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Jul 2020
Aquisição da Escola 

Autonomia

Abr 2020
Bahema chega a 

10.000 alunos e 

anuncia novo CEO

LINHA DO TEMPO – PLAYER RELEVANTE EM APENAS 4 ANOS

1953
Fundação da 

Bahema

1980
Começa a 

investir em 

empresas 

listadas

2016
Nova diretoria

+

Bahema se torna 

Bahema Educação

Fev 2017
Adquire participações 

e opções em 4 escolas

Set 2017
Bahema levanta R$ 

30,5 milhões em 

emissão primária

Mar 2018
Bahema assina acordo 

para investir na Escola 

Viva

Set 2018
Bahema adquire 

participação na escola 

Centro Viva

Mai 2019
Bahema adquire 

participação na escola 

Fórum Cultural

2010
Se torna não 

operacional

Set 2019
JV com escola Meimei 

e aquisição de 

participação no BIS

Out 2019
Bahema levanta R$ 

73,5 milhões em 

emissão primária e 

adquire o Colégio 

Apoio

Dez 2019
Aquisição definitiva da 

Escola Parque

Mai 2020
Aquisição definitiva da 

escola Balão 

Vermelho

Abr 2020
Aquisição definitiva da 

Escola Viva

Dez 2020
Investimento na Escola 

Mais, se tornando 

controladora

Dez 2020
Anúncio do novo 

campus do BIS

Jul 2021
Aquisição das Escolas 

Internacionais de 

Florianópolis e Blumenau

Jan 2022
Aquisição do cursinho 

Intergraus
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• Primeira aquisição 

em 2017

• 13 escolas, 1 

cursinho, 1 centro de 

formação

• Mais de 14 mil 

alunos

• 25 unidades

• 5 Estados

PRESENÇA NACIONAL NAS MAIORES CIDADES



MARCAS FORTES EM 3 PLATAFORMAS

▪ Mercado endereçável muito amplo

▪ Modelo pedagógico incorporando 

tecnologia educacional

▪ Modelo de negócios escalável

Bilíngue/InternacionalContemporâneas/Brasileiras

Formação de Professores

▪ Marcas fortes

▪ Mercado para escolas bilíngues com alta 

demanda

▪ Potencial para novas unidades

▪ Mais de 40 anos focado em formação

▪ Garantia de qualidade para nossas escolas

Qualidade Acessível
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▪ 9 escolas de referência em mercados 

relevantes

▪ Modelo pedagógico reconhecido

▪ Marcas fortes 

▪ Vasta rede de escolas ampliando 

possibilidades de M&A



CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO BAHEMA EDUCAÇÃO | 2022

▪ Aquisições começaram em 2017, mas só a partir de 

2020 começamos a consolidar as informações no 

balanço;

▪ Visão gerencial era muito diferente da visão contábil, o 

que impossibilitava a análise do mercado;

▪ Estamos finalizando o processo de consolidação – com 

aquisição de 100% da Centro Viva, hoje não temos 

nada fora do balanço – reflexo acontecerá no 3T22;

▪ Comparação de 2021 e 2022 ainda é imperfeita;98,9%

1,1%

Distribuição Receita Líquida
Pro Forma - R$ mil

Contabilizada CEV
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▪ Receita pro forma crescendo 16,8% em 2022 vs 2021 – reajuste (~10%), diminuição de descontos, atividades extras e aumento 

do número de estudantes;

▪ Base de estudantes cresce principalmente liderada pela Escola Mais, mas as outras escolas também cresceram de 2021 para 

2022 – especialmente as escola bilíngues;

▪ Ensino Infantil ainda é pedra no sapato – não voltamos aos níveis pré pandemia;

▪ Caminhos para crescimento: abertura de segmentos (anunciamos EM no Apoio/Recife), greenfields (tanto bilíngue como Escola 

Mais) e novos M&A (concorrência está alta no momento, com preços esticados);



ESCOLA MAIS BAHEMA EDUCAÇÃO | 2022

▪ Escola Mais começou com 30 alunos em 2018, na Penha, em São Paulo;

▪ Ritmo de crescimento bastante acelerado, mesmo durante a pandemia – de 2021 para 2022 foram 4 novas unidades;

▪ Abertura do Ensino Fundamental 1 em 2022 – desempenho ainda abaixo de EF2 e EM;

▪ Plano de continuar crescimento orgânico nos próximos anos deve consumir caixa (obras e marketing);

▪ Unidades maduras já são bastante rentáveis, com ocupação média próxima a 90%;
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Q&A


