
 

 

Anima compra São Judas por R$ 320 milhões  

 

Por Beth Koike, Talita Moreira e Tatiane Bortolozi | De São Paulo 

Jornal Valor Econômico 

Data: 11/04/2014 

 

Cinco meses após sua oferta inicial de ações, a Anima fechou por R$ 320 milhões a compra da Universidade 

São Judas Tadeu - um dos ativos mais cobiçados do setor por não ter endividamento e ter um nome forte 

em São Paulo. 

Um dos projetos da Anima é abrir novas unidades da São Judas na capital e interior de São Paulo, além de 

entrar em ensino a distância. "Expandimos nossa presença no interior de Minas Gerais com a Una. 

Pretendemos fazer o mesmo com a São Judas em São Paulo", disse Marcelo Battistella Bueno, diretor de 

novos negócios da Anima. Hoje, a São Judas tem dois campi nos bairros da Mooca e Butantã, que juntos 

abrigam 25 mil alunos. 

A Anima pagou R$ 12,8 mil por aluno. Trata-se de um dos maiores valores fechados no setor levando-se 

em consideração esse critério. "Preferimos não considerar essa métrica de alunos e sim o potencial de 

crescimento da instituição e as sinergias possíveis", disse Bueno. A companhia estima sinergias de R$ 12 

milhões por ano com otimização do modelo acadêmico, integração do centro de serviço compartilhado e 

de gestão corporativa. Em 2013, a São Judas teve lucro de R$ 26 milhões, alta de 73% em relação a 2012. 

A São Judas tem 23% de sua base de alunos estudando com Fies, financiamento estudantil. Segundo 

Bueno, esse percentual pode subir para 40%, patamar da Anima. 

A aproximação entre a Anima e a São Judas começou quando o grupo mineiro ainda preparava o IPO, que 

ocorreu em novembro e levantou R$ 504 milhões. Mas há cerca de três anos, os fundadores da São Judas, 

a família Mesquita, já vinham conversando com o mercado. Entre 2011 e 2012, a família negociou com 

Laureate, Kroton e Estácio, mas as tratativas não avançaram porque os fundadores ainda não tinham 

amadurecido a ideia da venda, segundo fontes do setor. Em 2012, a família Mesquita contratou a butique 

de investimentos Singular para assessorá-la na transação, que também atraiu interesse da gestora de 

private equity Providence. A Anima foi assessorada pelo Itaú BBA. 

A Anima, por sua vez, buscava uma operação com marca forte e boa reputação para entrar em São Paulo. 

A combinação de interesses impulsionou as conversas. "A São Judas tem um perfil bem semelhante ao das 

nossas instituições", disse Bueno. O valor da mensalidade do curso de administração na São Judas é de R$ 

955; na Una é R$ 833; na Uni-BH, R$ 844; e na Unimonte, R$ 747. 

Criada em 1971, a São Judas teve receita de R$ 182,8 milhões e lucro operacional ajustado de R$ 32,2 

milhões, com margem de 17,6%, no ano passado. Após a aquisição, a Anima Educação passa a ter 81,2 mil 

alunos (sem Pronatec) e a receita de 2013, incluindo a São Judas, seria de R$ 644,1 milhões. 


