
 

 

Grupo Anima compra Universidade São Judas Tadeu por R$ 320 milhões 
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Depois de muitas idas e vindas, quase quatro anos negociando com concorrentes e fundos de 

investimento, a Universidade São Judas Tadeu, uma tradicional instituição da capital paulista, mudou de 

mãos. A empresa, fundada pela família Mesquita no bairro da Mooca, em 1947, foi vendida para o Grupo 

Anima, por R$ 320 milhões. Essa é a primeira aquisição do grupo depois de sua abertura de capital, em 

outubro do ano passado, quando captou R$ 468 milhões. A compra precisa passar por aprovação do 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).  

Mas não é apenas isso que faz o negócio ser emblemático para o Anima. A aquisição da São Judas, com 

25,8 mil alunos em 35 cursos, marca a entrada do grupo no território mais disputado do segmento de 

educação: a cidade de São Paulo. Só a capital tem 759 mil alunos matriculados em instituições privadas de 

ensino superior – é mais do que todo o Estado de Minas Gerais, com 446 mil estudantes. "Com certeza é 

um marco. Não podíamos ficar de fora do maior mercado de Educação do País", diz Marcelo Battistela 

Bueno, vice presidente da Anima.   

As conversas com a família Mesquita começaram no mês seguinte à abertura de capital. Esse não era um 

negócio simples de se concretizar, já que a proposta precisava convencer dois filhos do fundador, uma nora 

e cinco netos. "Recebemos muitas propostas desde que decidimos vender a empresa, mas nenhuma delas 

tinha um nível financeiro compatível com o que estávamos oferecendo", diz José Reinaldo Mesquita, de 49 

anos, um dos netos do fundador Alberto Mesquita de Camargo e reitor da São Judas – função que ele 

continuará exercendo sob o comando dos novos donos.  

"A Anima pagou caro mas levou uma das mais cobiçadas instituições de ensino do País", diz o consultor 

Carlos Monteiro, especializado em educação. Considerando-se que a São Judas foi vendida com um caixa 

de R$ 9,8 milhões, o grupo Anima desembolsou R$ 12 mil por aluno. Em agosto do ano passado, a Laureate 

pagou R$ 14,7 mil por estudante da paulistana FMU. No mês seguinte, para ficar com a Uniseb, a Estácio 

desembolsou R$ 16,2 mil por aluno. 

"Compramos uma empresa redonda, muito bem tocada e que vinha crescendo ao longo dos anos", justifica 

Battistela. A São Judas faturou R$ 182,8 milhões no ano passado e registrou um lucro operacional de R$ 

32,2 milhões. Segundo dados do Ministério da Educação (MEC), o índice de qualidade acadêmica da 

instituição foi de 2,79 em 2012 – numa escala que vai de 1 a 5. 



 

 

O discurso dos executivos da Anima no mercado é de que sua estratégia não é pautada pelo crescimento a 

qualquer custo, para ganho de escala, e sim na qualidade do ensino – o que lhe permite cobrar 

mensalidades mais caras. O valor médio pago pelos alunos da São Judas é de R$ 955. O ticket médio da 

Anhanguera, por exemplo, foi de R$ 341,8 no ano passado. 

A ideia dos sócios da Anima é criar uma instituição que não esteja focada no ensino superior para a classe 

C, com um programa abrangente de cursos de graduação e pós graduação. 

O grupo é dono das universidades Una e Unibh, de Belo Horizonte, além da Unimonte, de Santos. A Anima 

também tem 50% de participação na HSM, instituição de educação corporativa que tem como outro 

proprietário o Grupo RBS. 

Abertura de capital. A trajetória do Grupo Anima rumo à Bolsa começou a ser escrita em abril de 2012, 

quando a BR Investimentos, do economista Paulo Guedes, comprou um terço das ações por R$ 100 

milhões e acabou com uma disputa entre minoritários que já durava quase uma década. Depois de entrar 

no capital da empresa, Guedes, fundador do Ibmec e do banco Pactual, conseguiu comprar a fatia de 

quatro acionistas que brigavam na Justiça com os outros sócios por discordar dos rumos da empresa.  

Com as brigas sanadas, a empresa aposta no crescimento. O grupo avalia instituições em 42 cidades.. Em 

São Paulo, a meta é expandir os campi da São Judas e abrir novas unidades, sob a mesma marca. "O setor 

está evoluindo de forma que será difícil alguma faculdade estar sozinha, será preciso que ela faça parte de 

um grupo", disse o presidente da Anima, Daniel Castanho.  

 


