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Disclaimer
O material divulgado pela Companhia reflete as expectativas dos administradores e poderá conter estimativas sobre eventos futuros.
Quaisquer informações, dados em geral, previsões ou planos futuros refletem estimativas e não podem ser tomados como dados concretos ou
promessa perante o mercado. A Ser Educacional não será responsável por quaisquer decisões de investimentos, operações ou alterações
nas posições dos investidores tomadas com base nas informações e dados aqui divulgados. Da mesma forma, fica claro que o material ora
divulgado poderá sofrer alterações sem prévio aviso.
O presente material foi elaborado pela Ser Educacional S.A. (“Ser Educacional" ou a "Companhia") de acordo com as mais rígidas normas
nacionais e internacionais aplicáveis ao setor e inclui determinadas declarações prospectivas que se baseiam, principalmente, nas atuais
expectativas e nas previsões da Ser Educacional quanto a acontecimentos futuros e tendências financeiras que atualmente afetam ou
poderiam vir a afetar o negócio da Ser Educacional, não representando, no entanto, garantias de desempenho no futuro. Elas estão
fundamentadas nas expectativas da administração, envolvendo uma série de riscos e incertezas em função dos quais a situação financeira
real e os resultados operacionais podem vir a diferir de maneira relevante dos resultados expressos nas declarações prospectivas. A Ser
Educacional não assume nenhuma obrigação no sentido de atualizar ou revisar publicamente qualquer declaração prospectiva.
Esta apresentação é divulgada exclusivamente para efeito de informação e não deve ser interpretada como solicitação ou oferta de compra ou
venda de ações ou instrumentos financeiros correlatos. De igual modo, esta apresentação não oferece recomendação referente a
investimento e tampouco deve ser considerada como se a oferecesse. Ela não diz respeito a objetivos específicos de investimento, situação
financeira ou necessidades particulares de nenhuma pessoa. Tampouco oferece declaração ou garantia, quer expressa, quer implícita, em
relação à exatidão, abrangência ou confiabilidade das informações nela contidas. Esta apresentação não deve ser considerada pelos
destinatários como elemento que substitua a opção de exercer seu próprio julgamento. Quaisquer opiniões expressas nesta apresentação
estão sujeitas a alteração sem aviso e a Ser Educacional não têm a obrigação de atualizar e manter em dia as informações nela contidas.
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Sobre a FAEL
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Faculdade Educacional da Lapa – FAEL
Lapa (PR)
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SOBRE A FAEL
Baseado em Lapa (PR), a Fael é uma das principais
instituições de ensino do Brasil dedicada a oferta de cursos
superiores 100% online por meio de polos parceiros

+90mil

Alunos de graduação e pós-graduação, dos quais 98%
matriculados por sua rede de polos parceiros*

+600

Polos parceiros ativos, sendo 2/3 com mais de 1 ano de
atividade

+245

Cursos de graduação e pós-graduação ofertados

Ampla rede de polos parceiros em todas as regiões do Brasil

Rede de polos e base de alunos diversificada
e complementar à Ser Educacional
Distribuição da rede de polos

NE
12,0%

NE
13,5%
N
15,6%

SE
23,3%

Distribuição da base de alunos de graduação

S
32,7%

CO
15,0%

* Inclui ~5mil alunos captados em acordos comerciais com terceiros

N
21,2%

SE
17,3%

S
35,2%

CO
14,3%
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MODELO OPERACIONAL EXCLUSIVAMENTE FOCADO NA
OFERTA DE CURSOS VIA REDE DE POLOS PARCEIROS
Estrutura completa de gestão e apoio ao desenvolvimento da rede de polos
Equipe dedicada ao crescimento da base de alunos por meio da atração de
novos polos e desenvolvimento de seus parceiros

Currículo 100% online durante todo o curso
Disciplinas mensais com agenda de atividades pré-estabelecidas
(calendário flexível para organização do polo)
Grade extracurricular presencial com encontro mensal
Programa de habilidades e competências circulares para garantir otimização dos
recursos do polo, assistente acadêmico e sala de aula

Polos remunerados por performance
Remuneração variável por volume de alunos captados e incluem bonificações
por metas especificas de vendas e assistência aos alunos
Planos customizados para polos
Plano local específico por polo – com apoio de mídia e bonificações especiais
para polos com elevadas taxas de crescimento que garantem sólido controle do
custo de aquisição de alunos
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CULTURA ORGANIZACIONAL DEDICADA À SATISFAÇÃO DOS
ALUNOS E DOS POLOS PARCEIROS
Agilidade comercial e de marketing e 100%
integrado ao Salesforce

Organização empresarial com foco em resultados

LMS próprio e plataforma plug and play de ensino

Sólidos indicadores de satisfação dos alunos
NPS

Modelo escalável e flexível para polos de todos os tamanhos

Satisfação
98%

86%

Foco na expansão acelerada da base de polos e alunos
Taxas de satisfação dos alunos
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Estrutura da transação
e racional estratégico
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RESUMO DA TRANSAÇÃO

Transação

▪ Contrato de Compra e Venda de Quotas
▪ Aquisição de 100% das cotas da da Sociedade Técnica Educacional da Lapa S.A. (“FAEL”)
pela subsidiária 3L Tecnologias Educacionais e Soluções Digitais S.A. (“3L Digital”)

Preço

▪ Valor nominal da transação: R$280,0 milhões
▪ Earnout a ser pago em 2 anos ao acionista fundador de até R$17,5 milhões por atingimento de metas acordadas entre as
partes, relacionadas à performance da Fael, integração com a Ser Educacional e participação no Comitê de Inovação

▪ Preço à Vista: Pagamento de R$280,0 milhões no fechamento da transação.
Estrutura

▪ Ajuste de preço pelo capital de giro e dívida líquida no closing da transação.
▪ Pagamento de Earnout ao acionista fundador de até R$17,5 milhões, com base em métricas especificadas em contrato a serem
pagas no segundo aniversário da transação.

Próximos Passos

▪ Transação sujeita a aprovação do CADE
▪ Concretização das cláusulas precedentes, comuns nesse formato de transação
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AQUISIÇÃO DA FAEL TORNARÁ O ENSINO DIGITAL RELEVANTE
NOS RESULTADOS DA SER EDUCACIONAL
Análise dos resultados pro forma da
combinação dos negócios
(data base dezembro 2020)*

Base de Alunos
(`000)

Receita líquida
(R$MM)

Ensino Digital Ser

54

112

Fael

90

Pro Forma Digital

144

268

58

22%

Ser Educacional

191

1.251

317

25%

Pro Forma Consolidado

281

1.407

337

24%

Participação do ensino digital no resultado
consolidado antes da aquisição

28%

9%

13%

Participação do ensino digital no resultado
consolidado pro forma

51%

19%

17%

+167%

156

EBITDA Ajustado Margem EBITDA
(R$MM)
ajustado (%)
38

+139%

20

34%
+90%

13%

Aumento da
representatividade
do ensino digital com
oportunidade para
geração de sinergias

* Resultados são ajustados pelos padrões contábeis da Ser Educacional e não necessariamente refletem os resultados registrados pelos vendedores
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FAEL TORNA A SER MAIS RELEVANTE NO ENSINO DIGITAL E
COM SÓLIDAS AVENIDAS DE GERAÇÃO DE SINERGIAS
Racional estratégico claro e amplas oportunidades de geração de sinergias

1

Rede de polos de alcance nacional e comparável aos maiores players
desse segmento no mercado

2

Criação de um novo modelo de gestão de polos parceiros em todas as
marcas Ser Educacional

3

Ampliação do portfólio de cursos disponíveis aos polos FAEL, com
destaque para os cursos de maior valor como saúde e engenharias

4

Aumento da escala operacional, com diluição do CAC e retaguarda

5

Efeito rede com a expansão da base de cursos na Ubíqua e distribuição
de cursos online no ecossistema Ser Educacional
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Ensino digital passa a ser relevante na Ser, otimizando sua posição em
um segmento de alto crescimento de mercado
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Otimização de custos e despesas administrativas e de marketing

Marcas regionais fortes e alcance nacional

Marcas por região
Norte

+ de 1.000 polos em operação que se tornarão multimarcas e
com um dos maiores portifólios de cursos do Brasil

Nordeste
Sul / Sudeste / Centro oeste
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Contatos Ser Educacional
Jânyo Diniz (CEO)
João Aguiar (CFO)
Rodrigo Alves (IRO)
Geraldo Soares (IRM)

Fone: +55 (11) 2769-3223
E-mail: ri@sereducacional.com
Website: www.sereducacional.com/ri
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