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Início de Cobertura: Saúde
Águas passadas também movem moinhos

Iniciamos, hoje (28/10/20), a cobertura do setor de saúde, com 

recomendações para Fleury (FLRY3), Notre Dame Intermédica (GNDI3), 

Hapvida (HAPV3), Hypera (HYPE3), Odontoprev (ODPV3), Panvel 

(PNVL3) e Raia Drogasil (RADL3). O setor no Brasil é conhecido por sua 

alta fragmentação e competitividade, contando como principais drivers 

de crescimento: renda, emprego, envelhecimento populacional e 

propensão à doenças. Nesse sentido, destacamos: i) gastos com saúde; 

ii) taxa de desemprego; iii) evolução da pirâmide etária e; iv) projeção da 

obesidade como principais indicadores para análise.

Neste relatório, explicamos o funcionamento do setor e suas perspectivas 

para o futuro. Sendo assim, iniciamos com as diferenças entre o segmento 

de saúde público e o privado para, posteriormente, elencarmos a tese de 

investimentos e os respectivos riscos. Por fim, detalharemos o  estudo 

individual das companhias, destacando nossas premissas e projeções a 

respeito de cada uma.

Resumido ao essencial, o ecossistema do segmento é favorecido pela 

tendência secular de envelhecimento da sociedade, que estimula cada 

vez mais os gastos com saúde em todas as suas áreas. Alavancando 

a tese, condições médicas desfavoráveis, que hoje são realidade, da 

mesma forma demandam cuidados extras que atraem fluxo de capital. 

E, não menos importante, a ascensão da renda e emprego, ainda que 

prejudicadas nesse momento de pandemia, também desempenharão 

um papel proeminente nas perspectivas do setor. Nesse ambiente 

beneficiado pela entrada de recursos, as empresas, que souberem gerir 

melhor os custos e aproveitarem as oportunidades de consolidação, 

criarão mais valor aos acionistas. 

Boa leitura a todos!

Neutra - FLRY3
Preço atual (27/10): R$ 27,97 
Preço alvo (12/2021): R$ 29
Upside/Downside: 4%

Compra - GNDI3
Preço atual (27/10): R$ 66,87 
Preço alvo (12/2021): R$ 89
Upside/Downside: 33%

Neutra - HAPV3
Preço atual (27/10): R$ 66,40 
Preço alvo (12/2021): R$ 75
Upside/Downside: 13%

Compra - HYPE3
Preço atual (27/10): R$ 30,50 
Preço alvo (12/2021): R$ 44
Upside/Downside: 44%

Neutra - ODPV3
Preço atual (27/10): R$ 14 
Preço alvo (12/2021): R$ 17
Upside/Downside: 21%

Compra - PNVL3
Preço atual (27/10): R$ 22,20 
Preço alvo (12/2021): R$ 41
Upside/Downside: 85%

Neutra - RADL3
Preço atual (27/10):  R$ 26,08
Preço alvo (12/2021): R$ 27
Upside/Downside: 4%
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Dissecando o mercado de saúde no Brasil

O setor de saúde brasileiro é dividido em dois 
segmentos: público e privado. O sistema público 
é universal e custeado pelos contribuintes através 
dos impostos. Nele, todos os tipos de consultas e 
tratamentos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS) não geram cobrança adicional a população.

Já o sistema privado, criado na década de 1960, surgiu 
através da necessidade de algumas empresas do setor 
industrial em oferecer melhor assistência de saúde 
aos seus funcionários. Desde então, a atividade de 
saúde suplementar ganhou força impulsionada pela 
ineficiência do Estado.

Em algumas regiões, o sistema público de saúde é visto 
como lento e desfalcado, seja de equipamentos ou 
médicos de qualidade. Por consequência, a maioria dos 
brasileiros com melhores condições econômicas optam 
pelo atendimento privado. 
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Taxa de cobertura de planos de saúde por UF

Em 2020, segundo dados da ANS, a taxa de cobertura 
de planos privados no Brasil está em 24%. Isso significa 
dizer que 76% da população depende do SUS como 
única fonte de acesso a consulta ou tratamento. Já em 
relação aos gastos totais em saúde, de acordo com a 
Fitch Solutions Forecast, o governo será responsável 
por 43% dos dispêndios, enquanto o sistema privado 
ficará com 57%.

Em outras palavras: o SUS utiliza R$ 348 bi para 
cuidar de 160 mm pacientes e o segmento privado 
de saúde dispõe de R$ 459 bi para tratar 51 mm de 
usuários.  Relação per capita: R$ 2.100 por indivíduo 
no setor público x R$ 9.016 no setor privado. De fato, 
o SUS possui uma defasagem quando comparado aos 
convênios.

Esse panorama sugere que há bastante espaço para 
crescimento do sistema privado de atendimento. 
Em pesquisa feita em território nacional, planos de 
saúde ficam como o terceiro item mais desejado para 
a população, atrás somente da casa própria e de 
educação privada.

Tese de Investimento

1- Emprego
Atualmente os planos são segmentados nas seguintes 
categorias: 
- Individual ou familiar: negociado diretamente entre 
uma pessoa/família e a operadora;
- Coletivo empresarial: fornecido como benefício ao 
empregado em contrato coletivo entre empresa e 
operadora;
- Coletivo por adesão: permite que os beneficiários se 
vinculem através de empresas, classes ou setores via 
negociação com a operadora;
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Segundo dados da ANS, dos 51 milhões de brasileiros 
que possuem planos de saúde, 68% são oriundos 
de planos empresariais. Com isso identificamos um 
importante driver: a geração de empregos formais é 
um fator que impacta positivamente o número total 
de beneficiários no Brasil.

A pandemia deteriorou as perspectivas econômicas 
em 2020 e diminuiu os postos de trabalho formais, 
mas para os próximos anos a tendência é o retorno da 
taxa natural de desemprego em 9%, segundo nossas 
estimativas.

2- Renda
Segundo estimativas feitas pela Tendências Consultoria,  
a evolução do PIB per capita será crescente nos 
próximos anos e atingirá em 2028 o valor de US$ 
13,3 mil. Uma evolução de quase 52% em relação a 
2019. Dessa forma, mesmo sem carteira assinada, 
como a renda tende a aumentar nos próximos anos, 
entendemos que poderá haver uma migração do SUS 
para planos privados de saúde.

3- Envelhecimento populacional
O aumento da expectativa de vida no Brasil é uma 
realidade e nas próximas décadas esse envelhecimento 
da população, que se dará de forma acelerada, terá um 
impacto sem precedentes na demanda por cuidados 
de saúde. Estima-se que, em duas décadas, os idosos 
representarão mais de um quarto da população; hoje 
esse número é de quase 14%.

O envelhecimento altera as prioridades no orçamento 
individual, aumentando de maneira relevante os 
gastos com saúde. 

Os idosos requerem mais exames médicos e cuidados 
do que os jovens como resultado do aumento da 
prevalência de doenças crônicas com a idade. 
Atualmente, um plano para pessoas acima de 59 anos 
é, em média, seis vezes mais custoso do que um plano 
inicial (0 a 17 anos). A população idosa representa 14% 
do número total de beneficiários. 

4- Aumento da obesidade 
Outro dado que corrobora a tese diz respeito à evolução 
da obesidade na população brasileira. Segundo o 
Ministério da Saúde, o número de pessoas com excesso 
de peso no Brasil praticamente dobrou nos últimos 30 
anos. Se o crescimento continuar nesse ritmo, em 2030 
esse número corresponderá a 33% da população.

A obesidade no Brasil está ligada a diversos fatores 
como: (i) mais comodidade devido a ascensão 
econômica; (ii) sedentarismo; (iii) maior acesso a 
comida de baixa qualidade; (iv) envelhecimento do 
corpo e etc. Essa condição leva a doenças crônicas 
(hipertensão, diabetes e colesterol alto) que 
impulsionam a demanda por planos, mas se tratadas 
com monitoramento evitam gastos médicos elevados. 
Para cada R$1 investido em tratamento preventivo R$7 
em despesas médicas são evitados, segundo a GNDI. 
Aproximadamente 55% da população que tem planos 
de saúde está com excesso de peso, evolução de 7% 
ante 2008, dados da Vigitel.
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5- Setor fragmentado 
Na última década, temos presenciado nesse mercado já 
bastante pulverizado de planos de saúde que o número 
total de players tem diminuído. Apesar do grande 
potencial do mercado, existem duas razões para 
explicar esse evento: (i) algumas operadoras atingem 
insolvência por má gestão de receitas e custos; (ii) 
movimento de forte consolidação partindo das maiores 
operadoras do país.

A consolidação permite que uma operadora aumente 
inorganicamente seu número de beneficiários, além 
de aumentar seu porte em termos de estrutura. Outra 
razão frequente para movimentos de aquisição é a 
possibilidade de ganhar fatia de mercado  ou adentrar  
alguma nova região de interesse.

Riscos

Das teses apresentadas, o envelhecimento da 
população e o mercado fragmentado são questões 
estruturais e não podem ser revertidas. Porém, a tese 
favorável ao emprego pode cair por terra à medida 
que o Brasil caminhe para um cenário recessivo de 
longo prazo. Como vimos, o setor tem grande sintonia 
com a macroeconomia, sobretudo renda e emprego. 
Dessa forma, em momentos de instabilidade política 
e econômica, a previsibilidade desses fatores pode 
ser afetada. Dado que o setor é altamente regulado, 
decisões políticas podem editar normas e regulamentos 
que prejudiquem ou beneficiem esse mercado a 
qualquer momento. Nesse caso, os impactos serão 
avaliados e uma revisão de perspectiva poderá se fazer 
necessária.

Sobre a tese da obesidade: embora seja difícil uma 
inflexão, dado que algumas características desse 
movimento também são estruturais, é possível uma 
reversão. Para isso, seria necessário que a população 
adotasse comportamentos contrários aos últimos anos 
e tratasse o tema com a relevância que tem. Embora 
possível, consideramos improvável.

Funcionamento do setor privado

Beneficiários

Individual

Coletivo 
Empresarial

Coletivo 
empresarial

Médicos

Coletivo AdesãoHospitais Indústria 
Farmacêutica

Laboratórios

Farmácias

Coletivo adesão

Operadoras

O fluxo descreve o funcionamento do setor privado em 
termos de demanda e receita. Os beneficiários pagam 
às operadoras de maneira antecipada, como forma de 
prevenção. Sempre que o plano de saúde é acionado, 
gera-se um sinistro. Esse termo refere-se a um chamado 
do cliente à operadora solicitando algum serviço. Como 
esse serviço gera um custo ao operador, o grande 
desafio das empresas de planos de saúde privada 
está na sinistralidade. A partir disso, dependendo da 
situação do paciente, desenvolvem-se vários eventos 
que envolvem médicos, hospitais e laboratórios. Essa 
malha de operações acumula custos, que são pagos 
pelo operador de saúde privada via repasse de recursos 
provenientes dos pagamentos do plano. Os convênios 
são responsáveis por 90% da receita dos hospitais 
privados no Brasil. Embora o fluxo das operadoras 
finalize nessa etapa, a cadeia tem sequência através do 
consumo de medicamentos e materiais hospitalares. 

Mercado farmacêutico

As farmácias são o principal canal de dispensação de 
medicamentos à população e esse mercado varejista 
de saúde é abastecido pelas indústrias farmacêuticas. 
Além de dominar o território sul americano, o Brasil é 
o nono maior mercado de fármacos do mundo e conta 
com importantes players em seu território. A indústria 
nacional lidera as vendas dada a aceitação dos medi-
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camentos genéricos pela população. Segundo a Fitch 
Solutions Forecast, o gasto per capita com produtos 
farmacêuticos foi de R$ 535 em 2019, movimentando 
mais de R$ 127 bilhões. 

A pandemia teve um impacto positivo sobre os gastos 
totais com saúde. Devido à disseminação do vírus, 
tanto governo quanto população dispenderam mais 
recursos para combater a doença. De acordo com 
a Falke Information, o consumo de medicamentos 
aumentou cerca de 30% no segundo trimestre de 
2020, comparado a mesma base de 2019. Além disso, 
alguns hábitos adquiridos nesse cenário adverso se 
perpetuarão, reforçando a tese de expansão. 

A principal estratégia das redes de farmácias é focar 
nos cinco maiores mercados farmacêuticos do país: São 
Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e 
Paraná. A expansão para outros estados, especialmente 
no centro-oeste e norte, não deve ocorrer no mesmo 
ritmo que no sudeste do país, principalmente devido 
ao menor tamanho e potencial de mercado, altos níveis 
de concorrência de varejistas independentes e falta de 
proximidade com centros de distribuição, o que torna 
as regiões pouco competitivas devido à necessidade de 
investimentos em infraestrutura logística.

Apesar da lenta recuperação econômica, a demanda 
por medicamentos, genéricos ou inovadores, 
permanecerá robusta, graças a transição demográfica 
e epidemiológica. Por esse motivo, a indústria 
farmacêutica brasileira vem aumentando seu 
investimento em P&D com o objetivo de participar 
ativamente da consolidação do mercado em curso e 
melhorar sua competitividade. 

A tese de investimentos tem impacto positivo em 
toda essa cadeia de saúde à medida que aumenta o 
faturamento dos participantes em geral. O sucesso das 
empresas estará ligado à gestão da receita e controle 
dos custos.
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Fusões, Aquisições e Verticalização

Nos últimos anos, o volume de negociações envolvendo 
hospitais, operadoras de saúde, clínicas de medicina 
diagnóstica, laboratórios, farmácias e farmacêuticas 
foi o maior em duas décadas. Tal movimento aponta a 
relevância da consolidação no setor de saúde.

Consolidar significa integrar diferentes operações, 
dentro do mesmo segmento, em uma só estrutura 
empresarial. A chamada “verticalização” cria sinergia 
entre os negócios, realçando o poder de barganha 
junto aos fornecedores e produz um efeito natural de 
diluição de despesas, o que aumenta a competitividade 
da empresa.

Acreditamos que o fenômeno da verticalização, na 
medida que constitui um meio de aumentar a oferta 
de recursos de saúde, tem potencial benéfico tanto 
para as empresas adeptas, quanto para o setor. 
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Fleury

A imagem do sucesso

A Fleury iniciou suas atividades em 1926 como 
laboratório de análises clínicas fundada por Dr. Gastão 
Fleury. Desde então a companhia é caracterizada pelo 
seu pioneirismo em diversos momentos: (i) cooperações 
técnico-científicas entre universidades renomadas 
do país; (ii) alocação de especialistas em cada área 
da patologia clínica; (iii) implantação de sistema 
informatizado para atendimento; (iv) soluções de 
medicina integrada; (v) disponibilização de resultados 
dos exames na internet entre outros. 

O grupo está divido em três unidades de negócio: (i) 
Unidades de atendimento: são a principal fonte de 
receita da companhia e contam com 252 unidades 
em 9 estados, correspondendo a 69% do mercado 
de saúde brasileiro. Sua capilaridade é abrangente e 
o grupo possui um portfólio de marcas que atendem 
à todas classes sociais. (ii) Operação hospitalar: tem 
forte presença em 30 renomados centros médicos e 
hospitais do Brasil. A atuação desse segmento são os 
exames mais complexos e de urgência. (iii) Lab-to-lab: 
é responsável por fornecer testes de alta complexidade 
para mais de 600 laboratórios em todo país.

Dentre os exames oferecidos, destacam-se os 
relacionados a (i) Análise clínica - utilizados para 
acompanhamento do paciente; (ii) Imagem - 
investigação de patologia e; (iii) Genômica - medicina 
diagnóstica, que busca alteração genética. 

A companhia é um player relevante no setor de saúde 
nacional. Sua estratégia é de expansão através de 
aquisições nesse mercado pulverizado. A marca é 
bem conceituada tanto pela comunidade médica 
quanto pelos consumidores e goza de diversificação 
geográfica. Por fim, a Fleury aposta na multicanalidade 
e na digitalização do setor de saúde para o futuro. Para 
isso, passaram a oferecer serviço de atendimento móvel, 
drive-thru e impulsionaram a área de telemedicina. 

Riscos
• Enfraquecimento do segmento de saúde privada;
• Alta competitivade em exames de baixa complexidade 

que podem gerar pressão no ticket médio;
• Perda de contratos com operadores de planos de 

saúde privados;
• Mudança em normas e regulamentos por parte dos 

órgãos reguladores, elevando custos;
• O processo de verticalização das operadoras pode 

reduzir exames desnecessários, impactando na 
diminuição da receita;

• Alta competitivade em exames de baixa complexidade 

ESG
Desde 2014, a Fleury integra a carteira do ISE (Índice de 
Sustentabilidade Empresarial), índice da B3 responsável 
por reunir as companhias com melhores práticas de 
sustentabilidade nos aspectos econômicos, ambiental, 
social e governança corporativa. Atua ativamente na 
gestão de resíduos, consumo de água/energia, além de 
promover o desenvolvimento de iniciativas sociais. 

Valuation
Iniciamos a cobertura de FLRY3 a um preço-alvo para 
o final de 2021 (YE21) de R$ 29 e com recomendação 
neutra. Em nosso modelo, utilizamos o método do fluxo 
de caixa descontado de dez anos, com crescimento na 
perpetuidade de 4,0% e um WACC de 9,3%. Estamos 
considerando um CAGR de receita nominal de 5% entre 
2021-2031. Em nossa visão, apesar da companhia 
se destacar como uma empresa alfa no setor de 
saúde, sua margem de segurança está pequena, 
revelando que sua ação está próxima ao valor justo.
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DRE (R$ Mil) 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P
Receita Líquida 2.905.107 2.733.250 2.869.912 3.013.408 3.164.078 3.322.282 3.488.396 

Despesas Operacionais (326.670) (339.387) (279.562) (290.628) (296.633) (301.953) (306.716)

EBITDA 880.975 594.550 818.515 859.237 902.496 948.645 997.842 

Depreciação 320.463 371.411 214.119 219.146 223.322 226.809 229.738 

Lucro Operacional (EBIT) 560.179 185.827 569.901 584.396 614.988 647.737 682.572 

Resultado Financeiro (133.978) (130.881) (80.149) (44.114) (26.198) (6.861) 13.998 

Lucro Líquido 312.317 42.189 335.879 394.406 429.817 467.840 508.496 

FCF 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P
Lucro líquido 312.317 42.189 335.879 394.406 429.817 467.840 508.496 

(+/-) Depreciação e amortização 320.463 371.411 214.119 219.146 223.322 226.809 229.738 

(+/-) Contas de giro (23.693) (20.365) (43.304) (13.229) (14.545) (15.091) (15.656)

(+/-) Financeiro (133.978) (130.881) (80.149) (44.114) (26.198) (6.861) 13.998 

(-) Capex (207.202) (210.402) (203.764) (207.255) (210.587) (213.733) (216.668)

Variação do caixa 77.508 134.035 (92.494) 149.466 175.552 203.864 233.786 

Múltiplos 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P
VE / EBITDA 9,4x 14,0x 10,2x 9,7x 9,2x 8,8x 8,3x

LPA 0,98 0,13 1,05 1,23 1,34 1,46 1,59 

P/L 31,2 220,1 27,6 23,5 21,6 19,8 18,3 

P/BV 4,73 5,37 4,62 3,97 3,44 3,00 2,64 

Dividend Yield 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6%

ROE 18% 3% 19% 19% 18% 17% 16%

ROA 6% 1% 6% 7% 7% 8% 8%

Endividamento 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P
CP/Total 13% 16% 9% 10% 11% 12% 14%

D / D + E 47% 55% 47% 41% 35% 30% 25%

Dívida Líquida / EBITDA 0,9x 1,4x 0,8x 0,4x 0,0x -0,4x -0,7x

Dívida Bruta / EBITDA 1,8x 3,2x 2,0x 1,7x 1,5x 1,2x 1,0x

Balanço 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P
Ativo Circulante 1.485.218 1.712.852 1.699.949 1.877.766 2.082.648 2.316.998 2.582.470 

Ativo não circulante 188.141 222.538 222.538 222.538 222.538 222.538 222.538 

Imobilizado 3.483.000 3.533.580 3.523.225 3.511.334 3.498.599 3.485.524 3.472.454 

Passivo circulante 725.826 988.204 858.036 873.159 887.943 903.338 919.367 

Passivo de longo prazo 2.671.558 2.931.634 2.786.634 2.641.634 2.496.634 2.351.634 2.206.634 

Patrimonio líquido 1.758.976 1.549.132 1.801.041 2.096.846 2.419.208 2.770.088 3.151.460 

Taxa de crescimento de longo prazo (g)

3,0% 3,5% 4,0% 4,5% 5,0%

W
AC

C

8,30%  R$31  R$32  R$34  R$36  R$38 

8,80%  R$29  R$30  R$31  R$32  R$34 

9,30%  R$27  R$28  R$29  R$30  R$31 

9,80%  R$25  R$26  R$27  R$28  R$29 

10,30%  R$24  R$24  R$25  R$26  R$27 
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Notre Dame Intermédica

A excelência é um hábito

Líder no setor de saúde privado brasileiro, a Notre Dame 
Intermédica foi fundada em 1968. Sua operação envolve 
planos de saúde, odontológicos e saúde ocupacional 
em um modelo verticalizado de tratamento. Possui 3 
mi de beneficiários no segmento de planos de saúde 
e 2,6 mi nos planos odontológicos. Sua estrutura conta 
com 89 clínicas, 23 hospitais, 23 pronto atendimentos, 
14 centros de medicina preventiva e 73 laboratórios. 
A empresa concentra suas atividades na região sul 
e sudeste, sobretudo em SP onde chega a ter 19% 
de market share. O seu principal nicho de mercado é 
composto de clientes corporativos (82% da carteira) de 
diferentes setores da economia, como consumo, varejo, 
financeiro, industrial e etc.

Market Share por região 

HAPV

GNDI

29,5%

0%

2,5%

11,5%

0,5%

5,2%

12,8%

0%

24,7%

0%

Intermédica é a melhor empresa do segmento dos 
operadores de saúde. A companhia além de ser 
consolidada na região de maior concentração de 
beneficiários do país, tem um dos históricos mais bem 
sucedidos de aquisições.  Sua operação verticalizada 
tem mais controle do atendimento, ou seja, dos custos, 
e abre possibilidades para múltiplas iniciativas em 
medicina preventiva e telemedicina. Com seu foco em 
membros com alta taxa de utilização, a companhia 
consegue criar ferramentas de prevenção e com isso 
evita complicações ao paciente e economias com 
tratamentos mais dispendiosos.

Riscos
• Enfraquecimento do segmento de saúde privada;
• Risco moral à medida que quanto maior é a 

complexidade do atendimento, mais os prestadores 
de serviço cobram do operador - estimulando 
desperdício e exames desnecessários;

• Mudança em normas e regulamentos por parte dos 
órgãos reguladores, elevando custos;

• Má seleção de ativos no processo de M&A;

ESG

A companhia é listada no Novo Mercado da B3, 
segmento que exige a adoção de padrões elevados em 
Governança Corporativa. Desde 2018 são signatários 
dos Princípios do Pacto Global da ONU que visam 
práticas relacionadas aos direitos fundamentais no 
trabalho, ações contra corrupção, preservação do meio 
ambiente e conscientização dos direitos humanos. A 
empresa também reforça seu comprometimento com a 
redução da desigualdade, sobretudo em renda e gênero, 
de acordo com os 17 objetivos do desenvolvimento 
sustentável da ONU.

Valuation
Iniciamos a cobertura de GNDI3 a um preço-alvo para o 
final de 2021 (YE21) de R$ 89 e com recomendação de 
compra. Em nosso modelo, utilizamos o método do fluxo 
de caixa descontado de dez anos, com crescimento na 
perpetuidade de 6,0% e um WACC de 9,75%. Estamos 
considerando um CAGR de receita nominal de 13,5% 
entre 2021-2031. Em nossa visão, a companhia se 
destaca pelo seu histórico  de crescimento orgânico 
e inorgânico, juntamente pela sua gestão experiente 
no controle da sinistralidade e na geração de valor.  

−40,0%

−22,6%

−5,0%

12,4%

30,0%

Out/19 Jan/20 Abr/20 Jul/20 Out/20

GNDI3 IBOV
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DRE (R$ Milhões) 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P
Receita Líquida 8.412 10.153 12.344 14.304 16.469 18.842 21.418 

Despesas Operacionais (1.259) (1.531) 17 27 (20) (1.285) 9 

EBITDA 1.276 1.826 2.506 1.920 2.287 2.704 3.173 

Depreciação (142) (158) (472) (430) (408) (403) (414)

Lucro Operacional (EBIT) 907 1.465 1.910 1.479 1.868 2.290 2.749 

Resultado Financeiro (188) (124) 1 87 131 187 250 

Lucro Líquido 907 1.465 1.910 1.479 1.868 2.290 2.749 

FCF 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P
Lucro líquido 907 1.465 1.910 1.479 1.868 2.290 2.749 

(+/-) Depreciação e amortização (142) (158) (472) (430) (408) (403) (414)

(+/-) Contas de giro (12) (14) (129) (7) (12) (13) (15)

(+/-) Financeiro (188) (124) 1 87 131 187 250 

(-) Capex (412) (442) (272) (321) (377) (440) (509)

Variação do caixa 993 991 751 999 755 1.022 1.197 

Múltiplos 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P
VE / EBITDA 30,7x 21,5x 15,6x 20,4x 17,1x 14,5x 12,4x

LPA 0,77 1,26 1,62 1,51 1,95 2,45 3,01 

P/L 89,2 52,3 40,9 43,8 33,9 27,0 22,0 

P/BV 6,16 5,79 5,21 4,77 4,30 3,82 3,37 

Dividend Yield - - - - - - -

ROE 10% 11% 13% 11% 13% 15% 16%

ROA 3% 5% 7% 6% 7% 8% 9%

Endividamento 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P
CP/Total 4% 13% 11% 12% 10% 8% 7%

D / D + E 4% 13% 11% 12% 0% 8% 7%

Dívida Líquida / EBITDA -96,7x -0,5x -0,7x -1,4x -1,5x -1,7x -1,9x

Dívida Bruta / EBITDA 5,4x 0,5x 0,4x 0,6x 0,4x 0,3x 0,3x

Balanço 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P
Ativo Circulante 5.973 3.593 4.513 5.667 6.586 7.786 9.172 

Ativo não circulante 1.596 2.126 2.126 2.126 2.126 2.126 2.126 

Imobilizado 5.579 8.585 8.385 8.276 8.245 8.282 8.378 

Passivo circulante 2.434 3.000 2.772 3.285 3.332 3.519 3.410 

Passivo de longo prazo 4.344 4.529 4.729 4.563 4.502 4.418 4.618 

Patrimonio líquido 6.370 6.776 7.524 8.221 9.123 10.257 11.648 

Taxa de crescimento de longo prazo (g)

4% 5% 6% 7% 8%

W
AC

C

9,25%  R$79  R$87  R$100  R$125  R$190 

9,50%  R$76  R$83  R$94  R$115  R$163 

9,75%  R$73  R$79  R$89  R$106  R$143 

10,00%  R$70  R$76  R$85  R$99  R$128 

10,25%  R$68  R$73  R$81  R$93  R$116 
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Hapvida

Por mares nunca dantes navegados

Atuante no setor de saúde privada, a Hapvida foi fundada 
em 1979 quando foi inaugurada a Clínica Antônio 
Prudente em Fortaleza. Sua operação possui 2,4 mi de 
beneficiários no segmento de planos de saúde e 1,8 mi 
nos planos odontológicos. Sua estrutura conta com 185 
clínicas, 39 hospitais, 42 pronto atendimentos e 179 
laboratórios. A empresa concentra suas atividades na 
região norte e nordeste, com market share de 24,7% e 
29,5%, respectivamente.

A companhia também adota a estratégia de 
atendimento integrado em estrutura verticalizada. 
Esse alinhamento de dados entre a operadora e as 
unidades de saúde permitem maior controle sobre o 
atendimento e necessidade de serviços. A Hapvida 
consegue gerenciar essas informações com maestria, 
pois seus índices de reclamações e sinistralidade são 
significativamente menores que a média do mercado. 
O segredo por trás dos resultados é a Haptech, solução 
em TI da companhia que disponibiliza um prontuário 
eletrônico de todo o histórico do paciente. Dessa 
forma, o processo é agilizado e melhora a eficiência dos 
tratamentos. A Hapvida também aposta na medicina 
preventiva como forma de evitar gastos mais elevados 
em tratamentos no futuro. 

Baseada pelo crescimento através de M&A (capex 
driven), a companhia vem expandindo sua atuação 
nas regiões sul e sudeste. Levando em consideração a 
métrica de avaliação das aquisições no setor: EV/Vida 
(valor do ativo/número de beneficiários), chegamos 
à conclusão de que para adentrar as regiões onde há 
mais concentração de renda e emprego, Hapvida aceita 
pagar acima do que sua principal concorrente, GNDI.

Sua qualidade no gerenciamento da sinistralidade e 
internação são excelentes indicadores operacionais. 
A presença consolidada na região norte e nordeste 
viabiliza  que a companhia mire melhores ativos no resto 
do país. Por fim, o setor de saúde permite as principais 
operadoras de saúde um mar aberto de consolidação.

Riscos
• Enfraquecimento do segmento de saúde privada;
• Risco moral à medida que quanto maior é a 

complexidade do atendimento, mais os prestadores 
de serviço cobram do operador - estimulando 
desperdício e exames desnecessários;

• Mudança em normas e regulamentos por parte dos 
órgãos reguladores, elevando custos;

• Má seleção de ativos no processo de M&A;

ESG

A companhia é listada no Novo Mercado da B3, 
segmento que exige a adoção de padrões elevados em 
Governança Corporativa. A Hapvida alinha seu modelo 
de negócio à Agenda 2030 e pelos 17 objetivos de 
desenvolvimento sustentável da ONU. Isso significa que 
a companhia considera como parte da visão estratégica 
a significância dos impactos econômicos, ambientais e 
sociais, bem como sua influência sobre as avaliações e 
decisões dos stakeholders.

Valuation
Iniciamos a cobertura de HAPV3 a um preço-alvo para 
o final de 2021 (YE21) de R$ 75 e com recomendação 
neutra. Em nosso modelo, utilizamos o método do fluxo 
de caixa descontado de dez anos, com crescimento na 
perpetuidade de 6,0% e um WACC de 9,69%. Estamos 
considerando um CAGR de receita nominal de 14,6% 
entre 2021-2031. Em nossa visão, apesar da companhia 
se destacar com excelente margens operacionais e 
alto índice de verticalização, sua penetração na região 
sul e sudeste fará com que esses índices confluam 
com a média de mercado. Ademais, a baixa margem 
de segurança indica que está próxima do valor justo.
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DRE (R$ Milhões) 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P
Receita Líquida 5.634 7.566 10.063 11.573 13.251 15.106 17.145 

Despesas Operacionais (1.200) (1.932) (2.524) (2.687) (2.928) (3.222) (3.555)

EBITDA 1.125 1.835 2.582 2.305 2.546 2.925 3.345 

Depreciação 143 616 906 509 375 372 390 

Lucro Operacional (EBIT) 982 1.219 1.677 1.796 2.171 2.553 2.956 

Resultado Financeiro 170 (85) (71) 32 82 138 201 

Lucro Líquido 867 775 1.262 1.339 1.609 1.881 2.168 

FCF 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P
Lucro líquido 867 775 1.262 1.339 1.609 1.881 2.168 

(+/-) Depreciação e amortização 143 616 906 509 375 372 390 

(+/-) Contas de giro 18 32 (38) 27 29 34 40 

(+/-) Financeiro 170 (85) (71) 32 82 138 201 

(-) Capex (528) (561) (393) (453) (521) (595) (677)

Variação do caixa (507) (525) (436) (402) (483) (564) (650)

Múltiplos 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P
VE / EBITDA 40,1x 24,6x 17,5x 19,6x 17,7x 15,4x 13,5x

LPA 1,17 1,04 1,70 1,80 2,17 2,53 2,92 

P/L 54,8 71,9 44,2 41,6 34,6 29,6 25,7 

P/BV 6,20 5,83 5,24 4,72 4,22 3,76 3,34

Dividend Yield - - - - - - -

ROE 12% 10% 15% 14% 15% 16% 16%

ROA 8% 6% 10% 9% 10% 11% 12%

Endividamento 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P
CP/Total 4% 3% 0% 0% 0% 0% 0%

D / D + E 29% 21% 19% 18% 16% 14% 13%

Dívida Líquida / EBITDA 0,6x -0,2x -0,5x -0,9x -1,2x -1,5x -1,7x

Dívida Bruta / EBITDA 1,9x 1,1x 0,8x 0,9x 0,8x 0,7x 0,6x

Balanço 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P
Ativo Circulante 2.161 3.280 4.241 5.239 6.323 7.527 8.874 

Ativo não circulante 2.877 2.624 2.624 2.624 2.624 2.624 2.624 

Imobilizado 6.473 6.439 6.330 6.374 6.520 6.743 7.030 

Passivo circulante 1.709 2.075 2.044 2.148 2.251 2.362 2.479 

Passivo de longo prazo 2.524 2.538 2.538 2.538 2.538 2.538 2.538 

Patrimonio líquido 7.279 7.731 8.614 9.551 10.677 11.994 13.512 

Taxa de crescimento de longo prazo (g)

4% 5% 6% 7% 8%

W
AC

C

9,19%  R$67  R$73  R$84  R$104  R$158 

9,44%  R$65  R$70  R$79  R$96  R$135 

9,69%  R$62  R$67  R$75  R$89  R$118 

9,94%  R$60  R$65  R$71  R$83  R$106 

10,19%  R$58  R$62  R$68  R$78  R$96 
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Hypera

Sou melhor que a minha fama

A Hypera é a maior empresa farmacêutica do Brasil, 
em termos de receita líquida. É a única que está 
presente em todos os segmentos relevantes do varejo 
farmacêutico, com posição de liderança em diversas 
categorias. A companhia oferece produtos de alta 
qualidade, investindo continuamente em inovação e 
crescendo de forma sustentável. Fundada em 2001, foi, 
por mais de uma década, uma das principais empresas 
no mercado de bens de consumo no Brasil. Sua atuação 
contemplava os mercados farmacêutico, higiene 
pessoal, limpeza e alimentos. Em 2015, a companhia 
iniciou um novo ciclo em seu planejamento estratégico 
e passou a concentrar sua operação totalmente no 
setor farmacêutico brasileiro. 

Se organiza em três grandes unidades de negócios: (i) 
produtos de prescrição (medicamentos de uso contínuo 
para doenças crônicas); (ii) genéricos (medicamentos 
similares) e; (iii) consumer health (remédios de balcão, 
que são isentos de prescrição). Suas marcas são 
amplamente conhecidas pela população brasileira: 
Apracur, Benegrip, Buscopan, Coristina-D, Engov, 
Epocler, Estomazil, Tamarine, Vitasay 50+, Biotônico 
Fontoura e Zero-Cal entre outras.

A empresa possui um portfólio de marcas não replicável 
com taxa de crescimento anual composta de 14% nos 
últimos 5 anos. Além disso, a companhia detém 9% 
de market share sendo a maior empresa farmacêutica 
do Brasil. A possibilidade de crescimento através de 
aquisições é significativa, já que sua concentração 
de mercado é ainda muito baixa. A Hypera ainda 
conta com um moderno centro de inovação, Hynova, 
capaz de produzir novos medicamentos. Em 2019, foi 
a farmacêutica que mais investiu em P&D e lançou 95 
produtos, que já impactam em 13% da receita líquida. A 
Hypera  é a principal player em um mercado com boas 
perspectivas. Resiliente, a empresa conta com marcas 
famosas em seu portfólio. As sinergias provenientes de 
aquisições fazem parte do histórico da companhia.

Riscos
• Apesar de ser líder, seu market share é de apenas 9%, 

o que permite pouca barganha de preços;
• Alta competitividade em genéricos;
• Taxa de desemprego persistentemente alta pode 

afetar a renda, afetando o consumo de remédios 
“menos essenciais”;

• Despesas com P&D são sempre incertas nesse ramo 
e podem não gerar retorno;

ESG
A Hypera Pharma trabalha para manter sua cadeia 

produtiva em consonância com a legislação ambiental 

vigente. Para isso, exige qualificações ambientais 

de seus parceiros, a fim de conhecer melhor o 

relacionamento de seus fornecedores e prestadores de 

serviços com o meio ambiente.

Valuation
Iniciamos a cobertura de HYPE3 a um preço-alvo para o 
final de 2021 (YE21) de R$ 44 e com recomendação de 
compra. Em nosso modelo, utilizamos o método do fluxo 
de caixa descontado de dez anos, com crescimento na 
perpetuidade de 6,0% e um WACC de 10,21%. Estamos 
considerando um CAGR de receita nominal de 8,9% 
entre 2021-2031. Em nossa visão, a Hypera está em 
ótima posição para absorver os ganhos provenientes 
dos maiores gastos com medicamentos. A operação 
conta com marcas reconhecidas e capazes de gerar 
receitas relevantes. O P&D também tem trazido bons 

frutos a companhia.
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DRE (R$ Milhões) 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P
Receita Líquida 3.295 3.957 4.273 4.658 5.077 5.534 6.032 

Despesas Operacionais (1.000) (965) (1.594) (1.862) (1.996) (2.139) (2.291)

EBITDA 1.205 1.742 1.401 1.413 1.605 1.819 2.056 

Depreciação 119 121 143 167 192 219 247 

Lucro Operacional (EBIT) 1.086 1.621 1.258 1.247 1.413 1.600 1.809 

Resultado Financeiro 9 (53) (189) (103) (105) (103) (90)

Lucro Líquido 1.159 1.538 855 949 1.086 1.242 1.426 

FCF 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P
Lucro líquido 1.159 1.538 855 949 1.086 1.242 1.426 

(+/-) Depreciação e amortização 119 121 143 167 192 219 247 

(+/-) Contas de giro (165) (168) (157) (160) (164) (174) (186)

(+/-) Financeiro 9 (53) (189) (103) (105) (103) (90)

(-) Capex (462) (476) (408) (440) (474) (510) (550)

Variação do caixa (172) (388) (494) (375) 353 (465) (961)

Múltiplos 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P
VE / EBITDA 17,3x 12,0x 14,9x 14,7x 13,0x 11,4x 10,1x

LPA 1,81 2,39 1,33 1,48 1,69 1,93 2,22 

P/L 20,1 12,7 22,9 20,6 18,0 15,8 13,7 

P/BV 0,1x 0,1x 0,1x 0,1x 0,1x 0,1x 0,1x

Dividend Yield 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9%

ROE 13% 17% 9% 9% 10% 11% 12%

ROA 10% 9% 5% 6% 6% 7% 8%

Endividamento 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P
CP/Total 8% 7% 6% -8% 9% 22% 31%

D / D + E 14% 38% 35% 33% 0% 34% 0%

Dívida Líquida / EBITDA -0,7x 0,4x 0,5x 0,5x 0,5x 0,4x 0,3x

Dívida Bruta / EBITDA 1,2x 3,2x 3,7x 3,4x 3,3x 2,6x 1,8x

Balanço 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P
Ativo Circulante 4.737 8.041 7.723 7.582 8.174 7.964 7.274 

Ativo não circulante 7.182 9.030 9.296 9.569 9.851 10.143 10.445 

Imobilizado 6.103 7.721 7.986 8.259 8.541 8.833 9.135 

Passivo circulante 1.585 2.262 2.171 1.543 2.462 3.072 3.289 

Passivo de longo prazo 1.624 5.514 5.209 5.591 5.112 4.085 2.910 

Patrimonio líquido 8.710 9.296 9.638 10.017 10.452 10.949 11.519 

Taxa de crescimento de longo prazo (g)

4% 5% 6% 7% 8%

W
AC

C

9,71%  R$40  R$43  R$49  R$59  R$81 

9,96%  R$38  R$41  R$46  R$55  R$72 

10,21%  R$37  R$40  R$44  R$51  R$65 

10,46%  R$35  R$38  R$42  R$48  R$59 

10,71%  R$34  R$37  R$40  R$45  R$55 
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Odontoprev

Todos os ovos na mesma cesta

A Odontoprev foi fundada em 1987 por profissionais 
de odontologia que identificaram a oportunidade de 
propiciar planos odontológicos a clientes corporativos. 
A companhia é líder do segmento na América Latina 
e maior operadora do setor de saúde do Brasil em 
número de beneficiários, com mais de 7 milhões de 
clientes. A rede de cirurgiões-dentistas da Odontoprev 
é especializada, com aproximadamente 29 mil 
credenciados. 

A estratégia da Odontoprev é liderar a consolidação 
do setor de planos odontológicos, gerando taxas de 
retorno atrativos para os seus acionistas. A estratégia 
de focar somente nesse nicho beneficia a companhia 
com menores custos individuais em relação aos planos 
médico-hospitalares e maior previsibilidade dos eventos 
de tratamento odontológico. 

A companhia é muito bem estruturada, não tem 
endividamento e paga recorrentes JCP e dividendos. 
Possui uma plataforma própria, altamente tecnológica, 
que a possibilita adminstrar desde o histórico de saúde 
bucal dos associados até o comportamento da carteira 
em sinistralidade. Outro fator relevante é o portfólio 
extenso de planos odontológicos personalizados 
que podem ser oferecidos aos clientes, sobretudo 
corporativos. O modelo de negócio focado em 
contratos de médio e longo prazo permitem resiliência 
nas interferências sazonais. 

Entretanto, todo esse sucesso pode ficar estagnado no 
curto prazo. Em decorrência da pandemia, a perda de 
beneficiários em todas as modalidades virou realidade.  
Por se tratar de uma modalidade secundária em saúde, 
acreditamos que a recuperação de associados será 
mais lenta e impactará a receita da companhia. Para 
os próximos meses é esperada uma sinistralidade 
maior que o último trimestre, devido a flexibilização das 
medidas de distanciamento social. 

Riscos
• Enfraquecimento do segmento de saúde privada;
• Mudança em normas e regulamentos por parte dos 

órgãos reguladores, elevando custos;
• Perda de contratos com operadores de planos de 

saúde privados;
• Lentidão no crescimento orgânico de beneficiários; 

ESG
A Odontoprev é referência em ações ESG. A companhia 
realiza campanhas internas de conscientização sobre 
o consumo de energia, água, uso de matérias como 
papel e descarte correto de lixo. Como diretriz social, 
a Odontoprev busca oferecer à sociedade, em especial 
ao menos privilegiados, assistência à saúde bucal 
de qualidade por meio de associações, institutos e 
fundações de reconhecida credibilidade, os quais 
direcionem esforços no sentido de apoiar/ajudar 
crianças carentes. Por fim, a companhia disponibiliza 
trimestralmente uma atualização das suas métricas 
ESG, dentre as quais: indicadores ambientais, gestão de 
pessoas, distribuição por gênero, mulheres na gestão 
estratégica, distribuição etária e etc.

Valuation
Iniciamos a cobertura de ODPV3 a um preço-alvo para 
o final de 2021 (YE21) de R$ 17 e com recomendação 
neutra. Em nosso modelo, utilizamos o método do fluxo 
de caixa descontado de dez anos, com crescimento 
na perpetuidade de 3,5% e um WACC de 9,41%. 
Estamos considerando um CAGR de receita nominal 
de 5,2% entre 2021-2031. Em nossa visão, apesar da 
companhia se destacar como uma empresa muito bem 
gerida e altamente eficiente, a perda de beneficiários 
impactará a receita. Essa retomada deve ser lenta, por 
se tratar exclusivamente de planos odontológicos.
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DRE (R$ Mil) 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P
Receita Líquida 1.808.926 1.815.320 1.915.775 2.043.765 2.198.204 2.366.967 2.551.260 

Despesas Operacionais (810.365) (731.172) (853.909) (937.358) (1.006.181) (1.081.264) (1.163.119)

EBITDA 417.853 550.892 474.420 490.400 534.015 582.075 635.006 

Depreciação 26.487 40.547 20.968 20.366 19.848 19.264 18.606 

Lucro Operacional (EBIT) 386.324 505.277 448.140 466.825 510.680 559.018 612.271 

Resultado Financeiro 19.400 6.319 

Lucro Líquido 284.764 354.069 313.698 326.778 357.476 391.312 428.590 

FCF 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P
Lucro líquido 284.764 354.069 313.698 326.778 357.476 391.312 428.590 

(+/-) Depreciação e amortização 26.487 40.547 20.968 20.366 19.848 19.264 18.606 

(+/-) Contas de giro (10.336) (9.229) (14.763) (7.021) (9.159) (9.946) (10.791)

(+/-) Financeiro 19.400 6.319 0 0 0 0 0 

(-) Capex (8.001) (8.119) (7.527) (7.727) (7.986) (8.249) (8.514)

Variação do caixa 146.902 152.588 124.157 136.328 145.694 157.594 170.737 

Múltiplos 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P
VE / EBITDA 13,4x 10,2x 11,8x 11,4x 10,5x 9,6x 8,8x

LPA 0,54 0,67 0,59 0,62 0,67 0,74 0,81 

P/L 31,5 25,5 28,8 27,6 25,3 23,1 21,1 

P/BV 5,02 4,58 4,16 3,79 3,46 3,15 2,87 

Dividend Yield 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1%

ROE 26% 29% 23% 22% 22% 22% 22%

ROA 16% 18% 15% 15% 15% 15% 16%

Endividamento 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P
CP/Total 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

D / D + E 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Dívida Líquida / EBITDA 0,0x 0,0x 0,0x 0,0x 0,0x 0,0x 0,0x

Dívida Bruta / EBITDA 0,0x 0,0x 0,0x 0,0x 0,0x 0,0x 0,0x

Balanço 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P
Ativo Circulante 818.478 1.032.656 1.173.365 1.322.294 1.483.227 1.657.239 1.845.638 

Ativo não circulante 113.890 99.102 99.102 99.102 99.102 99.102 99.102 

Imobilizado 836.374 837.640 824.198 811.560 799.698 788.683 778.591 

Passivo circulante 499.943 578.903 580.692 586.270 592.352 598.823 605.695 

Passivo de longo prazo 152.306 168.573 168.573 168.573 168.573 168.573 168.573 

Patrimonio líquido 1.116.493 1.221.922 1.347.401 1.478.112 1.621.103 1.777.628 1.949.063 

Taxa de crescimento de longo prazo (g)

3,0% 3,3% 3,5% 3,8% 4,0%

W
AC

C

8,91%  R$18  R$18  R$18  R$19  R$19 

9,16%  R$17  R$17  R$18  R$18  R$18 

9,41%  R$16  R$17  R$17  R$17  R$18 

9,66%  R$16  R$16  R$16  R$17  R$17 

9,91%  R$16  R$16  R$16  R$16  R$16 
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Panvel

A vida nos obriga a crescer

A Dimed inicia a sua história em 21 de setembro de 1967, 
quando as duas maiores redes de farmácias do Rio 
Grande do Sul, Panitz e Velgos, se reuniram fundando 
uma central de compras e logística para abastecer 
ambas as redes, bem como os demais clientes da 
região. A Panvel possui market share de 24% no sul do 
país e é uma das marcas favoritas na região. Possui 418 
lojas espalhadas pelos estados do Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina, Paraná e São Paulo, sendo endereçadas 
ao público A, B e C. Além disso a companhia possui 2 
centros de distribuição bem localizados e 1 laboratório, 
criando uma estrutura verticalizada com um grande 
diferencial vis-à-vis aos outros players do setor. 

O guidance da gestão da empresa é de abrir cerca de 
400 lojas novas até 2025, sendo que cerca de 60% 
dessas lojas devem ser instaladas no Paraná e em Santa 
Catarina e 38% no Rio Grande do Sul. Os outros 2% 
devem ser aberturas pontuais no Estado de São Paulo. 
Ou seja, em cinco anos a empresa dobrará de tamanho.

A Panvel aposta na digitalização, investindo em dados, 
marketing e soluções que acelerem o processo de 
omnicanalidade nas lojas da companhia, impactando  
o seu mix e vendas online, escalabilidade e melhor 
experiência do cliente. Foi desenvolvida a Prateleira 
Infinita Panvel, que integra o estoque de todas as lojas 
e o programa de fidelidade Bem Panvel, que já conta 
com mais de 8 milhões de usuários. A sua trajetória 
também é marcada pela inovação. Foi a primeira rede 
de farmácias a criar a sua própria linha de produtos.

O management da Panvel tem feito um bom trabalho 
no ritmo de expansão e defesa do seu território. O 
fato da população do RS ser em média mais idosa 
que a média do Brasil também favorece a companhia. 
A localização privilegiada dos centros de distribuição 
aumenta o poder de barganha junto aos fornecedores 
e diminui as despesas logísticas. Ser uma marca de 
respeito entre os consumidores proporciona uma base 
sólida para crescimento e o avanço do digital é acima 
da concorrência.

Riscos
•  Aumento da competição no setor;

• Taxa de desemprego persistentemente alta pode 

afetar a renda, afetando o consumo;

• Comprometimento do plano de expansão;

ESG
A companhia dispõe de um código de ética englobando 
fornecedores e funcionários e é comprometida com 
elevados padrões de integridade. Realiza ações que 
promovem os direitos humanos, saúde e segurança. O 
modelo de governança corporativa segue as práticas 
orientadas pelo Instituto Brasileiro de Governança 
Corporativa (IBGC) e está fundamentado nos princípios 
básicos de transparência, equidade e gestão com 
responsabilidade.

Valuation
Iniciamos a cobertura de PNVL3 a um preço-alvo para 

o final de 2021 (YE21) de R$ 41 e com recomendação 

de compra. Em nosso modelo, utilizamos o método 

do fluxo de caixa descontado de dez anos, com 

crescimento na perpetuidade de 5,0% e um WACC de 

9,93%. Estamos considerando um CAGR de receita 

nominal de 10,5% entre 2021-2031. Em nossa visão, 

a companhia conseguirá realizar o seu guidance 

de expansão sem dificuldades. O elevado market 

share e o reconhecimento da população afastam 

a concorrência e tornam o processo mais fácil. A 

localização do CD em Eldorado do Sul é privilegiada e 

proporciona diferencial logístico.
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DRE (R$ Mil) 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P
Receita Líquida 2.724.680 2.855.593 3.131.394 3.483.203 3.869.160 4.291.911 4.754.227 

Despesas Operacionais (682.547) (803.815) (803.815) (883.062) (979.997) (1.086.060) (1.201.927)

EBITDA 159.823 117.395 149.163 176.928 198.511 222.666 249.618 

Depreciação 320.463 371.411 214.119 219.146 223.322 226.809 229.738 

Lucro Operacional (EBIT) 126.366 80.310 115.894 140.559 158.502 178.448 200.581 

Resultado Financeiro (21.906) (17.582) (13.641) (10.029) (8.792) (7.122) (5.056)

Lucro Líquido 82.005 52.581 82.551 108.340 124.259 142.200 162.285 

FCF 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P
Lucro líquido 82.005 52.581 82.551 108.340 124.259 142.200 162.285 

(+/-) Depreciação e amortização 320.463 371.411 214.119 219.146 223.322 226.809 229.738 

(+/-) Contas de giro (25.756) (36.945) 18.999 (34.258) (36.043) (37.857) (39.623)

(+/-) Financeiro (21.906) (17.582) (13.641) (10.029) (8.792) (7.122) (5.056)

(-) Capex (72.224) (76.188) (56.365) (63.472) (71.365) (80.116) (89.802)

Variação do caixa (2.746) 16.485 (79.669) 18.811 8.352 15.272 23.503 

Múltiplos 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P
VE / EBITDA 7,4x 10,1x 7,9x 6,7x 6,0x 5,3x 4,7x

LPA 18,12 1,16 1,82 2,39 2,75 3,14 3,59 

P/L 1,1 35,3 22,5 17,1 14,9 13,0 11,4 

P/BV 2,23 2,19 1,97 1,74 1,53 1,35 1,19 

Dividend Yield - - - - - - -

ROE 15% 10% 14% 16% 16% 16% 16%

ROA 7% 5% 7% 8% 8% 9% 9%

Endividamento 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P
CP/Total 1% 46% 0% 10% 11% 13% 14%

D / D + E 27% 36% 21% 19% 16% 13% 10%

Dívida Líquida / EBITDA 0,8x 1,9x 1,1x 0,8x 0,6x 0,4x 0,2x

Dívida Bruta / EBITDA 1,2x 2,5x 1,1x 0,9x 0,7x 0,6x 0,5x

Balanço 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P
Ativo Circulante 851.138 858.033 877.709 979.416 1.077.653 1.190.399 1.319.424 

Ativo não circulante 21.415 21.824 21.824 21.824 21.824 21.824 21.824 

Imobilizado 279.456 285.790 308.886 335.988 367.344 403.241 444.005 

Passivo circulante 425.743 453.711 435.395 500.234 554.076 613.693 679.592 

Passivo de longo prazo 196.840 172.901 172.901 156.700 140.499 124.298 108.097 

Patrimonio líquido 529.426 539.035 600.123 680.294 772.246 877.474 997.565 

Taxa de crescimento de longo prazo (g)

3% 4% 5% 6% 7%

W
AC

C

9,43%  R$38  R$41  R$45  R$53  R$66 

9,68%  R$36  R$39  R$43  R$49  R$60 

9,93%  R$35  R$38  R$41  R$47  R$56 

10,18%  R$34  R$36  R$39  R$44  R$52 

10,43%  R$33  R$35  R$38  R$42  R$48 
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Raia Drogasil

Receita da vitória

A Raia Drogasil é a empresa líder no mercado brasileiro 
de farmácias, com mais de 2.100 lojas em 23 estados 
brasileiros e faturamento de R$ 18,4 bi em 2019. A 
companhia foi criada em novembro de 2011, a partir da 
fusão entre Raia S.A. e Drogasil S.A. e é a maior rede de 
farmácias do Brasil em receita e número de lojas. 

Os principais pilares do modelo de negócio são as 
bandeiras Droga Raia e Drogasil, duas das marcas mais 
icônicas do varejo brasileiro, que totalizam mais de 200 
anos de tradição. Ao final de 2019, as marcas Droga Raia 
e Drogasil estavam presentes em 23 estados brasileiros 
(99% do mercado consumidor farmacêutico nacional)
nos quais a empresa tem amplo conhecimento do 
mercado, estrutura logística e de formação de pessoas 
para suportar o crescimento. 

A RD possui uma estrutura logística descentralizada 
e escalável formada por onze centros de distribuição, 
localizados em oito estados. Juntos totalizam mais 
de 165,0 mil m² de capacidade de armazenamento 
e garantem agilidade no abastecimento das lojas. A 
RD conta com uma estrutura de vendas multicanal, 
permitindo aos clientes realizar suas compras nas lojas, 
na internet, por telefone ou por meio de aplicativos. 
A empresa também possui uma plataforma de gestão 
em saúde própria, a Univers, que atende a mais de 20 
milhões de funcionários e beneficiários de mais de 1.200 
grupos empresariais, que efetuam as suas compras com 
descontos pré-negociados e com desconto em folha de 
pagamento (empresas). 

O bom desempenho histórico e a qualidade da gestão 
do management criam fundamentos sólidos para a 
continuação da estratégia de crescimento. O forte 
market share em São Paulo, maior mercado de drogarias 
do Brasil, propicia lucros sólidos e recorrentes. Seu foco 
de garantir pontos de vendas em lugares estratégicos 
continuará a ser o principal objetivo para garantir a 
manutenção da liderança no varejo farmacêutico. 

Riscos
• Aumento da competição no setor;

• Taxa de desemprego persistentemente alta pode 

afetar a renda, afetando o consumo;

• Pressão de aluguel nos pontos mais disputados;

• Possibilidade de canibalização entre as próprias lojas;
 
ESG
Em 2019, a RD aderiu a Rede Brasil do Pacto Global, 
formalizando compromisso com os objetivos para o 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) do Pacto Global 
das Nações Unidas (ONU). Lançaram o programa RD 
+Diversa, no qual reforçam a intenção de ser um reflexo 
positivo da sociedade, promovendo equidade de 
oportunidades, inclusão e desenvolvimento de todos no 
ambiente de trabalho. A companhia também divulgou 
metas para gestão de resíduos, eficiência energética, 
economia de água e emissões de gases. A partir de 
2021, aproximadamente 77% das lojas será atendida por 
usinas de geração distribuída de energia elétrica. Todas 
com geração de energia a partir de fontes renováveis.

Valuation
Iniciamos a cobertura de RADL3 a um preço-alvo para 
o final de 2021 (YE21) de R$ 27 e com recomendação 
neutra. Em nosso modelo, utilizamos o método do fluxo 
de caixa descontado de dez anos, com crescimento na 
perpetuidade de 5,0% e um WACC de 9,7%. Estamos 
considerando um CAGR de receita nominal de 11,3% 
entre 2021-2031. Em nossa visão, a companhia 
possui excelente gestão e guidance de crescimento 
robusto,  mas a consolidação do setor pressiona seus 
resultados. A margem de segurança também indica 
que a companhia está próxima do preço justo.
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DRE (R$ Mil) 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P
Receita Líquida 17.502.896 19.398.842 21.395.206 23.962.631 26.808.193 29.958.156 33.440.791 

Despesas Operacionais (3.839.707) (4.451.738) (4.654.466) (5.189.358) (5.800.411) (6.476.167) (7.222.556)

EBITDA 1.343.595 1.239.317 1.719.644 1.926.205 2.176.515 2.456.364 2.768.827 

Depreciação 502.963 561.491 572.909 662.583 679.255 717.823 774.077 

Lucro Operacional (EBIT) 840.632 677.827 1.146.735 1.263.623 1.497.260 1.738.541 1.994.750 

Resultado Financeiro (124.491) (85.237) (92.499) (55.786) (31.430) (4.034) 25.792 

Lucro Líquido 587.148 454.007 675.914 942.113 1.143.347 1.352.915 1.616.434 

FCF 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P
Lucro líquido 587.148 454.007 675.914 942.113 1.143.347 1.352.915 1.616.434 

(+/-) Depreciação e amortização 502.963 561.491 572.909 662.583 679.255 717.823 774.077 

(+/-) Contas de giro (74.293) (146.313) 238.157 (225.767) (235.270) (248.077) (260.610)

(+/-) Financeiro (124.491) (85.237) (92.499) (55.786) (31.430) (4.034) 25.792 

(-) Capex (792.978) (789.299) (855.808) (718.879) (804.246) (898.745) (668.816)

Variação do caixa 122.251 292.744 133.819 309.153 (76.218) 472.455 624.513 

Múltiplos 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P
VE / EBITDA 27,3x 29,6x 21,4x 19,1x 16,9x 15,0x 13,3x

LPA 1,77 0,27 0,41 0,57 0,69 0,82 0,98 

P/L 13,0 95,6 64,2 46,1 38,0 32,1 26,9 

P/BV 8,89 8,72 7,52 6,66 5,85 5,11 4,59 

Dividend Yield 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

ROE 14% 11% 14% 17% 18% 19% 20%

ROA 6% 5% 6% 8% 9% 10% 11%

Endividamento 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P
CP/Total 20% 16% 9% 10% 11% 12% 14%

D / D + E 21% 29% 20% 18% 10% 19% 0%

Dívida Líquida / EBITDA 0,6x 1,2x 0,5x 0,3x 0,0x -0,2x -0,4x

Dívida Bruta / EBITDA 0,8x 1,4x 0,7x 0,6x 0,3x 0,3x 0,2x

Balanço 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P
Ativo Circulante 5.766.096 6.139.964 6.728.385 7.711.631 8.363.459 9.633.073 11.129.236 

Ativo não circulante 423.215 462.668 462.668 462.668 462.668 462.668 462.668 

Imobilizado 3.023.176 3.037.149 3.320.048 3.376.344 3.501.335 3.682.257 3.576.996 

Passivo circulante 3.560.828 3.613.253 3.848.659 4.738.985 4.754.761 5.327.199 5.938.239 

Passivo de longo prazo 1.517.612 1.815.746 1.775.746 1.293.746 1.288.746 1.260.391 1.232.035 

Patrimonio líquido 4.134.047 4.210.782 4.886.697 5.517.912 6.283.955 7.190.408 7.998.625 

Taxa de crescimento de longo prazo (g)

4,5% 4,8% 5,0% 5,3% 5,5%

W
AC

C

9,20%  R$28  R$29  R$30  R$31  R$32 

9,45%  R$27  R$27  R$28  R$29  R$30 

9,70%  R$26  R$26  R$27  R$28  R$28 

9,95%  R$25  R$25  R$26  R$26  R$27 

10,20%  R$24  R$24  R$25  R$25  R$26 
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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 não possuem vínculo com pessoa natural 
que trabalha para o emissor objeto do relatório. 
(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 


