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COMUNICADO AO MERCADO
PROCESSO DE ADMISSÃO PARA O 2º SEMESTRE DE 2019

A Anima Holding S.A. (“Ânima Educação”), companhia aberta de capital autorizado, em
atendimento ao disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n° 358, de 3
de janeiro de 2002, conforme alterada, informa aos seus investidores e ao mercado em geral os
resultados do processo de admissão de alunos do segundo semestre de 2019.
Neste segundo semestre de 2019 matriculamos 15,3 mil novos alunos de graduação, -0,3% versus
o mesmo período do ano anterior, ou -4,2% excluindo UniAges.
As 8 novas unidades abertas em 2019-1, no âmbito do Plano de Crescimento Orgânico - Q2A,
foram responsáveis por 1,4 mil novos alunos, ou 8,8% do total da captação em Graduação,
desempenho esse superior aos seus planos de negócios.
Intake Graduação
(em milhares de alunos)

Graduação

Captação
nos mesmos
campi

Unidades
abertas em
2019 ¹

Aquisições ²

13,4

1,4

0,6

Consolidado

%AH

15,3

-0,3%

¹ Inclui unidades abertas em 2019.1 (Vila Leopoldina, Santana, Guarulhos, São Bernardo do Campo, Cubatão, Florianópolis Continente,
Conselheiro Lafaiete, Itumbiara). Não inclui as aquisições realizadas em 2018 (CESUC, Faculdade Jangada e FACED)
² Considera a aquisição da UniAges realizada em agosto de 2019.

A reversão da tendência do nosso ticket médio é nossa prioridade e vem sendo foco permanente
das discussões internas em todas as instâncias da Companhia. Apesar de um ambiente ainda
desafiador e reduzida participação de financiamento público, pela primeira vez em 4 anos,
conquistamos um ticket médio de ingressantes acima do ano anterior, fruto de uma série de
iniciativas internas. Sabemos que é um primeiro passo de uma longa trajetória, mas o
aprendizado tem contribuído muito com o amadurecimento e fortalecimento de nossos
processos internos.
Dos 15,3 mil alunos matriculados da graduação, 11,4 mil (74,4%) são pagantes sem qualquer tipo
de financiamento (ou 75,1% excluindo a UniAges). Dos demais 3,9 mil alunos, 0,8 mil (5,5%)
ingressaram utilizando financiamento privado - Pravaler, enquanto 1,3 mil (8,6%) utilizaram

financiamento público – FIES (ou 7,7% excluindo a UniAges), e 1,8 mil (11,6 %) ingressaram
através do Programa de bolsas do governo federal – ProUni (ou 11,5% excluindo a UniAges).
Em virtude de mais um recorde na redução de nossas taxas de evasão, comemoramos um
crescimento de 10,3% em nossa base de alunos, atingindo 112,8 mil matrículas no segundo
semestre de 2019 (ou +5,6% e 108,0 mil alunos excluindo a UniAges). A contínua melhora nas
taxas de retenção, especialmente impactadas pelos resultados do projeto J2A (Jornada do Aluno
Ânima), é mais um importante indicador da maturidade de nossos processos de gestão.
Base Alunos (em milhares de alunos)
Graduação
Outros
Total

2018-2

2019-2

%AH

95,0
7,3
102,3

106,6
6,2
112,8

12,2%
-14,5%
10,3%

Seguimos dedicados ao nosso projeto e à implementação das 5 prioridades de curto prazo
escolhidas para 2019 e 2020: centralidade do aluno em uma jornada de sucesso de seu projeto
de vida (J2A); ensino de qualidade por competências e pioneirismo do modelo híbrido (E2A);
gestão de pessoas com a construção da jornada docente e a vivência dos 8 princípios Ânima no
dia a dia de toda a Companhia; crescimento sustentável com a evolução do nosso projeto de
expansão (Q2A); e jornada de transformação digital através de um novo modelo de negócios, com
desenho organizacional moderno, leve, simples e ágil.
Reafirmamos nossa missão de Transformar o País pela Educação com foco na entrega de
resultados e geração de valor crescentes e sustentáveis a nossos stakeholders.
A Ânima Educação está à disposição para eventuais esclarecimentos ou sugestões através do
Departamento de Relações com Investidores:
Fone: + 55 11 4302-2611
www.animaeducacao.com.br/ri

e-mail: ri@animaeducacao.com.br
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