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Cogna ON (COGN3)

Destaques

Após quedas expressivas no mês de Março, o movimento de recuperação para o

setor de Educação parece ser pontual, em virtude da alta volatidade do mercado. Em

todo caso, a realização das aulas presenciais no formato a distância pode impulsionar

o segmento de EAD para os próximos trimestres, nesse sentido Yduqs e Cogna

possuem as maiores plataformas do país.

A Conga se destaca entre as empresas educacionais principalmente pelo seu forte

poder de execução e agilidade do management, que conseguiu reestruturar a

empresa diante das mudanças econômicas e regulatórias do setor. Além disso a

empresa conta com: (i) escala; (ii) forte atuação tanto em EAD (ensino a distancia),

que ganhou bastante força durante a quarentena, quanto presencial; (iii) confortável

quadro financeiro.

Destacamos a estratégia do management para ampliar sua atuação. A Cogna se

posiciona como uma das candidatas para a consolidação desse segmento de ensino

básico. O segmento ainda é pulverizado, mas conta com um ticket médio por aluno

mais elevado. É um segmento ainda pouco explorado para a companhia, com

estratégias de execução diferente do ensino superior, mas acreditamos na capacidade

de entrega de seu management. Em seu resultado do 1T20, A companhia novamente

apresentou resultados com pressão em margens, grande provisão de créditos de

liquidação duvidosa e queda no número de alunos do segmento presencial. Por mais

que a dívida líquida tenha se reduzido no período, o Ebitda da companhia deverá ser

severamente impactado com os efeitos do coronavírus no 2T20, elevando a

preocupação com o índice de alavancagem, tendo em vista que o IPO da Vasta não

deverá ocorrer tão cedo com o mercado de capitais desaquecido.

Tese de Investimento

(i) Execução consistente do management

(ii) Consolidação do setor de educação básica

(iii) IPO da Saber pode destravar valor no curto 

prazo
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