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Visão geral. A Companhia opera a maior rede independente de hospitais privados do Brasil, composta por 51
hospitais próprios, um hospital sob administração e 32 projetos de hospitais em desenvolvimento,

licenciamento ou construção, distribuídos nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Bahia,
Sergipe, Maranhão, Paraná e Ceará e no Distrito Federal.

A Companhia também opera a maior rede de clínicas oncológicas do Brasil, composta por 39 clínicas
estrategicamente localizadas ao longo do território brasileiro. Além disso, a Companhia se dedica à operação
de laboratórios de análises clínicas e de imagem, bem como unidades de diálise, contando com 11
laboratórios e 53 unidades de diálise, das quais 51 funcionam nos próprios hospitais da Companhia, e 2
funcionam em um ambiente externo.

Reconhecimento e Referência no Setor. Ao longo de sua trajetória de mais de 20 anos, a Companhia se
tornou referência no setor de saúde brasileiro, tendo inclusive recebido prêmios e sendo ranqueada em por
veículos de comunicação como “O Estado de S. Paulo”, “Exame”, “Valor Econômico” e “O Globo”, com uma
forte cultura centrada na qualidade e inovação de serviços de saúde, em tecnologia médica de ponta e em
extenso conhecimento científico e do negócio de saúde. A companhia submete voluntariamente seus
hospitais a processos de avaliação externa, conduzidos por renomadas entidades independentes, brasileiras
e internacionais, que atestam a qualidade no atendimento ao paciente. 39 dos hospitais da Companhia estão
acreditados/certificados pela Joint Commission International, pela Accreditation Canada ou pela Organização
Nacional de Acreditação nos mais elevados níveis de acreditação hospitalar existentes; e três estão
acreditados pela Organização Nacional de Acreditação no penúltimo nível possível de acreditação. Nove
hospitais encontram-se em processo de obtenção de tal reconhecimento perante essas mesmas instituições.
Além disso, duas clínicas de oncologia da Companhia possuem a certificação Quality Oncology Practice
Initiative da American Society of Clinical Oncology – ASCO, um das quais tendo sido a primeira clínica na
América do Sul e a sétima no mundo a receber tal certificação; e três foram certificadas pela Joint
Commission International.
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Pioneirismo em Tecnologia. Ao longo de sua história, a Companhia foi pioneira em diversas iniciativas,
como utilização da metodologia proprietária Smart Track, que confere agilidade e eficiência no
atendimento de pacientes das emergências hospitalares, e a implantação de salas de cirurgias integradas a
centros de diagnósticos, que permitem que cirurgiões tenham acesso aos exames de imagem de seus
pacientes diretamente nas salas de cirurgias.

Clientes Alvo e Relações Comerciais. A Companhia oferece serviços de saúde a uma gama de pacientes de
diversas classes socioeconômicas, sendo a maioria beneficiária de planos privados de assistência à saúde.
Por isso, a maioria das relações comerciais da Companhia é mantida com operadoras de planos privados de
assistência à saúde, principalmente seguradoras de saúde e operadoras de planos de saúde de autogestão,
em vez de com os pacientes diretamente, incluindo as seguradoras de saúde Bradesco Saúde S.A. e Sul
América S.A., e as operadoras de planos de saúde de autogestão do Banco do Brasil S.A. CASSI e Petróleo
Brasileiro S.A. - PETROBRAS AMS, que são as principais operadoras do Brasil.

Estratégia de Expansão e Aquisições. A Companhia acredita estar melhor posicionada para aproveitar as
oportunidades proporcionadas pelo mercado hospitalar brasileiro, um mercado altamente fragmentado e
com enorme potencial de crescimento. Historicamente, a estratégia de crescimento da Companhia inclui
crescimento por meio de projetos greenfield e brownfield e por aquisições. A estratégia de aquisição da
Companhia concentra-se em hospitais localizados em mercados de saúde urbanos, com condições
demográficas e econômicas favoráveis e onde, normalmente, os operadores privados de planos de saúde
dominantes dispõem de sólida credibilidade financeira. Desde 2007, a Companhia aumentou de forma
significativa o volume dos seus negócios e o número de hospitais que opera, especialmente por meio da
aquisição de 39 hospitais. A estratégia de crescimento da Companhia também inclui, desde 2011, o
desenvolvimento e a aquisição de clínicas especializadas em oncologia, seja em mercados que já contam
com hospitais da Companhia, seja em novos mercados selecionados. Essas clínicas são majoritariamente de
propriedade da Companhia, que, em alguns casos, as opera em conjunto com um ou mais médicos
independentes especializados na respectiva área médica, e contribuem para que a Companhia expanda seu
alcance e aumente a circulação de pacientes em seus hospitais, na medida em que procedimentos e
serviços médicos não disponíveis em tais clínicas são corriqueiramente realizados em hospitais da
Companhia.
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Mercado endereçável. Em 2017, o número de idosos no Brasil bateu a casa dos 30 milhões. Recentemente,
o IBGE divulgou uma série de projeções de longo prazo sobre o avanço populacional no Brasil. Uma delas
aponta para uma desaceleração no ritmo de crescimento e uma consequente inversão na nossa pirâmide
etária. Segundo as estimativas, a população deve crescer pelos próximos 29 anos, até 2047, quando atingirá
233,2 milhões de pessoas. Nos anos seguintes esse número deve ir caindo gradualmente, até chegar a 228,3
milhões em 2060. Nesse cenário, a expectativa é de que o número de pessoas com 65 anos ou mais
praticamente triplique, chegando a 58,2 milhões em 2060 – o equivalente a 25,5% da população (conforme
representado abaixo). Em 2018, essa proporção é de 9,2%, com 19,2 milhões de idosos.

Fonte: Prospecto da Companhia. 

Fonte: IBGE. 

18 Novembro 2020



Portanto, é possível perceber que o mercado endereçável tem muito potencial de crescimento nos próximos
anos, já que os principais clientes da Rede D’Or são a população mais idosa. Isso se vale muito em virtude de
que a população mais idosa adoece mais frequentemente, e ainda tem um tempo maior de permanência nos
hospitais, o que acaba gerando mais receita para os hospitais. Conforme representado abaixo, o tempo
médio de permanência para pessoas com acima de 75 anos é de 8,31 dias, enquanto de 15 a 29 anos é de
2,54 dias.
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Os Hospitais no Brasil. Conforme representado abaixo, a maior concentração de hospitais privados do Brasil
está na região Sudeste (41,9%), conjuntamente com a maior parte dos planos beneficiários de saúde
(60,9%). Acreditamos que as demais regiões podem ter um aumento no número de hospitais privados,
principalmente a região sul, que tem um forte potencial de renda. A Rede D’Or está pouco presente nessas
regiões, e vemos isso como um potencial de expansão e consolidação, via M&A e/ou de forma orgânica.

Os Hospitais no Brasil. Vale ressaltar que nos últimos anos, existiu um número maior de hospitais privados fechados
no Brasil, do que o número de abertos, portanto, houve uma diminuição no número de hospitais. Isso comprova a
dificuldade de entrada no setor, onde apenas os mais fortes se consolidam. A região com o maior número de
fechamentos foi a Região Sudeste (33%), sendo portanto o local mais competitivo. Consequentemente, houve uma
redução também no número de leitos privados do país. Enquanto isto, neste período, a Rede D’Or aumentou sua
quantidade de hospitais e de leitos, comprovando a força da companhia.

Fonte: FBH. 
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Vantagem Competitiva (Alta) 5
A dinâmica competitiva no segmento hospitalar pode ser difícil, o mercado é altamente fragmentado, os cinco maiores
operadores independentes de hospitais do Brasil (incluindo privados e sem fins lucrativos) detém, em conjunto, menos
que 3,5% dos leitos operacionais no Brasil (DATASUS). Embora os pequenos e médios players representem a maior
parte do mercado, a competição por participação de mercado no setor é acirrada. Porém, a Rede D’Or tem algumas
vantagens competitivas que a possibilita um ótimo posicionamento no mercado, sendo estas:

• Liderança no mercado hospitalar privado brasileiro
• A Companhia é líder no mercado hospitalar privado brasileiro, com a maior rede independente de hospitais

privados do Brasil. A Companhia acredita que a reputação construída em mais de 40 anos pelo Sr. Jorge Moll
– fundador e acionista controlador da Companhia - é reflexo da excelência no atendimento ao paciente, da
oferta de serviços de saúde seguros, eficientes, confiáveis e inovadores, da utilização de tecnologia médica
de ponta, da qualidade dos médicos e da aplicação de seu extenso conhecimento em medicina e no negócio
de saúde. A Companhia já foi reconhecida em grandes prêmios como “Empresa de Valor” – na lista “Valor
1000” do “Valor Econômico”; na lista “Melhores e Maiores 2019” da “Exame”; foi considerada a melhor
empresa de serviços médicos pelo “Valor Econômico”, e o “Prêmio Empresas Mais” do “O Estado de São
Paulo”. Com relação ao nível de satisfação de seus pacientes, a Companhia atingiu a melhor pontuação
consolidada de NPS – métrica utilizada medir a satisfação de clientes – histórica da Companhia, sendo uma
pontuação geral de 67 pontos e, para a rede Star, segmento premium da Companhia, uma pontuação de 89
pontos. Com relação aos médicos que atendem nas unidades da Companhia, a pontuação de NPS foi de 67
pontos. A capacidade da Companhia de elevar o nível de satisfação de seus pacientes pode ser verificada por
meio da comparação das pontuações de NPS nos últimos anos (imagem abaixo). Esses fatores comprovam a
liderança e o reconhecimento das marcas da Companhia que adquiriram, de forma orgânica e bem-sucedida
ao longo de poucas décadas, a confiança dos clientes nos mercados em que atua.

Forças de Porter
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• Modelo de negócio de larga escala
• Escala e bons relacionamentos com operadoras de planos privados de assistência à saúde e com a

comunidade médica são condições essenciais na indústria de serviços hospitalares. A Rede D’Or opera a maior
rede independente de hospitais privados do Brasil e a maior rede de clínicas oncológicas do Brasil.
Aproximadamente 22% dos médicos em atividade no Brasil têm algum nível de relacionamento com a
Companhia, que mantém boas relações de confiança com esses profissionais. O know-how da empresa, sua
escala e a qualidade e localização de seus estabelecimentos (localizado em regiões que concentram
percentual relevante da produção econômica brasileira), combinados com o diversificado portfólio de serviços
de saúde de alta qualidade e sua capacidade de continuamente incrementá-lo com serviços de saúde
adicionais, conferiram à Companhia capacidade para manter relações com seus clientes, particularmente a
maioria das principais operadoras de planos privados de assistência à saúde do Brasil, e com a comunidade
médica, colocando a Companhia em posição privilegiada para competir no mercado de saúde brasileiro.
Conforme representado abaixo, a companhia também apresenta um maior número de leitos quando
comparado com seus competidores.
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alta qualidade do atendimento ao cliente.

Número de Leitos por rede.



Vantagem Competitiva (Alta) 5

• Excelência e alta tecnologia nos serviços de saúde
• A Companhia é reconhecida pela excelência em serviços de saúde com utilização de tecnologia médica de ponta e

médicos altamente qualificados. Como exemplo, desde 2012, a marca “D’Or” vem sendo considerada a marca favorita
na cidade do Rio de Janeiro na categoria “Clínicas e Hospitais”, de acordo com uma pesquisa anual conduzida pelo
jornal “O Globo”, a publicação impressa mais importante do Grupo Globo. A Companhia realiza constantes
investimentos com o fim de manter à disposição a mais moderna tecnologia médica disponível no mercado. Nos
últimos 3 anos, a Companhia investiu R$852,8 milhões em tecnologia médica, sendo consistentemente responsável
pelo lançamento, no mercado brasileiro, de inovações em tecnologia médica, incluindo os equipamentos de
radioterapia Tomotherapy e Cyber Knife, únicos em funcionamento na América Latina. Além disso a Companhia conta
com o maior parque robótico do Brasil, com 18 robôs DaVinci, incluindo o modelo DaVinci XI, última geração disponível
no mercado, presentes em todos os mercados em que atua.

• Forte cultura em pesquisa, ensino e inovação
• A Companhia acredita que o sucesso dos seus negócios está intimamente relacionado com sua cultura de fomento à

pesquisa, ensino e inovação, fortemente presente na Companhia desde o início de suas atividades e que tem como
idealizador o Sr. Jorge Moll Filho, fundador e um de seus acionistas controladores. Essa cultura se reflete nos negócios
por meio do constante incentivo à valorização, atração e retenção de capital intelectual altamente qualificado e da
contínua inovação em tratamentos médicos. A Companhia tem sido pioneira em diversas iniciativas, como a realização
de exames de ecocardiografia bidimensional, de radiologia totalmente digital e de ultrassonografia com Doppler e
Color Doppler, o conceito de realizar múltiplos exames em um único estabelecimento de saúde, a metodologia
proprietária Smart Track. Com o Programa de Cirurgia Robótica da Rede D’Or São Luiz, a Companhia tem promovido a
disseminação do conhecimento em cirurgia robótica mediante a capacitação de médicos cirurgiões interessados em
cirurgia com auxílio de robôs no tratamento de seus pacientes. O Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino – IDOR,
desenvolve produções científicas, aplicando e seu conhecimento em medicina e saúde na busca contínua de inovações
em tratamentos médicos.

• Crescimento rentável e consistente, forte geração de caixa e sólida situação financeira
• A Companhia conta com um sistema de informação proprietário, que reúne e trata, em uma única base de dados, uma

variedade de informações da vida clínica de uma ampla base de pacientes, incrementando a capacidade da Companhia
de gerir seus negócios com mais precisão, agilidade, flexibilidade e previsibilidade, e de selecionar as melhores
oportunidades dentro de sua estratégia de crescimento por meio de aquisições. Como resultado, as operações da
Companhia experimentaram um significativo crescimento disciplinado e acelerado de leitos operacionais da
Companhia de 72,7% verificado nos últimos 5 anos. Da mesma forma, a receita líquida e o EBITDA Companhia
aumentaram de forma consistente no mesmo período. Entre 2014 e 2019, a receita líquida da Companhia apresentou
um CAGR de 21,7%, ao mesmo tempo em que o EBITDA da Companhia experimentou um CAGR de 32,0%,
aumentando de R$869,3 milhões (com uma Margem EBITDA de 17,4%) em 2014 para R$3.484,6 milhões (com uma
Margem EBITDA de 26,2%) em 2019.

• Cultura de controle financeiro, e comprovado sucesso em expansões e aquisições
• O sistema de informação da Companhia permite um forte controle financeiros, conferindo agilidade para investir e

adquirir novos hospitais e outros ativos relevantes sem comprometer sua lucratividade, situação financeira ou liquidez.
Com base nas diversas aquisições bem-sucedidas que realizou no passado, a Companhia demonstrou sua capacidade
de expandir de forma rentável por meio de aquisições. Como exemplo, algumas das aquisições bem sucedidas: (i)
aquisição de 74,6% do capital social do Hospital e Maternidade São Luiz; (ii) a aquisição de 34,5% do GGSH
Participações S.A.; a expansão para novos por meio da aquisição (iii) do UDI Hospital; (iv) de 75,0% do capital social do
Hospital São Rafael S.A.; (v) 75,0% do Hospital São Lucas; (vi) 47,7% do capital social do Cardio Pulmonar da Bahia S.A;
(vi) de 75% do Hospital São Carlos S.A; e (vii) do Hospital Santa Cruz S.A. e da Paraná Clínicas.
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Vantagem Competitiva (Alta) 5
• Cultura de controle financeiro, e comprovado sucesso em expansões e aquisições

• Sua experiência em adquirir e integrar operações permite que a Companhia integre rapidamente novos hospitais à sua
estrutura operacional, ao mesmo tempo em que mantém níveis adequados de alavancagem. Normalmente, a
Companhia captura ganhos significativos de sinergia em poucos meses, principalmente em razão da sua experiência,
aumentando então as margens de lucro do negócio adquirido de forma significativa.

• Comprovada resiliência a condições econômicas
• Os negócios da Companhia são diretamente influenciados pelas condições econômicas brasileiras, em razão de a

totalidade de suas operações estar localizada no Brasil. A Companhia acredita ser mais resiliente a condições
macroeconômicas gerais que outras sociedades atuantes no setor de serviços hospitalares no Brasil, na medida em
que as recentes desaceleração e estagnação da economia brasileira, o consequente impacto negativo na taxa de
desemprego e a redução do número de beneficiários de planos de saúde privados não afetaram a Companhia de
forma significativa ou a afetaram em menor proporção em relação às demais operadoras de hospitais privados do
Brasil. Apesar de apresentar resultados impactados negativamente pelo COVID 19, a Companhia conseguiu enfrentar a
piora em sua performance operacional de forma eficiente, ajustando suas estruturas de custo fixos. Entre 2014 e 2019,
a Companhia apresentou um CAGR de 21,7% em sua receita líquida, 32,0% em seu EBITDA e 29,5% em seu lucro
líquido, enquanto o PIB do Brasil, entre 2014 e 2016, retraiu significativamente, apresentando breve crescimento
entre 2017 e 2019. Os competidores menores se mostraram mais sensíveis a oscilações e desacelerações econômicas
já que contam com acesso mais restrito a crédito e possuem menos relações consolidadas com operadoras de planos
privados de assistência à saúde. A Companhia tem uma média de 167 leitos totais por hospital, média 174% superior à
média de leitos por hospital no Brasil, mantendo vínculos estreitos as principais operadoras de planos privados de
assistência à saúde, o que lhe permite se beneficiar de estáveis fluxos de caixa, operar de forma rentável, mesmo em
tempos de maior volatilidade de mercado, e aproveitar oportunidades adicionais de crescimento, diferentemente de
competidores menos estabelecidos no mercado, que, em condições econômicas adversas, encontram dificuldades
para desenvolver seus negócios.
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Vantagem Competitiva (Alta) 5
• Administração experiente com histórico de sucesso.

• A Companhia conta com uma administração composta por profissionais altamente qualificados, com experiência
no setor hospitalar brasileiro, além de históricos profissionais diversificados e formações complementares. A
maioria dos membros da administração da Companhia dedicou toda a sua vida profissional ao setor de serviços
de saúde brasileiro; outros possuem extensa experiência em sociedades líderes de diferentes setores da
economia. Os interesses dos administradores da Companhia estão altamente alinhados com os acionistas, já que
os principais executivos tem planos de opções de compra de ações da Companhia, bem como seus contratos de
trabalho possuem cláusulas de não-concorrência de forma a resguardar a Companhia da migração destes
executivos chave para concorrentes.

Poder de barganha dos clientes (baixo) 1
Devido à alta diferenciação da qualidade dos hospitais no Brasil, estes enfrentam um cenário em que não precisam
oferecer preços baixos aos clientes; até porque tem muita dependência com os planos de saúde.

Poder de negociação de fornecedores (baixo) 1
Maior escala e compras podem permitir que os melhores jogadores obtenham maiores descontos dos fornecedores.
No entanto, como os hospitais de altíssima qualidade no Brasil são poucos, os fornecedores não podem escolher entre
uma ampla variedade de clientes. Portanto, o poder de barganha dos fornecedores desse setor pode ser considerado
baixo.

Ameaça de substitutos (baixo) 0
Por enquanto, não há nenhum produto que possa substituir os tratamentos de saúde.
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Ameaça de novos participantes (baixo) 1
Por ser um mercado altamente fragmentado, a entrada e consolidação de novos entrantes é um risco. Porém, 
o crescimento da empresa permitiu a criação de uma barreira importante para novos entrantes: a economia de 
escala. Expandindo suas atividades e aumentando a qualidade, é possível aumentar a eficiência da empresa, 
algo que dificilmente seria possível para um hospital pequeno que quisesse entrar neste mercado. Diferenciar 
o produto por meio da identificação da marca cria a fidelidade do cliente, que é mais uma barreira para novos 
participantes. A Rede D’Or reconhece a importância da marca, que reflete a preferência e fidelização dos 
clientes, o que dificulta a entrada de novos concorrentes no segmento. Outra barreira criada, que também 
desestimula a entrada de novos concorrentes, é o grande caixa à disposição da empresa, o que a deixaria em 
condições de vantagem para uma disputa.

contato@sarainvest.com.br

Preço Por Ação da Oferta. No contexto da Oferta, estima-se que o preço por ação ordinária de emissão da
Companhia estará situado entre R$48,91 (quarenta e oito reais e noventa e um centavos) e R$64,35 (sessenta
e quatro reais e trinta e cinco centavos) (“Faixa Indicativa”), ressalvado, no entanto, que o preço por ação
ordinária de emissão da Companhia poderá ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é
meramente indicativa (“Preço por Ação”). No topo da faixa de preço, avalia a companhia de hospitais fundada
pelo cardiologista Jorge Moll Filho em R$ 127 bilhões.

Resumo Financeiro e Pares. Abaixo seguem alguns dos principais dados financeiros consolidados da
companhia. Vale ressaltar que a Rede D’Or deve faturar, em 2020, R$13,7 bilhões com um EBITDA de R$3 bi e
um lucro líquido de R$ 492 milhões. Vale ressaltar que companhias de saúde verticalizadas como Hapvida e
Grupo Notredame Intermédica negociam a múltiplos de EV/EBITDA de 25,8x para Hapvida e 24,7 para
Notredame. Se dentro do intervalo estabelecido, a Rede d’or saíra com múltiplos parecidos com seus peers.

Resumo financeiro

Data Fiscal Sep '20Q Sep '20LTM Dec '19A Dec '18A Dec '17A

Receita 3.807,80 13.289,40 13.319,80 10.914,90 9.417,41

Crescimento (%) 10,5 - 22,0 15,9 -

Lucro bruto 872,33 2.285,73 3.408,82 2.760,28 2.511,02

Margem (%) 22,9 17,2 25,6 25,3 26,7

EBITDA 979,33 2.271,41 3.515,90 2.614,05 2.354,25

Margem (%) 25,7 17,1 26,4 23,9 25,0

EBIT 756,90 1.433,54 2.807,10 2.220,78 2.046,27

Margem (%) 19,9 10,8 21,1 20,3 21,7

Resultado líquido 337,90 427,65 1.167,07 1.169,96 954,02

Margem (%) 8,9 3,2 8,8 10,7 10,1

Fonte: FactSet Fundamentals, BRL in millions
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HAPV3 GNDI3 REDE D'OR

P/EBITDA

PROJEÇÕES

Receita 2020E (bilhões) R$13,70

EBITDA 2020E (bi) R$3,00

Lucro Líquido 2020E (milhões) R$492,00

Receita 2021E (bilhões) R$17,13

EBITDA 2021E (bi) R$3,54

P/EBITDA 2020E 37,05

P/EBITDA 2021 E 39,25

A Tese de Investimento. A companhia deve encerrar o ano de 2020 com uma Receita de R$13,7 bilhões, um EBITDA
de R$3,0 bilhões e um lucro liquido de R$492 milhões. Projetamos um EBITDA estimado para 2021 em R$3,54
bilhões e receita de R$17,13 bilhões. No referente aos múltiplos, podemos perceber que a Rede D’or está em linha
com seus pares (considerando a faixa mediana da oferta), principalmente Hapvida. Acreditamos que pela maior
excelência, qualidade, e know-how da companhia, a Rede D’Or deveria ter múltiplos mais altos que seus pares,
demonstrando que a ação tem upside. Projetamos para 2021, um P/EBITDA de 39,25x, chegando a um preço alvo de
R$70,00 por ação.

Fonte: Prospecto da Companhia, Economatica e Estimativa dos Analistas. 
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Acreditamos que a entrada no IPO da Rede D’or é um bom investimento, pois a empresa deve continuar a se
beneficiar do aumento progressivo de sua base de pacientes e da cobertura pelos serviços que presta, pelos
seguintes pontos:

• A escala e a relevância de suas operações, a qualidade e a localização estratégica de seus
estabelecimentos de saúde;

• A capacidade de desenvolver e manter relacionamentos de longo prazo mutuamente benéficos com as
operadoras de planos privados de assistência à saúde e com a comunidade médica, trazendo uma sinergia
muito forte entre eles;

• A alta efetividade dos serviços de saúde prestados, garantindo uma alta avaliação (NPS) por meio dos
clientes;

• A alta qualidade técnica e profissional dos colaboradores da Companhia;
• Os elevados investimentos em pesquisa e tecnologia realizados, mantendo sempre os hospitais da

companhia no topo da competição no Brasil;
• O reduzido número de beneficiários de planos privados de assistência à saúde no Brasil em relação à

população brasileira, que tende a crescer consideravelmente nos próximos anos;
• O envelhecimento da população brasileira;
• A elevada fragmentação do mercado hospitalar brasileiro, que contribui para o crescimento sustentável da

companhia e sua resiliência à volatilidade geral de mercado;
• A situação financeira de caixa confortável da companhia, que possibilita um forte potencial de expansão

via aquisições, garantindo um crescimento ainda maior da companhia;
• Repleta de vantagens competitivas, inserida em um mercado complexo e com barreiras de entrada (Forças

de Porter).

Abaixo, segue o Cronograma da Oferta, com as principais datas da Oferta. 

TESE DE INVESTIMENTO

Fonte: Prospecto da Companhia. 
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Rede D'Or Sao Luiz AS - DADOS COMPLEMENTARES DEC '19 DEC '18 DEC '17

Vendas 13.320 10.915 9.417

Crescimento (%) 22,0 15,9 -

Renda Bruta 3.409 2.760 2.511

Crescimento (%) 23,5 9,9 -

Margem Bruta 25,6 25,3 26,7

EBITDA 3.516 2.614 2.354

Crescimento (%) 34,5 11,0 -

Margem EBITDA (%) 26,4 23,9 25,0

Resultado líquido 1.167 1.170 954

Crescimento (%) -0,2 22,6 -

Margem líquida (%) 8,8 10,7 10,1

Caixa e investimentos de curto prazo 4.770 4.057 3.261

Crescimento (%) 17,6 24,4 -

Caixa e investimentos de caixa / total de ativos (%) 17,9 21,3 22,2

Total de ativos 26.600 19.029 14.713

Crescimento (%) 39,8 29,3 -

Rotatividade de ativos 0,6 0,6 -

Retorno sobre ativos 5,1 6,9 -

Dívida total 17.934 11.847 7.725

Crescimento (%) 51,4 53,4 -

Dívida total / Ativos totais (%) 67,4 62,3 52,5

Dívida Total / Patrimônio Total (%) 344,2 273,2 179,0

Dívida líquida 13.163 7.790 4.464

Crescimento (%) 69,0 74,5 -

Dívida Líquida / Patrimônio Total (%) 252,7 179,7 103,4

Resposabilidades totais 21.158 14.501 10.231

Crescimento (%) 45,9 41,7 -

Total do patrimônio líquido 5.210 4.336 4.316

Crescimento (%) 20,2 0,5 -

Patrimônio líquido total / Ativo total (%) 19,6 22,8 29,3

Retorno sobre o patrimônio líquido 24,5 27,0 -

Fluxo de caixa operacional líquido 797 793 749

Crescimento (%) 0,5 5,8 -

Retorno do fluxo de caixa sobre o capital investido (%) 4,2 5,9 -

Despesas de capital -2.040 -1.553 -1.113

Crescimento (%) -31,3 -39,6 -

Fluxo de caixa líquido de investimento -4.125 -2.815 -1.744

Crescimento (%) -46,5 -61,4 -

Dados Complementares
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Fluxo de caixa de financiamento líquido 3.205 2.074 1.014

Crescimento (%) 54,5 104,5 -

Fluxo de caixa livre -996 -668 -275

Crescimento (%) -49,1 -143,2 -

EBIT / Despesa de juros (cobertura internacional) 2,4 3,6 4,3

Exp. De compensação de opção de ações (líquido de impostos) 27 27 22

Compromissos de arrendamento operacional - 6.025 5.483

Vencimentos de dívida de longo prazo 171 - -

EPS (recorrente) 1,25 1,89 2,20

Crescimento (%) -33,7 -14,3 -

Valor contábil por ação 5,91 9,84 9,73

Crescimento (%) -39,9 1,1 -

Valor contábil tangível por ação -0,18 -1,08 1,71

Crescimento (%) 83,7 -163,3 -

Fluxo de caixa operacional por ação 0,90 1,79 1,68

Crescimento (%) -49,7 6,5 -

Fluxo de caixa livre por ação -1,13 -1,51 -0,62

Crescimento (%) 25,4 -144,8 -

All figures in millions of Brazilian Real except per share items. Current Auditor 

is Ernst & Young. Fonte: FACTSET.

Nome Cargo Idade 
BoardTenure 

(Yrs)

Jorge Neval Moll Filho Chairman - 43

Heráclito de Brito Gomes, Jr.
Chief Executive Officer & 

Director
59 -

André Francisco Junqueira Moll Director - 5

Pedro Junqueira Moll, MBA Director - 5

Stephen H. Wise, MBA Director 48 5

Paulo Junqueira Moll Vice Chairman - 5

Wolfgang Stephan Schwerdtle, PhD, MBA Director 50 5

Source: FactSet People, Ownership

Diretoria Executiva



Este documento foi elaborado exclusivamente como material de estudo para os alunos do Projeto Small Caps Exponenciais, tendo
como único propósito de fornecer informações aos destinatários, não se constituindo, em nenhuma hipótese, uma oferta ou
solicitação de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro ou valores mobiliários em qualquer jurisdição. Tal
documento não deve ser interpretado como relatório de análise, portanto, não deve ser considerado como uma recomendação
de compra ou venda de ativos imobiliários. Informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data de sua
divulgação e foram obtidas de fontes públicas, em principio, fidedignas e de boa-fé. As opiniões contidas neste documento são
baseadas em julgamentos e estimativas, estando, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio. O analista responsável pela
elaboração do presente documento declara que as opiniões aqui expressas refletem única e exclusivamente o seu ponto de vista
e opiniões pessoais, e foi produzido de forma independente e autônoma, inclusive em relação à instituição o qual está vinculado.
A opinião do analista, por ser pessoal, pode diferir da opinião constante de outros analistas.

Marco Saravalle, CNPI, analista de investimento e professor, responsável pela elaboração deste documento, em conformidade a
Instrução CVM nº 598/18, declara que: é credenciado pela APIMEC e suas análises refletem única e exclusivamente sua opinião
pessoal e que foram elaboradas de forma independente. Não está em qualquer situação que possa afetar a imparcialidade do
relatório ou que configure ou possa configurar conflito de interesses.

O analista não garante, expressa ou implicitamente, a completude, confiabilidade ou exatidão de tais informações, nem este
documento pretende ser uma base de dados e informações completas ou resumida sobre os títulos ou valores mobiliários,
instrumentos financeiros, mercados ou produtos aqui referidos.

Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas característicaspessoais, antes de tomar
uma decisão de investimento. A rentabilidade de instrumentos financeiros pode apresentar variações, e seu preço ou valor
pode aumentar ou diminuir. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros e
nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste documento em relação a desempenhos futuros.
O analista se exime de responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização
deste documento ou seu conteúdo.

Este relatório não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o
propósito, sem o prévio consentimento.
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