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Fusões e Aquisições no Ensino Superior

1999 2004 2005 2007 2009 2010 2014 2015 2020

Criação do Fundo de 
Financiamento 

Estudantil (FIES) com 
o intuito de auxiliar 

pessoas de baixa 
renda a ingressar no 

Ensino Superior.

Entre 1999 e 2004, o 
número de matrículas em 

instituições privadas 
cresceu de 1,5 milhão 

para 3 milhões.

Aquisição de 51% da 
Anhembi Morumbi 

pela Laureate marca 
o início de um longo 

período de 
consolidação do 

setor.

Anhanguera 
Educacional, Kroton, 

Estácio Participações e 
SEB realizam abertura de 
capital (IPO) e levantam 
cerca de R$ 1,2 bilhão.

Entre 2005 e 
2009, foram 

registradas 78 
transações.

O FIES foi expandido e novos 
contratos foram fechados 

(Detalhes Pág. 3), oferecendo 
uma nova oportunidade de 

crescimento das Instituições de 
Ensino Superior.

Entre 2010 e 2014, 
foram registradas 83 

transações.
Kroton adquire a 

Anhanguera.

Redução de 60% dos 
contratos fechados no FIES 
em relação a 2014 devido a 

alguns critérios impostos 
pelo MEC e FNDE, 

causando um impacto na 
receita das Faculdades. Em 
paralelo, é percebido um 

aumento na inadimplência 
do FIES.

A redução significativa do 
FIES faz com que os grandes 
grupos priorizem cada vez 

mais operações rentáveis, ao 
invés de volume de alunos. 
As faculdades de medicina 

são cada vez mais atraentes.
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Evolução do FIES

Número de Contratos Fechados do FIES

Fonte: FNDE

Histórico Inadimplência FIES

Contratos atrasados por pelo menos 90 dias  em razão 
de contratos em amortização.

Milhares de alunos
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Principais players do setor no Brasil 

Maior grupo do setor de Ensino Superior 
voltado para saúde.

✓ Alunos: 40,6 mil (2020)

✓ Vagas anuais de medicina: 2143 (2020)

✓ Valor do negócio*: R$ 11,5 bilhões

Realizou importantes aquisições que 
contribuíram para o aumento das vagas 
de medicina, como a IPEC (ago/2019), 
UniRedentor (nov/2019), UniSL
(fev/2020) e FCMPB (ago/2020).

Um dos maiores grupos em relação a base 
de alunos.

✓ Alunos: 633 mil (2020) 

✓ Vagas anuais de medicina: 1333 (2020)

✓ Valor do negócio: R$ 12,1 bilhões

Realizou aquisições do Grupo Athenas 
(jun/2020), UniToledo (set/2019) e 
Adtalem (out/2019).

Presente em 7 estados brasileiros. 
Realizou IPO em 2013.

✓ Alunos: 125,8 mil (2020)

✓ Vagas anuais de medicina: 1045 (2020)

✓ Valor do negócio: R$ 3,3 bilhões

Entre 2016 e 2020, realizou 10 aquisições 
visando o aumento na base de alunos e a 
estruturação da vertical de saúde.

Formada pela Kroton, Saber, Vasta e 
Platos. Atende cerca de 2,3 milhões de 
alunos.

✓ Alunos: 821 mil no segmento de 
Ensino Superior (2019)

✓ Valor do negócio: R$ 16,7 bilhões

Em 2014, a Kroton adquiriu a Anhanguera 
e, em 2018, a Somos (Educação básica) 
por R$ 4,6 bilhões.

IPO em 2013 e conta com seis Instituições 
de Ensino Superior espalhadas pelo Brasil.

✓ Alunos: 177 mil (2019)

✓ Vagas anuais de medicina: 412 (2020) 

✓ Valor do negócio: R$ 2,4 bilhões

Adquiriu a UniNorte (abril/2019) por R$ 
194,8 milhões e a FACIMED (ago/2020) 
por R$ 150 milhões.

Grupo de capital fechado fundado em 
1965.

✓ Alunos: Aproximadamente 350 mil

Realizou relevantes aquisições, como a da 
Universidade Positivo (mar/2020), que 
conta com o curso de Medicina, Braz 
Cubas (fev/2020), Unipê (jun/2018), entre 
outras.

(*) Valor do Negócio = Enterprise Value (EV)
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Mercado de cursos de Medicina

Fontes: Demografia Médica 2018 / Escolas Médicas / Conselho Federal de Medicina

349 faculdades 
de medicina

35,9 mil vagas
490 mil 

médicos em 
atividade

Porém, existe alta concentração geográfica, especialmente no Sudeste:

O Brasil possui:

2,81

Apesar do crescimento nos 
últimos anos, ainda existe 

carência de médicos,  
especialmente no Norte & 

Nordeste do país
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Valor da vaga de medicina 
Adição de valor na cadeia

Preço de 
Aquisição*

R$ 1,4 milhão

Bolsa de 
valores* 

R$ 2,9 milhões

Valorização 2x

✓ O foco dos grandes players por adquirir cursos mais rentáveis tornou as faculdades de medicina ainda 
mais atrativas, já que possuem altas mensalidades (média de R$ 8 mil) e baixas evasão e inadimplência.

✓ A alta valorização das Companhias de capital aberto em bolsa permite a prática de preços de aquisição 
atrativos:

* Valores arredondados. Detalhes nas paginas 7 e 8
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Anexo 1
Transações de vagas de medicina

✓ Nas transações mapeadas entre 2019 e 2020 (tabela acima), foi pago uma média de R$ 1,4 milhão por vaga.

✓ Calculamos da seguinte forma:
✓ Valor pago pelas vagas existentes de medicina por diferença (considerando R$ 15 mil por alunos de outros cursos);
✓ Valor a ser pago via earnout para as novas Vagas de Medicina.

✓ Os preços de aquisição praticados nos últimos meses refletem a alta atratividade das Faculdades de Medicina. A tendência é 
que essa atratividade se mantenha, com altos múltiplos praticados.

✓ Variáveis como valor da mensalidade e maturação do curso refletem diretamente no preço de aquisição.

(*) Não consideramos na Avaliação por múltiplos, já que a Anima não divulgou o valor a ser pago.

Data Comprador Faculdade Existentes Novas

Múltiplo vaga 

medicina (R$ 

mil)

ago/19 Ânima Educação UNIAGES 85 50 882,1                 

ago/19 Afya Educacional IPEC 120 - 900,0                 

nov/19 Afya Educacional UniRedentor 112 - 2.008,9             

fev/20 Afya Educacional UniSL 182 100 1.013,2             

jun/20 Yduqs Athenas - 300 600,0                 

jul/20 Ânima Educação UniFG 50 50* 1.526,0             

ago/20 Ser Educacional FACIMED 75 - 1.549,0             

ago/20 Afya Educacional FCMPB 157 - 2.420,4             

ago/20 Afya Educacional FESAR 120 - 2.047,8             

Média 1.438,6             

 Vagas Medicina 
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Anexo 2
Valor da vaga de medicina: Cias de capital aberto

Para chegarmos no múltiplo por vaga das Companhias de capital aberto, fizemos a seguinte avaliação:

✓ Consideramos um múltiplo por aluno de outros cursos em R$ 20 mil, cursos preparatórios (AFYA) em R$ 10 mil e 
alunos EAD (YDUQS) em R$ 7,4 mil.

✓ Calculamos o Valor do Negócio de Medicina pela diferença entre o Valor do negócio Total (marcado a mercado) e o 
Valor do Negócio dos outros cursos;

✓ Dividimos o Valor Negócio Medicina pela respectiva quantidade de vagas anuais;

= Média de R$ 2,9 milhões por vaga de medicina.

✓ Não consideramos os outros players relevantes (página 4) pelos seguintes motivos:
✓ SER: Não foi identificado a quantidade de alunos de medicina. 
✓ COGNA: Peso relevante em outros negócios (Ensino básico e Sistemas de Ensino).
✓ Cruzeiro do Sul: Capital fechado.

(*) Vagas Autorizadas

IES
 Múltiplo 

Aluno  

 Múltiplo 

Aluno EAD 

 Múltiplo Aluno 

Preparatório 

 EV Total 

(Bolsa) 

 EV 

Sem Medicina 
 EV 

Vagas 

anuais*

Múltiplo

Vaga

Estácio Participações S.A 20 7,4 N/A 12.175 8.615 3.560 1.333 2,7          

AFYA Limited (Nasdaq) 20 N/A 10 11.551 509 11.042 2.143 5,2          

Ânima Educação 20 N/A N/A 3.330 2.442 888 1.045 0,8          

Média 2,9          

Medicina (R$ milhões)R$ mil R$ milhões



2020

Entendimento 
da estrutura de 

transação
pretendida / 
Identificação 
de potenciais 
investidores

Avaliação 
econômica 
(Valuation)

Elaboração de 
materiais de 

Apresentação 

Abordagem e 
interação com 

os Investidores.

Apoio ativo na 
negociação 

com os 
Investidores, 
até o final do 

processo

Coordenação 
de todo o 

processo, em 
conjunto com 

advogados.

Fase 1
Preparação

Fase 2
Execução

Fusões e Aquisições
A Ondina Investimentos pode apoiar em todo o processo de 
aporte para crescimento ou venda do Negócio

9Ondina Investimentos 



Credenciais Ondina Investimentos

2020

A Ondina e seus integrantes possuem larga experiência em projetos semelhantes
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