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T/RDesempenho Operacional

● Consolidação das escolas adquiridas 
vem melhorando a qualidade da 
informação pública da Companhia;

● Vamos fechar 2021 com mais de 99% 
da receita refletida nas nossas 
demonstrações financeiras;



T/RDesempenho Operacional

● Ainda existem muitos efeitos não-caixa 
nas demonstrações - amortização de 
mais-valia, AVP do preço das aquisições 
e IFRS-16 de aluguéis;

● Simplificação societária pode diminuir 
incidência de IRPJ/CSLL;

● 1S20 teve uma sazonalidade muito forte 
- antecipação de férias, MP 936. Só no 
2S20 tivemos quedas mais relevantes 
de receita;

● Tivemos geração positiva de caixa 
operacional no semestre;

● Dispersão de margens entre as escolas 
ainda é muito grande;

R$ mil 1S20 1S21

Receita Líquida 89.067 124.584

Lucro Bruto 36.621 52.281

Margem Bruta 41,1% 42,0%

Lucro Líquido -22.986 -13.520

(+) IRPJ/CSLL 1.985 5.868

(+) Resultado Financeiro 14.149 11.112

(+) Depreciação/Amortização 10.871 17.721

(+) Equivalência Patrimonial 1.139 557

(+) Não recorrentes 6.798 -1.450

EBITDA IFRS-16 Ajustado 11.956 20.288

Margem EBITDA IFRS-16 Ajustada 13,4% 16,3%

(-) Aluguel Caixa -6.199 -12.051

EBITDA ex Aluguel 5.757 8.237

Margem EBITDA ex Aluguel 6,5% 6,6%



T/REvolução da Receita Líquida

● Receita líquida crescendo 40% vs 1S20 
e 3,3% na visão pro forma;

● Tivemos mais alunos no 1S21, mas com 
ticket médio mais baixo (Escola Mais);

● Nível de descontos em 2021 está acima 
do nível de 2020;

● 1S20 ainda não teve tantos impactos 
da pandemia;

● Ticket medio anualizado de R$25,0 mil 
com a Escola Mais e de R$28,3 mil sem 
ela - ainda sentindo os impactos da 
não oferta de atividades extras;

 



T/RBase de Alunos

● Base de alunos crescendo 3,3% 
pré pandemia;

● Ensino infantil ainda 24% abaixo, 
mas se recuperando;

● EF2 e EM cresceram em função 
da Escola Mais, mas nas outras 
escolas base ficou estável;

● Captação boa em julho e agosto;



T/REstrutura de Capital

● Tivemos um aumento de R$25 milhões no 
endividamento líquido resultado do investimento na 
Escola Mais (R$19 milhões) e na reforma do novo prédio 
do BIS (R$6 milhões);

● Posição de caixa foi bastante reduzida devido ao 
pagamento da Escola Parque e amortizações bancárias;

● Temos mais de R$100 milhões de bônus de subscrição 
no mercado que devem entrar até março/2022;

R$ mil 1T21 2T21

(+) Caixa 105.970 29.676

(+) Bônus recebidos em 01/07       -  7.830

(-) Dívidas de Aquisições 146.041 104.947

(-) Parcelamentos Tributários 29.609 29.634

(-) Dívidas Bancárias 49.206 46.914

Endividamento Líquido -118.886 -143.989



Destaques do Semestre

• Integração - avanços importantes na agenda de integração;

• Escolas Internacionais/Bilíngues - chegada das Escolas Internacionais 
de Florianópolis e Blumenau;

• Escola Mais - acordo de investimento para expansão, que passa a 
integrar de forma definitiva nosso "Bioma";

 
• Pré Pandemia - recuperação da base de alunos e volta de atividades 

presenciais;



Agenda Estratégica

● Cultura & Pertencimento
● Agenda Comum de Inovação
● Excelência em Serviços
● Sustentabilidade Financeira
● Realizar o Potencial de Crescimento
● Impacto ESG

● Confiança & Colaboração
● Inovação & Excelência
● Sustentabilidade & Crescimento
● Impacto Positivo

VALORES NORTEADORES AGENDA DE INTEGRAÇÃO



Agenda Estratégica

Florianópolis e Blumenau
em processo de conclusão 

de aquisição

ESCOLAS CONTEMPORÂNEAS ESCOLAS 
INTERNACIONAIS/BILÍNGUES

QUALIDADE ACESSÍVEL



• Mais de 8.600 alunos

• 9 escolas

• 5 Estados

Escolas Contemporâneas

• Primeira aquisição 

em 2017



Escolas Contemporâneas - Destaques

• Marcas Fortes  e de referência em mercados relevantes

• Resiliência - Base de Alunos do ensino Fundamental e 
Médio pouco impactada pela pandemia. Educação 
Infantil em recuperação;

• Ticket médio premium de R$26,3 mil acima da média do 
mercado, reforçando a qualidade das escolas;

• Margens saudáveis com boa conversão de caixa (excl. 
efeitos da pandemia), e ainda com oportunidades não 
materializadas;

• Impactos não estruturais nos resultados de 2020-21 
(Educação Infantil, níveis de descontos e atividades 
extra-curriculares)



Escolas Contemporâneas - Oportunidades

• Abertura de novos segmentos no Colégio Apoio (Recife/PE) e no Centro Educacional 
Viva (Recreio dos Bandeirantes/RJ);

• Operação mais eficiente, aproximando as margens operacionais das escolas aos 
melhores níveis observados;

• Readequação e/ou realocação imobiliária, permitindo um aluguel menor e espaços 
mais atrativos para as famílias e mais adequados para alunos e colaboradores;

• Novas aquisições com valuations atrativos.



• Mais de 1.000 alunos

• 3 escolas

• 2 Estados

Escolas Bilíngues/Internacionais

• Primeira aquisição 

em 2019

Florianópolis e Blumenau
em processo de conclusão de 

aquisição



Escolas Bilíngues/Internacionais - Destaques

* O fechamento da aquisição das Escolas Internacionais (Unisosiesc) ainda não foi realizado e pende aprovação do CADE.

Definição de investimento em 
novo prédio

Aquisição do BIS 
pela Bahema  

Mudança do BIS e aquisição 
das Escolas Internacionais

Captação em 2020/21 
já é  3x maior em 

relação ao período 
2019/20



Escolas Bilíngues/Internacionais - Oportunidades

• Crescimento da nova unidade do BIS, com capacidade para 800 alunos;

• Aproximação dos modelos pedagógicos do BIS e Escolas Internacionais;

• Aquisição de escolas bilíngues/internacionais menores e conversão para modelo 
Bahema;

• Abertura de novas unidades em cidades médias e/ou cidades em que a Bahema já está 
presente com outras marcas.



• Mais de 2.000 
alunos

• 4 unidades em 
São Paulo/SP

• Abertura da Escola Mais 
Tupy (Joinville/SC) em 
2022

Escola Mais 

• Primeira unidade 
aberta em 2018 com 30 
alunos

Escola Mais Tupy em processo
de conclusão de aquisição



Escola Mais - Destaques

• Modelo pedagógico inovador: 
ensino em tempo integral, 
inglês todos e um computador 
por aluno.

• Ramp up das unidades 
acontecendo em ritmo mais 
rápido do que o previsto no BP 
- margens de contribuição 
muito saudáveis.

Escola Mais Tupy¹

¹ em processo de conclusão da aquisição
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Escolas Mais  - Oportunidades

• Crescimento acelerado pelos próximos anos com abertura de múltiplas unidades por ano;

• Demanda pela proposta de valor (qualidade a um preço acessível) é muito forte;

• Abertura do Ensino Fundamental I em 2022, em que a proposta de ensino integral é ainda 
mais demandada devido a necessidade das famílias;

• Parceria com a Anima permite acesso a real estate com ótimo potencial e aluguel variável em 
função da receita, diminuindo necessidade de capital e riscos de abertura;

• Eventual adoção de modelo de voucher e/ou charter pelo Estado, com migração mais 
acelerada de alunos da rede pública.


