


Bett é o ponto de encontro global da comunidade 
de tecnologia educacional. Uma marca confiável 
com mais de 30 anos de tradição, a Bett é um 
HUB no setor de educação de classe mundial 
que promove a descoberta de tecnologia e 
conhecimento para aprimorar o aprendizado ao 
longo da vida. Atrai mais de 60.000 educadores, 
líderes e profissionais ao lado de mais de 1.255 
fornecedores de tecnologia de todo o mundo.

Bett Global Series



VISITANTES

2016   16.185 
2017   17.039 
2018   22.401 
2019   30.901 

+5,8 MIL
Congressistas

+30 MIL
Visitantes

EXPOSITORES 

70%
Gestores e Mantenedores 

educacionais

ÁREA DE EXPOSIÇÃO (M2) 

2016    17.500 
2017    20.000 
2018    23.500 
2019    32.000 

80%
dos visitantes têm influência 

no processo de compra

Bett Brasil Presencial
Números Gerais

2016 2017 2018 2019

178 203
 231

 275



O Fórum de Gestores aborda os aspectos econômicos e sociais 
das instituições de ensino privadas e públicas de todo o Brasil, 
em sua última edição focou nas melhores práticas e novos 
recursos apresentados pela BNCC e a Reforma do Ensino Médio. 
Um ambiente único que reúne os principais lideres do setor. 

PARTICIPANTES 
2017   436 
2018   507 
2019   810 

Fórum de 
Gestores

Ensino Superior

33 
Palestrantes

A BETT IES CONTA COM TODA A ESTRUTURA  
E RECURSOS QUE JÁ COMPÕEM BETT BRASIL:

• Conselho Consultivo  
• Área de exposição 
• Conteúdo dedicado – 3 dias de atividades exclusivas  
• Eventos de relacionamento – almoços e coquetéis  
• Rodada de Negócios

13% dos visitantes são 
do ensino superior

70% gestores  
e mantenedores educacionais

26 
Sessões



O espaço Bett Startups é baseado na iniciativa da Bett Show em Londres, 
com o intuito de promover e dar visibilidade a jovens empresas e 
empreendedores do segmento de educação. 
Este espaço abre oportunidades para as startups de educação fomentar  
suas iniciativas e trocar conhecimento com um público altamente qualificado.
Em sua 4º edição a Bett Startups já promoveu a ascensão das maiores 
Edtechs do país como: International School, Filhos Sem Fila, Edulabzz, 
Jovens Gênios, entre outras. Esse importante espaço traz muita inovação, 
fomenta o emprendedorismo e cria um momento rico em networking e 
soluções frente aos maiores desafios na educação. 

A Bett Brasil organizou um Encontro de 
Negócios entre expositores e compradores das 
principais Instituições Educacionais do país com 
foco em soluções em Tecnologia Educacional.

30 
Startups 

participantes

21 
empresas

136 
Reuniões

34 
Compradores

R$ 4 .700.000
Volume de Negócios

22 
Sessões de 
conteúdo

Rodada de 
Negócios



Participação ativa do Setor Público  
e autoridades do Governo

SETOR

Nível de Governo 
do Setor Público

5% Instituição Federal  

78%
Privado

4%
Terceiro  

Setor

18%
Público

Delegações Especiais 
Iniciativa da Bett Brasil, junto com o Consed - Conselho Nacional 
de Secretários de Educação e Undime - União Nacional dos 
Dirigentes Municipais de Educação, para viabilizar a participação 
de Secretários e Dirigentes educacionais de todo o país. 

149
instituições 

governamentais 
presentes

170
representantes  

do governo

84% Instituição Municipal

11% Instituição Estadual



28.728  
seguidores             

Mais de 500 mil  
contas alcançadas                        

Dados de interatividade nos canais digitais - período 1 ano.

Bett Digital

10.705 
Seguidores

+15.500  
Impressões

+3.600  
integrantes  

no grupo linkedin

36.452  
likes na página do facebook

38.800  
seguidores

+800 mil  
contas alcançadas

11.321 
inscritos no canal       

+6.3K–9.5K  
visualizações por mês

Site

+280 mil  
visitantes únicos no site no 

último ano

+40 mil  
acessos ao Bett Blog no 

último ano

Mailing

+ 80k 
profissionais de  
educação inscritos 
no mailing



Eventos Bett Online
Durante 2020 e 2021 a Bett Brasil realizou uma 
série de eventos digitais com o intuito de levar 
informações relevantes e qualificar profissionais 
de educação durante a pandemia. 
Diferente do evento presencial, os eventos online 
dão oportunidades para educadores e gestores de 
todas a regiões do Brasil participarem de forma 
orgânica e democrática. Hoje os conteudos da 
Bett Educar estão acessíveis para todos. 

 
100 mil inscritos

+90 horas de conteúdo

+200 mil acessos

+50 patrocinadores

+70 palestras

+200 palestrantes

18  eventos online realizados
• 7 Eventos Bett 
• 3 Eventos de parceiros 
•  8 eventos patrocinados



Estaremos de volta

bettbrasileducar.com.br

T.: +55 11 3042-7784 | E.: contato@bettbrasileducar.com.br

 /BettBrasil     @BettBrasil     @educarbett     @bett.brasil 


