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COMUNICADO AO MERCADO
Ânima Educação cria fundo para investir em startups de educação
A ANIMA HOLDING S.A. (“Ânima Educação”), em atendimento ao disposto na Resolução CVM n° 44,
de 23/8/2021, comunica a seus acionistas e ao mercado em geral, a criação do seu primeiro Corporate
Venture Capital (CVC), que terá a quantia de R$ 150 milhões destinada para investimentos ao longo
dos próximos 10 anos em startups das mais variadas especialidades. O fundo de investimento Ânima
Ventures deverá investir não somente em edtechs, mas também em startups de diferentes setores
que permeiam o segmento de educação e buscam soluções ágeis transformacionais.
O fundo de investimento é um complemento às diversas iniciativas de inovação que a companhia vem
realizando nos últimos anos e ficará sob gestão do atual CEO da HSM e da SingularityU Brazil, Reynaldo
Gama. Para esta iniciativa foi formado um Comitê de Investimentos com participação dos
cofundadores da Ânima: Daniel Castanho, Marcelo Bueno e Maurício Escobar.
O fundo permitirá a continuidade do propósito de transformar o Brasil pela educação, de maneira
ainda mais dinâmica, olhando não somente o core business, mas tudo que contribua ao ecossistema
Os investimentos serão destinados a startups early stage e series A com um olhar amplo para
diferentes segmentos, e ainda, teremos a criação de uma Venture Builder, que testará algumas teses
de investimentos e buscará por empreendedores no mercado que pretendem começar do zero tendo
a Ânima Educação como sócia dessa ação.
A Ânima tem se preparado para esse movimento há três anos, quando decidiu por meio da HSM e da
Singularity University pelo lançamento do Learning Village, primeiro hub de inovação e tecnologia com
foco em educação e desenvolvimento de pessoas da América Latina. Durante esse processo, ainda
investiu em duas startups: na MedRoom, voltada para o desenvolvimento de soluções em tecnologias
imersivas no setor de saúde; e na Gama Academy, escola de tecnologia que seleciona e capacita
profissionais para atuarem nas áreas de programação, design, marketing e vendas.
A Ânima Educação está à disposição para eventuais esclarecimentos ou sugestões através do
Departamento de Relações com Investidores:
E-mail: ri@animaeducacao.com.br
São Paulo, 23 de maio de 2022.

Marina Oehling Gelman
Diretora de Relações com Investidores

Marcelo Battistella Bueno
Diretor Presidente
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NOTICE TO THE MARKET
Ânima Educação creates fund to invest in education startups
ANIMA HOLDING S.A. ("Ânima Educação"), in compliance with the provisions of Resolution CVM n°
44, of 8/23/2021, communicates to its shareholders and to the market in general, the creation of its
first Corporate Venture Capital (CVC), which will have the amount of R$150 million earmarked for
investments over the next 10 years in startups of various specialties. The investment fund Ânima
Ventures should invest not only in edtechs, but also in startups from different sectors that permeate
the education segment and seek agile transformational solutions.
The investment fund is a complement to the various innovation initiatives that the company has been
carrying out in recent years and will be under the management of the current CEO of HSM and
Singularityu Brazil, Reynaldo Gama. For this initiative, an Investment Committee was formed with the
participation of the co-founders of Ânima: Daniel Castanho, Marcelo Bueno and Maurício Escobar.
The fund will allow the continuity of the purpose of transforming Brazil through education, in an even
more dynamic way, looking not only at core business, but everything that contributes to the ecosystem
The investments will be aimed at Early Stage and series A startups with a broad look at different
segments, and yet, we will have the creation of a Venture Builder, that will test investment theses and
look for entrepreneurs in the market who intend to start from scratch having Ânima Educação as a
partner of this action.
Ânima has been preparing for this movement for three years, when it decided through HSM and
Singularity University to launch Learning Village, the first hub of innovation and technology focused on
education and people development in Latin America. During this process, it also invested in two
startups: in Medroom, focused on the development of solutions in technologies immersive in the
health sector; and in Gama Academy, technology school that selects and trains professionals to work
in the areas of programming, design, marketing and sales.
Ânima Educação is available for any clarifications or suggestions through the Investor Relations
Department:
E-mail: ri@animaeducacao.com.br
São Paulo, May 23 , 2022.
Marina Oehling Gelman
IRO

Marcelo Battistella Bueno
CEO

