em 15 de março de 2016, a Coronation Fund Managers Ltd. informou à Kroton que reduziu sua
participação acionária na Kroton e passou a deter 77.742.382 ações ordinárias de emissão da
Companhia, correspondentes a 4,78% (quatro vírgula setenta e oito por cento) das ações
ordinárias da Kroton.
Em 02 de junho de 2016, a Blackrock, Inc. informou à Kroton que aumentou sua participação
acionária na Kroton e passou a deter 81.846.739 ações ordinárias de emissão da Companhia,
correspondentes a 5,03% (cinco vírgula zero três por cento) das ações ordinárias da Kroton.
Em 10 de julho de 2017, a JPMorgan Asset Management Holdings Inc. informou à Kroton que
aumentou sua participação acionária na Kroton e passou a deter 87.835.751 ações ordinárias de
emissão da Companhia, correspondentes a 5,40% (cinco vírgula quarenta por cento) das ações
ordinárias da Kroton.
Em 18 de agosto de 2017, a GIC Private Limited informou à Kroton que reduziu sua participação
acionária na Kroton e passou a deter 80.808.179 ações ordinárias de emissão da Companhia,
correspondentes a 4,97% (quatro vírgula noventa e sete por cento) das ações ordinárias da
Kroton.
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15.7 – Principais eventos societários ocorridos no emissor, controladas ou coligadas
a) Evento

Aquisição da União Educacional Cândido Rondon,
sociedade mantenedora do Centro Universitário Cândido
Rondon
Em 27 de abril de 2012, a nossa controlada, Editora e Distribuidora
Educacional S.A. (“Editora”), celebrou Contrato de Compra e Venda
de Quotas e Outras Avenças para aquisição da totalidade das
quotas de emissão da União Educacional Cândido Rondon
(“Unirondon”), sociedade mantenedora do Centro Universitário
Cândido Rondon, que possui unidades nas cidades de Cuiabá e
Campo Verde, ambas no Estado do Mato Grosso.

b) Principais Condições do Negócio

A Aquisição inclui também imóvel de propriedade da Unirondon na
cidade de Cuiabá, estado do Mato Grosso, onde atualmente são
desenvolvidas as operações do Centro Universitário Cândido
Rondon.
Após a concretização da Aquisição, a Editora pagou aos Vendedores
um preço de R$22,0 milhões. Este preço resulta da soma do valor
atribuído ao negócio de R$28,3 milhões (o Valor do Negócio) e do
valor patrimonial do Imóvel de R$23,7 milhões (o Valor do Imóvel),
deduzido da dívida líquida da Unirondon no valor de R$30,0 milhões
(a Dívida Líquida).

c) Sociedades Envolvidas

Editora e Unirondon

d) Efeitos resultantes da operação no
Nosso quadro acionário não sofreu qualquer alteração, exceto
quadro acionário
pela inclusão da sociedade adquirida no nosso grupo.
e) Quadro societário antes e depois da
Nosso quadro acionário não sofreu qualquer alteração, exceto
operação
pela inclusão da sociedade adquirida no nosso grupo.
f) Mecanismos utilizados para garantir
o tratamento equitativo entre os
Não aplicável.
acionistas
a) Evento

Aquisição do Grupo Uniasselvi

b) Principais Condições do Negócio

Em 28 de maio de 2012, a nossa controlada, Editora e Distribuidora
Educacional S.A. (“Editora”) adquiriu a totalidade das quotas de
emissão do Grupo Uniasselvi (“Uniasselvi”), que inclui as
mantenedoras das instituições de ensino Centro Universitário
Leonardo da Vinci, Faculdade Metropolitana de Blumenau,
Faculdade Regional de Timbó, Faculdade do Vale do Itajaí Mirim,
Faculdade Metropolitana de Rio do Sul e Faculdade Metropolitana
de Guaramirim.
A Editora pagou aos vendedores um preço de R$510 milhões
(“Preço de Aquisição”), dos quais R$335 milhões foram pagos à
vista no dia 28 de maio de 2012 (“Preço à Vista”) e R$175 milhões
serão pagos ao longo de 6 anos (“Preço Parcelado”).
O Preço de Aquisição está sujeito a ajustes, bem como
compensação contra perdas e passivos, conforme estabelecido no
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contrato de aquisição. As sociedades não possuem endividamento
líquido nesta data.
Caso o faturamento líquido de 2012 do Grupo Uniasselvi superasse
o patamar de R$230 milhões, a Kroton deveria pagar um valor de
até R$15 milhões (“bônus de performance”). Esse bônus de
performance alcançaria a sua totalidade caso o faturamento líquido
atingisse a R$260 milhões.
c) Sociedades Envolvidas

Editora e Uniasselvi

d) Efeitos resultantes da operação no
Nosso quadro acionário não sofreu qualquer alteração, exceto
quadro acionário
pela inclusão das sociedades adquiridas no nosso grupo.
e) Quadro societário antes e depois da
Nosso quadro acionário não sofreu qualquer alteração, exceto
operação
pela inclusão das sociedades adquiridas no nosso grupo.
f) Mecanismos utilizados para garantir
o tratamento equitativo entre os
Não aplicável.
acionistas
a) Evento

Incorporação de Ações da Anhanguera Educacional
Participações S.A.
Em 03 de julho de 2014, a Kroton Educacional S.A. (“Kroton”) e a
Anhanguera Educacional Participações S.A. (“Anhanguera” e, em
conjunto com Kroton, “Companhias”), aprovaram a operação de
incorporação de ações da Anhanguera pela Kroton (“Incorporação
de Ações”), passando a Anhanguera a ser uma subsidiária integral
da Kroton.

b) Principais Condições do Negócio

Em decorrência da Incorporação de Ações, foram emitidas
135.362.103 ações ordinárias, escriturais, nominativas e sem valor
nominal de emissão da Kroton (“Novas Ações”) que foram
atribuídas aos acionistas da Anhanguera. A relação de troca foi
livremente negociada pelas Companhias e é considerada justa e
equitativa aos seus acionistas, tendo levado em consideração a
avaliação econômica das ações da Kroton e da Anhanguera,
implicando a atribuição de 0,30970293 ação ordinária de emissão
da Kroton para cada uma ação ordinária de emissão da Anhanguera
incorporada.
As Novas Ações terão os mesmos direitos e benefícios atribuídos às
ações de emissão da Kroton atualmente em circulação, e os
acionistas da Anhanguera participarão integralmente de todos os
benefícios, inclusive dividendos e remunerações de capital que
vierem a ser declarados pela Kroton após a Incorporação de Ações.
As frações de ações de emissão da Kroton resultantes da
substituição da posição de cada acionista da Anhanguera que não
se compuseram com outros acionistas da Anhanguera para
formarem números inteiros, no prazo de 30 dias a contar da data
da consumação da Incorporação de Ações, foram reunidas e
alienadas na BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias
e Futuros pela Kroton, e o respectivo valor, sem correção e líquido
de quaisquer custos incidentes, foi pago pela Kroton, em moeda
corrente nacional aos titulares das respectivas frações,
proporcionalmente à sua participação em cada ação alienada, no
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prazo de 30 dias úteis a contar do recebimento dos recursos
decorrentes da alienação.
As ações de emissão da Anhanguera deixaram de ser negociadas a
partir de 04 de julho de 2014.
c) Sociedades Envolvidas

Kroton
Anhanguera
Em decorrência da Incorporação de Ações, foram emitidas
135.362.103 ações ordinárias, escriturais, nominativas e sem valor
nominal de emissão da Kroton, conforme uma relação de troca de
0,30970293 ação ordinária de emissão da Kroton para cada uma
ação ordinária de emissão da Anhanguera.

d) Efeitos resultantes da operação no
Após a consumação da Associação, o controle das Companhias
quadro acionário
manteve-se disperso, não havendo nenhum acionista ou grupo de
acionistas detendo nosso poder de controle As ações da companhia
combinada passaram a ser detidas pelos acionistas da Anhanguera
e pelos antigos acionistas da Kroton na proporção de,
aproximadamente, 33,5% e 66,5%, respectivamente.
e) Quadro societário antes e depois da
Em razão desta incorporação, nosso quadro societário não sofreu
operação
qualquer alteração.
Todos os acionistas da sociedade incorporada (Anhanguera
f) Mecanismos utilizados para garantir Participações S.A.) receberam ações ordinárias da Companhia,
o tratamento equitativo entre os tendo os mesmos direitos dos acionistas originais, ressalvando-se
a distribuição de dividendos que foram declarados por cada
acionistas
Companhia antes da incorporação das ações.
a) Evento

b) Principais Condições do Negócio

Alienação do Grupo Uniasselvi
Para fins de atendimento do Acordo em Controle de Concentração
(“ACC”) celebrado pela Companhia e o Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (“CADE”), em 14 de maio de 2014, no contexto
da aprovação do Acordo de Associação celebrado entre a
Companhia e Anhanguera Educacional Participações S.A, foi
celebrado, em 23 de outubro de 2015, o Contrato de Compra e
Venda de Quotas e Outras Avenças (“Contrato”) por meio do qual
foi acordada a venda à Treviso Empreendimentos e Participações
S.A. (“Compradora”), sociedade controlada por fundos de
investimentos em participações – FIPs geridos por TCG Gestor
Ltda., BRL Trust Investimentos e Vinci Capital Gestora de Recursos
Ltda., da totalidade das participações societárias detidas por
subsidiárias da Companhia ("Vendedoras") nas seguintes
sociedades: Sociedade Educacional Leonardo da Vinci S/S Ltda.;
ASSEVIM – Sociedade Educacional do Vale do Itajaí Mirim Ltda.;
Instituto Educacional do Alto Vale do Itajaí Ltda.; Sociedade
Educacional do Vale do Itapocu S.S. Ltda.; e Sociedade Educacional
do Planalto Serrano Ltda. (em conjunto “Uniasselvi”).
Em contrapartida pela aquisição da Uniasselvi, a Compradora
pagará à Companhia o preço global de até R$1.105.000, seguindo
a seguinte forma de pagamento: (a) R$400 milhões serão pagos à
vista na data de fechamento; (b) R$450 milhões serão pagos em 5
parcelas anuais, de 2018 a 2022, corrigidas pela variação do IPCA
até a data de pagamento da respectiva parcela; (c) até R$255
milhões serão pagos na forma de preço adicional, em valor variável
a ser calculado com base em metas financeiras e operacionais pré-
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estabelecidas, em parcelas anuais, de 2018 a 2022, corrigidas pela
variação do IPCA até a data de pagamento da respectiva parcela.
O fechamento da transação estava sujeito ao cumprimento de
determinadas condições suspensivas, incluindo a sua aprovação
pelo CADE.
Em 29 de fevereiro de 2016, a Companhia, após o cumprimento
das condições suspensivas previstas no Contrato, concluiu a venda
à Compradora da Uniasselvi.
Conforme disposto no Contrato, a Compradora: (i) pagou em 29 de
fevereiro de 2016 R$400.000.000,00 (quatrocentos milhões de
reais); e (ii) pagará R$450.000.000,00 (quatrocentos e cinquenta
milhões de reais) em 5 parcelas anuais, de 2018 a 2022, corrigidas
pela variação do IPCA até a data de pagamento da respectiva
parcela e até R$255.000.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco
milhões de reais) na forma de preço adicional, em valor variável a
ser calculado com base em metas financeiras e operacionais préestabelecidas, em parcelas anuais, de 2018 a 2022, corrigidas pela
variação do IPCA até a data de pagamento da respectiva parcela.

c) Sociedades Envolvidas

Compradora: Treviso Empreendimentos e Participações S.A.
Vendedoras: subsidiárias da Kroton
Sociedades alienadas: Sociedade Educacional Leonardo da Vinci
S/S Ltda.; ASSEVIM -Sociedade Educacional do Vale do Itajaí Mirim
Ltda.; Instituto Educacional do Alto Vale do Itajaí Ltda.; Sociedade
Educacional do Vale do Itapocu S.S. Ltda.; e Sociedade Educacional
do Planalto Serrano Ltda.

d) Efeitos resultantes da operação no Nosso quadro societário não sofreu qualquer alteração, todavia as
empresas alienadas não fazem mais parte do grupo Kroton
quadro acionário
e) Quadro societário antes e depois da
Nosso quadro societário não sofreu qualquer alteração.
operação
f) Mecanismos utilizados para garantir
o tratamento equitativo entre os Não aplicável
acionistas
a) Evento

b) Principais Condições do Negócio

c) Sociedades Envolvidas

Aquisição da Studiare Engenharia e Tecnologia Ltda.
Em 06 de novembro de 2015, a Editora (“EDE”), subsidiária integral
da Companhia, adquiriu a totalidade das quotas de emissão da
Studiare Engenharia e Tecnologia Ltda., sociedade que atua
no desenvolvimento de software para ensino adaptativo e
otimização de gestão acadêmica. Em contrapartida pela aquisição
das quotas, a EDE pagou na data do fechamento da operação R$
3.335.000,00 (três milhões, trezentos e trinta e cinco mil Reais); e
pagará em 2016 R$ 800.000,00 (oitocentos mil Reais).
Editora, subsidiária da Kroton, como compradora;
Studiare Engenharia e Tecnologia Ltda. Como sociedade adquirida

d) Efeitos resultantes da operação no
Nosso quadro acionário não sofreu qualquer alteração, exceto
quadro acionário
pela inclusão da sociedade adquirida no nosso grupo.
e) Quadro societário antes e depois da
Nosso quadro acionário não sofreu qualquer alteração, exceto
operação
pela inclusão da sociedade adquirida no nosso grupo.
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f) Mecanismos utilizados para garantir
o tratamento equitativo entre os
Não aplicável.
acionistas
a) Evento

b) Principais Condições do Negócio

Incorporação de Ações da Estácio Participações S.A.
Em 15 de agosto de 2016, foram aprovadas pela Assembleia Geral
de Acionistas da Companhia: (i) a incorporação da totalidade das
ações de emissão da Estácio Participações S.A. (Estácio”) pela
Companhia, condicionada à aprovação da operação pelo CADE,
ratificando a nomeação da empresa especializada e aprovando o
laudo de avaliação que respaldará o aumento de capital; (ii) a
criação do novo plano de opção de compra de ações da Companhia
(“Novo Plano Kroton”) para permitir que sejam recepcionadas as
opções nos planos da Estácio, conforme termos e condições
detalhados no Protocolo e Justificação da Incorporação das Ações
de Emissão da Estácio Participações S.A. pela Companhia
(“Protocolo”).
Os termos e condições da Operação estão previstos no,
disponibilizado no website da CVM e da Companhia.
Conforme previsto pelo Protocolo e aprovado pela Assembleia Geral
da Companhia, a Operação resultará: (a) na titularidade, pela
Companhia, da totalidade das ações de emissão da Estácio; (b) no
recebimento, pelos acionistas da Estácio, proprietários das ações
incorporadas, para cada ação ordinária de emissão da Estácio de
que sejam titulares na Data da Consumação da Operação
(conforme abaixo definido), de 1,281 ação ordinária de emissão da
Kroton (“Relação de Substituição de Referência”), considerando
que (i) o capital total da Estácio esteja representado, na Data da
Consumação da Operação, por 307.680.459 ações ordinárias, extesouraria, e (ii) o capital total da Kroton esteja representado, na
Data da Consumação da Operação, por 1.618.617.238 ações
ordinárias, ex tesouraria, observado que a referida Relação de
Substituição poderá ser ajustada nos termos previstos no Protocolo
(após os ajustes, a “Relação de Substituição Ajustada”); e (c) na
distribuição de dividendos extraordinários aos acionistas da
Companhia no valor de R$ 420.000.000,00.
A consumação da Operação encontra‐se condicionada (a) à sua
aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(“CADE”); e (b) (i) ao decurso do prazo de 15 dias contados da
publicação da decisão da Superintendência Geral do CADE para
eventuais recursos de terceiros ou avocação pelo Tribunal do CADE,
nos termos do artigo 65, I e II, da Lei nº 12.529/11 e do artigo 122
do Regimento Interno do CADE aprovado pela Resolução nº
1/2012, sem que haja tais recursos ou a avocação; ou (ii) se a
Operação vier a ser analisada pelo tribunal do CADE, à publicação
da decisão final no Diário Oficial da União, considerando eventuais
embargos de declaração apresentados, nos termos dos artigos 218
e seguintes do regimento interno do CADE, com a consequente
autorização plena para que as Companhias possam seguir com a
consumação da Operação. As Companhias submeteram a Operação
conjuntamente ao CADE
Caso as restrições impostas pelo CADE impliquem em uma redução
de 15% ou mais da receita líquida anual das Companhias
combinadas para o exercício social de 2015, a ser calculada nos
termos do item 6.4(a) do Protocolo, e/ou na alienação ou restrição
definitiva de uso da marca Estácio (“Limite de Restrição”). A
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companhia que optar por não prosseguir com a operação em
função das restrições terem superado o Limite de Restrição terá
que pagar à outra companhia uma multa de R$150 milhões,
conforme regra prevista no Protocolo.
Uma vez implementadas as condições suspensivas, a Estácio e a
Kroton divulgarão, em conjunto, um fato relevante indicando a data
em que a Operação será efetivamente consumada, data na qual as
ações de emissão da Estácio deixarão de ser negociadas e os então
acionistas receberão novas ações de emissão da Kroton (“Data da
Consumação da Operação”). No dia útil imediatamente anterior à
Data da Consumação da Operação e observado o disposto
Protocolo, o conselho de administração da Kroton se reunirá para
(i) atestar, conforme objetivamente determinado pelos ajustes
previstos no Protocolo, a Relação de Substituição Ajustada, que irá
determinar a quantidade de ações de emissão da Kroton que serão
emitidas em decorrência da Operação e (ii) registrar que a
Operação será consumada na Data da Consumação da Operação
Kroton
c) Sociedades Envolvidas
Estácio
Cumpridas as condições acima citadas, a Companhia incorporará
d) Efeitos resultantes da operação no as ações de emissão da Estácio, passando essa a subsidiária
integral da Kroton. Em decorrência da referida incorporação de
quadro acionário
ações, serão emitidas ações ordinárias, escriturais, nominativas e
sem valor nominal de emissão da companhia, conforme a Relação
de Substituição Ajustada.
Caso a Operação seja consumada, o controle da Companhia deve
e) Quadro societário antes e depois da se manter disperso, não havendo nenhum acionista ou grupo de
acionistas detendo nosso poder de controle. As ações da
operação
companhia combinada passaram a ser detidas pelos acionistas da
Estácio e pelos acionistas da companhia.
f) Mecanismos utilizados para garantir Todos os acionistas da sociedade que terá suas ações incorporadas
o tratamento equitativo entre os (Estácio) receberão ações ordinárias da Companhia, tendo os
mesmos direitos dos acionistas originais.
acionistas
a) Evento
b) Principais Condições do Negócio
c) Sociedades Envolvidas

Incorporação de controlada indireta da Kroton (Studiare
Engenharia e Tecnologia Ltda.)
Em 31 de dezembro de 2016, a Studiare Engenharia e Tecnologia
Ltda. foi incorporada por sua controladora direta, Editora e
Distribuidora Educacional S.A.
Subsidiárias da Companhia: Studiare Engenharia e Tecnologia Ltda
e Editora e Distribuidora Educacional S.A.

d) Efeitos resultantes da operação no
Nosso quadro societário não sofreu qualquer alteração.
quadro acionário
e) Quadro societário antes e depois da
Nosso quadro societário não sofreu qualquer alteração.
operação
f) Mecanismos utilizados para garantir
o tratamento equitativo entre os
Não aplicável
acionistas
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15.8 – Outras informações relevantes
As informações constantes do item 15.3 - ”Distribuição de Capital” deste Formulário de Referência
refletem a reunião do nosso conselho de administração realizada em 21 de setembro de 2015,
que aprovou o aumento de nosso capital social, dentro do limite do capital autorizado, em
decorrência do exercício de opções de compra de ações outorgadas no contexto dos nossos
Planos de Opção de Compras de Ações.
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16.1 – Descrição das regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de
transações com partes relacionadas
Para a realização de transações entre a Companhia e partes relacionadas, não existem políticas
específicas ou diferenciadas, aplicando-se as práticas comuns de mercado e de negociação da
Companhia, além das regras descritas abaixo previstas na legislação em vigor e em nosso
estatuto social.
A Lei das Sociedades por Ações proíbe conselheiros e diretores de: (i) realizar qualquer ato
gratuito com a utilização de ativos da companhia, em detrimento da companhia; (ii) receber, em
razão de seu cargo, qualquer tipo de vantagem pessoal direta ou indireta de terceiros, sem
autorização constante do respectivo estatuto social ou concedida por meio de assembleia geral;
e (iii) intervir em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com o da companhia,
ou nas deliberações que a respeito tomarem os demais conselheiros.
Adicionalmente, a Lei das Sociedades por Ações determina que o acionista ou o administrador,
conforme o caso, nas Assembleias Gerais ou nas reuniões da Administração, abstenha-se de votar
nas deliberações relativas: (i) ao laudo de avaliação de bens com que concorrer para a formação
do capital social; (ii) à aprovação de suas contas como administrador; e (iii) a quaisquer matérias
que possam beneficiá-lo de modo particular ou que seu interesse conflite com o da Companhia.
O nosso Estatuto Social prevê a necessidade de aprovação do Conselho de Administração para a
celebração de contratos, por nós ou por qualquer de suas controladas, com quaisquer diretores
da Companhia ou de qualquer de suas controladas ou parentes consanguíneos até o terceiro grau
dos referidos diretores.
Até a data deste Formulário de Referência, não possuímos projeto para implementação de
políticas específicas relacionadas a transações com partes relacionadas, visto que as regras acima
descritas têm se demonstrado eficazes para evitar operações realizadas a preços, prazos,
encargos financeiros e demais condições incompatíveis com as condições normais de mercado e
realizadas por nós com terceiros.
As transações contratadas são resumidas no item 16.2 deste Formulário de Referência. Estas
operações seguem critérios de estrita submissão às regras legais, para afastar favorecimentos
intercompanhias ou de controladores. Por isso, o nosso Conselho de Administração tem como
prática analisar, aprovar e ratificar qualquer transação com parte relacionada. Todos os nossos
conselheiros, diretores e empregados deverão informar ao Conselho de Administração qualquer
transação com parte relacionada antes de celebrar a transação.
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Anhanguera Educacional Participações S.A.

17/12/2010

8.972.940,00

R$ 5.030.105,28

R$8.972.400,00

10 anos

NÃO

Relação com o emissor

Anhanguera Educacional Participações S.A. é sócia e controladora da Sublocatária, Anhanguera Educacional Ltda

Objeto contrato

Contrato de sublocação de imóvel para fins não residenciais, onde está localizada a sede administrativa da Anhanguera Educacional Ltda.,
designado como “Prédio comercial situado na Alameda Maria Tereza, nº. 4.266, Bairro Dois Córregos, Valinhos/SP.

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

Nas hipóteses previstas na legislação específica (Lei do Inquilinato) e também em caso de inadimplemento contratual.

0,000000

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Fundação Manoel de Barros

01/01/2016

813.455,28

R$ 406.727,64

R$ 813.455,28

2 anos

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Membros do Conselho Curador, Conselho Diretor e Conselho Fiscal da Fundação Manoel de Barros são Executivos da Companhia.

Objeto contrato

Convênio de cooperação técnica, científica, cultural e doação de recursos financeiros pela Anhanguera Educacional Ltda. à Fundação Manoel de
Barros (permissionária da Rádio FM Educativa, denominada Rádio Uniderp, desde 16/02/2005), com aditamento celebrado em 01/01/2016
renovando vigência até 02/01/2018.

Garantia e seguros

n/a

Rescisão ou extinção

Poderá ser denunciado e/ou rescindido por qualquer das Partes, a qualquer tempo, inclusive para os casos de inadimplência às condições
contratuais estipuladas, independentemente de aviso prévio ou notificação.

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Rodrigo Calvo Galindo e Altamiro Belo Galindo

12/03/2010

152.160.000,00

R$ 74.334.000,00

R$ 152.160.000,00

10 anos

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

O Sr. Altamiro Belo Galindo, membro do Conselho de Administração da Companhia, e o Sr. Rodrigo Calvo Galindo, nosso Diretor Presidente, são
sócios da locadora Vertia Empreendimentos Imobiliário Ltda.

Objeto contrato

Contratos de locação de imóveis não residenciais destinados à operação universitária nas controladas UNIC Educacional, UNIME LF e IUNI, imóveis
locados de Vertia Empreendimentos Imobiliários Ltda
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Garantia e seguros

Fiança pela empresa Editora e Distribuidora Educacional S.A., além de contratação de seguro do imóvel contra risco de incêndio e responsabilidade
civil.

Rescisão ou extinção

Nas hipóteses previstas na legislação específica (Lei do Inquilinato) e também em caso de inadimplemento contratual.

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Elizabeth Bueno Laffranchi

27/09/2013

192.000.000,00

R$ 209.700.000,00

R$ 192.000.000,00

20 anos

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Elizabeth Bueno Laffranchi e Barbara Elizabeth Laffranchi, respectivamente, acionista e membro do Conselho de Administração da Companhia, são
sócias da Locadora Creare Administração de Bens Móveis e Imóveis Ltda.

Objeto contrato

Contrato de locação de imóveis não residenciais, destinados à operação universitária do Campus Universitário da UNOPAR, na cidade de
Londrina/PR.

Garantia e seguros

Fiança pela empresa Kroton Educacional S.A., além de contratação de seguro do imóvel contra risco de incêndio e responsabilidade civil.

Rescisão ou extinção

Nas hipóteses previstas na legislação específica (Lei do Inquilinato) e também em caso de inadimplemento contratual.

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
IUNI Educacional S.A.

01/03/2010

57.200.000,00

R$ 54.491.763,96

R$57.200.000,00

23 anos e 10 meses

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Sociedade controlada indireta.

Objeto contrato

Contrato de cessão de uso do Hospital Geral Universitário (“HGU”) de Cuiabá – MT, destinado à operação universitária – Campus – IUNI
Educacional S.A.. Atualmente é pago mensalmente o valor fixo de R$ 235.366,49 mais valor variável por aluno de R$ 3.000,00 referente a Bolsa
Residente.

Garantia e seguros

n/a

Rescisão ou extinção

n/a

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Devedor
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Sistema Pitágoras de Ensino Sociedade Ltda.

14/06/2007

19.244.600,00

R$ 15.429.311,20

R$19.244.600,00

16 anos e 2 meses

NÃO

Relação com o emissor

Sociedade controlada pelos Conselheiros e Acionistas da Companhia, Evandro José Neiva, Júlio Fernando Cabizuca e Walfrido Silvino dos Mares
Guia.

Objeto contrato

Contrato de Locação (e Aditamentos) de imóvel localizado na Avenida Daniel de La Touché, nº 23, Bairro Olhos D’água, São Luiz/MA, destinado à
operação educacional do Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda.

Garantia e seguros

Contratação de seguro do imóvel contra riscos de incêndio e responsabilidade civil.

Rescisão ou extinção

Nas hipóteses previstas na legislação específica (Lei do Inquilinato) e também em caso de inadimplemento contratual.

Especificar
0,000000

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
HK Campinas Empreendimentos Imobiliários
Ltda.

30/09/2009

37.774.000,00

R$ 30.144.000,00

R$37.774.000,00

15 anos

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Ângela Regina Rodrigues de Paula Freitas é filha do Prof. Gabriel Mario Rodrigues (Vice-Presidente do Conselho de Administração da Kroton
Educacional S.A.) e sócia da empresa AFZ Participações Ltda., que possui participação societária na empresa HK Campinas Investimentos
Imobiliários Ltda.

Objeto contrato

Contrato de locação de imóvel não residencial, onde está localizada a operação universitária da Faculdade Anhanguera de Campinas III.

Garantia e seguros

Fiança pela Anhanguera Educacional Participações S.A. e contratação de seguro do imóvel contra riscos de incêndio e responsabilidade civil.

Rescisão ou extinção

Nas hipóteses previstas na legislação específica (Lei do Inquilinato) e também em caso de inadimplemento contratual.

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Credor

Especificar

PÁGINA: 469 de 518

Formulário de Referência - 2017 - KROTON EDUCACIONAL S.A.

Versão : 12

16.3 - Identificação das medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses e demonstração do caráter
estritamente comutativo das condições pactuadas ou do pagamento compensatório adequado
16.3 – Identificação das medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses e
demonstração do caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou do
pagamento compensatório adequado

(i)

identificar as medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses

Adotamos práticas de governança corporativa e aquelas recomendadas e/ou exigidas pela
legislação em vigor, incluindo aquelas previstas no Regulamento de Listagem de Governança
Corporativa do Novo Mercado da BM&FBOVESPA.
Antes de sua celebração, a Companhia negocia individualmente os contratos celebrados com
partes relacionadas, analisando seus termos e condições à luz dos termos e condições usualmente
praticados pelo mercado, bem como diante das particularidades de cada operação, incluindo
prazos, valores e atendimento de padrões de qualidade, dentre outros. O procedimento de
tomada de decisões para a realização de operações com partes relacionadas seguirá os termos
do Estatuto Social da Companhia, a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada
(“Lei das Sociedades por Ações”), bem como as instruções emitidas pela CVM.
Compete ao Comitê Financeiro e de Recursos Humanos deliberar acerca de todos os contratos
celebrados por nós ou por qualquer de suas controladas com quaisquer diretores da Companhia
ou de qualquer de suas controladas ou parentes consanguíneos até o terceiro grau dos referidos
diretores. Assim, todas as operações contendo tais características foram devidamente submetidas
ao Comitê Financeiro e de Recursos Humanos. Ademais, em conformidade com a Lei n.º
6.404/76, qualquer administrador da Companhia está proibido de votar em qualquer assembleia
ou reunião de órgão da Companhia, ou de atuar em qualquer operação ou negócios nos quais
tenha interesses conflitantes com os da Companhia.
Todos os nossos conselheiros, diretores e empregados deverão informar ao Comitê Financeiro e
de Recursos Humanos qualquer transação com parte relacionada antes de celebrar a transação.
(ii)

demonstrar o caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou o pagamento

compensatório adequado
A comutatividade dos contratos celebrados entre a Companhia e as suas controladas e partes
relacionadas será apurada mediante a verificação da compatibilidade das cláusulas econômicas e
financeiras estabelecidas no respectivo contrato entre as partes relacionadas, perante outros atos
e negócios similares praticados no mercado. Em regra, as transações com partes relacionadas
levam em consideração critérios de melhor preço, prazo, sinergia, melhor capacitação técnica e
encargos financeiros compatíveis com as práticas usuais de mercado.
Os contratos de locação celebrados por nós com nossas partes relacionadas adotam critérios de
valores mensais de locação semelhantes ou mesmo inferiores aos contratos de locação celebrados
por nós e partes não relacionadas. Os prazos de vigência, a multa moratória e taxas de juros por
atraso no pagamento da locação são também semelhantes aos contratos com partes não
relacionadas e observam, quanto à multa moratória e juros o disposto na legislação federal
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aplicável. Os pagamentos efetuados por nós a nossas partes relacionadas decorrentes dos
contratos de locação seguem exatamente a mesma regra de pagamentos a nossos fornecedores,
indistintamente.
Com relação aos contratos de empréstimos bancários, a parte relacionada se resume no fato de
sociedades controladas por nós serem fiadores nestes contratos, que foram celebrados por nossa
subsidiária integral junto a instituições financeiras. Não há remuneração paga por nós à nossa
parte relacionada decorrente destes contratos bancários.
Em relação aos pagamentos de nossos custos por nossa subsidiária Editora e Distribuidora
Educacional S.A., trata-se apenas de relação entre controlada e controladora sem o envolvimento
de parte relacionada que não esteja sob nosso controle. Por tal razão, não houve qualquer
negociação quanto a taxas de juros, prazos ou condições de pagamento.
Em relação às fianças locatícias, as mesmas foram concedidas por sociedade controlada por
nossos controladores indiretos, pessoas físicas da Pitágoras, antes que realizássemos nossa oferta
pública de ações em julho de 2007. Não há qualquer compensação financeira paga por nós aos
controladores indiretos pelo exercício de tais fianças locatícias.
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16.4 – Outras informações relevantes
Não há outras informações que julguemos relevantes que não tenham sido abordadas nessa
Seção 16.
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Data da autorização ou
aprovação
Tipo de capital
31/01/2018
Tipo de capital
31/01/2018
Tipo de capital
03/07/2014

Valor do capital (Reais)

Prazo de integralização

Quantidade de ações
ordinárias (Unidades)

Quantidade de ações
preferenciais (Unidades)

Quantidade total de ações
(Unidades)

1.640.648.206

0

1.640.648.206

1.640.648.206

0

1.640.648.206

2.000.000.000

0

2.000.000.000

Capital Subscrito
4.367.390.158,90
Capital Integralizado
4.367.390.158,90
Capital Autorizado
0,00
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17.2 - Aumentos do capital social

Data de
deliberação

Orgão que
deliberou o
aumento

30/06/2011

Conselho de
Administração

Data emissão
01/07/2011

Valor total emissão
(Reais)

Tipo de
aumento

Ordinárias
(Unidades)

Preferênciais
(Unidades)

356.125.000,00

Subscrição
pública

18.500.000

111.000.000

Total ações Subscrição / Capital
(Unidades)
anterior Preço emissão
129.500.000

40,75446590

2,75

Fator cotação
R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O Preço por Unit(R$19,25) foi calculado tendo como parâmetro a cotação de fechamento das units da Companhia na BM&FBOVESPA e as indicações de interesse em função da qualidade da demanda por Units
coletada de Investidores Institucionais. Os Investidores Não-Institucionais não participaram do Procedimento de Bookbuilding, e, portanto, não participaram da fixação do Preço por Unit. Poderia ser aceita a
participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, conforme abaixo definidas, no processo de fixação do Preço por Unit, mediante a participação destas no Procedimento de Bookbuilding,
até o limite máximo de 15% das Units inicialmente ofertadas (sem considerar as Units do Lote Suplementar e as Units Adicionais). Como foi verificado excesso de demanda superior em 1/3 à quantidade de Units
inicialmente ofertada (sem considerar as Units do Lote Suplementar e as Units Adicionais), foi vedada a colocação de Units aos Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas. A vedação de colocação
disposta no artigo 55 da Instrução CVM 400 não se aplica às instituições financeiras contratadas como formador de mercado, conforme previsto no parágrafo único do artigo 55. Adicionalmente, os investimentos
realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da Instrução CVM 400 para proteção (hedge) de operações com derivativos (incluindo operações de total return swap) contratadas com terceiros são
permitidas na forma do artigo 48 da Instrução CVM 400 e não serão consideradas investimentos realizados por Pessoas Vinculadas (conforme abaixo definidas) para os fins do artigo 55 da Instrução CVM 400,
desde que tais terceiros não sejam Pessoas
Vinculadas (conforme abaixo definidas). Para os fins da presente Oferta e nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, serão consideradas pessoas vinculadas à Oferta quaisquer pessoas que sejam: (i)
administradores ou controladores da Companhia e/ou dos Acionistas Vendedores; (ii) administradores ou controladores de quaisquer das Instituições Participantes da Oferta ou dos Agentes de Colocação
Internacional; (iii) outras pessoas vinculadas à Oferta; ou (iv) cônjuges, companheiros, ascendentes, descendentes ou colaterais até o segundo grau de qualquer uma das pessoas referidas nos itens (i), (ii) e (iii)
anteriores.

Forma de integralização

Integralização à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição.

02/08/2011

Conselho de
Administração

02/08/2011

24.104.850,00

Subscrição
pública

1.252.200

7.513.200

8.765.400

0,19598146

2,75

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O Preço por Unit(R$19,25) foi calculado tendo como parâmetro a cotação de fechamento das units da Companhia na BM&FBOVESPA e as indicações de interesse em função da qualidade da demanda por Units
coletada de Investidores Institucionais. Os Investidores Não-Institucionais não participaram do Procedimento de Bookbuilding, e, portanto, não participaram da fixação do Preço por Unit. Poderia ser aceita a
participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, conforme abaixo definidas, no processo de fixação do Preço por Unit, mediante a participação destas no Procedimento de Bookbuilding,
até o limite máximo de 15% das Units inicialmente ofertadas (sem considerar as Units do Lote Suplementar e as Units Adicionais). Como foi verificado excesso de demanda superior em 1/3 à quantidade de Units
inicialmente ofertada (sem considerar as Units do Lote Suplementar e as Units Adicionais), foi vedada a colocação de Units aos Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas. A vedação de colocação
disposta no artigo 55 da Instrução CVM 400 não se aplica às instituições financeiras contratadas como formador de mercado, conforme previsto no parágrafo único do artigo 55. Adicionalmente, os investimentos
realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da Instrução CVM 400 para proteção (hedge) de operações com derivativos (incluindo operações de total return swap) contratadas com terceiros são
permitidas na forma do artigo 48 da Instrução CVM 400 e não serão consideradas investimentos realizados por Pessoas Vinculadas (conforme abaixo definidas) para os fins do artigo 55 da Instrução CVM 400,
desde que tais terceiros não sejam Pessoas
Vinculadas (conforme abaixo definidas). Para os fins da presente Oferta e nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, serão consideradas pessoas vinculadas à Oferta quaisquer pessoas que sejam: (i)
administradores ou controladores da Companhia e/ou dos Acionistas Vendedores; (ii) administradores ou controladores de quaisquer das Instituições Participantes da Oferta ou dos Agentes de Colocação
Internacional; (iii) outras pessoas vinculadas à Oferta; ou (iv) cônjuges, companheiros, ascendentes, descendentes ou colaterais até o segundo grau de qualquer uma das pessoas referidas nos itens (i), (ii) e (iii)
anteriores.

Forma de integralização

Integralização à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição.

05/03/2012

Conselho de
Administração

09/03/2012

597.040.832,50

Subscrição
pública

101.224.007

137.592.326

238.816.333

39,50609578

2,50

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O Preço de Emissão das Ações foi fixado com base no artigo 170, parágrafo 1º, inciso III da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A”), conforme alterada, com base na média ponderada por volume de negociações das
cotações de fechamento das units (KROT11) nos pregões ocorridos nos 60 anteriores a presente data, aplicando-se um deságio (desconto) de 6,39%.

Forma de integralização

Integralização à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição
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Data de
deliberação
28/09/2012

Orgão que
deliberou o
aumento
AGE

Data emissão
01/10/2012

Valor total emissão
(Reais)

Tipo de
aumento

Ordinárias
(Unidades)

Preferênciais
(Unidades)

16.127.360,00

Subscrição
particular

13.877.460

83.264.760

Total ações Subscrição / Capital
(Unidades)
anterior Preço emissão
97.142.220

0,87123055

2,68

Fator cotação
R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O Contrato de Compra e Venda referente à aquisição da Unopar determinou que 20% do capital social remanescente da aquisição realizado em ações de emissão da Companhia.

Forma de integralização

Integralização mediante a incorporação das sociedades que detinham 20% do capital social da Unopar conforme Contrato de Compra e Venda da Unopar, e item 6.5 deste Formulário de Referência.

03/07/2014

04/07/2014

AGE

2.327.298.047,40

Subscrição
particular

135.362.103

0

135.362.103

50,37593986

61,38

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

As ações foram integralizadas mediante a transferência, para o patrimônio da Companhia, de todas as ações de emissão da Anhanguera, resultando, portanto, na conversão da Anhanguera em subsidiária
integral da Companhia; entregues, em sua totalidade, aos acionistas da Anhanguera, conforme relação de troca indicada no Protocolo e Justificação, que implica a atribuição de 0,30970293 ação ordinária de
emissão da Kroton para cada ação ordinária de emissão da Anhanguera incorporada.

Forma de integralização

Integralização à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição.

30/09/2014

Conselho de
Administração

01/10/2014

30.957.065,49

Subscrição
particular

5.112.645

0

5.112.645

0,31632489

6,06

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O aumento de capital foi realizado mediante o exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da
Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas no no contexto do Plano de Opção de Compras de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Integralização mediante a exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas no contexto do
Planos de Opção de Compras de Ações da Companhia.

31/10/2014

Conselho de
Administração

31/10/2014

6.627.832,37

Subscrição
particular

1.094.605

0

1.094.605

0,15685381

6,05

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O aumento de capital foi realizado mediante o exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da
Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas no no contexto do Plano de Opção de Compras de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Integralização mediante a exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas no contexto do
Planos de Opção de Compras de Ações da Companhia.

31/10/2014

Conselho de
Administração

31/10/2014

208.200,00

Subscrição
particular

18.582

0

18.582

0,00492725

11,20

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O aumento de capital foi realizado mediante o exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da
Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas no no contexto do Plano de Opção de Compras de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Integralização mediante a exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas no contexto do
Planos de Opção de Compras de Ações da Companhia.
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Data de
deliberação

Orgão que
deliberou o
aumento

31/10/2014

Conselho de
Administração

Data emissão
31/10/2014

Valor total emissão
(Reais)

Tipo de
aumento

Ordinárias
(Unidades)

Preferênciais
(Unidades)

190.463,00

Subscrição
particular

80.000

0

Total ações Subscrição / Capital
(Unidades)
anterior Preço emissão
80.000

0,00450748

2,38

Fator cotação
R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O aumento de capital foi realizado mediante o exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da
Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas no no contexto do Plano de Opção de Compras de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Integralização mediante a exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas no contexto do
Planos de Opção de Compras de Ações da Companhia.

01/12/2014

Conselho de
Administração

01/12/2014

1.112.640,00

Subscrição
particular

200.000

0

200.000

0,02628795

5,56

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O aumento de capital foi realizado mediante o exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da
Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas no contexto do Plano de Opção de Compras de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Integralização mediante a exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas no contexto do
Planos de Opção de Compras de Ações da Companhia.

01/12/2014

Conselho de
Administração

01/12/2014

2.874.640,00

Subscrição
particular

400.000

0

400.000

0,06791809

7,19

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O aumento de capital foi realizado mediante o exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da
Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas no contexto do Plano de Opção de Compras de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Integralização mediante a exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas no contexto do
Planos de Opção de Compras de Ações da Companhia.

01/12/2014

Conselho de
Administração

01/12/2014

2.820.485,61

Subscrição
particular

465.811

0

465.811

0,06663860

6,06

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O aumento de capital foi realizado mediante o exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da
Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas no contexto do Plano de Opção de Compras de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Integralização mediante a exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas no contexto do
Planos de Opção de Compras de Ações da Companhia.

01/12/2014

Conselho de
Administração

01/12/2014

191.485,00

Subscrição
particular

80.000

0

80.000

0,00452415

2,39

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O aumento de capital foi realizado mediante o exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da
Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas no contexto do Plano de Opção de Compras de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Integralização mediante a exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas no contexto do
Planos de Opção de Compras de Ações da Companhia.
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Data de
deliberação

Orgão que
deliberou o
aumento

01/12/2014

Conselho de
Administração

Data emissão
01/12/2014

Valor total emissão
(Reais)

Tipo de
aumento

Ordinárias
(Unidades)

Preferênciais
(Unidades)

247.184,00

Subscrição
particular

80.000

0

Total ações Subscrição / Capital
(Unidades)
anterior Preço emissão
80.000

0,00584013

3,09

Fator cotação
R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O aumento de capital foi realizado mediante o exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da
Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas no contexto do Plano de Opção de Compras de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Integralização mediante a exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas no contexto do
Planos de Opção de Compras de Ações da Companhia.

13/02/2015

Conselho de
Administração

13/02/2015

4.496.000,00

Subscrição
particular

800.000

0

800.000

0,10604382

5,62

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O aumento de capital foi realizado mediante o exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas
no contexto do Plano de Opção de Compras de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Integralização mediante a exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas no contexto do
Planos de Opção de Compras de Ações da Companhia.

13/02/2015

Conselho de
Administração

13/02/2015

260.971,20

Subscrição
particular

112.000

0

112.000

0,00615533

2,33

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O aumento de capital foi realizado mediante o exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas
no contexto do Plano de Opção de Compras de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Integralização mediante a exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas no contexto do
Planos de Opção de Compras de Ações da Companhia.

13/04/2015

Conselho de
Administração

08/04/2015

407.355,37

Subscrição
particular

66.667

0

66.667

0,00959722

6,11

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O aumento de capital foi realizado mediante o exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas
no contexto do Plano de Opção de Compras de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Integralização mediante a exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas no contexto do
Planos de Opção de Compras de Ações da Companhia.

13/04/2015

Conselho de
Administração

20/03/2015

620.856,00

Subscrição
particular

240.000

0

240.000

0,01462726

2,59

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O aumento de capital foi realizado mediante o exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas
no contexto do Plano de Opção de Compras de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Integralização mediante a exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas no contexto do
Planos de Opção de Compras de Ações da Companhia.
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Data de
deliberação

Orgão que
deliberou o
aumento

27/04/2015

Conselho de
Administração

Data emissão
27/04/2015

Valor total emissão
(Reais)

Tipo de
aumento

Ordinárias
(Unidades)

Preferênciais
(Unidades)

646.144,00

Subscrição
particular

80.000

0

Total ações Subscrição / Capital
(Unidades)
anterior Preço emissão
80.000

0,01521935

8,08

Fator cotação
R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O aumento de capital foi realizado mediante o exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas
no contexto do Plano de Opção de Compras de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Integralização mediante a exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas no contexto do
Planos de Opção de Compras de Ações da Companhia.

13/05/2015

Conselho de
Administração

13/05/2015

372.128,53

Subscrição
particular

66.667

0

66.667

0,00876306

5,58

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O aumento de capital foi realizado mediante o exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas
no contexto do Plano de Opção de Compras de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Integralização mediante a exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas no contexto do
Planos de Opção de Compras de Ações da Companhia.

30/06/2015

Conselho de
Administração

30/06/2015

135.480,00

Subscrição
particular

48.000

0

48.000

0,00319035

2,82

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O aumento de capital foi realizado mediante o exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas
no contexto do Plano de Opção de Compras de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Integralização mediante a exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas no contexto do
Planos de Opção de Compras de Ações da Companhia.

30/06/2015

Conselho de
Administração

30/06/2015

837.186,00

Subscrição
particular

140.000

0

140.000

0,01971445

5,98

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O aumento de capital foi realizado mediante o exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas
no contexto do Plano de Opção de Compras de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Integralização mediante a exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas no contexto do
Planos de Opção de Compras de Ações da Companhia.

30/06/2015

Conselho de
Administração

30/06/2015

225.400,00

Subscrição
particular

80.000

0

80.000

0,00530783

2,82

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O aumento de capital foi realizado mediante o exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas
no contexto do Plano de Opção de Compras de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Integralização mediante a exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas no contexto do
Planos de Opção de Compras de Ações da Companhia.
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Data de
deliberação

Orgão que
deliberou o
aumento

12/08/2015

Conselho de
Administração

Data emissão
12/08/2015

Valor total emissão
(Reais)

Tipo de
aumento

Ordinárias
(Unidades)

Preferênciais
(Unidades)

212.431,55

Subscrição
particular

63.333

0

Total ações Subscrição / Capital
(Unidades)
anterior Preço emissão
63.333

0,00500103

3,35

Fator cotação
R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O aumento de capital foi realizado mediante o exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas
no contexto do Plano de Opção de Compras de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Integralização mediante a exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas no contexto do
Planos de Opção de Compras de Ações da Companhia.

02/09/2015

Conselho de
Administração

02/09/2015

178.889,55

Subscrição
particular

53.333

0

53.333

0,00421118

3,35

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O aumento de capital foi realizado mediante o exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas
no contexto do Plano de Opção de Compras de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Integralização mediante a exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas no contexto do
Planos de Opção de Compras de Ações da Companhia.

10/09/2015

Conselho de
Administração

10/09/2015

357.782,45

Subscrição
particular

106.667

0

106.667

0,00842208

3,35

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O aumento de capital foi realizado mediante o exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas
no contexto do Plano de Opção de Compras de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Integralização mediante a exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas no contexto do
Planos de Opção de Compras de Ações da Companhia.

10/09/2015

Conselho de
Administração

10/09/2015

823.420,80

Subscrição
particular

288.000

0

288.000

0,01938141

2,86

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O aumento de capital foi realizado mediante o exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas
no contexto do Plano de Opção de Compras de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Integralização mediante a exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas no contexto do
Planos de Opção de Compras de Ações da Companhia.

21/09/2015

Conselho de
Administração

21/09/2015

300.037,36

Subscrição
particular

49.552

0

49.552

0,00706081

6,06

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O aumento de capital foi realizado mediante o exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas
no contexto do Plano de Opção de Compras de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Integralização mediante a exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas no contexto do
Planos de Opção de Compras de Ações da Companhia.
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Data de
deliberação

Orgão que
deliberou o
aumento

21/09/2015

Conselho de
Administração

Data emissão
21/09/2015

Valor total emissão
(Reais)

Tipo de
aumento

Ordinárias
(Unidades)

Preferênciais
(Unidades)

270.000,00

Subscrição
particular

80.000

0

Total ações Subscrição / Capital
(Unidades)
anterior Preço emissão
80.000

0,00635394

3,38

Fator cotação
R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O aumento de capital foi realizado mediante o exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas
no contexto do Plano de Opção de Compras de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Integralização mediante a exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas no contexto do
Planos de Opção de Compras de Ações da Companhia.

31/07/2017

Conselho de
Administração

31/07/2017

322.470,00

Subscrição
particular

90.000

0

90.000

0,00553482

3,58

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O aumento de capital foi realizado mediante o exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas
no contexto do Plano de Opção de Compras de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Integralização mediante a exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas no contexto do
Planos de Opção de Compras de Ações da Companhia.

31/07/2017

Conselho de
Administração

31/07/2017

146.681,34

Subscrição
particular

40.961

0

40.961

0,00251902

3,58

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O aumento de capital foi realizado mediante o exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas
no contexto do Plano de Opção de Compras de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Integralização mediante a exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas no contexto do
Planos de Opção de Compras de Ações da Companhia.

31/07/2017

Conselho de
Administração

31/07/2017

324.988,38

Subscrição
particular

55.058

0

55.058

0,00338596

5,90

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O aumento de capital foi realizado mediante o exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas
no contexto do Plano de Opção de Compras de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Integralização mediante a exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas no contexto do
Planos de Opção de Compras de Ações da Companhia.

31/07/2017

Conselho de
Administração

31/07/2017

979.785,86

Subscrição
particular

165.981

0

165.981

0,01020750

5,90

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O aumento de capital foi realizado mediante o exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas
no contexto do Plano de Opção de Compras de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Integralização mediante a exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas no contexto do
Planos de Opção de Compras de Ações da Companhia.
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Data de
deliberação

Orgão que
deliberou o
aumento

31/07/2017

Conselho de
Administração

Data emissão
31/07/2017

Valor total emissão
(Reais)

Tipo de
aumento

Ordinárias
(Unidades)

Preferênciais
(Unidades)

3.828.580,00

Subscrição
particular

580.000

0

Total ações Subscrição / Capital
(Unidades)
anterior Preço emissão
580.000

0,03566883

6,60

Fator cotação
R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O aumento de capital foi realizado mediante o exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas
no contexto do Plano de Opção de Compras de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Integralização mediante a exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas no contexto do
Planos de Opção de Compras de Ações da Companhia.

31/07/2017

Conselho de
Administração

31/07/2017

907.464,40

Subscrição
particular

133.333

0

133.333

0,00819971

6,81

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O aumento de capital foi realizado mediante o exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas
no contexto do Plano de Opção de Compras de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Integralização mediante a exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas no contexto do
Planos de Opção de Compras de Ações da Companhia.

31/07/2017

Conselho de
Administração

31/07/2017

923.597,69

Subscrição
particular

133.333

0

133.333

0,00819971

6,93

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O aumento de capital foi realizado mediante o exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas
no contexto do Plano de Opção de Compras de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Integralização mediante a exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas no contexto do
Planos de Opção de Compras de Ações da Companhia.

31/07/2017

Conselho de
Administração

31/07/2017

3.130.045,44

Subscrição
particular

319.882

0

319.882

0,01967210

9,79

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O aumento de capital foi realizado mediante o exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas
no contexto do Plano de Opção de Compras de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Integralização mediante a exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas no contexto do
Planos de Opção de Compras de Ações da Companhia.

31/08/2017

Conselho de
Administração

31/08/2017

7.609.544,45

Subscrição
particular

1.299.666

0

1.299.666

0,07985226

5,86

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O aumento de capital foi realizado mediante o exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas
no contexto do Plano de Opção de Compras de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Integralização mediante a exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas no contexto do
Planos de Opção de Compras de Ações da Companhia.
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17.2 - Aumentos do capital social

Data de
deliberação

Orgão que
deliberou o
aumento

31/08/2017

Conselho de
Administração

Data emissão
31/08/2017

Valor total emissão
(Reais)

Tipo de
aumento

Ordinárias
(Unidades)

Preferênciais
(Unidades)

3.273.500,00

Subscrição
particular

500.000

0

Total ações Subscrição / Capital
(Unidades)
anterior Preço emissão
500.000

0,03072030

6,55

Fator cotação
R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O aumento de capital foi realizado mediante o exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas
no contexto do Plano de Opção de Compras de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Integralização mediante a exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas no contexto do
Planos de Opção de Compras de Ações da Companhia.

31/08/2017

Conselho de
Administração

31/08/2017

3.274.000,00

Subscrição
particular

500.000

0

500.000

0,03072030

6,55

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O aumento de capital foi realizado mediante o exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas
no contexto do Plano de Opção de Compras de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Integralização mediante a exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas no contexto do
Planos de Opção de Compras de Ações da Companhia.

31/08/2017

Conselho de
Administração

31/08/2017

3.275.000,00

Subscrição
particular

500.000

0

500.000

0,03072030

6,55

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O aumento de capital foi realizado mediante o exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas
no contexto do Plano de Opção de Compras de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Integralização mediante a exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas no contexto do
Planos de Opção de Compras de Ações da Companhia.

31/08/2017

Conselho de
Administração

31/08/2017

456.868,95

Subscrição
particular

66.667

0

66.667

0,00409606

6,85

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O aumento de capital foi realizado mediante o exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas
no contexto do Plano de Opção de Compras de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Integralização mediante a exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas no contexto do
Planos de Opção de Compras de Ações da Companhia.

31/08/2017

Conselho de
Administração

31/08/2017

16.686.600,00

Subscrição
particular

2.030.000

0

2.030.000

0,12472441

8,22

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O aumento de capital foi realizado mediante o exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas
no contexto do Plano de Opção de Compras de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Integralização mediante a exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas no contexto do
Planos de Opção de Compras de Ações da Companhia.
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Data de
deliberação

Orgão que
deliberou o
aumento

31/08/2017

Conselho de
Administração

Data emissão
31/08/2017

Valor total emissão
(Reais)

Tipo de
aumento

Ordinárias
(Unidades)

Preferênciais
(Unidades)

133.650,00

Subscrição
particular

15.000

0

Total ações Subscrição / Capital
(Unidades)
anterior Preço emissão
15.000

0,00092161

8,91

Fator cotação
R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O aumento de capital foi realizado mediante o exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas
no contexto do Plano de Opção de Compras de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Integralização mediante a exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas no contexto do
Planos de Opção de Compras de Ações da Companhia.

31/08/2017

Conselho de
Administração

31/08/2017

180.060,00

Subscrição
particular

20.000

0

20.000

0,00122881

9,00

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O aumento de capital foi realizado mediante o exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas
no contexto do Plano de Opção de Compras de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Integralização mediante a exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas no contexto do
Planos de Opção de Compras de Ações da Companhia.

31/08/2017

Conselho de
Administração

31/08/2017

1.170.520,00

Subscrição
particular

130.000

0

130.000

0,00798728

9,00

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O aumento de capital foi realizado mediante o exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas
no contexto do Plano de Opção de Compras de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Integralização mediante a exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas no contexto do
Planos de Opção de Compras de Ações da Companhia.

31/08/2017

Conselho de
Administração

31/08/2017

360.280,00

Subscrição
particular

40.000

0

40.000

0,00245762

9,01

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O aumento de capital foi realizado mediante o exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas
no contexto do Plano de Opção de Compras de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Integralização mediante a exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas no contexto do
Planos de Opção de Compras de Ações da Companhia.

31/08/2017

Conselho de
Administração

31/08/2017

2.320.640,00

Subscrição
particular

245.000

0

245.000

0,01505295

9,47

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O aumento de capital foi realizado mediante o exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas
no contexto do Plano de Opção de Compras de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Integralização mediante a exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas no contexto do
Planos de Opção de Compras de Ações da Companhia.
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17.2 - Aumentos do capital social

Data de
deliberação

Orgão que
deliberou o
aumento

31/08/2017

Conselho de
Administração

Data emissão
31/08/2017

Valor total emissão
(Reais)

Tipo de
aumento

Ordinárias
(Unidades)

Preferênciais
(Unidades)

583.740,00

Subscrição
particular

60.000

0

Total ações Subscrição / Capital
(Unidades)
anterior Preço emissão
60.000

0,00368644

9,73

Fator cotação
R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O aumento de capital foi realizado mediante o exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas
no contexto do Plano de Opção de Compras de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Integralização mediante a exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas no contexto do
Planos de Opção de Compras de Ações da Companhia.

31/08/2017

Conselho de
Administração

31/08/2017

29.158.031,30

Subscrição
particular

2.994.560

0

2.994.560

0,18398756

9,74

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O aumento de capital foi realizado mediante o exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas
no contexto do Plano de Opção de Compras de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Integralização mediante a exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas no contexto do
Planos de Opção de Compras de Ações da Companhia.

31/08/2017

Conselho de
Administração

31/08/2017

4.027.772,11

Subscrição
particular

366.028

0

366.028

0,02248898

11,00

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O aumento de capital foi realizado mediante o exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas
no contexto do Plano de Opção de Compras de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Integralização mediante a exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas no contexto do
Planos de Opção de Compras de Ações da Companhia.

31/08/2017

Conselho de
Administração

31/08/2017

587.332,97

Subscrição
particular

53.268

0

53.268

0,00327282

11,03

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O aumento de capital foi realizado mediante o exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas
no contexto do Plano de Opção de Compras de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Integralização mediante a exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas no contexto do
Planos de Opção de Compras de Ações da Companhia.

31/08/2017

Conselho de
Administração

31/08/2017

2.586.200,00

Subscrição
particular

200.000

0

200.000

0,01228812

12,93

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O aumento de capital foi realizado mediante o exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas
no contexto do Plano de Opção de Compras de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Integralização mediante a exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas no contexto do
Planos de Opção de Compras de Ações da Companhia.
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17.2 - Aumentos do capital social

Data de
deliberação

Orgão que
deliberou o
aumento

31/08/2017

Conselho de
Administração

Data emissão
31/08/2017

Valor total emissão
(Reais)

Tipo de
aumento

Ordinárias
(Unidades)

Preferênciais
(Unidades)

335.675,00

Subscrição
particular

25.000

0

Total ações Subscrição / Capital
(Unidades)
anterior Preço emissão
25.000

0,00153601

13,43

Fator cotação
R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O aumento de capital foi realizado mediante o exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas
no contexto do Plano de Opção de Compras de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Integralização mediante a exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas no contexto do
Planos de Opção de Compras de Ações da Companhia.

31/08/2017

Conselho de
Administração

31/08/2017

829.380,00

Subscrição
particular

60.000

0

60.000

0,00368644

13,82

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O aumento de capital foi realizado mediante o exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas
no contexto do Plano de Opção de Compras de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Integralização mediante a exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas no contexto do
Planos de Opção de Compras de Ações da Companhia.

31/08/2017

Conselho de
Administração

31/08/2017

2.488.860,00

Subscrição
particular

180.000

0

180.000

0,01105931

13,83

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O aumento de capital foi realizado mediante o exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas
no contexto do Plano de Opção de Compras de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Integralização mediante a exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas no contexto do
Planos de Opção de Compras de Ações da Companhia.

26/09/2017

Conselho de
Administração

26/09/2017

1.450.652,38

Subscrição
particular

247.763

0

247.763

0,01513636

5,86

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O aumento de capital foi realizado mediante o exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas
no contexto do Plano de Opção de Compras de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Integralização mediante a exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas no contexto do
Planos de Opção de Compras de Ações da Companhia.

26/09/2017

Conselho de
Administração

26/09/2017

90.210,00

Subscrição
particular

10.000

0

10.000

0,00061092

9,02

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O aumento de capital foi realizado mediante o exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas
no contexto do Plano de Opção de Compras de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Integralização mediante a exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas no contexto do
Planos de Opção de Compras de Ações da Companhia.
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Data de
deliberação

Orgão que
deliberou o
aumento

26/09/2017

Conselho de
Administração

Data emissão
26/09/2017

Valor total emissão
(Reais)

Tipo de
aumento

Ordinárias
(Unidades)

Preferênciais
(Unidades)

277.200,00

Subscrição
particular

30.000

0

Total ações Subscrição / Capital
(Unidades)
anterior Preço emissão
30.000

0,00183276

9,24

Fator cotação
R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O aumento de capital foi realizado mediante o exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas
no contexto do Plano de Opção de Compras de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Integralização mediante a exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas no contexto do
Planos de Opção de Compras de Ações da Companhia.

26/09/2017

Conselho de
Administração

26/09/2017

2.573.839,65

Subscrição
particular

264.336

0

264.336

0,01614883

9,74

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O aumento de capital foi realizado mediante o exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas
no contexto do Plano de Opção de Compras de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Integralização mediante a exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas no contexto do
Planos de Opção de Compras de Ações da Companhia.

26/09/2017

Conselho de
Administração

26/09/2017

299.490,00

Subscrição
particular

30.000

0

30.000

0,00183276

9,98

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O aumento de capital foi realizado mediante o exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas
no contexto do Plano de Opção de Compras de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Integralização mediante a exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas no contexto do
Planos de Opção de Compras de Ações da Companhia.

31/10/2017

Conselho de
Administração

31/10/2017

224.117,69

Subscrição
particular

38.278

0

38.278

0,00233765

5,86

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O aumento de capital foi realizado mediante o exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas
no contexto do Plano de Opção de Compras de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Integralização mediante a exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas no contexto do
Planos de Opção de Compras de Ações da Companhia.

31/10/2017

Conselho de
Administração

31/10/2017

11.833.200,00

Subscrição
particular

1.800.000

0

1.800.000

0,10992664

6,57

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O aumento de capital foi realizado mediante o exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas
no contexto do Plano de Opção de Compras de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Integralização mediante a exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas no contexto do
Planos de Opção de Compras de Ações da Companhia.
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17.2 - Aumentos do capital social

Data de
deliberação

Orgão que
deliberou o
aumento

31/10/2017

Conselho de
Administração

Data emissão
31/10/2017

Valor total emissão
(Reais)

Tipo de
aumento

Ordinárias
(Unidades)

Preferênciais
(Unidades)

822.000,00

Subscrição
particular

100.000

0

Total ações Subscrição / Capital
(Unidades)
anterior Preço emissão
100.000

0,00610704

8,22

Fator cotação
R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O aumento de capital foi realizado mediante o exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas
no contexto do Plano de Opção de Compras de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Integralização mediante a exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas no contexto do
Planos de Opção de Compras de Ações da Companhia.

31/10/2017

Conselho de
Administração

31/10/2017

90.330,00

Subscrição
particular

10.000

0

10.000

0,00061070

9,03

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O aumento de capital foi realizado mediante o exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas
no contexto do Plano de Opção de Compras de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Integralização mediante a exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas no contexto do
Planos de Opção de Compras de Ações da Companhia.

31/10/2017

Conselho de
Administração

31/10/2017

337.757,04

Subscrição
particular

34.688

0

34.688

0,00211841

9,74

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O aumento de capital foi realizado mediante o exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas
no contexto do Plano de Opção de Compras de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Integralização mediante a exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas no contexto do
Planos de Opção de Compras de Ações da Companhia.

30/11/2017

Conselho de
Administração

30/11/2017

48.053,59

Subscrição
particular

4.955

0

4.955

0,00030224

9,70

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O aumento de capital foi realizado mediante o exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas
no contexto do Plano de Opção de Compras de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Integralização mediante a exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas no contexto do
Planos de Opção de Compras de Ações da Companhia.

30/11/2017

Conselho de
Administração

30/11/2017

1.241.940,00

Subscrição
particular

140.000

0

140.000

0,00853951

8,87

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O aumento de capital foi realizado mediante o exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas
no contexto do Plano de Opção de Compras de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Integralização mediante a exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas no contexto do
Planos de Opção de Compras de Ações da Companhia.
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17.2 - Aumentos do capital social

Data de
deliberação

Orgão que
deliberou o
aumento

30/11/2017

Conselho de
Administração

Data emissão
30/11/2017

Valor total emissão
(Reais)

Tipo de
aumento

Ordinárias
(Unidades)

Preferênciais
(Unidades)

1.710.200,00

Subscrição
particular

200.000

0

Total ações Subscrição / Capital
(Unidades)
anterior Preço emissão
200.000

0,01229930

8,55

Fator cotação
R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O aumento de capital foi realizado mediante o exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas
no contexto do Plano de Opção de Compras de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Integralização mediante a exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas no contexto do
Planos de Opção de Compras de Ações da Companhia.

30/11/2017

Conselho de
Administração

30/11/2017

1.710.000,00

Subscrição
particular

200.000

0

200.000

0,01219930

8,55

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O aumento de capital foi realizado mediante o exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas
no contexto do Plano de Opção de Compras de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Integralização mediante a exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas no contexto do
Planos de Opção de Compras de Ações da Companhia.

30/11/2017

Conselho de
Administração

30/11/2017

656.400,00

Subscrição
particular

100.000

0

100.000

0,00609965

6,56

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O aumento de capital foi realizado mediante o exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas
no contexto do Plano de Opção de Compras de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Integralização mediante a exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas no contexto do
Planos de Opção de Compras de Ações da Companhia.

28/12/2017

Conselho de
Administração

28/12/2017

69.681,70

Subscrição
particular

7.855

0

0

0,00047894

8,87

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O aumento de capital foi realizado mediante o exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas
no contexto do Plano de Opção de Compras de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Integralização mediante a exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas no contexto do
Planos de Opção de Compras de Ações da Companhia.

28/12/2017

Conselho de
Administração

28/12/2017

320.217,33

Subscrição
particular

55.058

0

0

0,00335702

5,82

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O aumento de capital foi realizado mediante o exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas
no contexto do Plano de Opção de Compras de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Integralização mediante a exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas no contexto do
Planos de Opção de Compras de Ações da Companhia.
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Data de
deliberação

Orgão que
deliberou o
aumento

28/12/2017

Conselho de
Administração

Data emissão
28/12/2017

Valor total emissão
(Reais)

Tipo de
aumento

Ordinárias
(Unidades)

Preferênciais
(Unidades)

2.497.740,00

Subscrição
particular

380.000

0

Total ações Subscrição / Capital
(Unidades)
anterior Preço emissão
380.000

0,02316955

6,57

Fator cotação
R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O aumento de capital foi realizado mediante o exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas
no contexto do Plano de Opção de Compras de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Integralização mediante a exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas no contexto do
Planos de Opção de Compras de Ações da Companhia.

31/01/2018

Conselho de
Administração

31/01/2018

1.335.076,48

Subscrição
particular

121.758

0

121.758

0,00007422

10,97

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O aumento de capital foi realizado mediante o exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas
no contexto do Plano de Opção de Compras de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Integralização mediante a exercício de opções de compra de ações, em observância aos arts. 166 e 171, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme alterada, outorgadas no contexto do
Planos de Opção de Compras de Ações da Companhia.
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17.3 - Informações sobre desdobramentos, grupamentos e bonificações de ações
Quantidade de ações antes da aprovação (Unidades)
Data
aprovação

Quantidade de ações depois da aprovação (Unidades)

Quantidade ações
ordinárias

Quantidade ações
preferenciais

Quantidade total ações

Quantidade ações
ordinárias

Quantidade ações
preferenciais

Quantidade total ações

364.549.255

575.914.320

940.463.575

134.351.938

0

134.351.938

134.351.938

0

134.351.938

268.703.876

0

268.703.876

404.065.979

0

404.065.979

1.616.263.916

0

1.616.263.916

Grupamento
30/11/2012
Desdobramento
05/03/2013
Desdobramento
11/09/2014
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17.4 - Informações sobre reduções do capital social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não houve redução de nosso capital social no período a que se refere este Formulário de Referência.
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17.5 - Outras informações relevantes

O quadro 17.1 deste Formulário de Referência relativo a informações sobre o capital social
requer a inclusão da quantidade total e espécie de ações do nosso capital autorizado.
Nos termos do Artigo 6º do nosso Estatuto Social, estamos autorizados a aumentar o nosso
capital social, independentemente de reforma estatutária, até o limite de 2 bilhões de ações
ordinárias, por deliberação do Conselho de Administração.
Na data deste Formulário de Referência, o número total de ações já emitidas por nós é de
1.627.588.326 ações ordinárias, representando 100% do nosso capital.
A título de esclarecimento, a partir de 5 de dezembro de 2012, com a adesão da Companhia
ao Novo Mercado da BM&FBOVESPA, as ações preferenciais e as Units de emissão da
Companhia deixaram de existir, dessa forma existindo apenas ações ordinárias.
Para períodos anteriores a esse, utilizamos como critério do limite legal para definir a
quantidade de ações ordinárias e preferenciais do nosso capital autorizado, ou seja,
informamos que pode até 2/3 de ações preferenciais e 1/3 de ações ordinárias.
O quadro 17.2 deste Formulário de Referência reflete as deliberações das reuniões do
nosso conselho de administração realizadas em 31 de julho de 2017, 21 de setembro de 2015
e 10 de setembro de 2015, que aprovaram o aumento de nosso capital social, dentro do
limite do capital autorizado, em decorrência do exercício de opções de compra de ações
outorgadas no contexto dos nossos Planos de Opção de Compras de Ações. Por este
motivo, apresentamos neste quadro as informações referentes aos referidos aumentos de
capital segregadas por cada preço de emissão, os quais foram calculados conforme as
respectivas opções de compra de ações.
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18.1 - Direitos das ações

Espécie de ações ou CDA

Ordinária

Tag along

100,000000

Direito a dividendos

Direito ao dividendo mínimo obrigatório, em cada exercício social, equivalente a 25% do lucro
líquido ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações e artigo 41 do nosso
Estatuto Social. Entretanto, a Lei das Sociedades por Ações permite que não sejam distribuídos
dividendos no exercício social em que o Conselho de Administração informe à Assembleia Geral
que tal distribuição é incompatível com a nossa situação financeira.

Direito a voto

Pleno

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Sim

Descrição das características
do reembolso de capital

No caso de nossa liquidação, os acionistas receberão os pagamentos relativos ao reembolso do
capital investido na proporção de suas participações no capital social, após o pagamento de todas
as nossas obrigações. Os acionistas que dissentirem de certas deliberações tomadas em
Assembleia Geral poderão retirar-se, nos termos da Lei das Sociedades por Ações. O direito de
retirada deverá ser exercido no prazo de até 30 dias contado da publicação da ata da Assembleia
Geral em questão. Adicionalmente, temos o direito de reconsiderar qualquer deliberação que tenha
ensejado direito de retirada, nos 10 dias subsequentes ao término do prazo de exercício desse
direito, se entendermos que o pagamento do preço do reembolso das ações aos acionistas
dissidentes colocaria em risco nossa estabilidade financeira. Para fins de reembolso, o valor da
ação será determinado com base no nosso valor econômico, apurado em avaliação procedida por
empresa especializada indicada em lista pelo Conselho.

Restrição a circulação

Não

Resgatável

Não

Hipóteses de resgate e fórmula
de cálculo do valor de resgate
Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, nem o nosso Estatuto Social, nem as deliberações
tomadas em assembleia geral podem privar os acionistas do direito de: (i) participar dos lucros
sociais; (ii) participar, na hipótese de nossa liquidação, da distribuição de quaisquer ativos
remanescentes, na proporção de sua participação no capital social; (iii) fiscalizar a nossa gestão,
nos termos previstos na Lei das Sociedades por Ações; (iv) preferência na subscrição de futuros
aumentos de capital, exceto em determinadas circunstâncias previstas na Lei das Sociedades por
Ações; e (v) retirar-se do nosso quadro de acionistas nos casos previstos na Lei das Sociedades
por Ações.

Outras características
relevantes

Nossas ações ordinárias são listadas no segmento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA, o qual
nos obriga a realizamos certas ofertas públicas. Para mais informações sobre as regras que
obrigam a realização de oferta pública, favor consultar o item 18.2. deste Formulário de Referência.
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18.2 - Descrição de eventuais regras estatutárias que limitem o direito de voto de
acionistas significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública
18.2 – Descrição de eventuais regras estatutárias que limitem o direito de voto de
acionistas significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública

De acordo com o Regulamento do Novo Mercado e com o artigo 29 de nosso Estatuto Social, a
alienação do controle, tanto por meio de uma única operação, como por meio de operações
sucessivas, deverá ser contratada sob condição suspensiva ou resolutiva de que o adquirente se
obrigue a efetivar oferta pública de aquisição das ações dos nossos demais acionistas nos mesmos
termos e condições concedidos ao acionista controlador alienante, observando as condições e os
prazos previstos na legislação vigente e no Regulamento do Novo Mercado.
A oferta pública é exigida, conforme previsto no artigo 30 do nosso Estatuto Social, ainda:
i.
Quando houver cessão onerosa de direitos de subscrição de ações e de outros títulos ou de
direitos relativos a valores mobiliários conversíveis em ações, que venha a resultar na alienação do
nosso controle; ou
ii.
Quando, sendo o controlador uma sociedade, o controle de tal sociedade controladora for
transferido, sendo que, neste caso o acionista controlador alienante ficará obrigado a declarar à
BM&FBOVESPA o valor a nós atribuído nessa alienação e anexar documentação que comprove tal
valor.
De acordo com o artigo 31 do nosso Estatuto Social, aquele que já detiver ações de nossa emissão
e adquirir poder de controle sobre nós, em razão de contrato particular de compra de ações celebrado
com o acionista controlador, envolvendo qualquer quantidade de ações, estará obrigado a:
i.
efetivar a oferta pública referida no item acima;
ii.
pagar, nos termos a seguir indicados, quantia equivalente à diferença entre o preço da oferta
pública e o valor pago por ação eventualmente adquirida em bolsa nos 6 meses anteriores à data
de aquisição do poder de controle sobre nós, devidamente atualizado até a data do pagamento.
Referida quantia deverá ser distribuída entre todas as pessoas que venderam nossas ações nos
pregões em que o adquirente realizou as aquisições, proporcionalmente ao saldo líquido vendedor
diário de cada uma, cabendo à BM&FBOVESPA operacionalizar a distribuição, nos termos de seus
regulamentos; e
iii.
tomar medidas cabíveis para recompor o percentual mínimo de 25% do total das ações da
Companhia em circulação, dentro dos 6 meses subsequentes à aquisição do Poder de Controle,
conforme for o caso.
O Regulamento do Novo Mercado e o §1º do artigo 29 do nosso Estatuto social também prevê que
o acionista controlador alienante não poderá transferir a propriedade de suas ações, nem poderemos
registrar qualquer transferência de ações representativas do nosso controle, enquanto o acionista
adquirente e aqueles que vierem a deter tal controle não subscreverem o Termo de Anuência dos
controladores previsto no Regulamento do Novo Mercado e nos §1º e §2º do artigo 29 do nosso
Estatuto Social, que deverá ser protocolado na BM&FBOVESPA em até 15 (quinze) dias da referida
assinatura.
O adquirente, quando necessário, deverá tomar as medidas cabíveis para recompor, dentro dos seis
meses subsequentes, o percentual mínimo de 25% de ações em circulação no mercado, dentro dos
6 (seis) meses subsequentes à aquisição do Poder de Controle, conforme descrito na alínea (c) do
artigo 31 do nosso Estatuto Social.
Em caso de descontinuidade das práticas diferenciadas de governança corporativa do Regulamento
do Novo Mercado, de acordo com o artigo 35 do nosso Estatuto Social, o acionista controlador deverá
efetivar oferta pública de aquisição de ações pertencentes aos nossos demais acionistas, no mínimo,
pelo respectivo valor econômico das ações determinado por laudo de avaliação elaborado por
empresa especializada.
Além disso, o acionista controlador que deliberar pelo cancelamento do nosso registro de companhia
aberta deverá realizar oferta pública de aquisição de ações, na qual o preço mínimo a ser ofertado
deverá corresponder ao valor econômico de nossas ações apurado por laudo de avaliação elaborado
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18.2 - Descrição de eventuais regras estatutárias que limitem o direito de voto de
acionistas significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública
por empresa especializada, nos termos do artigo 32 do nosso Estatuto Social.

Por fim, não há em nosso Estatuto Social regras que limitem o número de votos de cada acionista,
de modo geral ou com relação a alguma matéria específica. Cada ação ordinária de nossa emissão
dá direito a 1 voto nas deliberações das nossas assembleias gerais.
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18.3 - Descrição de exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou
políticos previstos no estatuto
18.3 - Descrição de exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou
políticos previstos no estatuto
Não há qualquer exceção ou cláusula suspensiva relativa a direitos patrimoniais ou políticos prevista
em nosso Estatuto Social.
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18.4 - Volume de negociações e maiores e menores cotações dos valores mobiliários negociados
Exercício social

31/12/2016

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

31/12/2016

Ações

30/09/2016

Volume financeiro
negociado (Reais)

Valor maior cotação
(Reais)

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

8.334.215.427

16,90

12,12 R$ por Unidade

14,52

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

7.624.801.583

15,80

13,56 R$ por Unidade

14,66

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

8.174.138.634

13,92

10,89 R$ por Unidade

12,31

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

8.032.844.649

11,72

7,74 R$ por Unidade

9,72

Mercado

Entidade administrativa

Volume financeiro
negociado (Reais)

Valor maior cotação
(Reais)

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

16.882.964.960

14,80

9,30 R$ por Unidade

11,51

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

9.373.997.648

12,93

10,25 R$ por Unidade

11,65

30/09/2015

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

7.931.340.715

11,98

7,41 R$ por Unidade

9,50

31/12/2015

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

7.224.813.895

10,75

7,73 R$ por Unidade

10,01

Exercício social

31/12/2014

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

Mercado

Entidade administrativa

Volume financeiro
negociado (Reais)

Valor maior cotação
(Reais)

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

31/03/2014

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

5.769.334.857

49,90

35,98 R$ por Unidade

41,25

30/06/2014

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

7.048.955.093

62,25

45,35 R$ por Unidade

54,15

30/09/2014

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

10.127.839.409

67,11

14,56 R$ por Unidade

53,11

31/12/2014

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

10.943.372.861

18,08

13,90 R$ por Unidade

16,45

Classe

Mercado

Entidade administrativa

Ordinária

Bolsa

Ações

Ordinária

30/06/2016

Ações

31/03/2016

Ações

Exercício social

31/12/2015

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

31/03/2015

Ações

30/06/2015

Classe

Classe

Valor média
cotação (Reais)

Valor média
cotação (Reais)

Valor média
cotação (Reais)
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18.5 - Outros valores mobiliários emitidos no Brasil
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não há outros valores mobiliários emitidos por nós que não sejam ações ordinárias.
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18.6 - Mercados brasileiros em que valores mobiliários são admitidos à negociação
18.6 – Mercado brasileiro em que valores mobiliários são admitidos à negociação
As nossas ações são negociadas na BM&FBOVESPA, no segmento de Novo Mercado, sob o código
“KROT3”.
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18.7 - Informação sobre classe e espécie de valor mobiliário admitida à negociação em
mercados estrangeiros
18.7 – Informações sobre classe e espécie de valor mobiliário admitida à negociação em
mercados estrangeiros

Ações Ordinárias "KROTY"
País
Mercado
Entidade administradora do mercado no
qual os valores mobiliários são admitidos à
negociação
Data de admissão à negociação

Estados Unidos
Mercado de Balcão Americano (OTC)
SEC (Securities and Exchange Commission)
07/10/2013

Segmento de negociação

ADR Nível 1

Data de início de listagem no segmento de
negociação

24/10/2013

Percentual do volume de negociações no
exterior em relação ao volume total de
negociações de cada classe e espécie no
último exercício
Proporção de certificados de depósito no
exterior em relação a cada classe e espécie
de ações
Banco depositário
Instituição custodiante

0,021831% para ações ordinárias

1 ação ordinária para cada 1 certificado de
depósito no exterior
The Bank of New York Mellon
Banco Bradesco S.A.
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18.8 - Títulos emitidos no exterior
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Até a data deste formulário de referência nós ou terceiros, incluindo controladores e sociedades coligadas e controladas,
não havíamos efetuado ofertas públicas de distribuição relativas a nossos valores mobiliários durante os 3 últimos
exercícios sociais, quais sejam 2016, 2015 e 2014.
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18.9 - Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo controladores e
sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do emissor
18.9 - Descrever as ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por
terceiros, incluindo controladores e sociedades coligadas e controladas, relativas a
valores mobiliários do emissor
Até a data deste formulário de referência nós ou terceiros, incluindo controladores e sociedades
coligadas e controladas, não havíamos efetuado ofertas públicas de distribuição relativas a nossos
valores mobiliários durante os 3 últimos exercícios sociais, quais sejam 2014, 2015 e 2016.

PÁGINA: 502 de 518

Formulário de Referência - 2017 - KROTON EDUCACIONAL S.A.

Versão : 12

18.10 - Destinação de recursos de ofertas públicas de distribuição e eventuais desvios
18.10. Caso o emissor tenha feito oferta pública de distribuição de valores
mobiliários, indicar:
Não aplicável.
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18.11 - Descrição das ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas a ações de
emissão de terceiros
18.11 – Descrição das ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas a
ações de emissão de terceiros

Até a data deste Formulário de Referência não havíamos realizado ofertas públicas de aquisição
relativas a ações de emissão de terceiro durante os 3 últimos exercícios sociais, quais sejam
2014, 2015 e 2016.
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18.12 - Outras infomações relevantes
18.12 – Outras informações relevantes
A título de esclarecimento, a partir de 5 de dezembro de 2012, com a nossa adesão ao Novo
Mercado da BM&FBOVESPA, as ações preferenciais e as Units de nossa emissão deixaram de existir,
permanecendo apenas as ações ordinárias.
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19.1 - Informações sobre planos de recompra de ações do emissor
Data delib.

Período
recomp.

Reservas e lucros
disp. (Reais)

Espécie

Classe

Qtde. prevista
(Unidades)

% rel. circ.

Qtde. adquirida
aprovadas
(Unidades)

PMP

Fator de cotação % adquirido

Outras caracter.
08/07/2015

08/07/2015 à
07/07/2016

889.585.514,80 Ordinária

54.007.297

4,000000

11.717.600

8,64 R$ por Unidade

21,700000

O nosso programa de recompra de ações ordinárias de nossa emissão, por parte da Editora e Distribuidora Educacional S.A. (“Editora”), nossa controlada, tem como objetivo maximizar a geração de valor para os acionistas, sendo
que as ações poderão ser mantidas em tesouraria, canceladas e/ou alienadas posteriormente, podendo ainda ser utilizadas para atender ao eventual exercício de opção no âmbito dos planos de opção de compra de ações que
tenhamos aprovado ou venhamos a aprovar, através dos quais os beneficiários tenham direito de adquirir ações de nossa emissão.
As instituições financeiras que atuam como intermediárias são: (i) BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., sociedade inscrita no CNPJ/MF 43.815.158/0001-22, com sede na cidade de São Paulo, na Av.
Brigadeiro Faria Lima, n. 3.477, 14 andar, parte, cidade de São Paulo, SP; (ii) Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, com sede na Av.Paulista, 1450, 7º andar, São Paulo - SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
61.855.045/0001-32; (iii) Merrill Lynch S.A. Corretora de Títulos e Valores
Mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3400, 16º andar, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.670.590/0001-95;

01/07/2014

01/07/2014 à
30/06/2015

487.270.139,03 Ordinária

6.701.883

2,494152

3.602.800

23,38 R$ por Unidade

17,200000

O nosso programa de recompra de ações ordinárias de nossa emissão, por parte da Editora e Distribuidora Educacional S.A. (“Editora”), nossa controlada, tem como objetivo maximizar a geração de valor para os acionistas, sendo
que as ações poderão ser mantidas em tesouraria, canceladas e/ou alienadas posteriormente, podendo ainda ser utilizadas para atender ao eventual exercício de opção no âmbito dos planos de opção de compra de ações que
tenhamos aprovado ou venhamos a aprovar, através dos quais os beneficiários tenham direito de adquirir ações de nossa emissão.
A instituição financeira que atuou como intermediária foi o BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., sociedade inscrita no CNPJ/MF 43.815.158/0001-22, com sede na cidade de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria
Lima, n. 3.477, 14 andar, parte, cidade de São Paulo, SP.
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19.2 - Movimentação dos valores mobiliários mantidos em tesouraria

Exercício social 31/12/2016
Ações
Espécie de ação

Classe ação preferencial

Descrição dos valores mobiliários

Fator cotação

Ordinária

Movimentação

Quantidade Inicial
Quantidade adquirida
Quantidade alienada

Quantidade (Unidades)
11.363.359
845.100

14,70

9.997.384

6,14

Quantidade cancelada
Quantidade final
Relação valores mobiliários em
circulação

Preço médio ponderado de
aquisição/alienação (Reais)

0
2.211.075
0,698800%

Exercício social 31/12/2015
Ações
Espécie de ação

Classe ação preferencial

Descrição dos valores mobiliários

Fator cotação

Ordinária

Movimentação

Quantidade Inicial

Quantidade (Unidades)

Preço médio ponderado de
aquisição/alienação (Reais)

2.420.152

Quantidade adquirida

10.872.500

11,01

Quantidade alienada

1.929.293

4,65

Quantidade cancelada

0

Quantidade final

11.363.359

Relação valores mobiliários em
circulação

0,698800%

Exercício social 31/12/2014
Ações
Espécie de ação

Classe ação preferencial

Descrição dos valores mobiliários

Fator cotação

Ordinária

Movimentação

Quantidade (Unidades)

Preço médio ponderado de
aquisição/alienação (Reais)

Quantidade Inicial

1.291.776

Quantidade adquirida

4.413.600

9,30

Quantidade alienada

3.285.224

6,44
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Quantidade cancelada
Quantidade final
Relação valores mobiliários em
circulação

0
2.420.152
0,149000%
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19.3 - Outras informações relevantes
Os nossos Diretores entendem que este item não é aplicável, uma vez que não existem outros
fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional da nossa Companhia.
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20.1 - Informações sobre a política de negociação de valores mobiliários

Data aprovação

16/07/2007

Cargo e/ou função

De acordo com nossa Política de Negociações de Valores Mobiliários (“Política de Negociações”)
sujeitam-se aos seus termos (“Pessoas Vinculadas”):
(a)nós e os nossos acionistas controladores (ou (i) acionista detentor de menos de 50% do capital
social que exerça o poder de controle, conforme definido na referida Política de Negociação,
assim como (ii) grupo de acionistas que não seja signatário de acordo de votos e que não esteja
sob controle comum e nem atue representando um interesse comum, que exerça o poder de
controle, ou (iii) acionista ou grupo de acionistas que não exerça poder de controle, mas que
indique membro do Conselho de Administração ou membro do Conselho Fiscal),
(b)nossos diretores,
(c)membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e de quaisquer outros órgãos
com funções técnicas ou consultivas criados por disposição estatutárial,
(d)gerentes e funcionários,
(e)sociedades controladas e/ou sob controle comum e seus respectivos acionistas controladores,
(f)membros da administração e de órgãos com funções técnicas ou consultivas, ou ainda,
(g)nossos prestadores de serviços e outros profissionais tenham acesso a informações
relevantes, assim como outros que consideremos necessário ou conveniente.
As normas desta Política de Negociação aplicam-se também nos casos em que as negociações
por parte das Pessoas Vinculadas se deem para o seu benefício direto e/ou indireto, mediante a
utilização, por exemplo, de: (i) sociedade por elas controlada, direta ou indiretamente; (ii) terceiros
com que for mantido contrato de gestão, fideicomisso (trust); (iii) procuradores ou agentes; e (iv)
cônjuges dos quais não estejam separados judicialmente, companheiros(as) e quaisquer
dependentes incluídos na respectiva declaração anual de imposto sobre a renda.

Principais características e locais de consulta
O objetivo da Política de Negociação é estabelecer as regras que deverão ser observadas pelas Pessoas Vinculadas e por nós, visando
à negociação transparente e ordenada dos Valores Mobiliários de nossa emissão e evitando o uso inadequado de informação relevante.
A nossa Política de Negociação foi elaborada nos termos da Instrução nº 358, de 3 de janeiro de 2002, da Comissão de Valores
Mobiliários, ou CVM. Ainda, nos termos da Instrução CVM nº 358/2002, é vedada a negociação, por nós ou pelas Pessoas Vinculadas,
de valores mobiliários, conforme definidos na nossa Política de Negociação, de nossa emissão antes da divulgação ao mercado de
informação relevante, particularmente sempre que estiver em curso a aquisição ou a alienação de ações de nossa emissão por nós
mesmos, nossas controladas, coligadas ou outra sociedade sob controle comum, ou se houver sido outorgada opção ou mandato para o
mesmo fim, bem como se existir a intenção de promover a incorporação, cisão total ou parcial, fusão, transformação ou nossa
reorganização societária, nossas sociedades controladas, coligadas ou sob controle comum. No contexto de uma oferta pública de
distribuição de valores mobiliários e nos termos do artigo 48 da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, Pessoas Vinculadas
deverão abster-se de negociar, até a publicação do anúncio de encerramento de distribuição, com valores mobiliários de nossa emissão.
Caso tenha sido celebrado qualquer acordo ou contrato visando à transferência do controle acionário respectivo, ou se houver sido
outorgada opção ou mandato para o mesmo fim, bem como se existir a intenção de promover incorporação, cisão total ou parcial, fusão,
transformação ou nossa reorganização societária, e enquanto a operação não for tornada pública por meio da publicação de fato
relevante, o nosso Conselho de Administração não poderá deliberar a aquisição ou alienação de ações de sua própria emissão.
As vedações à negociação de nossos valores mobiliários deixarão de vigorar tão logo divulguemos a informação relevante aplicável ao
mercado. No entanto, tais vedações serão mantidas, mesmo após a divulgação da informação relevante, na hipótese em que eventuais
negociações com valores mobiliários por Pessoas Vinculadas possam interferir, em nosso prejuízo ou de nossos acionistas, com o ato
ou fato associado à informação relevante.
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Períodos de vedação e descrição
As Pessoas Vinculadas não poderão negociar os valores mobiliários de nossa emissão: (a) no
dos procedimentos de fiscalização período de 15 dias corridos que anteceder a divulgação das informações trimestrais (ITR) e
anuais (DFP), exigidas pela CVM; ou (b) no período compreendido entre a data da deliberação do
órgão competente de aumentar o capital social, distribuir dividendos ou pagar juros sobre o capital
próprio, e a data de publicação dos respectivos editais ou anúncios.
As Pessoas Vinculadas que se afastarem da Companhia anteriormente à divulgação de
informação relevante originada durante seu período de gestão não poderão negociar nossos
valores mobiliários: (i) pelo prazo de seis meses após o seu afastamento; ou (ii) até a divulgação,
por nós, da informação relevante ao mercado.
Compete ao nosso Diretor de Relações com Investidores zelar pela execução e acompanhamento
da Política de Negociação, a fim de fiscalizar a negociação dos valores mobiliários nos períodos
de vedação, bem como acompanhar e averiguar as negociações de valores mobiliários de nossa
emissão efetuadas por Pessoas Vinculadas, com o objetivo de esclarecer se elas têm
conhecimento de informação privilegiada e/ou que tenha de ser divulgada ao mercado.
Para fiscalizar e controlar a negociação de ações de nossa emissão por Pessoas Vinculadas,
divulgamos, com antecedência mínima de 15 dias, o período exato de vedação às Pessoas
Vinculadas e analisamos mensalmente todas as movimentações e negociações de nossos
valores mobiliários por essas pessoas.
Locais para consulta: www.kroton.com.br/ri
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20.2 - Outras informações relevantes
Nos termos da Instrução CVM nº 358/2002, as Pessoas Vinculadas poderão negociar valores
mobiliários de nossa emissão, respeitado o disposto no Item 20.1 acima ( black-out period), desde
que tais negociações atendam pelo menos a uma dessas características: (i) aquisição de ações
que se encontrem em tesouraria, por meio de negociação privada, decorrente do exercício de
opção de compra de acordo com plano de outorga de opção de compra de ações aprovado em
assembleia geral; ou (ii) negociação, pelas Pessoas Vinculadas, de valores mobiliários com o
objetivo de investimento de longo prazo, sendo que tais investimentos não poderão ser alienados
antes de 90 dias contados da data de sua respectiva aquisição.
As restrições da Política de Negociação não se aplicam a negociações realizadas por fundos de
investimento dos quais as Pessoas Vinculadas sejam quotistas, desde que não sejam fundos de
investimento exclusivos ou fundos de investimento cujas decisões de negociação do
administrador ou gestor da carteira sejam influenciadas pelas Pessoas Vinculadas.

Obrigação de Indenizar
As Pessoas Vinculadas responsáveis pelo descumprimento de qualquer disposição constante da
Política de Negociação se obrigam a nos ressarcir e/ou outras Pessoas Vinculadas, integralmente
e sem limitação, de todos os prejuízos que nós e/ou outras Pessoas Vinculadas venham a incorrer
e que sejam decorrentes, direta ou indiretamente, de tal descumprimento.

Alteração
Qualquer alteração da Política de Negociação deverá ser obrigatoriamente aprovada pelo nosso
Conselho de Administração e comunicada à CVM e às Bolsas de Valores. A Política de Negociação
não poderá ser alterada na pendência de divulgação de informação relevante.

Vigência
A nossa Política de Negociação entrou em vigor em 16 de julho de 2007, conforme aprovada pelo
nosso Conselho de Administração e permanecerá em vigor por prazo indeterminado, até que haja
deliberação em sentido contrário pelo Conselho de Administração.
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21.1 - Descrição das normas, regimentos ou procedimentos internos relativos à
divulgação de informações
A nossa Política de Divulgação de Informações Relevantes e Preservação de Sigilo, ou Política de
Divulgação, foi aprovada em Reunião do Conselho de Administração, realizada em 16 de julho de
2007.
Nos termos da Política de Divulgação, qualquer Pessoa Vinculada (acionistas controladores da
Companhia, se aplicável, seus diretores, membros do Conselho de Administração, do conselho
fiscal e de quaisquer outros órgãos com funções técnicas ou consultivas criados por disposição
estatutária, gerentes e funcionários da Companhia que tenham acesso frequente a informações
relevantes e outros que a Companhia considere necessário ou conveniente) que tenha
conhecimento de atos ou fatos que possam configurar informação relevante deverá proceder à
comunicação imediata ao Diretor de Relações com Investidores.
As Pessoas Vinculadas que tiverem conhecimento de informação relevante deverão, sempre que
se certifiquem de omissão na divulgação de informações relevantes, caracterizada a omissão após
decorridos três dias úteis do recebimento comprovado de comunicado escrito endereçado ao(à)
Diretor(a) de Relações com Investidores, comunicar imediatamente a informação relevante
diretamente à CVM.
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos
procedimentos relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não
divulgadas
A nossa Política de Divulgação de Informações Relevantes e Preservação do Sigilo ("Política") tem
por objetivo estabelecer as regras que deverão ser observadas pelo(a) nosso(a) Diretor(a) de
Relações com Investidores e demais Pessoas Vinculadas, no que tange à divulgação de
informações relevantes e à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes que ainda não
tenham sido divulgadas ao público.
A nossa Política de Divulgação foi elaborada nos termos da Instrução nº 358, de 3 de janeiro de
2002, da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”).
São responsabilidades do(a) nosso(a) Diretor(a) de Relações com Investidores, além daquelas
previstas em lei ou determinadas pela CVM, pelo nosso Estatuto Social ou Conselho de
Administração:
(i)

divulgar e comunicar à CVM e às Bolsas de Valores, imediatamente após a ciência,

qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos nossos negócios que seja considerado
informação relevante, sendo que consideramos como informações relevantes aquelas definidas
nos termos da Instrução CVM nº 358/02; e
(ii)

zelar pela ampla e imediata disseminação da informação relevante simultaneamente

nas Bolsas de Valores, assim como ao público investidor em geral.
A comunicação de informações relevantes à CVM e às Bolsas de Valores deve ser feita
imediatamente por meio de documento escrito, descrevendo detalhadamente os atos e/ou fatos
ocorridos, indicando, sempre que possível, os valores envolvidos e outros esclarecimentos.
Em 19 de março de 2015, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a alteração da
Política, conforme faculdade conferida pela Instrução CVM nº 547/14, a qual altera a Instrução
da CVM nº 358/02. Desse modo, a Política passou a prever que a divulgação de ato ou fato
relevante da Companhia deve se dar por meio: (i) da página na rede mundial de computadores
do portal de notícias do jornal Folha de São Paulo (http://publicidadelegal.folha.com.br); (ii) da
página na rede mundial de computadores da Companhia (http://www.kroton.com.br/ri); (iii) do
sistema de envio de Informações Periódicas e Eventuais da CVM (Sistema IPE), e (iv) da página
na rede mundial de computadores das bolsas de valores em que os valores mobiliários de emissão
da Companhia estejam em negociação.
Sempre que for veiculada informação relevante por qualquer meio de comunicação, inclusive
informação à imprensa ou em reuniões de entidades de classe, investidores, analistas ou com
público selecionado, no País ou no exterior, a informação relevante será divulgada
simultaneamente à CVM, às Bolsas de Valores e ao público investidor em geral.
A informação relevante deverá, preferencialmente, ser divulgada antes do início ou após o
encerramento dos negócios nas Bolsas de Valores. Caso as Bolsas de Valores não estejam
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operando simultaneamente, a divulgação será feita observando o horário de funcionamento das
Bolsas de Valores localizadas no Brasil.
Os atos ou fatos que constituam informação relevante podem deixar de ser divulgados se a sua
revelação puder colocar em risco nosso interesse legítimo. Poderemos decidir por submeter à
apreciação da CVM questão acerca da divulgação ao público de informação relevante que possa
colocar em risco nosso interesse legítimo.
Sempre que a informação relevante ainda não divulgada ao público tornar-se do conhecimento
de pessoas diversas das que (i) tiveram originalmente conhecimento; e/ou (ii) decidiram manter
sigilosa a informação relevante, ou, caso se verifique que ocorreu oscilação atípica na cotação,
preço ou quantidade negociada dos Valores Mobiliários, o(a) Diretor(a) de Relações com
Investidores deverá providenciar para que a informação relevante seja imediatamente divulgada
à CVM, às Bolsas de Valores e ao público.
As Pessoas Vinculadas devem guardar sigilo acerca de informações relevantes que ainda não
tenham sido divulgadas, às quais tenham acesso em razão do cargo ou posição que ocupam, até
que tais informações relevantes sejam divulgadas ao público, bem como zelar para que
subordinados e terceiros de sua confiança também o façam.
Mesmo após a sua divulgação ao público, a informação relevante deve ser considerada como não
tendo sido divulgada até que tenha decorrido tempo razoável para que os participantes do
mercado tenham recebido e processado a informação relevante.
As Pessoas Vinculadas não devem discutir informações relevantes em lugares públicos. Da mesma
forma, as Pessoas Vinculadas somente deverão tratar de assuntos relacionados à informação
relevante com aqueles que tenham necessidade de conhecer a informação relevante. Quaisquer
violações desta Política de Divulgação verificadas pelas Pessoas Vinculadas deverão ser
comunicadas imediatamente a nós, na pessoa do(a) Diretor(a) de Relações com Investidores.
Caso qualquer Pessoa Vinculada verifique que uma informação relevante ainda não divulgada ao
público tornou-se do conhecimento de pessoas diversas das que (i) tiveram originalmente
conhecimento; e/ou (ii) decidiram manter sigilosa a informação relevante, ou, ainda, que ocorreu
oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos Valores Mobiliários, tais fatos
deverão ser imediatamente comunicados a nós, na pessoa do(a) Diretor(a) de Relações com
Investidores.
O texto completo de nossa Política de Divulgação está disponível no site da companhia
(www.kroton.com.br) e da CVM (www.cvm.gov.br).
No site da Companhia, clicar em “Relação com Investidores”; na aba “Governança Corporativa”
clicar em “Políticas Corporativas”; e então selecionar “Política de Divulgação de Informações
Relevantes e Preservação de Sigilo”.
No site da CVM, clicar em “Consulta à Base de Dados”, então selecionar “Companhias” e na página
seguinte clicar no botão “Documentos e Informações de Companhias”. No campo 1 (“Consulta

PÁGINA: 515 de 518

Formulário de Referência - 2017 - KROTON EDUCACIONAL S.A.

Versão : 12

21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
por nome” escrever “Kroton” e, então, clicar em “Continuar”. Nos resultados da busca, selecionar
Kroton Educacional S.A. e, então, “Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante”. Na página
seguinte clicar em “Download” no quadro da “Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante”
mais recente.
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21.3 - Administradores responsáveis pela implementação, manutenção, avaliação e
fiscalização da política de divulgação de informações
O nosso Diretor de Relações com Investidores é responsável pela execução e acompanhamento
da Política de Divulgação e uso de informações e de negociação de nossos valores mobiliários.
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21.4 - Outras informações relevantes
Não há outras informações que julguemos relevantes que não tenham sido abordadas nessa
Seção 21.
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