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Belo Horizonte, 18 de setembro de 2013 - A Kroton Educacional S.A. (“Kroton” ou “Companhia”) - 

(BM&FBovespa: KROT3) - em cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº 358/2002, conforme alterada, 

comunica a seus acionistas, investidores e ao mercado em geral, a prévia dos resultados dos processos de 

captação e de rematrículas dos alunos de Graduação Presencial e a Distância do segundo semestre de 2013, 

assim como dados atualizados do Pronatec.  

Processos de Captação e Rematrícula 2S13 (data-base: 17/09/13) 

Os processos de captação e rematrícula do negócio de Graduação resultaram num desempenho recorde 

avaliando a soma das modalidades Presencial e EAD, que juntas ultrapassaram 97 mil alunos, superando, 

inclusive, as metas estabelecidas pela Companhia. Esse expressivo resultado pode ser atribuído às forças das 

marcas, ao reconhecimento da qualidade de ensino oferecida e à intensa dinâmica da força de vendas e ações 

comerciais desenvolvidas. O total de rematrículas (matriculas de alunos do segundo ao último semestre letivo) 

também apresentou um incremento em relação ao mesmo período de 2012, alcançando mais de 388 mil 

alunos. Ressalta-se ainda que essas evoluções foram observadas mesmo considerando que não houve 

aquisições ou abertura de novos campi presenciais no período, sendo que os 40 polos de EAD que entraram 

em operação no início desse ano contribuíram apenas de forma marginal. 

Neste sentido, vale destacar os seguintes indicadores: 

30.602 novos alunos de Graduação Presencial, 26% maior que o 2S12 
66.400 novos alunos de Graduação EAD, 33% maior que o 2S12 
127.659 alunos rematriculados de Graduação Presencial, 23% maior que o 2S12 
260.973 alunos rematriculados de Graduação EAD, 35% maior que o 2S12 
 

Com isso, a base total de alunos de Graduação aumentou 31% frente ao mesmo período de 2012, 

ultrapassando a marca de 485 mil alunos, patamar superior mesmo quando comparado com o registrado no 

final do processo de captação do início desse ano.  
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1 Cabe lembrar que no 4T12 foram registradas 4.919 matriculas e rematrículas de alunos que detinham pendências cadastrais no 3T12. Adicionando esse 

número a Base de Alunos 2012/2 (128.110+4.919=133.029), o crescimento para a Base de Alunos 2013/2 seria de 19%. 

 

Base Total de Alunos (data-base: 17/09/13) 

Considerando os resultados acima e o número de alunos de Pós-graduação (aproximadamente 40 mil), a base total da 

Kroton alcançou 526 mil alunos, equivalente a um crescimento de 2% frente ao 2T13 e de 28% frente a setembro de 2012.  

 

Pronatec (data-base: 17/09/13) 

A Kroton está sendo uma das pioneiras na oferta do Pronatec (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego), 

programa criado pelo Ministério da Educação (MEC) para expandir a oferta de cursos técnicos e profissionais de nível médio, 

e de cursos de formação inicial e continuada para trabalhadores brasileiros. Dentre as diversas iniciativas do Pronatec, a 

Companhia aderiu inicialmente ao bolsa-formação, aonde os alunos de cursos técnicos serão integralmente subsidiados pelo 

Governo Federal. Durante esse primeiro processo de captação, a Kroton está oferecendo 10 diferentes cursos em 20 

unidades de diversas regiões do país e alcançou 6.752 alunos que estão iniciando os estudos agora no mês de setembro, o 

que reforça o potencial desse novo negócio. 

 

Para mais informações, por favor, entre em contato com a área de Relações com Investidores: 

 

Carlos Lazar, José Eduardo Szuster ou Carolina Igi 

Telefone: + 55 (11) 3775.2288, +55 (11) 3775.2249 ou + 55 (11) 3775.2003 

Email: dri@kroton.com.br 


