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O grupo Anima, um dos maiores do setor de ensino de Minas Gerais, com o controle de 
instituições que somadas, faturam na faixa de R$ 260 milhões e 38 mil alunos, cresceu nos 
últimos oito anos via aquisições e seu controlador, o empresário Daniel Castanho, continua 
apostando nessa estratégia. Mas, paralelamente, enfrenta uma disputa difícil com sócios 
minoritários.  
 
Com origem em São Paulo, o grupo comprou em 2003 a UNA, hoje com 18 mil alunos em Belo 
Horizonte, e a Unimonte, com 6 mil alunos em Santos. Em 2009, comprou a UNI-BH, com 14 
mil alunos, que representa aproximadamente a soma do faturamento das duas outras 
instituições, mas já sem a participação dos sócios minoritários. Estes formaram a empresa de 
participação LMR.  
 
Para continuar no papel de consolidador, comprando mais escolas, Castanho, presidente do 
grupo Anima, negocia um empréstimo de R$ 80 milhões com o IFC, o braço voltado para o 
setor privado do Banco Mundial (Bird). "Os recursos serão usados em novas aquisições", disse 
o empresário. Na modalidade negociada, o IFC faria um aporte de capital em troca de 
participação acionária, a ser posteriormente vendida. Na semana passada, os sócios da LMR 
também sentaram para conversar com o IFC. Foi feita a tentativa de tornar o investimento do 
Bird uma alternativa para desatar o nó acionário.  
 
A ideia em discussão, segundo Renato do Valle, um dos sócios da LMR, era converter a 
operação, inicialmente voltada ao grupo Anima, em um financiamento para a holding que 
controla a UNA e a Unimonte, a MGE Educação. Parte da verba seria usada para a compra da 
participação dos minoritários. Mas o acordo está distante. 
 
Segundo Valle, o IFC propôs a compra das ações da LMR avaliando a holding MGE em R$ 61 
milhões, o que daria R$ 23 milhões aos minoritários. Os sócios apresentaram avaliação de R$ 
150 milhões, que faria com que a LMR valesse R$ 55,9 milhões. Diante do impasse, o IFC teria 
comunicado que iria suspender a negociação com a LMR. Castanho diz que a negociação com o 
IFC prossegue nos moldes de um financiamento apenas ao sócio majoritário. 
 
"Podemos vender a nossa participação por um preço justo, mas queremos ter o direito 
também de fazer uma proposta para ter o controle da holding. Foi isso que discutimos com o 
IFC", disse Valle. Procurado, o representante da IFC nas negociações, Alexandre Oliveira, não 
quis comentar a transação.  
 
Castanho, Renato do Valle e outros quatro amigos de São Paulo e Minas Gerais decidiram 
montar uma sociedade há oito anos porque enxergaram no ensino universitário uma 
oportunidade para novos grupos crescerem rapidamente, por meio de aquisições.  
 
Compraram a UNA, que, então, faturava R$ 30 milhões, montando uma arquitetura complexa 
de participações cruzadas, em que os sócios formaram a Virtual Case, que formou a VC 
Network, por sua vez dona da Santa Antonieta Participações, que tornou-se a mantenedora do 
centro universitário. Segundo Castanho, o centro à época contava com 3 mil alunos e sua 
dívida de curto prazo era equivalente ao faturamento anual. A compra foi financiada com o 
antigo dono em cinco anos. 
 
Os primeiros problemas começaram com a aquisição da Unimonte, concluída em 2006. Valle e 
outros dois sócios, Lauro Bracarense e Manoel Barbosa Neto, se queixaram em juízo de que 
Castanho e os demais sócios fizeram manobras contábeis no momento da aquisição que os 
prejudicaram, excluindo-os, na prática, da sociedade. A pendência terminou com um acordo, 
homologado judicialmente em junho de 2009, estabelecendo as participações societárias 
atuais para a Unimonte e a UNA. Sem os demais sócios, Castanho comprou, então, a UNI-BH.  
 
A partir de então, um novo contencioso começou a ser gerado. Os minoritários abriram um 
processo de arbitragem, contestando uma distribuição de lucros realizada poucos meses 



depois do acordo, de R$ 6,8 milhões, e um aumento de capital de R$ 10 milhões. Segundo a 
LMR, tratou-se de diluir a participação societária dos minoritários.  
 
Com 38 mil alunos e faturamento de R$ 260 milhões, Anima negocia empréstimo de R$ 80 
milhões com o IFC 
A distribuição, contudo, estava prevista no acordo judicial. Segundo Castanho, foi a forma 
encontrada para que ele recebesse de volta aportes de capital que a Anima fez sem os demais 
sócios nos anos anteriores. A LMR diz, entretanto, que o acordo também previa que a 
distribuição não poderia ser feita se o fluxo de caixa descesse a menos de R$ 12 milhões, 
como teria sido o caso. 
 
Os sócios minoritários também tentaram retirar de Castanho o controle financeiro da holding. 
Na ação, que tramitou na justiça de São Paulo, foi pedido a nomeação de um interventor na 
diretoria financeira. O pedido foi negado pela juíza Fernanda Noriega, da 13ª Vara Cível. 
 
Nesta ação contra a diretoria financeira, os sócios da LMR alegavam que o contrato de gestão 
assinado entre as duas instituições e o próprio grupo Anima, pelo qual as controladas pagavam 
um total de R$ 13 milhões para o controlador, estava desequilibrando o balanço da UNA. Eles 
compararam o resultado da UNA em 2009 com o do primeiro semestre do ano passado. 
Proporcionalmente, a receita operacional líquida mostrou evolução, passando de R$ 98,6 
milhões ao longo de 2009 para R$ 52,3 milhões nos primeiros seis meses de 2010. 
Projetando-se para o ano inteiro, isto indicaria um aumento de 6%. Mas as despesas 
administrativas, no mesmo período, subiram 46%, o que teria feito com que o lucro líquido da 
UNA caísse de R$ 12,6 milhões em 2009 para R$ 3,7 milhões nos primeiros seis meses do ano 
passado.  
 
"A conta não pode ser feita assim porque existiu uma sazonalidade no ano passado. Muitos 
estudantes deixaram para fazer a matrícula no segundo semestre, o que distorce 
completamente esta projeção da receita. E o contrato de prestação de serviços estava no 
acordo de 2009, ", argumentou Castanho. Os sócios minoritários alegam que o contrato não 
poderia afetar o resultado operacional das empresas. O empresário não informou qual o 
resultado completo da UNA em 2010, alegando que a empresa de auditoria Deloitte ainda 
precisava terminar o seu relatório.  
 
Enquanto Castanho desenha os próximos passos do grupo, que envolvem operações em São 
Paulo e uma possível parceria com uma universidade americana, a relação com os minoritários 
continua difícil. Em março, Bracarense, Barbosa e Valle foram à 15ª Delegacia da Polícia Civil 
em São Paulo prestar queixa contra o grupo Anima. No dia 10 de março, foi aberto um 
inquérito policial, com as mesmas acusações já feitas em juízo. 
 



 
 

Na Uni-BH, acordo é alvo de ação movida por sindicato de professores 
 
A disputa com os sócios minoritários nos centros universitários UNA e Unimonte não é o único 
problema que o grupo Anima administra para tentar se firmar no mercado de ensino superior. 
A aquisição do terceiro centro universitário do Anima, a Uni-BH, está sendo discutida 
judicialmente há cerca de um ano.  
 
O grupo Anima comprou sozinho a Uni-BH em 2009, por um valor não revelado. A Uni-BH 
funciona desde 1964 e é considerado o vigésimo terceiro centro universitário privado com os 
melhores indicadores do País, segundo a classificação feita pelo Ministério da Educação. Nos 
últimos anos, atravessou uma grave crise financeira, que levou os professores do centro a 
ficarem vários meses sem receber salários. No início de 2009, a Uni-BH tinha uma dívida de R$ 
51 milhões de curto prazo. Foi quando a entidade mantenedora, a Fundação Cultural de Belo 
Horizonte (Fundac), fechou um acordo com o Anima. 
 
Ficou estabelecido que o Anima seria o novo mantenedor da Uni-BH, mas a Fundac 
permaneceria dona dos imóveis. Um contrato de aluguel de 20 anos foi assinado entre a 
Fundac e a nova mantenedora. Pagamentos salariais atrasados foram regularizados em seis 
meses, mas o Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais se opôs ao negócio desde o 
início e buscou sua anulação judicial. 
 
Em 30 de julho do ano passado, o juiz da 10ª Vara Cível de Belo Horizonte, Luiz Gonzaga 
Silveira Soares, declarou a transação ilegal. A razão fundamental é que uma fundação só 
poderia ter as suas atividades assumidas por outra fundação, a não ser que uma decisão 
judicial permitisse a venda para uma empresa privada.  
 
O sindicato alegou que a manutenção dos imóveis em nome da Fundação não descaracterizava 
a venda irregular, uma vez que no contrato de transferência do centro universitário a Fundac 
ficaria impedida de atuar no ensino superior por dez anos. Tanto a Fundac quanto o grupo 
Anima recorreram e a decisão está em exame na segunda instância. 
 
"Tenho certeza absoluta da segurança jurídica do que fizemos", afirmou Daniel Castanho, 
presidente do grupo Anima, apoiando-se no fato do Ministério da Educação ter baixado uma 
portaria em dezembro de 2009, oito meses antes da decisão judicial de Belo Horizonte, 
avalizando a troca da entidade mantenedora da Uni-BH.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5 abr. 2011, Empresas, p. B4 


