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COMUNICADO AO MERCADO 
Resultado da Captação 2019.2 

 

A Estácio Participações S.A. (“Companhia”) - (B3: YDUQ3; OTC: YDUQY) informa a seus acionistas, 

investidores e ao mercado em geral, os resultados do processo de captação de alunos do segundo 

semestre de 2019.  

 

Fig. 1 - Indicação de expectativa para a Captação 2019.2 
 

 

Encerramos a fase de captação do período 2019.2 com desempenho acima de nossa estimativa 

para o VOLUME captado (fig. 1). Nessa captação, conquistamos 40.762 alunos a mais em relação à 

captação de 2018.2 – um crescimento de 45% (fig. 2). 

Ressaltamos a recuperação do segmento presencial, com crescimento de 7.589 novos alunos no 

período (+20% na comparação com 2018.2) e a manutenção do forte ritmo de crescimento no 

segmento EAD + Flex, com adição de 33.173 novos alunos (+62% na comparação com 2018.2). 

A captação cresceu em todas as geografias, com resultados relevantes vindos de novos cursos e de 

uma postura comercial mais agressiva em mercados específicos. Como consequência, os números 

preliminares do ticket médio do período apontam para uma queda, dentro do intervalo indicado na 

figura 1. O ticket médio do período será informado juntamente com a divulgação dos resultados do 

terceiro trimestre de 2019. 

 



 
 

 

 

 Figura 2 - Resultado da captação para a Graduação 
 

Segmento 
Captação 

2018.2 
Captação 

2019.2 
Var. % 
anual 

Presencial 38.148 45.737 +20% 

EAD + Flex 53.443 86.616 +62% 

Total 91.591 132.353 +45% 
 

 

A base de alunos de graduação atingiu 495.293 alunos ao final de setembro-2019, com crescimento 

de 10% sobre igual período de 2018 (fig. 3). A base de graduação presencial ex-FIES cresceu 6%. 

 

Figura 3: Base Total de alunos de Graduação 
 

Segmento Set-2018 Set-2019 
Var. % 
anual 

FIES 64.700 40.769 -37% 

Presencial ex-FIES 223.005 237.154 +6% 

EAD + Flex 162.492 217.370 +34% 

Total 450.197 495.293 +10% 

 

 

 

Rio de Janeiro, 10 de outubro de 2019 

Gustavo Zeno 

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores 
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NOTICE TO THE MARKET 
2019.2 Intake Results 

 

Estácio Participações S.A. ("Company") - (B3: YDUQ3; OTC: YDUQY), hereby informs the market and 

the general public the results of its intake season from the second semester 2019. 

 

Figure 1 – Expectations for 2019.2 Intake 
 

 

The Company closed 2019.2 intake season performing above our estimates in terms of volume 

(figure 1). This season, the Company attracted 40,762 more students when compared to 2018.2 

intake cycle – a sharp increase of 45% (figure 2).   

We highlight the recovery of the on-campus segment, up by 7,589 students or +20% YoY when 

compared to 2018.2 and the still strong growth pace of Distance Learning (DL) + Flex – up by 33,173 

students or 62% YoY when compared to 2018.2 cycle. 

The intake grew in all regions, with impressive results from new courses and a more aggressive 

approach in some specific market. As a result, the preliminary figures for average ticket show a 

reduction, but within the estimate highlighted in figure 1. The average ticket will be release along 

with the 3Q19 results.  

 

 

 



 
Figure 2 – Undergraduate 2019.2 Intake Results 

 

 
Segment 

2018.2 
Intake 

2019.2  
Intake 

YoY % 

On-campus 38,148 45,737 +20% 

DL + Flex 53,443 86,616 +62% 

Total 91,591 132,353 +45% 

 

At the end of September 2019, our undergraduate student base reached 495.293 students, a 10% 

increase over the same period 2018 (figure 3). Student base ‘ex-FIES’ for on-campus undergraduate 

grew by 6%. 

 

Figure 3: Total Undergraduate Student Base 
 

Segment Sep-2018 Set-2019 YoY % 

FIES 64,700 40,769 -37% 

On-campus (ex-FIES) 223,005 237,154 +6% 

DL + Flex 162,492 217,370 +34% 

Total 450,197 495,293 +10% 

 

 

 

Rio de Janeiro, October 10th 2019 

Gustavo Zeno 

CFO and Investor Relation Officer 
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