AQUISIÇÃO DA UNINORTE É NEUTRA
PARA RATING DA SER EDUCACIONAL
Fitch Ratings-Rio de Janeiro-18 April 2019: Para a Fitch Ratings, o anúncio da aquisição
de 100% do capital social da Sociedade de Desenvolvimento Cultural do Amazonas
Ltda. (Sodecam), mantenedora do Centro Universitário do Norte (UniNorte), com sede em
Manaus (AM), por meio de sua subsidiária integral Centro Nacional de Ensino Superior
Ltda. (Cenesup), não deverá afetar a qualidade de crédito da Ser Educacional S.A. (Ser). A
agência classifica a Ser e sua segunda emissão de debêntures, no montante de BRL200
milhões e com vencimento final em 2021, com o Rating Nacional de Longo Prazo 'AA(bra)' (AA menos (bra)). A Perspectiva do rating corporativo é Estável.
Na opinião da Fitch, a recente aquisição tem efeito limitado nos indicadores de
alavancagem financeira e na liquidez da Ser, dada a robusta posição de caixa da companhia
em 31 de dezembro de 2018, de BRL921 milhões, beneficiada pelo aporte de capital
realizado em 2017, no montante de BRL392 milhões. A agência já havia incorporado ao
seu cenário base anterior o fato de que a Ser utilizaria estes recursos para financiar a
expansão de suas operações, principalmente via crescimento inorgânico.
A aquisição fortalece a escala de negócios e de receitas da Ser na Região Norte. Anunciada
em 16 de abril de 2019, a transação prevê desembolso à vista de BRL185 milhões,
referente ao valor da aquisição, além de BRL9,8 milhões em assunção de dívida líquida
da UniNorte. A operação deverá ser liquidada quando de sua aprovação pelo Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
De acordo com a metodologia e com as estimativas da Fitch, a alavancagem pro forma pósaquisição, medida pelo índice dívida líquida ajustada/EBITDAR, ficará próxima a 1,0 vez,
frente ao índice de 0,3 vez reportado ao final de 2018. Este índice continua bem abaixo do
considerado pela agência para um potencial rebaixamento da classificação da empresa —
estipulado em 3,0 vezes, de forma sustentável.
A Fitch também espera que a Ser mantenha uma reserva de caixa compatível com os
vencimentos de dívida dos próximos 12 meses. Em 31 de dezembro de 2018, a companhia
reportou caixa de BRL921 milhões e dívida total ajustada de BRL1,0 bilhão, que incluía
BRL376 milhões em obrigações com aluguel, conforme a metodologia da agência. A dívida
a vencer até 2022 é de BRL488 milhões. A cobertura da dívida de curto prazo pelas
reservas de caixa era de 3,9 vezes ao final de 2018, e a Fitch acredita que este indicador
permanecerá acima de 1,0 vez, em bases sustentáveis.
A UniNorte possui cerca de 25,2 mil alunos matriculados no ensino superior, sendo 23,2
mil na graduação e 1,9 mil na pós-graduação, distribuídos em seus três campi e em
oitenta cursos de ensino superior. A instituição oferece cursos de Engenharia, Direito e
Administração, além de outros nas áreas de Humanas, Exatas e Saúde — exceto Medicina
—, com tíquete médio líquido total em torno de BRL548, que se compara ao de BRL700 da
Ser, ao final de 2018. A UniNorte possui aproximadamente 20% de sua base de alunos de
graduação com financiamentos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e, em 2018,
cerca de 60% de seus cursos apresentavam Conceito Preliminar de Curso (CPC) 4 pelo
Ministério da Educação (MEC), frente a 42% da Ser.
A rentabilidade da UniNorte é inferior à da Ser — margem de EBITDA de 11,3% em 2018,
frente aos 24,7% da Ser —, o que resulta em importante desafio para a segunda de
rentabilizar adequadamente este ativo recém-adquirido, a fim de elevar as margens da

UniNorte a patamares mais próximos aos seus. Em 2018, a receita líquida e o EBITDA da Ser
foram de BRL1,3 bilhão e de BRL312 milhões, respectivamente, frente a BRL166 milhões
e BRL18,7 milhões da UniNorte.
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