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Odontoprev 
Redução no custo operacional impulsiona resultado de 
Odontoprev no segundo trimestre

Receita líquida varia pouco no 2T20 (-3,2 p.p. vs 2T19) atingindo R$ 
433 milhões. O efeito recorrente da receita e a baixa inadimplência 
dos usuários fez com que a companhia não sentisse os efeitos da 
pandemia em termos de faturamento.

Margem bruta surpreende em decorrência de menores custos 
de serviços e sinistralidade. Dado o menor ritmo de consultas e 
atendimentos ocasionados pela quarentena, a sinistralidade média 
caiu de 45% para 33% no trimestre. Em termos financeiros, isso quer 
dizer que os dispêndios com atendimentos foram de R$ 143 milhões 
(29% menor a/a e 31% inferior t/t).

Companhia também apresenta redução nas despesas operacionais 
e EBITDA surpreende expectativas. Decisões estratégicas fizeram 
com que a Odontoprev revisse os gastos com pessoal, publicidade e 
aluguéis. Isso se traduziu em ganho de margem operacional de 16% no 
2T20 (vs 2T19). Com isso o EBITDA ajustado superou nossas projeções 
e cresce 68% em relação a mesma base do ano passado.

Caixa e margem de lucro líquido batem recordes no 2T20. Em um 
trimestre em que a Odontoprev foi favorecida com receita estável e 
baixa demanda pelos serviços, o caixa líquido atingiu R$ 798 milhões. 
Já o lucro líquido atingiu R$ 116 milhões, 87% acima do 2T19 e 55% do 
1T20, com a margem líquida de 27%.

Odontoprev teve um trimestre de bonança frente à conjuntura atual. 
O resultado foi muito favorecido pelo fato de os usuários terem adiado 
a consulta ao dentista. É importante nos atentarmos de que esse 
fato pode gerar uma demanda reprimida posterior e os custos sejam 
maiores nos próximos trimestres. De toda forma a companhia desfruta 
de sólida saúde financeira, excelente gestão e de consolidado market 
share. Continuamos com a recomendação de compra.
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Dados da empresa
Setor Saúde

Valor de mercado R$ 7,8 bi

Variação 1M +1,0%

Variação no ano -13,2%

Variação 12M -16,8%

Dividend Yield 2,1%

Máxima 52 sem. R$ 18,45

Mínima 52 sem. R$ 11,84

Volume médio 3M 1,7 MM

Financeiro médio 3M R$ 25 MM

Volatilidade 3M 44%

Performance da empresa
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Sobre a empresa
Fundada em 1987 por um grupo de profissionais da odontologia, a 
empresa é atualmente líder no setor de planos de saúde odontológicos 
em toda a América Latina contando com mais de 29 mil dentistas 
credenciados, presença em todos os estados brasileiros e mais de 
7,4 milhões de beneficiários, equivalente a 30% de Market Share. Em 
2019, a receita líquida da empresa totalizou 1,79 bilhões. 57% veio 
dos planos para grandes empresas e 43% dos planos voltados para 
pequenas e médias empresas (PMEs) e individuais. Os planos para 
grandes empresas são negociados diretamente com as companhias, 
e os planos PME/Individual são distribuídos por meio de parcerias com 
grandes varejistas e agências bancárias. A empresa também possui 
grande histórico de crescimento da carteira de beneficiários por meio 
de aquisições de operadores regionais de planos odontológicos.
A Odontoprev desde 2006 alterou espontaneamente seu Estatuto 
Social para adequá-lo às regras do Novo Mercado e celebrou o Contrato 
de Participação no Novo Mercado com a BOVESPA, por meio do qual 
aderiu às regras do Novo Mercado. A companhia tem 44,5% das ações 
em free-float. O Conselho de Administração é composto por 8 membros 
efetivos e 5 membros suplentes, desses 2 são independentes.
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Dados da Empresa e Projeções
R$ Milhões 2018 2019 2020 P 2021 P 2022 P
Receita Líquida  1.520  1.779  1.820  1.989  2.194 

Despesas Operacionais (1.145) (1.395) (1.327) (1.453) (1.601)

EBITDA  375  384  494  536  593 

Depreciação (16) (21) (15) (22) (24)

Lucro Operacional (EBIT)  359  363  479  514  568 

Resultado Financeiro 25 19 8 25 51 

Lucro Líquido  269  264  335  388  446 

Margens 2018 2019 2020 P 2021 P 2022 P
Margem Bruta 54,5% 54,5% 54,4% 55,0% 55,0%

Margem EBITDA 24,7% 21,6% 27,1% 26,9% 27,0%

Margem Operacional 23,6% 20,4% 26,3% 25,8% 25,9%

Margem Líquida 17,7% 14,8% 18,4% 19,5% 20,3%

IR 30,0% 31,0% 31,1% 28,0% 28,0%

ROA 21,8% 20,5% 25,6% 23,7% 22,6%

ROE 26,1% 23,6% 28,4% 26,3% 24,7%

ROIC 18,2% 16,7% 20,5% 19,4% 18,3%

Dívida Líquida / EBITDA -1,3x -1,4x -1,3x -1,6x -1,8x
Fonte: RI da Companhia e Banco Inter
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Disclaimer
Este material foi preparado pelo Banco Inter S.A. e destina-se à informação de investidores, não constituindo oferta de com-
pra ou venda de títulos ou valores mobiliários. Os ativos discutidos neste relatório podem não ser adequados para todos os 
investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, a situação financeiras e as necessidades 
específicas de qualquer investidor em particular. Aqueles que desejem adquirir ou negociar os ativos objeto de análise neste 
material devem obter as informações pertinentes para formarem sua própria convicção sobre o investimento. As decisões de 
investimento devem ser realizadas pelo próprio leitor. O investimento em títulos e valores mobiliários apresenta riscos para os 
investidores, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. A rentabilidade obtida no passado não representa garan-
tia de resultados futuros.
As informações, opiniões e estimativas contidas no presente material foram obtidas de fontes consideradas confiáveis pelo 
Banco Inter S.A. e  foi preparado de maneira independente. Em que pese tenham sido tomadas todas as medidas razoáveis 
para assegurar a veracidade das informações aqui contidas, nenhuma garantia é firmada pelo Banco Inter S.A.  ou pelos ana-
listas do Banco Inter quanto à correção, precisão e integridade de tais informações, ou quanto ao fato de serem completas. As 
informações, opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referem-se à data em que o presente material foi 
disponibilizado e estão sujeitas a mudanças, não implicando necessariamente na obrigação de qualquer comunicação, atuali-
zação ou revisão do presente material. 
O analista de valores mobiliários responsável por este relatório declara que as recomendações e análises refletem única e ex-
clusivamente as suas opiniões pessoais e que foram elaboradas de forma independente, inclusive em relação à pessoa jurídica 
à qual está vinculado, podendo, inclusive, divergir com a de outros analistas do Banco Inter ou ainda com a de opinião de seus 
acionistas, instituições controladas, coligadas e sob controle comum (em conjunto, “Grupo Inter”).
Nos termos da regulamentação em vigor, a área de research do Banco Inter é segregada de outras atividades que podem en-
sejar potenciais conflitos de interesses. 
O Banco Inter S.A. e as demais empresas do Grupo Inter poderão, respeitadas as previsões regulamentares, vender e comprar 
em nome próprio, de clientes e/ou via  fundos de investimentos sob gestão, valores mobiliários objeto do presente relatório, 
bem como poderão recomendá-los aos seus clientes, distribuí-los, prestar serviços ao emissor do valor mobiliário objeto do 
relatório que enseje em pagamento de remuneração ao Banco Inter S.A. ou a empresas do Grupo Inter, ou, ainda, na hipótese 
do presente relatório ter como objeto fundo de investimento, originar ativos que serão adquiridos pelo veículo objeto do pre-
sente relatório. 
O Banco Inter S.A. e outras empresas do Grupo Inter podem ter interesse financeiro e/ou comercial em relação ao emissor ou 
aos valores mobiliários objeto do relatório de análise, ou até mesmo participação societária em emissores objeto do presente 
relatório, suas controladas, controladores, coligadas e/ou sociedades sob controle comum.

Ademais, o analista responsável pelo presente relatório declara que: 

(i) analistas de valores mobiliários envolvidos na elaboração do presente relatório possuem vínculo com pessoa natural que 
trabalha para o emissor objeto do relatório. Especificar vínculo, se houver ____________________________________; 
(ii) os analistas de valores mobiliários envolvidos na elaboração, seus cônjuges ou companheiros, são direta ou indiretamente, 
em nome próprio ou de terceiros, titulares de valores mobiliários objeto do relatório de análise;
(iii) os analistas de valores mobiliários envolvidos na elaboração, seus cônjuges ou companheiros, são direta ou indiretamente 
envolvidos na aquisição, alienação e/ou intermediação dos valores mobiliários objeto do relatório; 
(iv) os analistas de valores mobiliários envolvidos na elaboração do relatório, seus cônjuges ou companheiros, possuem direta 
ou indiretamente, interesse financeiro em relação ao emissor objeto do relatório de análise; e
(v) a sua remuneração e dos analistas de valores mobiliários envolvidos na elaboração do presente relatório é direta ou indi-
retamente, influenciada pelas receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pelo Banco Inter.

Para maiores informações, é recomendável que os destinatários consultem a  Instrução CVM 598, de 3 de maio de 2018, 
e também o Código de Conduta da Apimec para o Analista de Valores Mobiliários. Este material não pode ser reproduzido, 
distribuído ou publicado por qualquer pessoa, para quaisquer fins sem autorização 


