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RESUMO 

 O presente trabalho estuda fusões e aquisições (F&A) e tem como objetivo 

verificar se houve ganhos de sinergia a curto prazo perante a união da Somos 

Educação e a Cogna (COGN3), antiga Kroton. Para tal, há um referencial teórico sobre 

F&A e também a análise do estudo de caso. Nesta, utilizou-se avaliação relativa 

através dos múltiplos Preço / Lucro (P/L), Preço / Valor Patrimonial (P/VP) e Preço / 

Receita líquida (P/RL), além de uma análise de desemprenho do ROE (return on 

equity) da Cogna através do método DuPont. 

Palavras-chave: Fusões e Aquisições, F&A, Cogna, COGN3, Kroton, Somos 

Educação, sinergia, avaliação relativa, múltiplos e método DuPont. 
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ABSTRACT 

 This work studies merges and acquisitions (M&E) and tends to verify the 

efficiency in a short term of the Somos Educação and Cogna (COGN3), former known 

as “Kroton”, union. Therefore, it has a theoretical framework about M&E and also the 

analysis of the case. For the analysis was used relative assessment across the 

multiples Price to Earnings (PE), Price Book Value (PBV) and Price Sales (PS); as 

well, the work has a ROE (Return on Equity) performance analysis, made by the 

DuPont method. 

Key words: Merge and Acquisitions, M&E, Cogna, COGN3, Kroton, Somos Educação, 

synergy, relative assessment, multiples and DuPont method. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 As empresas, com bastante frequência, procuram crescer por via de fusões e 

aquisições (F&A). Esse tipo de abordagem pode fornecer a elas uma expansão rápida, 

aumento de market share, diminuição de custos e tributação, aumento de receita, 

transferência de tecnologia e até a capacidade de criação de barreira de entrada a 

outras companhias. 

 Como é intuitivo imaginar, esse tipo de crescimento, apesar de veloz e muitas 

vezes eficaz, não é fácil de ser bem executado. É preciso que a empresa conheça 

bem a si e à firma visada, os executivos da adquirida podem levantar dificuldades, as 

ações podem sofrer fazendo com que não raramente acionista minoritários 

transformem a tentativa de F&A em um custoso processo judicial. 

 O presente trabalho busca entender se a aquisição da Somos Educação pela 

Cogna, consolidada em 2018, já trouxe benefícios (ganhos de sinergia) à adquirente 

no curto prazo, variação até junho de 2019. 

 Para tal, utilizou-se de avaliação relativa com os múltiplos P/L, P/VP e P/RL 

(respectivamente, Preço / Lucro, Preço / Valor Patrimonial e Preço / Receita líquida) 

e fez-se também uma análise do ROE (return on equity) da Cogna pelo método 

DuPont, com vias de entender qual das suas componentes - margem líquida, giro do 

ativo e multiplicador do capital próprio – foi responsável pela performance deste índice 

de retorno. 

 A grande relevância do tema provém de que entender uma empresa, seu setor 

e, em linhas gerais, sua performance é essencial para a rápida análise da companhia; 

principalmente ao se tratar de firmas com contínuos processos de F&A. Conforme dito 

anteriormente, foi exatamente isso que este trabalho procurou fazer. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO SOBRE FUSÕES E AQUISIÇÕES 

Fusões e aquisições formam uma estratégia largamente utilizada para o 

crescimento das empresas. Há diferentes tipos de ganhos possíveis (aumento de 

market share, criação de barreira de entrada, transferência de tecnologia), modos de 

obtê-los e problemas até que realmente se efetive a união entre as firmas. O capítulo 

começa por definir o que são fusões e aquisições, depois continua com as 

classificações, vantagens, desvantagens e algumas táticas das firmas. 

Segundo Camargos e Barbosa (2009), os processos de fusões e aquisições 

são inerentes à formatação capitalista. Através delas as empresas conseguem 

crescimento mais rápido e maior competitividade.  

No Brasil, a Lei n.6404/76 (“Lei das Sociedades Anônimas”), no artigo 227, diz 

que a aquisição - dado também como sinônimo o termo “incorporação” - é a “operação 

pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em 

todos os direitos e obrigações”. O artigo 228 da aludida lei qualifica as fusões: 

“operação pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar sociedade nova, 

que lhes sucederá em todos os direitos e obrigações”; ou seja, duas empresas se 

juntam formando uma terceira que culminará no desaparecimento das anteriores. 

A diferença entre fusão e consolidação é bastante sutil. Damodaran (2014) 

explica que em ambos os casos se faz necessária a aprovação dos acionistas das 

empresas em questão, mas, na fusão a empresa-alvo torna-se apenas parte da 

adquirente, enquanto na consolidação há uma união completa, formando uma nova 

empresa. Ele separa ainda a “Proposta”, entendendo-a como continuidade da 

empresa-alvo enquanto houver acionistas resistentes. 

Ross, Westerfield e Jaffe (2002) simplificam a visualização de fusões e 

aquisições (F&A) em apenas três categorias: fusão ou consolidação, aquisição de 

ações e aquisição de ativos. 

Eles alegam que na fusão, uma empresa absorve inteiramente a outra de modo 

que a absorvida deixe de existir. Na consolidação, acontece a mesma coisa só que a 

junção das empresas formará uma personalidade jurídica completamente nova de 

modo que as duas empresas anteriores não existirão mais, apenas haverá a terceira 

criada a partir da fusão delas. Apesar de separar brevemente a explicação de fusão e 
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consolidação, os autores afirmam que a diferença entre as duas não é importante e 

terminam por chamar a ambas apenas por: “fusão”. Grotta e Machado (2015) afirmam 

que fusões geralmente ocorrem entre empresas de porte semelhante, mas Ross, 

Westerfield e Jaffe (2002) não especificam tal condição. 

No processo de aquisição de ações pode-se adquirir uma outra empresa 

através da compra de ações ordinárias, aquelas que dão direito à voto ao acionista. 

O pagamento pode-se dar em dinheiro, ações ou outros títulos. Pode-se fazer uma 

Oferta Geral de Compra, na qual a firma compradora comunica diretamente aos 

acionistas o interesse da compra dessas ações. Para a aquisição ser completa, é 

necessária a absorção da empresa comprada. Por esse motivo, os casos de 

aquisições por ação bem-sucedidos acabam por terminar em uma fusão (ROSS, 

WESTERFIELD e JAFFE, 2002). 

Na terceira categoria de classificação de F&A segundo Ross, Westerfield e 

Jaffe (2002), aquisição de ativos, uma empresa adquire a outra ao comprar todos os 

ativos a ela pertencentes. Damodaran (2014) usa uma figura de linguagem 

interessante ao afirmar que a empresa alvo acaba por apresentar-se oca.  

Copeland, Koller e Murrin (2002) dizem que os acionistas das empresas 

adquiridas conseguem, em média, ganho de 20% se aquisição for amigável e 35% se 

for hostil. Isso acontece porque a concorrência por comprar a empresa força para cima 

o preço do papel. Já as ações das empresas adquirentes raramente se valorizam no 

momento da aquisição devido à incerteza acerca dos ganhos esperados. Fatores que 

ajudam à ação da adquirente a não cair, segundo os autores, são: maior criação de 

valor com a F&A, compra barata da outra companhia e empresa compradora 

previamente bem administrada. 

As Joint Ventures, ainda não citadas, apresentam disposições distintas em 

relação às fusões e aquisições. São, primordialmente, uma parceria e sua criação não 

costuma estar atrelada ao pagamento de ágio. Elas não apresentam a rigidez - o 

caráter de permanência – vista em processos de F&A, podem ser temporárias e 

estarem ligadas apenas a uma parte do sistema de negócios, uma Joint Venture para 

vendas, por exemplo (COPELAND, KOLLER, MURRIN, 2002). Por se tratar apenas 

de uma aliança, não há perda de personalidade jurídica das empresas e ambas 

continuam existindo normalmente, mas com um negócio em conjunto. Portanto, Joint 
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Ventures não são fusões, já que para tal, as empresas anteriores deixam de existir 

para formar uma nova entidade (TRICHES, 1996). 

 

2.1 Classificação de Fusões e Aquisições 

   Camargos e Barbosa (2005) classificam as F&A em três aspectos: econômico, 

nacionalidade da empresa e financeiro. O aspecto econômico pode ser subdividido 

em três:  

I. Aquisição Horizontal: Dá-se entre empresas do mesmo setor. Essa manobra 

pode ser usada para, por exemplo, ganho de market share e aumento da 

barreira de entrada a possíveis novas firmas. 

II. Aquisição Vertical: Esse tipo de aquisição gera ganho de escala para a 

empresa compradora, fazendo assim com que ela consiga reduzir custos. 

Trata-se de absorver companhias que pertencem ao processo produtivo da 

mercadoria final vendida. Por exemplo, se um plano de saúde compra um 

hospital ele está internalizando um “fornecedor” do produto vendido: cuidado 

da saúde dos conveniados. O fim último dessas operações é facilitar atividades 

operacionais correlatas (ROSS, WSTERFIELD e JAFFE,2002). 

Caso a união se dê entre uma firma e um fornecedor, a aquisição vertical 

poderá ser chamada de “montante”, caso seja com um distribuidor, terá o nome 

de “jusante” (CAMARGOS e BARBOSA, 2005). 

III. Conglomerado: Um conglomerado se dá quando a união é entre empresas de 

setores não correlacionados.  

    Quanto à nacionalidade das empresas. Uma F&A entre empresas sediadas em 

um mesmo país pode ser chamada de “doméstica”, enquanto que uma união entre 

firmas com sedes em países diferentes é nomeada de “cross border”. 

O aspecto financeiro foi subdividido por Camargos e Barbosa (2005) em duas 

classificações: operacional/estratégica e financeiro. Esta se dá quando as uniões 

visam resolver problemas internos das firmas - melhoria de fluxo de caixa, corte de 

custos, venda de ativos improdutivos - e aquela quando duas ou mais empresas se 

unem para obterem sinergias e acesso a novos mercados. 
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2.2 Vantagens e Desvantagens 

Vantagens de uma fusão: são juridicamente simples e mais baratas que outras 

formas de uniões, também não há o desgaste da transferência da propriedade de cada 

ativo da empresa adquirida. Contudo, pode haver imbróglios entre os acionistas, pois 

tal manobra deve ser aceita – normalmente a lei rege assim – em assembleia por dois 

terços dos acionistas de cada empresa os quais podem pedir direitos de avaliação, 

não chegarem a um consenso e tudo pode acabar se transformando em ações 

judiciais bastante dispendiosas (ROSS, WESTERFIELD e JAFFE, 2002). 

Em uma aquisição de ações, não é preciso convocar assembleia de acionistas, 

eles podem simplesmente não concordar em vender suas ações, fazendo com que 

um grupo de acionistas dissidente dificulte a absorção completa da empresa 

escolhida. A empresa compradora pode negociar diretamente com os acionistas – no 

caso de uma oferta pública de compra – não sendo necessário o trâmite com os 

executivos e/ou o conselho de administração da empresa visada. Claro que, para 

evitar esse tipo de união hostil, a empresa visada tentará se defender, tornando o 

processo possivelmente mais dispendioso do que o de uma fusão (ROSS, 

WESTERFIELD e JAFFE, 2002). 

As aquisições de ativos exigem aprovação formal dos acionistas da empresa 

adquirida, contudo, esse enfoque evita os problemas com minorias dissidentes. Vale 

lembrar que ela exige a aquisição e, portanto, a transferência de titularidade desses 

ativos e os processos jurídicos de transferência podem ser bastante caros (ROSS, 

WESTERFIELD e JAFFE, 2002). 

Aquisições, como um todo, permitem que as firmas cresçam em market share, 

superem barreiras de entradas e adquiram conhecimento e tecnologia de maneira 

rápida, contudo, elas também pressupõem um custo adicional e a administração dele 

não é feita facilmente (VERMEULEN, BARKEMA; 2001). As razões que dificultam a 

análise prévia de possíveis problemas com F&A, segundo Brito, Baristella e Famá 

(2005), são duas: a primeira é que muitas vezes se tratam de processos sigilosos, 

pois constituem passos estratégicos da empresa, a segunda questão abordada é que 

os resultados de uma aquisição dependem da consolidação dela e isso pode demorar, 

às vezes anos, para acontecer. 
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2.3 As Sinergias das Aquisições (Benefícios) 

Os benefícios das aquisições são denominados de sinergias. Ross, Westerfield 

e Jaffe (2002) e Brito, Baristella e Famá (2005) são unânimes ao dizer que a 

mensuração do aumento de riqueza através de uma F&A se dá ao calculá-lo como o 

valor da empresa fundida, menos o valor das duas em separado. Se for maior, há 

ganho de sinergia, se for menor, não haverá. 

Ross, Westerfield e Jaffe (2002) também afirmam que há quatro categorias de 

fonte para sinergia: aumento de receitas, redução de custos, redução de impostos e 

diminuição do custo de capital. Na primeira reflexão – o aumento de receitas -, parece 

bastante claro que um bom motivo para união entre empresas é acreditar que as duas 

juntas serão capazes de gerar mais receita do que geravam separadas. Os autores 

dizem, neste ponto, que isso pode se dar por maior eficiência no marketing e/ou 

aumento de poder de mercado, tendência ao monopolismo e criação de barreiras de 

entrada (através de preço e/ou quantidade de produto ofertada). 

Ao referir-se à redução de custos, enfatizam a eficiência das economias de 

escala e comentam a chance da troca de uma administração – por vezes, ineficiente 

- da empresa comprada. A terceira categoria baseia-se em que, dependendo da 

legislação fiscal dos países, a união consolidada pode fazer com que a empresa 

pague menos impostos. 

Por fim, ao comentar a diminuição do custo de capital, os autores sustentam 

que isso se dá porque os custos de emissão de títulos estão negativamente 

correlacionados à economia de escala de uma empresa. Isto é, emissões de grande 

porte são mais baratas de realizar do que as de pequeno porte, quer seja em busca 

de capital de terceiros, capital próprio, dívida ou ações. 

 Purche (1988)1 apud (COPELAND, KOLLER e MURRIN, 2002) divide as 

sinergias em três tipos: universais, endêmicas e exclusivas. A primeira é aquela que 

qualquer comprador, ao adquirir a empresa, será beneficiado (economias de escala, 

por exemplo). A segunda, se refere a empresas do mesmo setor (aquisições 

                                                             
1 PURSCHE, W. Building better synergies and acquisition prices. Chief Financial Officer USA, p.63-

64, 1988. 
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horizontais, por exemplo). E, por fim, a terceira, como o próprio nome já indica, se 

trata de sinergias que apenas um adquirente específico poderá aproveitar. 

2.4 Motivações 

Além dos benefícios (sinergias) citados anteriormente, também pode-se 

considerar outras fontes de motivação para a utilização de fusões e/ou aquisições. 

Para Firth (1980)2 apud (CAMARGOS e BARBOSA, 2003), a maioria desses 

processos são estimulados por duas teorias da firma: Teoria Neoclássica de 

Maximização dos Lucros da Firma e Teoria da Maximização da Utilidade Gerencial. 

Explica-se, na primeira, que o ambiente competitivo do mercado leva os agentes a 

maximizar o valor da firma e a riqueza dos acionistas, impelindo-os, por vezes, a 

tentativas de F&A. A segunda teoria alega que a posição de takeover maximizaria a 

função utilidade dos próprios gestores, pois assim procuram reduzir do risco de 

perderem seus empregos, aumento do nível dos salários e maior satisfação com o 

trabalho pessoal. 

Camargos e Barbosa (2005) descrevem seis motivos para empresas 

procurarem fusões e aquisições: expectativas assimétricas, compensações e 

incentivos tributários, custos de reposição e valores de mercado, buscas de 

economias de escala (sinergias operacionais e gerenciais), busca de poder de 

monopólio e redução do risco de insolvência. Através de F&A a empresa consegue 

um crescimento rápido, contudo, é necessário lembrar que nem sempre é um caminho 

fácil ou frutuoso (CAMARGOS e BARBOSA, 2009). 

 

2.5 Estratégias para F&A bem-sucedidas 

Concordando com Brito, Baristella e Famá (2005), Ahmmad e Glaister (2013) 

alegam que a grande maioria das F&A são empreendimentos muito arriscados, pois 

o comprador tem pouco conhecimento sobre a empresa que irá adquirir. 

                                                             
2 FIRTH, M. Takeovers shareholders returns, and the theory of the firm. The Quarterly Review of 

Economics and Finance, Champaign: University of Illinois, v.94, n.2, p.235-260, 1980. 
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Provavelmente por isso, Copeland, Koller e Murrin (2002) dedicaram-se a 

escrever cinco etapas que o adquirente deve transcorrer para que conheça bem a 

empresa-alvo e a consolidação se dê de maneira eficiente. O primeiro passo é, 

segundo os autores, “fazer o dever de casa”, ou seja, ter certeza de que a firma 

conheça bem a si própria. Apenas depois disso, deve começar a pesquisar o mercado 

a procura de outra companhia. 

O terceiro lugar consiste na pesquisa profunda acerca da empresa visada, ato 

este também conhecido como due diligence. Ahmmad e Glaister (2013) alegam que 

a empresa deve ser analisada nos aspectos: financeiros, jurídicos, trabalhistas, 

estratégicos, operacionais; em suma: estudar tudo o que for possível. O levantamento 

é crucial para o sucesso das F&A, principalmente se for uma cross border (AHMMAD 

e GLAISTER, 2013) 

Os dois últimos passos para uma aquisição bem-feita, segundo Copeland, 

Koller e Murrin (2002) são a negociação e, uma vez iniciado o processo de compra, o 

gerenciamento da consolidação. Para se ter êxito nessas duas etapas é preciso que 

tanto a due diligence quanto o “dever de casa” tenham sido elaborados de maneira 

minuciosa, pois assim, o adquirente saberá mais sobre si mesmo e a empresa-alvo, 

diminuindo o problema de assimetria de informação que, segundo Brito, Baristella e 

Famá (2005) é o primeiro empecilho para o sucesso de uma F&A. 

 Por fim, o gerenciamento da compra deve ser feito de maneira rápida, prevendo 

expectativas de acionistas, clientes, credores e trabalhadores da empresa adquirida 

(COPELAND, KOLLER e MURRIN, 2002). Trata-se do segundo grande desafio a ser 

vencido, segundo Brito, Baristella e Famá (2005), para o sucesso de uma F&A. 

Contudo, Lukas, Reuer e Welling (2012) são mais radicais ao afirmais que do êxito 

deste trabalho, depende o ganho de sinergias provenientes da união das empresas.  

 

2.6 Resistências às Fusões e Aquisições 

     Não é raro que administradores da empresa alvo levantem dificuldades às 

tentativas de compra ou fusão. Segundo Ross, Westerfield e Jaffe (2002), isso se dá 

porque, sendo ou não lucrativo para a companhia em que trabalham, uma fusão ou 

aquisição pode levá-los a perder seus respectivos empregos, fazendo-os reagir de 
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diversas maneiras para impedir ou, ao menos, retardar tais operações. Na visão de 

Camargos e Barbosa (2003), as empresas se protegem de F&A hostis - também 

chamadas de hostile takeover - em que há alteração na administração da companhia 

sem prévio consentimento do conselho administrativo. 

     Há empresas que se acautelam desde o estatuto. Isso é possível ao se colocar 

barreiras na aprovação da aquisição da firma, por exemplo, aprovação de dois terços 

dos acionistas registrados ou ainda um quórum mínimo de 80% das ações. 

Geralmente, é difícil chegar a um consenso, enveredando o processo de F&A por 

caminhos de ações jurídicas custosas e demoradas (ROSS, WESTERFIELD e 

JAFFE, 2002). 

     Damodaran (2014) cita a estratégia de Leveraged Buyout (LBO). Trata-se do 

fechamento de capital em que a recompra das ações da firma é realizada pela sua 

própria administração. O nome leveraged trás alusão ao endividamento muitas vezes 

necessários para que a manobra ocorra. Camargos e Barbosa (2003) nomeiam a 

operação como Levered ou Management Buyout (LBO ou MBO), deixando claro que 

a alavancagem não é condição sine qua non para que a operação aconteça. 

     Ross, Westerfield e Jaffe (2002) mostram também jargões utilizados para 

descrever táticas de mercado que visam contornar problemas de F&A: 

I. Paraquedas dourado: compradores oferecem elevada remuneração aos altos 

executivos da empresa alvo, fazendo-os menos suscetíveis ao medo de perder 

seus empregos por conta da união das empresas e facilitando, portanto, a 

aquisição. 

II. Joias da coroa: algumas firmas, ao se verem ameaçadas por takeovers, 

vendem importantes ativos (as joias da coroa) na tentativa de impedir a venda. 

Tal técnica também é chamada de “terra arrasada”. 

III. Pílula Envenenada: termo provém do ramo da espionagem em que os agentes 

supostamente mordem uma pílula de cianureto ao serem capturados, a fim de 

proteger suas informações. Em F&A isso se traduz no direito da empresa 

absorvida comprar ações da nova companhia formada a um preço muito baixo, 

fazendo com que o novo papel seja repulsivo a outros investidores. 
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2.7 Regulação 

Fusões e aquisições consolidadas tendem a diminuir a concorrência, formando 

nichos com poucas firmas, oligopólios, cartéis ou até mesmo monopólios. O impacto 

direto aos consumidores é enorme, pois a concorrência tende a deixar os preços 

justos e a razão entre oferta e demanda equilibrada. Por isso, para que a concorrência 

seja mantida, o governo brasileiro possui um órgão regulador, o Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica (CADE). 

O site do órgão regulador especifica que fora criado em 1962, e hoje se 

configura como uma autarquia, vinculada ao Ministério da Justiça, com jurisdição em 

todo território nacional. Concretamente, cabe a ele ações: preventivas (analisar e 

permitir uniões de empresas), repressivas (investigar e julgar condutas que firam a 

livre concorrência) e educativa (incentivar estudos que colaborem com melhor 

entendimento da livre concorrência). Toda F&A que ocorre no Brasil depende de sua 

aprovação. 

  

2.8 Avaliação Relativa 

A avaliação relativa, também conhecida como análise por múltiplos, é muito 

utilizada por analistas financeiros e setores de “relacionamento com o investidor” (RI) 

das empresas. Ajuda tanto a chegar, com considerável facilidade e rapidez, no preço 

justo do papel, quanto a divulgar resultados do período para os acionistas de maneira 

clara e assertiva.  

O método tem como fim o estudo de como o desempenho da empresa reflete 

no valor de mercado de suas ações. A evolução das cotações apresenta-se, 

geralmente, abrangida por esses indicadores, sendo possível até estabelecer 

tendências futuras em relação aos papéis (ASSAF NETO, 2011). 

Damodaran (2014) explica que esse tipo de análise é muito comum por três 

fatores. O primeiro é que pode ser feita através de suposições menos explícitas e é 

mais rápido de realizar do que uma avaliação por fluxo de caixa descontado. A 

segunda razão é que é um método fácil de entender e simples de explicar para clientes 

e consumidores. Por fim, o autor alega também que a avaliação por múltiplos é capaz 
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de refletir o “humor” do mercado em relação ao papel já que se analisa o valor relativo 

da ação comparando-a com outras empresas do mesmo setor. 

Concomitantemente, continua Damodaran (2014), é necessário tomar cuidado 

com certas armadilhas presentes no método de avaliação relativa. Ele não leva em 

consideração algumas variáveis-chave como risco explícito, crescimento da empresa 

ou fluxo de caixa potencial da firma; fazendo com que o resultado encontrado seja 

passível de inconsistência. Outra questão apontada por ele é que é praticamente 

impossível encontrar uma empresa com exatamente o mesmo perfil da outra, fazendo-

se concluir que o conceito de empresas comparáveis é subjetivo. 

Há outras formas de avaliar empresa. Duas alternativas bastante utilizadas pelo 

mercado são análise via modelo de Fluxo de Caixa Descontado e o valor de patrimônio 

líquido por ação. Esta se baliza através da soma dos ativos circulantes e não 

circulantes subtraídos dos deveres presentes nos passivos circulante e não circulante. 

Aquela, Fluxo de Caixa Descontado, procura projetar o fluxo de caixa da empresa 

(levando em consideração premissas como macroeconomia, riscos envolvendo a 

companhia, taxa de crescimento da firma) e depois trás essas entradas a valor 

presente; assim estima-se quanto vale a empresa e qual é o preço justo de sua ação. 

Por sua vasta utilização no mercado financeiro, os indicadores escolhidos neste 

trabalho de avaliação relativa foram: Índice Preço / Lucro, Índice Preço / Patrimônio 

Líquido e Índice Preço / Vendas. 

2.8.1 Índice Preço / Lucro (P/L) 

Segundo Assaf Neto (2011), o índice Preço / Lucro (P/L) é um dos quocientes 

mais tradicionais e largamente utilizado pelos investidores. O cálculo se dá através do 

preço de aquisição do título sobre o lucro por ação. O múltiplo indica o número de 

anos que o investidor levaria para recuperar o capital investido. 

O múltiplo tem algumas limitações, é um coeficiente estático – não pode ser 

usado para estabelecer tendência, já que o preço e o lucro das ações variam – e não 

leva em consideração o risco inerente ao investimento. Contudo, reflete bem o humor 

do mercado em relação a um papel. Um bom exemplo é o de que empresas mais 

desejadas terão preços mais elevados e, portanto, o P/L dela será maior; e o contrário 

também é verdadeiro: empresas menos desejadas tem preços inferiores, a taxa será 
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menor. Damodaran (1997)3 apud (ASSAF NETO, 2011) aponta que papéis com 

menores índices de P/L costumam a ter melhor rendimento do que aqueles com o 

índice mais alto.  

Damodaran (2014) afirma que o múltiplo P/L, para ser consistente, nunca pode 

ter valor inferior a zero, ou seja, sempre se trabalhará com valores positivos. 

Índice P/L = Preço / Lucro por ação (1) 

 

Em que: 

O Lucro por ação é calculado como: 

 Lucro por ação = Lucro líquido / Número de ações (2) 

Entende-se Valor de Mercado como sendo: 

Valor de mercado = Preço x Número de ações (3) 

 

O índice P/L será o resultado de (3) / (2), podendo ser reescrito desta maneira: 

Índice P/L reescrito = Valor de mercado / Lucro líquido (4) 

A avaliação relativa pode ser elaborada com menos informações e de forma 

mais rápida que a avaliação intrínseca, sendo por isso o método mais comum de 

avaliação. Como o cálculo do múltiplo envolve apenas a divisão do preço com a 

variável específica do múltiplo (lucro, patrimônio, vendas, etc) parece que elimina a 

necessidade de se fazer premissas sobre o crescimento, índice payout e risco, como 

nos modelos de avaliação intrínseca de fluxos de caixa descontado.  A diferença é 

que na avaliação intrínseca essas hipóteses são explícitas enquanto na avaliação 

relativa são implícitas (DAMODARAN, 2012).  

Segundo Damoradan (2012) “embora cada múltiplo seja determinado por 

muitas variáveis, há uma única variável dominante quando se trata de explicar cada 

múltiplo (e não é a mesma variável para todos os múltiplos). Essa variável é 

                                                             
3 DAMODARAN, A. Avaliação de Investimentos. Rio de Janeiro. Qualitymark, 1997. p.387. 
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denominada companion variable (variável acompanhante) e é fundamental para 

identificar ações subavaliadas”. 

O índice P/L implicitamente é determinado pelas variáveis: crescimento de 

lucro, índice payout e risco; variando positivamente com as duas primeiras e 

negativamente com a última. A variável acompanhante do índice P/L é o crescimento 

de lucro. O índice P/VP é determinado pelas variáveis: ROE (Return on Equity), 

crescimento de lucro, índice payout e risco; variando negativamente apenas com essa 

última. Já o índice P/V tem implícitas as variáveis margem líquida, crescimento de 

lucro, índice payout, e risco; variando negativamente com o risco e positivamente com 

as três primeiras.  

 

2.8.2 Índice Preço / Valor Patrimonial (P/VP)  

Esse múltiplo, também conhecido como PBV (Price Book Value), ajuda os 

investidores a julgar o valor do papel segundo o patrimônio líquido da empresa. 

Damodaran (2014) diz que o índice mostra o quão super ou subavaliada está uma 

ação através da relação entre o preço que os acionistas pagam por ela e o patrimônio 

líquido da firma.  

Em suma, o índice mostra o quanto os acionistas estão dispostos a pagar pelo 

patrimônio líquido da empresa. Calcula-se através da seguinte fórmula: 

 

Índice P/VP = Preço da ação / Valor patrimonial por ação (VPA) (5) 

 

Em que: 

O valor patrimonial por ação (VPA) é entendido como:  

VPA = Valor patrimonial / número de ações (6) 

 

Ao se substituir (6) em (5) o Índice P/VP pode ser reescrito da seguinte maneira: 

Índice P/VP reescrito = Valor de mercado / Valor patrimonial (7) 
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2.8.3 Índice Preço / Receita Líquida (P/RL) 

Esse índice indica o valor de mercado de uma empresa, diante das receitas 

que ela é capaz de gerar. Ele também é chamado de Índice Preço / Vendas (P/V) ou 

Price / Sales (PS). Uma vantagem desse múltiplo é que seus indicadores não estão 

expostos a mudanças de cálculo contábil (como o valor patrimonial e o lucro líquido 

estão), facilitando, assim, as comparações entre empresas em diferentes mercados e 

em diferentes padrões contábeis (DAMODARAN, 2014). 

O múltiplo é calculado através da seguinte fórmula: 

Índice P/RL = Preço por ação/ Receita líquida por ação (8) 

Em que: 

A receita líquida é entendida como: 

 Receita líquida por ação = Receita líquida / Número de ações (9) 

Ao substituir (9) em (8) podemos reescrever o índice da seguinte maneira: 

Índice P/RL reescrito = Valor de mercado / Receita líquida (10) 

 

2.8.4 ROE e Método DuPont 

O ROE é calculado pela razão entre lucro líquido e patrimônio líquido (SOARES 

e GALDI, 2011). Ações com bom desempenho têm um ROE alto, pois isso significa 

que essas firmas conseguem mais lucros diante do patrimônio líquido que possuem, 

ou seja, utilizam bem seus recursos e provavelmente têm pouca capacidade ociosa. 

ROE = Lucro líquido / Valor patrimonial (11) 

É possível fazer uma análise de desempenho usando apenas o ROE. Ele pode 

ser decomposto em três outros indicadores: margem líquida (ML), giro do ativo e 

multiplicador do capital próprio. Esse tipo de estudo é conhecido como análise de 

desempenho pelo método DuPont (SOARES e GALDI, 2011). 

Fernandes, Ferreira e Rodrigues (2014), concordando com Soares e Galdi 

(2011) afirmam que a margem líquida é calculada pela divisão entre lucro líquido e a 



24 
 

receita líquida, a razão quer dizer o quanto das receitas obtidas pela empresa são 

efetivamente “transformadas” em lucro líquido. Quanto maior for esse indicador, 

melhor.  

O giro do ativo mostra vendas geradas por unidade de ativo total. É a razão 

entre receita e o ativo total da empresa (SOARES e GALDI, 2011). Mostra como todo 

o dinheiro que a empresa investiu em estoques, instalações, etc., se converteu 

efetivamente em vendas. Indica a eficiência da empresa. em usar seus ativos 

(FERNANDES, FERREIRA e RODRIGUES, 2014). Se o múltiplo é baixo pode ser que 

a empresa deva aumentar vendas ou reduzir capacidade instalada.  

O multiplicador do capital próprio, também conhecido como alavancagem 

financeira, mostra o grau de endividamento da empresa. Empresas com esse índice 

baixo podem ser pouco rentáveis, pois capital de terceiros costuma a ser mais barato 

do que capital próprio, contudo, empresas muito endividadas têm risco de crédito e 

tendem à falência. O índice pode ser calculado como a razão entre ativo total e valor 

patrimonial (SOARES e GALDI, 2011). 

A fórmula do ROE pelo método DuPont é a multiplicação da margem líquida 

pelo giro do ativo e multiplicador do capital próprio.  

ROE =     Lucro líquido   x   Receitas líquidas   x       Ativo total             (12) 

             Receitas líquidas          Ativo total            Valor patrimonial 

Ou seja: 

ROE = Margem líquida x Giro do ativo x Multiplicador do capital próprio 

 Ao destrinchar o ROE, o método permite que se tenha uma visão mais clara 

sobre a eficiência da empresa, alavancagem, lucratividade; explicando melhor o 

retorno oferecido pela firma. Vale atentar para o fato de que, caso a multiplicação 

seja efetuada, (12) será exatamente igual à (11). 
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3. METODOLOGIA 

 O presente trabalho é composto por pesquisa bibliográfica sobre fusões e 

aquisições e posterior estudo de caso: avaliou-se a união entre a Cogna e a Somos 

Educação, consolidada em novembro de 2018. A Somos Educação é uma holding que 

tem rede de escolas, cursos de línguas, cursos pré-vestibulares e também fornece 

material didático para instituições públicas e privadas de ensino básico. A união entre 

as empresas concretizou a nova tendência de crescimento da Cogna: a expansão 

através da educação básica. 

A avaliação será feita por múltiplos relativos. Os índices escolhidos foram P/L 

(razão entre valor de mercado e lucro líquido), P/VP (razão entre valor de mercado e 

valor patrimonial) e P/RL (razão entre valor de mercado e receita líquida); previamente 

apresentados na seção 2.8 do presente trabalho. Todos dados foram retirados do site 

Fundamentus, em outubro de 2019. Para o cálculo do valor de mercado, houve um 

especial cuidado, olhando o site de “relações com investidores” de cada empresa, 

para verificar se houve follow on4, desdobramento ou grupamento de ações. Nenhum 

dos fatores ocorreu durante o período estudado (2014 a junho de 2019), de modo que 

a quantidade de ações das firmas permaneceu constante. Quanto às cotações, são 

referentes ao último dia útil anterior ao término do trimestre, sendo eles: 30/12/2014, 

30/12/2015, 29/12/2016, 28/12/2017, 28/12/2018, 29/03/2019 e 28/06/2019. 

Os dados são referentes às quatro maiores empresas do setor: Cogna, 

YDUQS, Ser Educacional e Ânima; o período de coleta vai de 31/12/2014 até 

30/06/2019. 

Começou-se por 2014, pois antes disso havia a Anhanguera - empresa de 

educação comprada pela Cogna no referido ano – e considerá-la nos indicadores 

levaria a uma distorção no estudo da média dos múltiplos. A análise se deu 

anualmente entre 2014 e 2018, não obstante, adicionou-se as informações do primeiro 

e segundo trimestre de 2019. O intuito foi ver como a Cogna se comportou antes da 

aquisição e como vem demostrando rendimento no curto prazo. 

                                                             
4 Um follow on ocorre quando uma empresa que já possui capital aberto emite novos títulos para 

capitalização no mercado. Aumenta-se o capital social da empresa e o número de ações disponíveis 
em circulação. 



26 
 

Será feita também uma análise de desempenho através do indicador ROE. Ele 

é calculado pela razão entre lucro líquido e valor patrimonial e, como a própria fórmula 

sugere, mostra qual é a parcela de lucro gerada pelo patrimônio líquido da companhia. 

A empresa DuPont desmembrou esse cálculo do ROE, mostrando que o índice pode 

ser igual ao produto da margem líquida, pelo giro do ativo e multiplicador do capital 

próprio da companhia (fórmula (12), presente na seção 2.8 do presente trabalho). A 

esta nova forma de calcular deu-se o nome de Método DuPont; a análise de 

desempenho do ROE será feita por ele. 

Vale lembrar que margem líquida é a razão entre lucro líquido e a receita 

líquida, mostra o quanto da receita da firma se traduz efetivamente em lucro. O giro 

do ativo é a razão entre receita e o ativo total da empresa, indica o quanto que o 

dinheiro investido em instalações foi transformado em vendas. Por fim, o multiplicador 

de capital próprio é a razão entre ativo total e valor patrimonial, mostra o grau de 

alavancagem da empresa. 

 O método DuPont é muito utilizado para ver, diante da perspectiva do ROE, 

quais são os pontos fracos e fortes da empresa; o que ajuda e o que atrapalha seu 

rendimento. Ao compará-la com suas concorrentes, percebe-se onde ela melhorou 

mais do que as outras e onde piorou menos. 
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4. ESTUDO DE CASO: AQUISIÇÃO DA SOMOS EDUCAÇÃO PELA COGNA 

 

4.1 Fusões e aquisições no Brasil 

No Brasil, segundo Santos e Godoy (2006), a principal onda de F&A ocorreu 

entre as décadas de 1980 e 1990. O movimento se deu, inicialmente, por conta do 

Programa Nacional de Desestatização (PND). Este privatizou muitas estatais, 

expandindo firmas locais e abrindo o mercado para empresas ainda não instaladas no 

país. 

Durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, em 1995, houve outro 

incentivo às privatizações. Desta vez, o capital estrangeiro representou 53% do total 

arrecadado. Os principais setores atingidos foram: telecomunicações, mineradoras e 

setor elétrico (SANTOS e GODOY, 2006).  

Tanure e Cançado (2005) fizeram um estudo que abarcou o período entre 1994 

e 2004. Nele, puderam ver que a redução de barreiras de entrada, inserção do Brasil 

no mercado global, modernização institucional – proveniente das desestatizações – e 

problemas em empresas familiares foram importantes fatores nos processos de 

fusões e aquisições. Alegaram também que 58% dessas uniões se deu com o 

investimento de capital estrangeiro. 

No Gráfico 1 pode-se ver a evolução das F&A ao longo dos anos no Brasil. Nele 

apresenta-se claramente a ascensão do número de uniões entre empresas na década 

de 1990, em especial no primeiro mandato do ex-presidente Fernando Henrique 

Cardoso. 

Os dados de 2002 e 2003 refletem a instabilidade política que houve no ano 

eleitoral e no posterior primeiro ano de governo do ex-presidente Lula. Pode-se 

perceber, também, que as F&A acompanharam o crescimento da economia brasileira: 

há um aumento de 303,9% ao comparar os dados de 2003 com os de 2007 (ano 

anterior ao estouro da bolha imobiliária norte americana). Em 2008 e, principalmente, 

2009, ocorre uma diminuição dos negócios dada a situação financeira global, mas em 

2010 já há um expressivo retorno, 59,9%, levando a um patamar praticamente estável 

entre 2011 e 2014. 
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Gráfico 1 – Evolução do Total de Fusões e Aquisições no Brasil 

 

Fonte: elaboração própria com dados da KPMG (2015 e 2018) 

 

O número de F&A foi sensível à incerteza política e à recessão brasileira. Houve 

uma redução de 9,5% ao comparar os dados de 2014 com os de 2016. No entanto, 

em 2017 e 2018 as uniões não apenas retornaram, como ultrapassaram seu último 

pico, refletindo a melhora da economia doméstica. 

O Gráfico 2 mostra como essas uniões foram alocadas. Nele há o ranking com 

os dez setores que mais usaram o processo de F&A no Brasil entre os anos 1999 e 

2018. Um nicho que chama atenção é o de tecnologia, pois tanto Tecnologia da 

Informação (TI) quanto Empresas de Internet se apresentam entre os cinco principais 

setores com o maior número de união entre empresas. 
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Gráfico 2 – Acumulado de Transações por Setor no Brasil (1999 – 2018) 

 

Fonte: KPMG (2018) 

 

4.2 Aspectos sobre o segmento de atuação da Cogna 

Segundo o site de relações com investidores da Ser Educacional, o Brasil 

representa o maior mercado de educação superior da América Latina e o quinto maior 

do mundo, com aproximadamente oito milhões de matriculados os quais, segundo 

eles, 75% estuda em instituições particulares.  Além disso, o campo para crescimento 

de mercado é enorme, dado que a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD) Contínua de 2018, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) mostrou que somente 26,9% dos brasileiros com mais de 25 anos possuem 

apenas ensino médio completo, ou seja, há um enorme percentual da população que 

ainda nem sequer entrou na faculdade. 

Os motivos para evasão escolar ou a não continuidade dos estudos são 

diversos e fugiria do escopo do presente trabalho tratá-los individualmente, contudo, 

a dificuldade financeira dos alunos é uma razão de extrema relevância. A PNAD citada 

mostrou que aproximadamente 40% das pessoas, de 15 a 29 anos, que pararam de 

estudar o fizeram para obtenção de renda a curto prazo. Olhando especificamente 

para o problema financeiro dos alunos, o governo federal tem feito importantes 

iniciativas para ajudar as pessoas a conseguirem atingir a graduação universitária. 
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O Programa Universidade para Todos (PROUNI) tem como objetivo conceder 

bolsa de estudos parciais ou integrais em universidades particulares para alunos 

provenientes de escolas públicas ou que estudaram em escolas particular por meio 

de bolsa. É necessário que o aluno comprove renda familiar inferior a três salários 

mínimos. O processo de seleção é feito pela nota obtida no Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM) e também de méritos acadêmicos relatados no momento da requisição 

do benefício. 

Outro tipo de ajuda que o governo oferece são empréstimos a estudantes de 

baixa renda para que consigam realizar a graduação em universidades privadas. Isso 

é feito através do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). O interessado deve ter 

renda familiar máxima entre 3 e 5 salários mínimos (dependendo da modalidade de 

empréstimo desejada), alcançar ao menos 450 pontos no exame do ENEM e não zerar 

a redação da prova.  

Esses programas ajudaram tanto a jovens de baixa renda a obterem seus 

diplomas universitários, quanto no crescimento das instituições de ensino superior 

privado no país. O incentivo governamental criou maior demanda às universidades 

particulares, favorecendo o crescimento de grandes firmas feito, muitas vezes, através 

do processo de F&A com empresas menores. 

Atualmente, os quatro maiores players do mercado são: Cogna (COGN3), 

Yduqs (YDUQ3), Ser Educacional (SEER3) e Ânima Educação (ANIM3). 

 

4.3 A aquisição da Somos Educação pela Cogna 

 Esta seção do trabalho pretende oferecer um panorama da aquisição analisada 

neste estudo de caso. Para tal, há uma visão histórica da Cogna e depois um breve 

olhar para os dados financeiros entre os anos de 2014 e 2018, incluindo os dois 

primeiros trimestres de 2019. 

 Depois, há uma pequena exposição sobre a Somos Educação: histórico, quem 

são, mercado de atuação e onde auferem mais lucro. Termina mostrando o modus 

operandi da compra da Somos Educação pela Cogna. 
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4.3.1 A Cogna (COGN3) 

O site de relações com investidores da Cogna – anterior mente denominada 

Kroton, a firma mudou de nome em 2019 - relata que a empresa começou em 1966 

como apenas um curso pré-vestibular chamado Pitágoras, localizado em Belo 

Horizonte.  O curso tornou-se escola em 1972 e a escola, na década de 1990, em 

rede de ensino, em menos de um ano já tinham mais de 106 escolas associadas. O 

grupo se pautou em três pilares: produtividade, modelos que se reapliquem de 

maneira fácil e primar pelo ganho de escala. Nos anos 2000, aproveitando a mudança 

do marco regulatório no setor de educação, o grupo conseguiu fazer sua primeira 

faculdade, a Faculdade Pitágoras. 

O site também informa que a empresa abriu capital em 2007 e em 2009 recebeu 

volumoso aporte financeiro de um fundo internacional de private equity, o Advent 

International. A partir de então, começou o acelerado crescimento construído através 

da aquisição de instituições privadas de ensino superior. O modelo de expansão da 

Cogna tinha como princípio a aquisição horizontal: em 2010 já contava com mais de 

um milhão de alunos, 128 campi universitários espalhados em todo brasil e 726 polos 

de apoio dedicados ao ensino a distância (EAD).  

O site continua a linha histórica dizendo que em 2011 a Cogna comprou mais 

duas instituições de ensino superior e em dezembro adquiriu a UNOPAR o que tornou 

a empresa líder em EAD no Brasil (só neste ano englobou mais 44 campi e 399 polos 

de ensino a distância). No ano seguinte, comprou-se mais duas universidades, a 

Unirondon e a Uniasselvi incrementando, principalmente, o market share da 

companhia em EAD (foram 447 polos de apoio adquiridos e 53 campi; um aumento 

de mais de quatrocentos mil alunos atendidos). 

Em 2013, segundo o site, houve uma expansão de 40 polos de EAD da Unopar, 

mas a melhor notícia se deu no ano seguinte, 2014, com a aquisição da Anhanguera 

fazendo com que a Cogna se tornasse a maior empresa de educação do mundo – 

como remédio de defesa da concorrência, o CADE impôs que a empresa vendesse a 

Uniasselvi, o que ocorreu em 2016. Em 2015 tiveram uma iniciativa interessante, 

condizente com o público de baixa renda que atende, começaram uma linha de crédito 

própria para financiamento estudantil chamada Parcelamento Estudantil Privado 
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(PEP). No mesmo ano também intensificaram o agregamento tecnológico na 

educação através da aquisição da empresa Studiare.  

 Em 2017 houve a tentativa de compra da segunda maior empresa do setor, a 

Yduqs, que na época chamava-se Estácio de Sá. O CADE impediu, segundo nota 

publicada no site do órgão regulador, porque julgou que a união traria danos 

irremediáveis à concorrência no mercado brasileiro de ensino superior privado. 

Chegou a especificar que estava preocupado com o a ausência de rivalidade no 

serviço de educação à distância e que cidades como Macapá, Niterói e Brasília seriam 

fortemente afetadas caso a união fosse efetivada. A consolidação das duas firmas 

implicaria em um aumento de 9,0% no market share de ensino à distância (EAD) para 

a Cogna, fazendo com que a empresa fornecesse 46% do serviço no Brasil 

(atualmente é responsável por 37% do mercado EAD). 

Depois deste empasse com o CADE a empresa teve que mudar de estratégia, 

adotando o ensino básico (uma tentativa de verticalização) como nova forma de 

crescimento. O modus operandi, mostrado ao mercado na apresentação dos 

resultados do primeiro trimestre de 2018, se deu através da criação da holding Saber. 

A Saber é a nova holding do grupo para expansão em educação básica. A nova 

holding também utiliza as F&A para crescimento. Começou pela compra de um 

colégio, o Leonardo da Vinci, localizado em Vitória, no Espírito Santo. Contudo, a 

estratégia se concretizou deveras após a aquisição da Somos Educação em abril de 

2018. 

 

Tabela 1 – Dados Financeiros da Cogna (COGN3) (em R$[mil]) 

 

Fonte: Site Fundamentus, acesso em 30 de outubro de 2019 

 

Cogna 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/03/2019 30/06/2019

Valor Patrimonial R$ 11.446.408,19 R$ 12.459.687,94 R$ 13.849.364 R$ 15.207.726 R$ 15.902.644 R$ 15.951.954 R$ 16.050.647

Receita Líquida R$ 1.230.062,08 R$ 1.331.201,54 R$ 1.878.854 R$ 1.349.688 R$ 1.921.012 R$ 1.839.107 R$ 1.742.355

Lucro Líquido R$ 243.985,02 R$ 295.446,02 R$ 870.811 R$ 390.657 R$ 113.168 R$ 238.241 R$ 144.933

Valor de Mercado R$ 24.269.130,00 R$ 14.140.550,00 R$ 20.372.258 R$ 28.889.473 R$ 14.420.073 R$ 17.231.740 R$ 17.988.095
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Mesmo com todas as volumosas aquisições, vê-se na Tabela 1 que a Cogna 

conseguiu obter lucro em todos períodos analisados – outras empresas do setor, que 

cresceram da mesma maneira, tiveram dificuldades em manter-se lucrativas; isso está 

bem explanado na seção 4.4 do presente trabalho.  

Era de esperar que o valor de mercado tivesse a tendência diretamente 

proporcional ao do lucro líquido, afinal, empresas lucrativas são mais atraentes. 

Contudo, a Tabela 1 mostra que entre 2016 e 2017 há perda no lucro líquido, mas um 

aumento no valor de mercado e o mesmo ocorre entre os dois primeiros trimestres de 

2019, datas de nenhum movimento específico de bull market5. Entre 2014 e 2015 

acontece o contrário: aumento no lucro e diminuição do valor de mercado (sem 

fenômenos de bear market6 no dia da cotação). Parece, no caso específico da Cogna, 

que os analistas não consideram como fator sine qua non o lucro líquido para precificar 

suas ações. A análise do P/L no presente trabalho concordará com tal atitude. 

 A Tabela 1 também mostra que a receita líquida é crescente, com exceção de 

2017 (ano em que a empresa teve a compra da Yduqs – na época, Estácio de Sá – 

negada pelo CADE) e 2018, ano de consolidação da compra da Somos Educação. O 

valor patrimonial tem tendência de alta em todos os períodos analisados. 

 

4.3.2 Breve histórico sobre a Somos Educação 

A história do grupo, segundo informa o site da Somos Educação, começa em 

2010 com a separação da editora Ática e Scipione e do sistema de ensino SER, 

pertencentes ao Grupo Abril para a formação do Abril Educação. O bom desempenho 

da nova empresa atraiu o grupo de private equity BR Investimentos que no mesmo 

ano adquiriu 24,7% da empresa. Em julho de 2011 a empresa abre capital e em 

outubro de 2014 faz migração para o nível de governança novo mercado. 

O site da Somos Educação explica que em fevereiro de 2015 a Tarpon 

Investimentos assumiu o comando da Abril Educação adquirindo 40,6% da 

companhia, parcela proveniente da Abrilpar Participações (controlada pela família 

                                                             
5 Bull market é uma expressão utilizada para dizer que o mercado está aquecido. Faz referência ao tipo de 
ataque dos touros, de baixo para cima, como forma de alusão à tendência de alta nas bolsas. 
6 Bear market é uma expressão que denota intensa desaceleração do mercado. Faz referência ao movimento 
de ataque dos ursos, de cima para baixo, como alusão à tendência de queda das ações. 
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Civita, fundadora do Grupo Abril). Há, então, uma reestruturação e à nova empresa é 

dado o nome de Somos Educação. Em 2016 consolidam a aquisição da Saraiva 

Educação. 

Além das editoras Saraiva e Ática e Scipione, a Somos Educação possuía 

robustos sistemas de ensino sob grandes marcas como Anglo e PH, além de colégios 

(próprios e associados) e cursos pré-vestibulares. Atuava também no ensino de 

idiomas com as escolas English Stars e Red Baloon. Os sites da Somos Educação e 

Cogna não expõem a trajetória das marcas escolares da empresa adquirida.  

O relatório do Bank of América Merrill Lynch, divulgado em fevereiro de 2019, 

mostra que em 2017, ano de plena atuação da Somos Educação, 65% do seu lucro 

líquido foi proveniente dos setores de sistemas de ensino e livros didáticos 

(internamente chamado de k-12), 27% são advindos do ensino técnico e 8% 

provenientes das escolas e cursos de idiomas.  

 

4.3.3 A aquisição da Somos Educação pela Cogna 

O relatório de informações trimestrais (ITR) do quarto trimestre de 2018 da 

Cogna explicita que os principais vendedores da Somos Educação foram a Tarpon 

Gestora de Recursos S.A e os acionistas controladores da companhia. A operação, 

segundo o documento, moveu um volume financeiro de aproximadamente 4,1 bilhões 

de reais, com um preço por ação de R$23,75 e direito a tag along7. Este mesmo ITR 

divulgou que em novembro de 2018, após consulta à Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM), a Cogna fez uma oferta pública obrigatória de aquisição das ações 

remanescentes em free float8, tirando a Somos Educação do mercado mobiliário e 

consolidando completamente a operação de compra. 

A Cogna alega, na apresentação de resultados do primeiro trimestre de 2018, 

esperar ganho de sinergia de aproximadamente trezentos milhões de reais (7,0% em 

                                                             
7 Tag Along é uma proteção jurídica a acionistas minoritários. Quando uma empresa é comprada diante 

dessa exigência, significa que os acionistas minoritários terão suas ações adquiridas pelo mesmo preço 

que os majoritários no ato da compra, independentemente do preço da ação a mercado. 

8 Ações em free float são aquelas que estão disponíveis para compra e venda na bolsa de valores. 

São, na grande maioria das vezes, destinadas a acionistas minoritários. 



35 
 

relação ao valor da compra) nos próximos quatro anos. Ele seria proveniente, 

principalmente, de três frentes: 

 Redução de custos. Haveria diminuição de custos nas impressões do material 

didático uma vez que o aumento do volume requerido geraria desconto nos 

insumos. Eles também pretendem investir muito em tecnologia, fazendo com 

que, progressivamente, menos impressões sejam necessárias. 

 Aumento de Receitas. Espera-se um aumento de receitas devido ao maior 

número de alunos atendidos pela empresa ao abranger também o ensino 

básico. 

 Estabilidade. Outro componente importante dessa estratégia é que a educação 

básica privada não está tão sujeita a intervenções governamentais como o 

ensino superior. O FIES e o PROUNI outrora, como já citado, importantíssimos 

para crescimento do setor, atualmente são fontes de incerteza. Há risco de 

crédito diante da demora do repasse governamental e é difícil prever a 

quantidade de beneficiados nos próximos anos. Fatores que prejudicam, além 

da previsão do número de matrículas, a permanência desses alunos nas 

universidades. 

 

4.4 Empresas Comparáveis 

Conforme estudado no referencial teórico do presente trabalho, em uma 

avaliação relativa, uma das partes mais importantes é comparar os múltiplos 

encontrados com outras empresas comparáveis do mesmo setor. Viu-se também que 

Damodaran (2014) alerta para o conceito de “empresas comparáveis” ser um tanto 

subjetivo, dado que nenhuma empresa é igual a outra.  

Dito isso, foram escolhidas as quatro maiores empresas do setor de educação 

superior privada do Brasil, são elas: Ânima Educação (ANIM3), Ser Educacional 

(SEER3), Yduqs (YDUQ3) e Cogna (COGN3). Todas têm vantagens competitivas nos 

locais que atuam por conta de serem empresas de grande porte, cresceram via F&A 

com universidades locais menores, são listadas em bolsa e possuem muitos alunos 

com baixo poder aquisitivo, beneficiando-se dos incentivos governamentais dados nos 

governos passados. 
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4.4.1 Ânima Educação (ANIM3) 

A Ânima Educação (ANIM3), segundo seu site relações com investidores, 

começou em 2003 através da aquisição da Minas Gerais Educação Ltda, três anos 

depois uniu-se à entidade mantenedora do Centro Universitário Monte Serrat 

(Associação Educacional do Litoral Santista – AELIS), instituição de grande porte em 

Santos, litoral paulista. Passou-se mais três anos e conseguiram expandir-se na 

capital mineira através da aquisição da UniBH. Importante ressaltar que a empresa 

procura apenas uma nova união ou compra, uma vez que a anterior já esteja 

consolidada. 

O site também diz que em 2013 adquiriu a HSM (grupo de referência em 

educação de executivos) e foi o ano que abriu capital. Em 2014 deu um passo 

importante: compra da Universidade São Judas Tadeu; escola de grande porte com 

vários campi espalhados pela cidade de São Paulo, a grande maioria dos alunos é de 

baixa renda.  

Ainda segundo o site, no ano de 2016 estendeu-se para o estado de Santa 

Catarina, através da compra da Sociedade Educacional de Santa Catarina (Sociesc), 

em Joinville (SC); a instituição é a única conveniada com a FGV em todo o estado. 

Neste ano expandiu-se ainda mais em Minas Gerais, através da compra da Alis 

Educacional e também a Faculdade Politécnica de Uberlândia. 

Terminando a cronologia da empresa, o site de RI da Ânima conta que em 2018 

ela firmou parceria com a escola francesa de gastronomia Le Cordon Bleu, 

viabilizando que esta abrisse o primeiro campus no Brasil. No ano o grupo também 

inaugurou mais três unidades da Universidade São Judas Tadeu na cidade de São 

Paulo e uma em Santos. 

Tabela 2 – Dados Financeiros da Ânima (ANIM3) (em R$[mil]) 

 

Fonte: Site Fundamentus, acesso em 30 de outubro de 2019 

 

Ânima 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/03/2019 30/06/2019

Valor Patrimonial R$ 596.302,02 R$ 642.118,02 R$ 635.692 R$ 696.441 R$ 665.249 R$ 703.368 R$ 686.449

Receita Líquida R$ 211.466,98 R$ 206.795,01 R$ 246.266 R$ 276.279 R$ 295.618 R$ 282.534 R$ 285.401

Lucro Líquido R$ 45.928,99 -R$ 5.631,00 -R$ 36.437 R$ 10.810 -R$ 18.059 R$ 38.124 -R$ 16.919

Valor de Mercado R$ 2.653.313,72 R$ 1.069.185,97 R$ 1.074.800,60 R$ 2.244.247,82 R$ 1.363.553,00 R$ 1.499.908,30 R$ 1.532.793,99
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 Vê-se na Tabela 2 que a empresa tem dificuldades em manter seu lucro líquido 

positivo, reportando prejuízo em quatro dos sete períodos analisados. O valor de 

mercado pode acompanhar essa oscilação crescendo quando o lucro líquido cresce 

e diminuindo quando ele diminui, contudo, manteve-se praticamente estável entre 

2015 e 2016 quando o prejuízo entre os anos foi de 547% e aumentou entre os 

trimestres de 2019 quando o lucro caiu 144% - parece que, também no caso da Ânima, 

os investidores não olham lucro ao precificar as ações. 

 A receita líquida segue uma tendência de crescimento, embora tenha sofrido 

uma leve queda no primeiro trimestre de 2019. Esse dado analisado juntamente com 

os resultados de lucro líquido alerta para um passivo preocupante no qual a empresa 

não consegue honrar seus compromissos ainda que suas entradas aumentem. O 

valor patrimonial da empresa não apresentou oscilações relevantes diante do período 

estudado. 

 Posto de lado os percalços financeiros da companhia, o perfil da Ânima é 

bastante semelhante ao da Cogna. Ambas cresceram via F&A, têm um público alvo 

de baixa renda e exercem poder de mercado onde estão situadas – o grande nicho 

da Ânima, sem dúvida, é o estado de Minas Gerais. Essas estratégias, tão 

semelhantes, tornam possível a comparação por múltiplos entre as duas empresas.  

 

4.4.2 Ser Educacional (SEER3) 

 O site de relações com investidores da Ser Educacional (SEER3) diz que a 

empresa começou em 1993 como curso preparatório para concursos públicos em 

Recife, na época, chamava-se Complexo Educacional Bureau Jurídico. Em 2003 

começaram no setor de educação superior, criando a Universidade Maurício de 

Nassau, neste momento, o grupo mudou de nome: Ensino Superior Bureau Jurídico 

Ltda. (ESBJ).  

Segundo o site, quatro anos depois, eles abriram duas novas unidades, uma 

em Capina Grande (PB) e outra em na capital paraibana, João Pessoa. Neste mesmo 

ano, 2007, começaram a Faculdade Joaquim Nabuco, em Paulista (PE); a instituição 

tem como público alvo as classes C e D, em 2008 a ESBJ inaugurou outra unidade 

no centro de Recife – aproveitando também ali esse mercado consumidor. 
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 O site continua dizendo que em 2010 o grupo recebeu crédito do Banco 

Mundial, cerca de 80 milhões de reais, e ele serviu como incentivo para que a empresa 

se reformulasse. Mudaram de nome novamente para Ser Educacional e dois anos 

depois expandiram suas atividades para as cidades de Aracaju, Belém, Salvador, São 

Luís e Manaus. Abriram capital no ano de 2013, com nível de governança Novo 

Mercado. 

 Em 2014, informa o site, a empresa continuou sua expansão no eixo Norte 

Nordeste, mas em 2015 compraram a Universidade de Guarulhos (UNG), em São 

Paulo. Esta universidade possui três campi em Guarulhos, um na cidade de São Paulo 

e outro no interior do estado, Itaquaquecetuba. O crescimento no Sudeste continuou, 

em 2016 consolidou a aquisição do Instituto Metodista Bennett e da Faculdade São 

Camilo que agora funcionam sob o nome de UNIVERITAS no Rio de Janeiro. Entre 

2016 e 2018 obteve mais 43 centros de ensino superior, espalhados por todo Brasil. 

Também expandiram o ensino a distância (EAD), contando hoje em dia com mais de 

800 polos que fornecem apoio presencial para o serviço. A última aquisição da 

empresa se deu em 2019 com a compra da UNINORTE, em Manaus. 

 

Tabela 3 – Dados Financeiros da Ser Educacional (SEER3) (em R$[mil]) 

 

Fonte: Site Fundamentus, acesso em 30 de outubro de 2019 

  

Apesar das inúmeras aquisições, a Ser Educacional não reportou prejuízo em 

nenhum dos períodos estudados, conforme vê-se na Tabela 3. Nos anos de 2015 a 

2017 teve seu lucro líquido diminuído (compreensível, dado o grande volume de F&A), 

entretanto em 2018 e 2019, não só retorna como ultrapassa o patamar de lucro líquido 

reportado em 2014, ano anterior à febril expansão. Isso mostra que as uniões já vêm 

demonstrando ganhos de sinergia – também visíveis na Receita líquida da empresa. 

Ser Educacional 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/03/2019 30/06/2019

Valor Patrimonial R$ 626.652,03 R$ 757.233,02 R$ 950.400 R$ 1.508.390 R$ 1.470.543 R$ 1.526.635 R$ 1.326.080

Receita Líquida R$ 203.860,99 R$ 236.323,01 R$ 277.400 R$ 303.995 R$ 320.067 R$ 304.164 R$ 332.605

Lucro Líquido R$ 43.774,00 R$ 5.058,99 R$ 32.155 R$ 4.322 R$ 33.105 R$ 56.092 R$ 59.006

Valor de Mercado R$ 3.211.613,90 R$ 834.118,56 R$ 2.063.413,66 R$ 3.529.557,24 R$ 1.800.820,78 R$ 2.358.187,04 R$ 3.165.273,98
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O valor patrimonial cresce, ficando constante a partir de 2017, e o seu valor de 

mercado oscilou bastante na janela de tempo estudada. 

 Assim como a Cogna, a Ser Educacional fez sucessivas F&A, tem poder de 

mercado (principalmente no Norte e Nordeste brasileiro), muito de seus estudantes 

são de baixa renda e há enfoque no EAD. Tais características faz com que a 

comparação entre as duas empresas seja bastante verossímil. 

 

4.4.3 Yduqs (YDUQ3) 

 A Yduqs começou, segundo o site de relações com investidores da empresa, 

em 1970 com a criação da Faculdade de Direito Estácio de Sá, na zona norte da 

cidade do Rio de Janeiro. A instituição foi se expandindo internamente pela criação 

de novos cursos até que em 1988 adquiriu o status de universidade, mas apenas em 

1992 inaugurou um novo campus, localizado no bairro carioca: Barra da Tijuca. Quatro 

anos depois, cresceram fora da cidade através da abertura de campi em Niterói, 

Resende e Nova Friburgo. Em 1998 iniciaram a expansão nacional, chegando aos 

estados de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina, Mato Grosso do 

Sul, Bahia, Pernambuco, Pará e Ceará (o site não especifica a maneira como o 

movimento fora feito). 

 O histórico presente no site dá um salto do ano 1998 para o de 2005 em que 

apenas fala da mudança de entidades filantrópicas da empresa para instituições de 

fins lucrativo. Ele prossegue em 2006 relatando convênios de exclusividade com 

escolas de hotelaria e culinária europeias. O ano de 2007 foi bastante relevante, pois 

foi o ano de sua abertura de mercado e, no ano seguinte, o fundo de private equity 

GP comprou 20% do controle da companhia. 

 Em 2011, segundo o site, após uma oferta pública primária de ações realizada 

no ano anterior, a Yduqs faz aquisição de duas universidades em Natal e uma em Boa 

Vista, além de expandir seus negócios para o segmento de preparação para 

concursos públicos através da compra da Academia do Concurso (método EAD). No 

ano seguinte, há uma nova leva de aquisições de instituições de ensino superior, 

expandindo-se pelas cidades de Macapá, João Pessoa, São Luís e Porto Alegre. Em 

2013 houve nova emissão primária de ações e posterior compra de três universidades. 
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 O site de RI continua o histórico mostrando mais quatro aquisições em 2014, 

duas em 2015 sendo que neste ano também conseguiu estender o EAD em 45 polos 

de apoio credenciados; em 2016 conseguiu comprar outra universidade e em 2019, 

mais uma.  

 Ao todo, segundo o site de RI da Yduqs, são 47 instituições de ensino superior 

capilarizadas em 93 campi espalhados em todo território nacional. Eles têm também 

674 polos de ensino a distância. O público alvo, em sua grande maioria, é estudantes 

de baixa renda (há cursos mais caros como o de medicina, por exemplo, mas são 

exceções) e a localização dos centros de ensino são estrategicamente pensadas para 

que sejam perto de domicílios ou locais de trabalho dos alunos. Ela é a segunda maior 

companhia de educação superior privada do Brasil (a primeira é a Cogna). 

 

Tabela 4 – Dados Financeiros da Yduqs (YDUQ3) (em R$[mil]) 

 

Fonte: Site Fundamentus, acesso em 30 de outubro de 2019 

 

A Tabela 4 mostra os dados financeiros da Yduqs. Nela podemos ver que de 

2015 a 2017 ela teve seu lucro líquido decaindo, chegando até a reportar prejuízo. 

Contudo, conseguiu se recuperar e em 2019 ultrapassa (nos dois períodos vistos) o 

valor mais alto da série histórica, obtido em 2014. É interessante ressaltar que a 

empresa oscila o lucro mesmo tendo a receita líquida crescendo em toda janela de 

tempo analisada. 

 Um fato curioso visto na Tabela 4 é que em 2017, quando a empresa tem 

prejuízo, é o ano de seu maior valor de mercado. O valor patrimonial da empresa 

segue tendência de crescimento, ainda que apresente oscilações.  

 A Yduqs cresce por via orgânica e também através de F&A. Tem público alvo, 

em sua grande maioria, estudantes de baixa renda e seu grande porte - é a segunda 

Yduqs 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/03/2019 30/06/2019

Valor Patrimonial R$ 2.392.859,90 R$ 2.680.591,87 R$ 2.434.673 R$ 2.777.257 R$ 2.591.409 R$ 2.835.893 R$ 3.033.730

Receita Líquida R$ 652.376,32 R$ 718.170,88 R$ 793.235 R$ 838.455 R$ 867.022 R$ 932.626 R$ 957.228

Lucro Líquido R$ 80.888,00 R$ 65.097,98 R$ 123.871 -R$ 12.787 R$ 16.301 R$ 240.797 R$ 194.773

Valor de Mercado R$ 5.761.418,96 R$ 3.433.978,79 R$ 4.395.245,58 R$ 9.297.397,12 R$ 7.207.955,48 R$ 8.070.313,79 R$ 8.963.581,00
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maior empresa do setor - claramente exerce vantagens de concorrência. Essas 

características também são intrínsecas à Cogna, permitindo assim a comparação 

entre as companhias. 

 

4.5 Avaliação por Múltiplos Relativos 

 

4.5.1 Os Múltiplos 

4.5.1.1 Dados do Índice Preço / Lucro (P/L) 

Este múltiplo, conforme já comentado anteriormente, tem a capacidade de 

indicar as seguintes características: número de anos que o investidor levaria para 

recuperar o capital investido e mostrar o “humor” do mercado em relação ao papel. 

Empresas com P/L mais alto refletem o maior desejo de compra que há por elas, 

contudo, uma ação com P/L menor costuma a ter melhor desempenho, pois pode ser 

que esteja subvalorizada pelo mercado. Vale ressaltar que ele foi calculado pela razão 

entre o valor de mercado da empresa e seu lucro líquido. 

Como pode-se perceber pelas tabelas apresentadas, algumas empresas 

(Ânima e Yduqs) demonstraram prejuízo em seu DRE, o que levaria ao cálculo de um 

P/L negativo e isso, segundo Damodaran (2014), invalida o múltiplo.  

Outro fator importante é que as companhias parecem estar passando por 

processos de reestruturação, pois apresentaram lucro líquido muito pequenos em 

alguns períodos. Foi o caso da Ser Educacional em 2015 e 2017, da Ânima em 2017 

e a YDUQS em 2018. Esse denominador pequeno trouxe um múltiplo muito alto que 

distorcia a média do setor, inviabilizando a análise via P/L. 

 Demonstra-se, portanto, que a avaliação pelo índice Preço / Lucro (P/L) não é 

indicada para o estudo do mercado de ensino superior no Brasil. 
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4.5.1.2 Dados do Índice Preço / Valor Patrimonial (P/VP) 

Conforme apresentado no capítulo dois do presente trabalho, este múltiplo 

indica, basicamente, o quanto os investidores estão dispostos a pagar pelo patrimônio 

líquido da empresa visada. A Tabela 5 mostra o índice nas janelas de tempo 

estudadas, também com colunas de delta que indica a variação entre o período à 

esquerda e o anterior a ele. Foram destacadas as variações entre o ano 2017 e 2014, 

2018 a 2014 e 2018 a junho de 2019, pois abarcam, respectivamente, o momento 

antes da aquisição, a variação até a consolidação e o comportamento após a compra 

da Somos. 

 

Tabela 5 – Índice Preço / Valor Patrimonial (P/VP) 

 

Fonte: elaboração própria com dados do site Fundamentus 

  

Conforme ilustrado pela Tabela 5, em 2015 a Cogna caiu menos que a média 

do setor. No ano de 2016, cresceu menos que seus pares e em 2017, também; desta 

vez, possivelmente por conta da intervenção do CADE na tentativa de compra da 

Yduqs. Em 2018, data da consolidação da compra da Somos Educação, a Cogna caiu 

bem mais do que a média do setor. Em março de 2019 conseguiu crescimento 

bastante maior do que a média, mas no semestre seguinte, voltou a mostrar índice, 

embora positivo, inferior à média do mercado. 

A variações consolidadas, em sua maioria, trazem boas notícias à Cogna. No 

período antes da compra da Somos Educação, entre 2014 e 2017, a empresa 

conseguiu cair menos do que a média do setor. Ao abranger o ano desta consolidação, 

a variação entre 2014 e 2018 não é positiva para a firma, mostrando que ela teve um 

desempenho pior do que o setor no período. Contudo, ao analisar-se apenas a 

aquisição no curto prazo, empresa fica basicamente na média do setor: 24,4% contra 

P/VP 2014 2015 ∆ 2016 ∆ 2017 ∆ 2018 ∆ mar/19 ∆ jun/19 ∆ Var 17 /14 Var 18/14 Var jun19/18

Cogna 2,12 1,13 -46,7% 1,47 30,1% 1,90 29,3% 0,91 -52,6% 1,08 20,0% 1,12 3,7% -10,4% -57,5% 24,4%

Yduqs 2,41 1,28 -46,9% 1,81 41,4% 3,35 85,1% 2,78 -17,0% 2,85 2,5% 2,95 3,5% 39,0% 15,4% 6,1%

Ser Educacional 5,13 1,10 -78,6% 2,17 97,3% 2,34 7,8% 1,22 -47,9% 1,54 26,2% 2,39 55,2% -54,4% -76,2% 95,9%

Ânima 4,45 1,67 -62,5% 1,69 1,2% 3,22 90,5% 2,05 -36,3% 2,13 3,9% 2,23 4,7% -27,6% -53,9% 8,8%

Média do Setor 3,53 1,30 -63,3% 1,79 37,8% 2,70 51,4% 1,74 -35,7% 1,90 9,4% 2,17 14,3% -23,5% -50,7% 25,0%
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25,0%. É interessante ver o grande destaque da Ser Educacional com 95,5% de 

aumento entre o P/VP de 2018 e o de junho de 2019. 

 

4.5.1.3 Dados do Índice Preço / Receita Líquida (P/RL) 

 Retomando os conceitos apresentados no capítulo dois, o Índice P/RL mede o 

quanto o mercado está disposto a pagar pelas receitas de uma empresa. Uma das 

motivações da aquisição da Somos Educação pela Cogna foi o ganho de sinergia 

esperado através do aumento de receitas, uma vez que, com as empresas unidas, 

haveria mais alunos atendidos.  

 

Tabela 6 – Índice Preço / Receita Líquida (P/RL) 

 

Fonte: elaboração própria com dados do site Fundamentus 

 

 A Tabela 6 mostra que no ano de 2015 o múltiplo da Cogna caiu menos do que 

a média do setor. Em 2016, cresceu menos que seus pares. O contrário aconteceu no 

ano seguinte, 2017, em que a empresa tem uma performance melhor do que a média. 

O mesmo desempenho não continua e ela cai mais do que a média do setor em 2018, 

ano da aquisição da Somos Educação. No primeiro trimestre de 2019, a empresa 

cresce mais do que o setor, mas no segundo mantem-se praticamente igual (apenas 

um ponto percentual menor). 

 As variações acumuladas, em sua maioria trazem boas notícias para a Cogna. 

Entre os anos 2014 e 2017, antes da aquisição analisada neste estudo de caso, a 

empresa teve um desempenho bem melhor do que a média do setor. Assim como 

ocorreu com o P/VP, ao englobar o ano de 2018 à variação, o P/RL da empresa cai 

mais do que a média do setor, contudo, no curto prazo da compra da Somos Educação 

(entre 2018 e junho de 2019) o P/RL é maior do que a média de seus pares. Também 

P/RL 2014 2015 ∆ 2016 ∆ 2017 ∆ 2018 ∆ mar/19 ∆ jun/19 ∆ Var 17 /14 Var 18/14 Var jun19/18

Cogna 19,73 10,62 -46,2% 10,84 2,1% 21,40 97,4% 7,51 -64,9% 9,37 24,8% 10,32 10,2% 8,5% -62,0% 37,5%

Yduqs 8,83 4,78 -45,9% 5,54 15,9% 11,09 100,1% 8,31 -25,0% 8,65 4,1% 9,36 8,2% 25,6% -5,9% 12,6%

Ser Educacional 15,75 3,53 -77,6% 7,44 110,7% 11,61 56,1% 5,63 -51,5% 7,75 37,8% 9,52 22,7% -26,3% -64,3% 69,1%

Ânima 12,55 5,17 -58,8% 4,36 -15,6% 8,12 86,1% 4,61 -43,2% 5,31 15,1% 5,37 1,2% -35,3% -63,2% 16,4%

Média do Setor 14,22 6,03 -57,6% 7,05 16,9% 13,06 85,3% 6,51 -50,1% 7,77 19,3% 8,64 11,2% -8,2% -54,2% 32,7%
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perante este múltiplo o resultado da Ser Educacional na última variação acumulada 

estudada é muito bom, 69,1%, puxando para cima a média do setor. 

 

4.5.2 Análise pelo Método DuPont 

O trabalho mostrará, a priori, a análise do ROE e depois o desmembrará 

segundo o método DuPont e estudará suas variáveis para entender com mais 

profundidade o comportamento deste retorno.  

 

4.5.2.1 Análise do ROE 

A Tabela 7 mostra que no ano de 2015 o ROE da Cogna teve performance boa, 

subiu mais do que a média do setor e em 2016 também. Em 2017, ano da recusa do 

CADE para compra da Yduqs, a variável caiu basicamente igual à média do setor, o 

mesmo ocorreu em 2018, ano da aquisição da Somos Educação. No primeiro 

trimestre de 2019, o ROE da Cogna sobe menos do que a média do setor, e em julho 

de 2019, cai menos. 

Tabela 7 – ROE do setor de educação superior privada brasileiro 

 

Fonte: elaboração própria com dados do site Fundamentus 

 

As variações acumuladas, em sua maioria, trazem boas notícias para a 

empresa. Entre 2014 e 2017 a empresa teve crescimento do ROE maior do que a 

média do setor e entre 2014 e 2018, conseguiu cair menos do que seus pares. 

Contudo, no curto prazo, desde a consolidação da aquisição da Somos Educação 

(2018) até o segundo trimeste de 2019, o aumento de ROE dela foi bastante inferior 

à média do setor. 

 

ROE 2014 2015 ∆ 2016 ∆ 2017 ∆ 2018 ∆ mar/19 ∆ jun/19 ∆ Var 17 /14 Var 18/14 Var jun19/18

Cogna 2,1% 2,4% 0,11 6,3% 1,65 2,6% -0,59 0,7% -0,72 1,5% 1,10 0,9% -0,40 0,21 -0,67 0,27

Yduqs 3,4% 2,4% -0,28 5,1% 1,10 -0,5% -1,09 0,6% -2,37 8,5% 12,50 6,4% -0,24 -1,14 -0,81 9,21

Ser Educacional 7,0% 0,7% -0,90 3,4% 4,06 0,3% -0,92 2,3% 6,86 3,7% 0,63 4,4% 0,21 -0,96 -0,68 0,98

Ânima 7,7% -0,9% -1,11 -5,7% 5,54 1,6% -1,27 -2,7% -2,75 5,4% -3,00 -2,5% -1,45 -0,80 -1,35 -0,09

Média do Setor 5,0% 1,1% -0,77 2,3% 0,97 1,0% -0,56 0,2% -0,78 4,8% 20,75 2,3% -0,51 -0,80 -0,96 9,61
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4.5.2.2 Método DuPont 

 Neste momento analisar-se-á as variáveis que compõem o ROE segundo o 

método DuPont: margem líquida, giro do ativo e multiplicador do capital próprio. O 

intuito é ver qual dos aspectos contribuiu mais para o rendimento da empresa e quais 

são aqueles a serem desenvolvidos com vias de alcançar melhor desempenho. A 

primeira variável a ser estudada será a margem líquida. 

 

4.5.2.2.1 Estudo da margem líquida  

A margem líquida é calculada através da razão entre lucro líquido e vendas. É 

muito útil para ver o quanto que as receitas da empresa realmente se efetivam em 

lucro para ela. 

A Tabela 8 mostra a margem líquida dos principais agentes do mercado de 

educação superior privada do Brasil. Em 2015 e 2016 a Cogna cresceu mais do que 

a média do setor. Em 2017 continua com o bom desempenho ao cair menos do que a 

média, mas, em 2018, ano da aquisição da Somos Educação, a empresa caiu mais 

do que a média do setor. No primeiro trimestre de 2019 a empresa cresce menos em 

margem comparado com a média de seus pares, mas, no segundo trimestre deste 

ano, retorna à boa performance, caindo menos do que a média do setor. 

 

Tabela 8 – Margem Líquida (ML) 

 

Fonte: elaboração própria com dados do site Fundamentus 

 

 As variações acumuladas são, em sua maioria, boas para a Cogna. Antes da 

aquisição da Somos Educação, tinha variação da margem líquida maior do que a 

média do setor. Ao englobar o ano de 2018, ao contrário do P/VP e P/RL, essa variável 

tem um bom resultado, caindo menos que a média do setor. Contudo, após a 

Margem Líquida 2014 2015 ∆ 2016 ∆ 2017 ∆ 2018 ∆ mar/19 ∆ jun/19 ∆ Var 17 /14 Var 18/14 Var jun19/18

Cogna 0,20 0,22 0,12 0,46 1,09 0,29 -0,38 0,06 -0,80 0,13 1,20 0,08 -0,36 0,46 -0,70 0,41

Yduqs 0,12 0,09 -0,27 0,16 0,72 -0,02 -1,10 0,02 -2,23 0,26 12,73 0,20 -0,21 -1,12 -0,85 9,82

Ser Educacional 0,21 0,02 -0,90 0,12 4,41 0,01 -0,88 0,10 6,27 0,18 0,78 0,18 -0,04 -0,93 -0,52 0,72

Ânima 0,22 -0,03 -1,13 -0,15 4,43 0,04 -1,26 -0,06 -2,56 0,13 -3,21 -0,06 -1,44 -0,82 -1,28 -0,03

Média do Setor 0,19 0,08 -0,59 0,15 0,92 0,08 -0,44 0,03 -0,63 0,18 4,89 0,10 -0,43 -0,57 -0,84 2,37
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consolidação da compra há uma variação de margem crescendo muito menos do que 

a média do mercado, 0,41 contra 2,37; levando a pensar que a empresa está com 

problemas de sinergia no que tange a ML. 

 Vale ressaltar o ganho de ML da Yduqs entre 2018 e junho de 2019. Este 

comportamento semelhante a um outlier ocorreu, pois, em 2017, ela quase foi 

comprada pela Cogna, tentativa impedida pelo CADE, mas que desencadeou ações 

defensivas da Yduqs como excesso de dividendos e bônus à diretoria, fazendo com 

que seus resultados tivessem desempenho muito ruim. No ano seguinte, sem o 

agravante da fusão, a empresa retomou a eficiência operacional: conseguiu se 

recuperar e apresentou margem líquida maior do que a média do setor nos dois 

períodos de 2019. No curto prazo, vê-se apenas o movimento de recuperação da 

Yduqs após a tentativa de união, por isso, o valor é tão discrepante. 

 

4.5.2.2.2 Estudo do giro do ativo 

O giro do ativo é calculado pela razão entre vendas e ativo total. Ele é uma boa 

métrica de eficiência do ativo, mede o quanto da estrutura da empresa corrobora em 

receita. 

 A Tabela 9 mostra como ele se comportou ao longo do período estudado. Em 

2015 e 2016, o giro do ativo da Cogna cresceu mais do que a média do setor. O 

movimento em 2017 e em 2018 - ano da tentativa frustrada de compra da Yduqs e 

aquisição consolidada da Somos Educação, respectivamente - foi o contrário: caiu 

mais do que a média do setor. No primeiro trimestre de 2019, a empresa caiu menos 

que a média e, no segundo, cresceu menos. 

Tabela 9 – Giro do Ativo  

 

Fonte: elaboração própria com dados do site Fundamentus 

  

Giro do Ativo 2014 2015 ∆ 2016 ∆ 2017 ∆ 2018 ∆ mar/19 ∆ jun/19 ∆ Var 17 /14 Var 18/14 Var jun19/18

Cogna 0,08 0,08 0,01 0,11 0,33 0,07 -0,32 0,06 -0,13 0,05 -0,13 0,05 -0,06 -0,09 -0,21 -0,18

Yduqs 0,19 0,16 -0,11 0,19 0,16 0,21 0,09 0,21 0,01 0,16 -0,22 0,17 0,04 0,12 0,14 -0,19

Ser Educacional 0,16 0,13 -0,22 0,14 0,07 0,12 -0,12 0,13 0,09 0,11 -0,16 0,13 0,15 -0,26 -0,19 -0,03

Ânima 0,22 0,18 -0,21 0,18 0,01 0,21 0,16 0,20 -0,01 0,14 -0,31 0,14 0,02 -0,08 -0,09 -0,29

Média do Setor 0,16 0,14 -0,16 0,15 0,12 0,15 -0,01 0,15 0,00 0,12 -0,23 0,12 0,05 -0,07 -0,06 -0,19
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Quanto às variações acumuladas. No período antes da consolidação, ela tinha 

giro do ativo quase igual à média do setor: -0,09 contra -0,07. Do mesmo jeito que 

P/VP e P/RL, ao englobar o ano de 2018 a variação do giro do ativo caiu muito mais 

do que a média do mercado, mostrando uma queda na eficiência da empresa. 

Curiosamente acompanhando o comportamento do P/VP, a variação do giro do ativo 

entre 2018 e 2019 se mantém quase igual à média do setor. 

 

4.5.2.2.3 Estudo do multiplicador do capital próprio 

 O multiplicador do capital próprio indica o grau de alavancagem de uma 

empresa. Neste trabalho, acompanhando o Método DuPont, fora calculado como a 

razão entre ativo total e patrimônio líquido. 

 Em 2015 e 2016 houve crescimento da alavancagem da Cogna em relação à 

média do setor. Assim como ocorreu com o giro do ativo, em 2017 e 2018 a empresa 

caiu mais que a média do mercado. No primeiro trimestre de 2019 o índice dela caiu 

menos do que seus pares e em junho de 2019 a variação do multiplicador do capital 

próprio da Cogna foi negativa enquanto todos os outros players aumentaram a 

alavancagem.  

 

Tabela 10 – Multiplicador do capital próprio  

 

Fonte: elaboração própria com dados do site Fundamentus 

 

 A variação acumulada da alavancagem da Cogna entre 2014 e 2017 ficou muito 

parecida com a média do setor. Ao englobar o ano de 2018 na variação, a 

alavancagem cai muito mais do que a média do mercado e, no curto prazo, após a 

aquisição a variável já volta a ter número muito parecido com a média do setor: -0,18 

contra -0,19. 

Giro do Ativo 2014 2015 ∆ 2016 ∆ 2017 ∆ 2018 ∆ mar/19 ∆ jun/19 ∆ Var 17 /14 Var 18/14 Var jun19/18

Cogna 0,08 0,08 0,01 0,11 0,33 0,07 -0,32 0,06 -0,13 0,05 -0,13 0,05 -0,06 -0,09 -0,21 -0,18

Yduqs 0,19 0,16 -0,11 0,19 0,16 0,21 0,09 0,21 0,01 0,16 -0,22 0,17 0,04 0,12 0,14 -0,19

Ser Educacional 0,16 0,13 -0,22 0,14 0,07 0,12 -0,12 0,13 0,09 0,11 -0,16 0,13 0,15 -0,26 -0,19 -0,03

Ânima 0,22 0,18 -0,21 0,18 0,01 0,21 0,16 0,20 -0,01 0,14 -0,31 0,14 0,02 -0,08 -0,09 -0,29

Média do Setor 0,16 0,14 -0,16 0,15 0,12 0,15 -0,01 0,15 0,00 0,12 -0,23 0,12 0,05 -0,07 -0,06 -0,19
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4.6 Resultados 

O trabalho buscou compreender se a aquisição da Somos Educação pela 

Cogna já mostra ganhos de sinergia no curto prazo. Para isso, utilizou-se avaliação 

relativa com os índices P/L, P/VP e P/RL e o método DuPont para avaliação do ROE. 

Viu-se que o múltiplo P/L não é indicado para o estudo do mercado de ensino 

superior no Brasil. Isso acontece por dois motivos, o primeiro é que o índice não pode 

ter valor negativo, seria uma inconsistência, e duas grandes empresas do setor 

(metade dos players) reportaram prejuízo em seus DREs. Outro problema é que as 

companhias, por vezes, mostraram lucro líquido muito pequeno e o denominador 

baixo resultou em um índice esdruxulamente alto, inviabilizando a análise. Não houve 

problemas na utilização dos múltiplos P/VP e P/RL.  

A Tabela 11 resume os resultados dos múltiplos estudados na avaliação 

relativa. O desempenho da empresa foi bom em 2015, conseguindo se sustentar 

diante de um período difícil para todo mercado. Em 2016, os dois índices têm mau 

resultando: a empresa cresceu menos que a média do setor. A variação do ano de 

2017 mostra que que suas receitas não foram afetadas pela negação do CADE à 

compra da Yduqs, mas o múltiplo P/VP caiu bem mais do que a média do setor.  

A compra da Somos Educação, 2018, impactou negativamente quase todas as 

variáveis estudadas neste capítulo. P/RL e P/VP caíram mais do que a média do setor, 

sendo que este tem o mesmo desempenho no período seguinte, melhorando em junho 

de 2019. O P/RL se recupera em no primeiro trimestre de 2019 e depois fica igual à 

média do setor.  

Tabela 11 – Resultado P/VP e P/RL  

 

Fonte: elaboração própria 

 

Resultado 

P/VP e P/RL
Variação 2015 Variação 2016 Variação 2017 Variação 2018

Variação 

mar/19

Variação 

jun/19

Variação 2014 

a 2017

Variação 2014 

a 2018

Variação 2018 

a jun/19

P/VP

Caiu menos 

que a média 

do setor

Cresceu menos 

que a média do 

setor

Cresceu menos 

que a média do 

setor

Caiu mais que 

a média do 

setor

Caiu mais que 

a média do 

setor

Caiu menos 

que a média 

do setor

Caiu menos 

que a média 

do setor

Caiu mais que 

a média do 

setor

Igual à média 

do setor

P/RL

Caiu menos 

que a média 

do setor

Cresceu menos 

que a média do 

setor

Cresceu mais 

que a média do 

setor

Caiu mais que 

a média do 

setor

Cresceu mais 

que a média 

do setor

Igual à média 

do setor

Cresceu mais 

que a média 

do setor

Caiu mais que 

a média do 

setor

Cresceu mais 

que a média 

do setor
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A variação dos múltiplos entre 2014 e 2017 mostra uma boa performance da 

Cogna: P/VP caiu menos que a média do setor e P/RL cresceu mais que seus pares. 

Pode-se ver, novamente, com a inclusão do ano da aquisição da Somos Educação os 

múltiplos se ressentem, mas ambos reagem já no curto prazo: Preço / Receita Líquida 

cresceu mais que os pares do mercado e P/VP está muitíssimo próximo à média do 

setor.   

 A Tabela 12 resume a análise que fora feita através do ROE. Utilizando-se do 

Método DuPont, pôde-se ver as variáveis que fizeram o ROE oscilar. Em 2015, 

espelhando o bom resultado de P/VP e P/RL, o ROE cresceu mais do que a média do 

setor, assim como todas as variáveis que o forma; a mesma coisa aconteceu na 

variação de 2016. Em 2017, o ROE da Cogna ficou muito similar à média do setor, 

sendo afetado positivamente pela ML (o insucesso na aquisição da Yduqs não afetou 

a margem líquida da Cogna) e negativamente pelo giro do ativo e o multiplicador do 

capital próprio. 

Ainda segundo a Tabela 12, a variação do ano 2018 foi muito impactada pela 

compra da Somos Educação, fazendo com que o ROE e todos seus componentes 

mostrassem má performance. No período subsequente, a Cogna teve retorno abaixo 

da média do setor, por conta do comportamento de sua margem líquida. Contudo, no 

segundo trimestre de 2019 já pode-se ver ganho de sinergia – apesar do mau 

desempenho mostrado na última variação acumulada do ROE -, pois a ML fez com 

que o ROE caísse menos que a média do setor. 

Tabela 12 – Análise de desempenho do ROE da Cogna pelo método DuPont  

 

Fonte: elaboração própria 

Análise do ROE da 

Cogna pelo 

método DuPont

Variação 2015 Variação 2016 Variação 2017 Variação 2018
Variação 

mar/19

Variação 

jun/19

Variação 2014 a 

2017

Variação 2014 

a 2018

Variação 2018 

a jun/19

ROE

Cresceu mais 

que a média 

do setor

Cresceu mais 

que a média 

do setor

Igual à média 

do setor

Caiu mais que 

a média do 

setor

Cresceu menos 

que a média do 

setor

Caiu menos 

que a média 

do setor

Cresceu mais 

que a média 

do setor

Caiu menos 

que a média 

do setor

Cresceu menos 

que a média do 

setor

Margem Líquida

Cresceu mais 

que a média 

do setor

Cresceu mais 

que a média 

do setor

Caiu menos 

que a média 

do setor

Caiu mais que 

a média do 

setor

Cresceu menos 

que a média do 

setor

Caiu menos 

que a média 

do setor

Cresceu mais 

que a média 

do setor

Caiu menos 

que a média 

do setor

Cresceu menos 

que a média do 

setor

Giro do Ativo

Cresceu mais 

que a média 

do setor

Cresceu mais 

que a média 

do setor

Caiu mais que 

a média do 

setor

Caiu mais que 

a média do 

setor

Caiu menos 

que a média 

do setor

Cresceu menos 

que a média do 

setor

Igual à média 

do setor

Caiu mais que 

a média do 

setor

Igual à média 

do setor

Multiplicador do 

Capital Próprio

Cresceu mais 

que a média 

do setor

Cresceu mais 

que a média 

do setor

Caiu mais que 

a média do 

setor

Caiu mais que 

a média do 

setor

Caiu menos 

que a média 

do setor

Caiu mais que 

a média do 

setor

Igual à média 

do setor

Caiu mais que 

a média do 

setor

Igual à média 

do setor
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A Tabela 12 apresenta também a variação consolidada entre 2014 a 2017 

mostra a boa performance do ROE da companhia, crescendo acima da média 

impulsionado pela margem líquida. Ao olhar a coluna seguinte, vê-se que a ML foi 

capaz de frear a queda da variação do ROE, fazendo com que caísse menos que a 

média do setor. No curto prazo, entre a compra da Somos Educação e o segundo 

trimestre de 2019, o ROE cresce menos que a média do setor, mais uma vez 

direcionado pela margem líquida da firma, mas há recuperação nas variáveis giro do 

ativo e multiplicador do capital próprio. 
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5. Conclusão 

 

O setor de educação superior privada no Brasil mostrou-se um oligopólio 

composto por empresas de histórico bastante semelhantes, focadas em crescimento 

por meio de F&A e com público alvo, em sua maioria, de baixa renda. 

O trabalho pretendeu fazer uma avaliação de desempenho de curto prazo da 

aquisição da Somos Educação pela Cogna, balizado pelos múltiplos P/L, P/VP e P/RL. 

Também foi utilizado o método DuPont que proporcionou melhor compreensão acerca 

do ROE da adquirente. 

Os ganhos de sinergia esperados não ficaram claros diante dos valores obtidos. 

A recuperação do múltiplo P/VP foi para um desempenho igual à média do setor, o 

que não pode ser visto realmente como um benefício diante da aquisição da Somos 

Educação.  

O ROE mostrou-se claramente direcionado pela margem líquida. Os ganhos de 

sinergia não estão muito claros no retorno, pois a melhora de ML fez com que o ROE 

acompanhasse o movimento – caiu menos que a média do setor – também mostrando 

bom desempenho. Contudo, a performance da margem líquida não foi suficientemente 

forte para garantir variação acumulada do ROE melhor do que a média do setor no 

período que abrange a data da consolidação da aquisição até junho de 2019; ainda 

que as duas outras variáveis (giro do ativo e multiplicador do capital próprio) 

mostrassem recuperação atingindo performance igual à dos seus pares. 

 O índice P/RL cresceu mais do que a média do setor na variação entre 2018 e 

junho de 2019. Foi o único indicador que realmente mostrou bom desempenho após 

aquisição. 

 Portanto, de modo geral, diante dos períodos abarcados neste estudo e a 

metodologia a ele aplicada, não se pode deveras concluir que houve ganhos de 

sinergia à Cogna com a compra da Somos Educação. 
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