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Os principais pilares de nossa tese de investimento em 
Rede D´Or são (i) crescimento, (ii) rentabilidade e (iii) 
escala:

- (i) Estimamos forte crescimento operacional nos 
próximos anos. Apesar de já ser líder no segmento 
hospitalar privado, ainda há espaço para a 
companhia expandir seus negócios, devido, 
principalmente, ao amplo mercado endereçável e 
à elevada fragmentação do setor;

- (ii) A extensiva necessidade de capital e o forte 
crescimento dos últimos anos não tem impedido a 
alta rentabilidade e a manutenção de margens 
robustas da companhia, resultado de ganhos de 
eficiência e alavancagem operacional, tendência 
que deve continuar nos próximos anos;

- (iii) O modelo de negócios de larga escala, 
combinado com fortes barreiras de entrada do 
setor hospitalar e com a eficiência na captura de 
sinergias das aquisições realizadas, permitem o 
crescimento contínuo de sua base de pacientes, 
que geram cada vez mais benefícios de escala.

RDOR3

Recomendação Compra

Preço-alvo (Dez-2021) R$ 81,60

Preço em 25/02/2021 R$ 71,36

Potencial de Valorização +14,3%

Máximo R$ (desde o IPO) R$ 74,90

Mínimo R$ (desde o IPO) R$ 60,95

Base 100

Sumário Executivo

Tese de Investimento Dados de Mercado

RDOR3 x Ibov

- Valuation: nosso preço-alvo de R$81,60 deriva de 
um modelo de desconto de fluxo de caixa, 
assumindo, em termos nominais: (i) custo médio 
ponderado de capital (WACC) de 9,0%; (ii) 
crescimento de 5,5% na perpetuidade (g); (iii) 
aumento no número de leitos operacionais nos 
hospitais, em consequência de projetos de 
expansão em desenvolvimento pela companhia 
(crescimento orgânico); (iv) crescimento médio 
anual ponderado (CAGR) de receita líquida de 
+21,9% entre 2021 e 2025, com gradual ganho de 
margem bruta, devido aos benefícios de escala e 
eficiência operacional; e (v) crescimento de 
+20,5% de EBITDA Ajustado (CAGR 2021-2025).

- Principais Riscos: (i) capacidade de execução do 
plano de expansão e rentabilidade menor do que 
esperada nos projetos; (ii) manutenção do bom 
relacionamento com as principais operadoras de 
planos de saúde e com médicos independentes; e 
(iii) queda da taxa média de ocupação hospitalar 
em 2021, devido ao agravamento da pandemia no 
país e aumento de internações por Covid-19, que 
podem deteriorar os resultados esperados no 
curto prazo.

Valuation e Principais Riscos

Fonte: Economatica, Bloomberg, BB Investimentos

Iniciamos cobertura de Rede D´Or com recomendação de Compra e preço-alvo para a RDOR3 de R$81,60 para o final de 
2021.

3

90

100

110

120

130 RDOR3 IBOV



#interna
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Panorama Setorial

Mercado de saúde no Brasil Despesas com saúde no Brasil

Despesas com saúde no Brasil versus países da OCDE

Fonte: IBGE: Conta-Satélite de Saúde, IBOPE/IESS – Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, 

No Brasil, os gastos privados com saúde superam os gastos públicos, mesmo com pequena parcela da população com acesso a 
planos privados.

Os gastos com saúde no Brasil representaram 9,2% 
do PIB do país em 2017 (dado mais recente), 
segundo o IBGE, sendo que 5,4% foram gastos do 
consumo das famílias e entidades filantrópicas, e 
3,9% foram gastos públicos. Os gastos da famílias 
incluem planos de saúde privados, compra de 
medicamentos, consulta particulares, entre outros. 
Desde o início da série histórica, em 2010, o 
percentual de gastos com saúde tem tendência de 
crescimento, mesmo em períodos de retração da 
atividade econômica.

Na comparação com outros países, as despesas 
com saúde no Brasil, como percentual do PIB, é 
semelhante aos gastos de países da OCDE. A 
diferença está na proporção entre gasto público e 
privado, como pode ser observado no gráfico ao 
lado. 

O envelhecimento da população favorece o 
aumento de gastos privados com saúde e, 
segundo pesquisa realizada pelo IBOPE, o plano de 
saúde é o terceiro bem mais desejado pelos 
brasileiros, atrás de educação e da casa própria. A 
pesquisa aponta que 74% dos entrevistados que 
não têm um plano de saúde gostariam de ter.
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R$ 355 bilhões
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R$254 bilhões
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Milhões – em dezembro de 2020 % em dezembro de 2020

Panorama Setorial

Total de beneficiários – Saúde Privada Beneficiários por tipo de contratação De acordo com os dados da ANS, em setembro de 
2020, havia um total de 47,6 milhões de 
beneficiários de assistência médica, o que significa 
aproximadamente 24,7% da população brasileira. 
O crescimento médio anual composto (CAGR) de 
dezembro de 2000 até dezembro de 2020 é de 
pouco mais de 2,0%. Em relação aos planos 
exclusivamente odontológicos, há cerca de 27,1 
milhões de beneficiários e um CAGR de 11,8%, no 
mesmo período.

Cerca de 67,6% dos beneficiários possuem planos 
de assistência médica do tipo coletivo empresarial, 
o que significa que estão vinculados diretamente a 
um contrato de trabalho formal. Podemos dizer 
que o mercado de saúde suplementar no Brasil 
está bastante relacionado ao nível de emprego, 
inclusive se observarmos o comportamento da 
curva do total de beneficiários de assistência 
médica versus a taxa de desocupação medida pelo 
IBGE desde dez/2012. No entanto, com o aumento 
de empregos informais nos últimos anos, 
provavelmente veremos essa correlação diminuir 
ao longo do tempo.

Fonte: ANS, IBGE, BB Investimentos

Saúde Suplementar | Este é o segmento que envolve operações de planos de saúde privados no Brasil. A Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS) é a agência reguladora responsável pelo setor.

5

47,6

27,1

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

d
ez

/0
0

d
ez

/0
1

d
ez

/0
2

d
ez

/0
3

d
ez

/0
4

d
ez

/0
5

d
ez

/0
6

d
ez

/0
7

d
ez

/0
8

d
ez

/0
9

d
ez

/1
0

d
ez

/1
1

d
ez

/1
2

d
ez

/1
3

d
ez

/1
4

d
ez

/1
5

d
ez

/1
6

d
ez

/1
7

d
ez

/1
8

d
ez

/1
9

d
ez

/2
0

Beneficiários - Assistência Médica

Excl. Odontológico
Individual ou 

Familiar
19,0%

Coletivo 
Empresarial

67,6%

Coletivo por adesão
13,3%

Beneficiários x Taxa de Desocupação
Milhões; % de desocupação - eixo direito

47,1

14,6%

0%

5%

10%

15%

43,5

45,5

47,5

49,5

51,5
d

ez
/1

2

ju
n

/1
3

d
ez

/1
3

ju
n

/1
4

d
ez

/1
4

ju
n

/1
5

d
ez

/1
5

ju
n

/1
6

d
ez

/1
6

ju
n

/1
7

d
ez

/1
7

ju
n

/1
8

d
ez

/1
8

ju
n

/1
9

d
ez

/1
9

ju
n

/2
0



#interna

% da população com plano de assistência médica privada % da população com plano de assistência médica privada

Panorama Setorial

Taxa de cobertura por faixa etária Taxa de cobertura por UF

Fonte: ANS, IBGE, BB Investimentos

Saúde Suplementar | O envelhecimento da população é um fenômeno demográfico em curso e impacta diretamente o setor 
de saúde. 
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Mais de 5% até 10%

Mais de 10% até 20%

Mais de 20% até 30%

Mais de 30%

30,3%

31,7%

40,5%

24,2%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Até 1 ano
1 a 4 anos
5 a 9 anos

10 a 14 anos
15 a 19 anos

20 a 29 anos
30 a 39 anos
40 a 49 anos
50 a 59 anos
60 a 69 anos
70 a 79 anos

80 anos ou mais
Total

Com o declínio na taxa de mortalidade e aumento 
da expectativa de vida, o envelhecimento da 
população é um fenômeno demográfico em curso. 
Segundo projeções do IBGE, a população com 60 
anos ou mais de idade no Brasil pode passar dos 
atuais 14,3% do total da população para 18,7% em 
2030. Se considerarmos um horizonte de tempo 
mais longo, esta faixa etária pode representar 
32,2% do total, em 2060.

Os dados da ANS sobre o percentual da população 
que possui plano privado de assistência médica, 
por faixa etária, mostram que mais de 30% da 
população com 60 anos ou mais de idade possuem 
plano privado de saúde, enquanto a média total é 
de 24,2%. Na população com idade superior a 80 
anos, o percentual chega a 40,5%.

A taxa de cobertura de beneficiários de assistência 
médica privada não é uniforme em todo o país. 
Enquanto os estados de São Paulo, Rio de Janeiro 
e Espírito Santo, além do Distrito Federal, 
possuem taxa maior do 30%, em alguns estados 
da região norte e nordeste a cobertura é menor do 
que 10% da população.

14,3%
18,7%

23,5%
28,5% 32,2%

2020 2030 2040 2050 2060

% da população total

Projeção de pessoas com 60+ idade



#interna

410,2

260,7

149,5

Total Privados Públicos

Milhares Milhares – em dezembro de 2019

R$ por faixa etária e % (dados de julho de 2020)

Panorama Setorial

Rede hospitalar, por esfera jurídica Quantidade de leitos de internação

Despesa estimada de internações e frequência de utilização por faixa etária

Fontes: CNES/Ministério da Saúde, Federação Brasileira de Hospitais (FBH), ANS, OMS, BB Investimentos

Rede Hospitalar | O Brasil possui uma rede hospitalar privada bastante pulverizada, o que favorece a consolidação do setor. O 
déficit na oferta de leitos de internação está na contramão da demanda, que tende a aumentar nos próximos anos.

7

A rede hospitalar do Brasil em 2019 era composta 
por aproximadamente 6,7 mil hospitais no total, 
dos quais ~4,3 mil eram hospitais privados. De 
2014 a 2019, cerca de 271 hospitais privados 
fecharam, período em que a economia brasileira 
retraiu ~1,9%. Somado à diminuição do número de 
hospitais, o Brasil possui um déficit de leitos de 
internação - em 2019 a densidade era de ~1,93 
leitos por mil habitantes, enquanto a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) recomenda que haja 
entre 3 e 5 leitos por mil habitantes.

De modo geral, podemos dizer que a rede 
hospitalar privada no Brasil é insuficiente e 
enfrenta dificuldades, principalmente quando o 
cenário econômico é ruim. Hospitais menores, com 
menos infraestrutura, tendem a fechar, 
favorecendo movimentos de fusões e aquisições.

Na contramão dos problemas de oferta, a 
demanda por serviços hospitalares tende a 
aumentar, principalmente em consequência do 
envelhecimento da população. Pessoas com 59 
anos ou mais de idade utilizam serviços de 
internação com mais frequência e os custos por 
cada internação são maiores. 

5.546 5.259 5.644 5.597 5.700 6.109 6.453 7.143 7.915 

11.276 

1,3% 1,7% 1,9% 2,1% 2,2% 2,0% 2,2% 2,6% 2,8%
4,7%

00 a 18 anos 19 a 23 anos 24 a 28 anos 29 a 33 anos 34 a 38 anos 39 a 43 anos 44 a 48 anos 49 a 53 anos 54 a 58 anos 59 anos+

Custo por Internação Frequência de utilização mensal

~1,93 leitos por mil habitantes

4.538 4.329 4.338 4.339 4.397 4.267 

2.281 2.331 2.369 2.399 2.423 2.435 

6.819 6.660 6.707 6.738 6.820 6.702 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Privados Públicos
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Panorama Setorial

% de Beneficiários por Operadora¹ % de Concentração de Beneficiários¹ Evolução do registro de operadoras

¹ Dados de setembro de 2020, de acordo com a ANS | Fontes: ANS, BB Investimentos

Operadoras de Planos Privados de Saúde | A consolidação do mercado de operadoras de planos privados de saúde está mais 
avançada em relação ao mercado hospitalar. Desde 2000, as operadoras de planos de assistência médica diminuiu ~45%.
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1998-2007

2007-2015

2015-2020

- Contínua expansão geográfica (PR, SE, 
BA, MA)

- Implementação de modelos de 
pagamentos alternativos com as 
operadoras

- Investimentos em outras áreas: 
Laboratórios Richet; Qualicorp

- Fundação do Grupo Labs, no RJ
- Pioneirismo no conceito de “todos os 

exames em um só local” 1977-1997

- Inauguração dos primeiros hospitais no RJ;
- Investimento nas emergências dos 

hospitais desde o início
- Conceito de rede de hospitais integradas

- Ganhos de escala e expansão nacional 
(PE, SP e DF)

- Implementação do CSC (Centro de 
Serviços Compartilhados)

- Instituto IDOR

Fundado em 1977 como CardioLab, um laboratório de exames e diagnósticos 
cardiológicos, a Rede D´Or entrou no segmento hospitalar em 1998 com a 
inauguração do seu primeiro hospital, o Barra D´Or, na cidade do Rio de 
Janeiro. A expansão para outros estados teve início em 2007, e em 2010 foi 
constituído o Instituto D´Or de Pesquisa e Ensino (IDOR), organização voltada à 
pesquisa científica, educação e inovação em saúde. Atualmente, a Rede D´Or
possui 51 hospitais (~8,8 mil leitos) e está presente em 9 regiões 
metropolitanas, cobrindo 188 cidades. Além disso, possui 39 clínicas 
oncológicas, 11 laboratórios de análises clínicas, unidades de diálise e o maior 
banco de sangue do país, formando um ecossistema de saúde privada.

Rede D’ Or

Linha do tempo Breve histórico

Tesouraria; 2,2%

Família Moll 
(Fundadora); 

53,3%GIC; 23,3%

Carlyle; 9,0%

Ações em circulação; 
12,2%

Em fevereiro de 2021

Estrutura Societária

Fonte: Rede D´Or;  BB Investimentos

Fundada em 1977, no Rio de Janeiro, a Rede D’ Or passou a investir no segmento hospitalar somente em 1998. Atualmente, a 
companhia opera um verdadeiro ecossistema de saúde privada, com liderança em várias frentes onde atua.
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Até 2007, a Rede D´Or concentrava suas 
operações no estado do Rio de Janeiro, quando 
iniciou a expansão nacional no nordeste. Em 2010, 
adquiriu o Hospital e Maternidade São Luiz, em São 
Paulo, o maior mercado de saúde do país. Apesar 
da elevada importância desses estados no total da 
receita da companhia, a sua participação de 
mercado em termos de total de leitos, nesses 
estados (12% no Rio de Janeiro e 4% em São 
Paulo), ainda permite crescimento. A Rede D´Or
possui a rede hospitalar com o maior número de 
leitos privados no Brasil (~8,7 mil), com larga 
distância para os seus principais concorrentes.

A partir de 2006, as unidades hospitalares do 
grupo começaram um processo de acreditação 
hospitalar, em que as instituições de saúde se 
prontificam a atender padrões internacionais de 
segurança e de qualidade no cuidado com o 
paciente. Atualmente, 75% dos hospitais do grupo 
possuem acreditação (versus 53% em 2010) e, em 
30/09/2020, a Rede D´Or atingiu um NPS (“Net 
Promoter Score” – medida de satisfação do cliente) 
geral de 67 pontos, a melhor pontuação 
consolidada histórica da companhia.

8.746 

3.092 2.939 2.700 
1.300 

Rede D´Or Notredame
Intermédica

Hapvida Americas Ímpar

1%

1%

4%

5%

5%

7%

9%

12%

12%

Paraná
Ceará

São Paulo
Bahia

Maranhão
Pernambuco

Sergipe
Rio de Janeiro

Distrito Federal

% do total de leitos

#

Rede D’ Or

Participação de mercado – por UF

Total de leitos

# de hospitais em cada UF

Localização geográfica dos hospitais

¹ Receita Líquida no acumulado de 9 meses de 2020 | Fonte: Rede D´Or e BB Investimentos

Apesar de possuir a maior rede hospitalar, com o maior número de leitos privados do Brasil, a Rede D´Or ainda pode crescer 
em diversos estados, inclusive naqueles onde já possui participação de mercado relevante.
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5,7

12,9

2014 2019

milhões milhares

R$ milhões e %

Rede D’ Or

Volume de atendimentos¹ Volume de cirurgias

EBITDA Ajustado² e Margem EBITDA Ajustada

¹ Inclui atendimentos emergenciais e não emergenciais, ² EBITDA Ajustado por itens não recorrentes | Fonte: Rede D´Or e BB Investimentos.

Crescimento orgânico e inorgânico fazem parte da estratégia da companhia, e os indicadores de performance operacional e 
financeira mostram ganhos de eficiência e alavancagem operacional.
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Ao longo dos últimos dez anos, a Rede D´Or
apresentou forte crescimento, mantendo margem 
EBITDA em patamares elevados à medida que 
ampliava a quantidade de hospitais do grupo, 
tanto por meio de aquisições como pelo 
crescimento orgânico. 

A estratégia de aquisição da companhia concentra-
se em hospitais localizados em mercados de saúde 
urbanos, com condições demográficas e 
econômicas favoráveis. Como resultado de 
inúmeras operações realizadas, a Rede D´Or tem 
conseguido integrar novos ativos à sua operação 
de forma rápida e eficiente, garantindo sinergias e 
benefícios de escala que tem contribuído para a 
manutenção da rentabilidade do grupo. 

Além de bons indicadores de performance 
financeira, dados operacionais também 
demonstram o crescimento sustentável dos 
últimos anos. O volume de atendimentos cresceu 
em média 18% ao ano entre 2014 e 2019, 
enquanto o volume de cirurgias totais cresceu 15% 
no mesmo período, e o número de cirurgias 
complexas, que possuem maior ticket médio, 
cresceu em média 34%.

143,0

286,8

2014 2019

4,6

19,7

2014 2019

CAGR 
+15%

CAGR 
+18% CAGR 

+34%

Cirurgias totais Cirurgias complexas

14,5% 12,8% 14,8%
18,1% 16,1%

19,0%
25,9% 24,6% 25,7% 25,1% 27,6%

22,7%

113 154 309 567 664 949 
1.671 1.947 2.424 2.740 

3.681 3.179 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

EBITDA Ajustado ² Margem EBITDA Ajustada

10 15 19 23 24 25 29 33 35 38 45 51
N° de 
Hospitais
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1977

Fundação do 
primeiro laboratório 
no Rio de Janeiro/RJ

1998

Inauguração do 
1° hospital

2000-2008

7 aquisições

2010-2020

33 aquisições 

e 6 projetos de expansão 
(“greenfields”)

Fundação

Rede D´Or

Histórico de crescimento orgânico e inorgânico

Fonte: Rede D´Or e BB Investimentos

A Rede D´Or pode liderar a consolidação do mercado hospitalar privado nos próximos anos. A companhia já possui forte 
histórico de crescimento via aquisições.

12

Expansão Consolidação
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Para estimarmos o mercado endereçável da Rede 
D´Or, consideramos o total de despesas 
assistenciais das operadoras de saúde e estimamos 
que 30% destas despesas sejam de beneficiários 
de planos que não são público-alvo de 
atendimento dos hospitais da companhia (planos 
com baixo valor de ticket médio). Assim, 
chegamos a conclusão que a companhia possui 
uma participação no mercado endereçável 
estimado de apenas 11,6%, o que nos permite 
estimar que há espaço para crescimento no 
mercado em que a companhia já atua como líder e 
como principal prestador de serviços hospitalares. 

O crescimento da Rede D´Or nos últimos anos 
tem apoiado também o crescimento sustentável 
de seus clientes, as maiores operadoras de planos 
de saúde do país. Em 2019, a Amil descredenciou 
os hospitais da Rede D´Or de seus planos de 
saúde, após ambas as partes não terem chegado a 
um acordo em relação a reajustes de preços. Como 
resultado, o total de beneficiários da Amil, no 
período entre dez/19 vs. dez/17, caiu 15% nos 
estados com presença da Rede D´Or, enquanto 
Bradesco Saúde, Sulamérica e Unimed cresceram 
2,5%, 6,6% e 1,9%, respectivamente.

Rede D´Or

R$ 13,3 bi

(Receita 2019)

R$ Bilhões % - Dez/19 vs Dez/17

Rede D’ Or

Despesas Assistenciais Crescimento no # de beneficiários

¹ GNDI = Grupo Notre Dame Intermédica | ² Estimativa BB-BI – desconto de beneficiários de planos fora do perfil de atendimento da Rede 
D´Or | Fonte: Rede D´Or, ANS e BB Investimentos

O total estimado para o mercado endereçável da Rede D´Or sugere que ainda há espaço para ganho de participação de 
mercado, principalmente se consideramos que a companhia tem apoiado o crescimento de seus clientes.
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62 

164 

34

58 10

Fenasaúde
ex-GNDI

Unidas &
Outros

Unimeds Ex-ANS Total do
Mercado

Endereçável
¹ 

-2,0%

2,5%

-1,7%

6,6%

-1,4%

1,9%1,5%

-15,0%

Estados sem a presença da
Rede D´Or

Estados com presença da
Rede D´Or

Bradesco Saúde Sulamérica Unimed Amil

-30% ²

R$ 115 bilhões 
Mercado 

Endereçável  
Estimado

Participação 

de Mercado: 

~11,6% 



#interna

Mesmo sendo líder de mercado no segmento 
hospitalar e se destacando em outras frentes onde 
atua, a Rede D´Or possui um plano de expansão 
orgânica em andamento, com cerca de 32 projetos 
de ampliação de leitos em hospitais existentes e 
construção de novos hospitais, que estão em fases 
distintas de execução. Como resultado, a 
companhia pretende adicionar cerca de 5,3 mil 
leitos até 2025, o que resultaria em um 
crescimento médio anual ponderado (CAGR) de 
+21,9% na receita líquida entre 2021-2025 e um 
CAGR de +21,5% no EBITDA no mesmo período, já 
considerando custos e despesas operacionais, além 
do volume previsto de investimentos (capex) para 
a conclusão dos projetos. Estimamos que o 
volume de atendimentos, assim como o volume 
de cirurgias totais e complexas, também 
continuem crescendo, à medida que a Rede D´Or
ganhe participação de mercado.

Como consequência, o segmento de oncologia e 
outros serviços diagnósticos devem acompanhar o 
crescimento do setor hospitalar.

Tese de Investimento

Crescimento Barreiras de EntradaImportantes barreiras de entrada do setor 
favorecem o posicionamento da Rede D´Or, que já 
possui excelente infraestrutura, boa reputação da 
marca e bom relacionamento com as operadoras 
de planos de saúde, além da capacidade de 
investimento em tecnologia e inovação científica.

Nosso cenário base, no qual construímos nossas 
premissas e projeções financeiras, considera 
apenas o crescimento orgânico esperado da 
companhia, uma vez que a conclusão e o resultado 
de futuras aquisições são muito incertos. Porém, o 
crescimento inorgânico tem sido parte do DNA da 
Rede D´Or nos últimos anos e os bons resultados 
destas aquisições mostram a expertise da 
companhia na captura de sinergias. Além disso, a 
fragmentação do segmento hospitalar privado 
favorece o movimento de consolidação deste 
mercado, que tem a Rede D´Or como empresa 
melhor posicionada para liderar os movimentos de 
fusões e aquisições. Por estas razões, construímos 
um cenário no qual consideramos futuras 
aquisições em nossas projeções, e seus resultados 
são considerados um potencial risco de valorização 
do preço estimado para RDOR3.

Necessidade extensiva de 
capital (infraestrutura)

Capacidade Operacional 

(altos custos fixos)

Bom relacionamento com 
as operadoras de planos 

de saúde

Investimento em 
tecnologia  e inovação

Fonte: Rede D´Or e BB Investimentos

O modelo de negócios da Rede D’Or combina crescimento, rentabilidade e escala. O amplo mercado endereçável permite 
que a companhia continue crescendo e liderando a consolidação do setor.
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O acelerado crescimento do número de leitos 
operacionais dos últimos anos não impediu o 
crescimento do EBITDA da companhia. Entre 2017 
e 2019, a receita líquida cresceu a uma taxa anual 
composta (CAGR) de 18,9% e o EBITDA avançou 
19,0%, enquanto a margem EBITDA se manteve 
praticamente estável, em 26,2%. Ou seja, mesmo 
sendo um segmento com necessidade extensiva 
de capital e investimento constante, a Rede D´Or
tem mantido sua alta rentabilidade, com margens 
robustas, mesmo em períodos com condições 
macroeconômicas adversas.

Em 2020, assim como ocorreu com inúmeros 
setores da economia, os negócios da Rede D´Or
foram impactados negativamente pela pandemia, 
em decorrência das medidas de distanciamento 
social, com redução dos pacientes nas emergências 
dos hospitais e o adiamento de procedimentos 
eletivos. Mesmo assim, a receita líquida de 2020 
cresceu 5,3% em relação a 2019, enquanto o 
EBITDA Ajustado recuou 13,6% a/a.

Tese de Investimento

Rentabilidade Modelos alternativos de pagamento

O modelo de negócios de larga escala, com 
histórico de bom relacionamento com as 
operadoras de planos de saúde, são importantes 
pilares da tese de investimento da Rede D´Or. A 
integração eficiente das aquisições realizadas pela 
companhia nos últimos anos, combinada ao vasto 
conhecimento sobre o mercado e a localização 
estratégica de seus estabelecimentos de saúde, 
tem permitido o crescimento de sua base de 
pacientes e benefícios de escala cada vez maiores.

O modelo alternativo de pagamento com as 
operadoras, também chamado de 
“empacotamento” de serviços, de acordo com o 
seu grau de complexidade, vem prevalecendo 
sobre o modelo de “fee for service”, no qual é 
cobrado por cada item e/ou serviço de um 
atendimento hospitalar. Em 2019, 53% do 
faturamento da Rede D´Or foi proveniente de 
modelos alternativos, que permite maior 
previsibilidade de pagamentos às operadoras, 
reduz custos administrativos para ambas as partes 
e favorece a consolidação do mercado.

Escala

Fonte: Rede D´Or e BB Investimentos

O forte crescimento e a extensiva necessidade de capital não tem impedido a alta rentabilidade e a manutenção de margens 
robustas, benefícios de um modelo de negócios de larga escala.
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36%64%

53%47%

2015

2019

% da receita líquida advinda de modelos alternativos de 
pagamento (“empacotamento”)
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Parte relevante do crescimento esperado para a 
Rede D´Or depende de projetos de expansão 
orgânica em andamento (cerca de 32 projetos que 
adicionarão ~5,3 mil leitos até 2025), além da 
aquisição de novos hospitais, clínicas, etc.

Apesar da disponibilidade de capital, em razão da 
oferta primária de sua recente abertura de capital 
(~R$8,2 bilhões), a companhia pode não ser capaz 
de concluir os projetos de expansão em 
andamento ou não realizar aquisições estratégicas 
já mapeadas, que consigam entregar o 
crescimento esperado para a companhia nos 
próximos anos. Além disso, há o risco de a 
rentabilidade esperada dos projetos, ou de futuras 
aquisições, serem menores do que o previsto.

Adicionalmente, as estimativas de investimentos 
(capex) necessários para o plano de expansão 
podem não ser suficientes por condições adversas 
do mercado ou falhas operacionais da companhia, 
o que também poderia diluir a rentabilidade dos 
projetos.

Principais Riscos

Plano de Expansão Relacionamento e Reajuste de Preços Taxa de Ocupação (Covid-19)

Apesar do bom relacionamento que mantém com 
as operadoras de planos de saúde privados, e da 
boa reputação da marca e da qualidade dos 
hospitais da Rede D´Or, o reajuste anual de preços 
com as operadoras pode gerar desgaste, 
dependendo de condições macroeconômicas ou 
específicas de cada contrato. 

Parte relevante das receitas da companhia advém 
dos contratos com as grandes operadoras de 
planos de saúde privada do país, como Bradesco 
Saúde, Sul América, Unimed, entre outras. Além 
disso, a maioria dos médicos que trabalham nas 
unidades de atendimento da Rede D´Or são 
independentes, sem vínculo empregatício com a 
companhia, que precisa ser capaz de atrair bons e 
reconhecidos médicos para os seus hospitais.

Portanto, a manutenção de suas receitas, da 
qualidade dos atendimentos e da reputação da 
marca, dependem de um bom relacionamento 
com os seus parceiros comerciais (operadoras e 
médicos).

A taxa de ocupação média dos hospitais da Rede 
D´Or foi de 75,9%, 76,0% e 77,7% nos anos de 
2019, 2018 e 2017, respectivamente. Em 2020, em 
razão da pandemia de Covid-19, a taxa média de 
ocupação foi de 68,3%, consequência do 
adiamento de cirurgias eletivas, principalmente 
durante o 2T20, período de agravamento da 
pandemia no país. 

Uma vez que temos visto o aumento de casos e 
hospitalizações por Covid-19 desde o final de 
2020, a taxa de ocupação de 2021 também pode 
ser afetada pela pandemia, o que levaria à queda 
pontual de receita.

Apesar deste risco no curto prazo, não o 
consideramos relevante para o médio e longo 
prazo, devido principalmente às perspectivas de 
crescimento da companhia nos próximos anos e 
sua possibilidade de ganho de participação de 
mercado, o que resultaria em elevação gradual da 
sua taxa média de ocupação hospitalar.

Fonte: Rede D´Or e BB Investimentos

Os principais riscos estão relacionados à capacidade da companhia em executar seu plano de expansão, à manutenção do bom 
relacionamento com operadoras e médicos independentes, e ao risco de curto prazo relacionado à pandemia.
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A Política Ambiental normatiza o 
cumprimento de leis e 
licenciamentos relativos às atividades 
da companhia, determina adoção de 
práticas de ecoeficiência, uso racional 
de recursos e economia de energia. 
Todos os projetos são analisados de 
acordo com o Levantamento de 
Aspectos e Impactos Ambientais, 
além de passarem por auditorias 
regulares para verificação de 
conformidade legal ambiental.

Em 2019, a Rede D´Or foi 
reconhecida com o prêmio de 
“Liderança Climática na América 
Latina” pela ONG Health Care 
Without Harm.

ESG

Ambiental

A Política de Sustentabilidade da 
companhia possui as diretrizes para 
interação e relacionamento entre a 
empresa e as comunidades locais. 
Todos os projetos de novas unidades 
incluem Estudos de Impacto de 
Vizinhança (EIV), que determinam os 
impactos do empreendimento sobre 
a população.

Em 2020, a Rede D´Or doou ~R$170 
milhões para apoiar o combate à 
pandemia de Covid-19, incluindo (i) 
instalação de hospitais de campanha; 
(ii) aquisição de material hospitalar e 
medicamentos, (iii) empréstimo de 
leitos, ventiladores e outros 
equipamentos à rede pública.

Social 

A Rede D´Or é listada no Novo 
Mercado da B3, padrão mais elevado 
de governança corporativa. Os 
principais órgãos de governança da 
companhia são: Conselho de 
Administração, Diretoria Executiva, 
Conselho Fiscal e Comitê de 
Auditoria não-estatutário.

O Programa de Integridade reúne 
políticas e normas internas que 
definem a abordagem em relação a 
temas como compliance, auditoria 
interna, relacionamento com 
fornecedores e com o poder público, 
entre outros. Suas ações se baseiam 
na Lei Anticorrupção (Lei n°
12.846/13).

Governança

Adotamos o critério de definição de 
score combinado dos quesitos ESG 
pela Refinitiv (vide Seleção BB ESG) 
para análise das companhias por este 
critério. Como a Rede D´Or é listada 
na B3 há pouco tempo, ainda não há 
pontuação definida pela Refinitiv.

Apesar de ser uma novata na bolsa, a 
Rede D´Or divulga Relatório de 
Sustentabilidade desde 2015, possui 
Política de Sustentabilidade e 
diversas iniciativas aderentes aos 
critérios ESG. Consideramos que a 
companhia tem feito a “lição de casa” 
neste aspecto, com destaque para as 
iniciativas recentes em apoio à 
batalha da saúde contra a Covid-19.

Controvérsias

Fonte: Rede D´Or e BB Investimentos

As informações sobre os aspectos ambientais, sociais e de governança corporativa (ESG, na sigla em inglês) da Rede D´Or têm 
como base o Relatório de Sustentabilidade de 2019, que foi elaborado de acordo com os padrões internacionais (GRI).
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# %

Mil e R$

Projeções Operacionais e Financeiras

Leitos Operacionais Taxa Média de Ocupação - Hospitais

Pacientes por dia e “ticket” médio

Fonte: Rede D´Or e BB Investimentos

De acordo com as informações da companhia sobre os seus projetos de expansão em andamento, estimamos crescimento do 
número de leitos operacionais, recuperação da taxa de ocupação hospitalar, crescimento de pacientes e do ticket médio.
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Principais premissas operacionais:

- Os projetos de expansão que estão em 
andamento devem adicionar cerca de 5,3 mil 
novos leitos até 2025, além de leitos já 
existentes que podem se tornar operacionais à 
medida que a taxa média de ocupação dos 
hospitais volte aos patamares anteriores à 
2020;

- A taxa média de ocupação dos hospitais foi 
impactada negativamente pela pandemia em 
2020, em decorrência, principalmente, do 
adiamento de procedimentos eletivos. 
Estimamos a recuperação da taxa média de 
ocupação em 2021, diante do andamento no 
processo de vacinação contra o Covid-19, e 
gradual melhora nos próximos anos;

- Com a evolução da taxa de ocupação e o 
crescimento no número de leitos, esperamos 
aumento do volume de pacientes nos hospitais. 
O crescimento do “ticket” médio é composto 
pelo repasse da inflação oficial (IPCA) e 
incremento adicional em razão do aumento de 
atendimentos com complexidade, bem como 
de novos serviços e tecnologias integradas.

6.106 
6.839 7.393 

8.188 
8.923 

9.777 

2018 2019 2020E 2021E 2022E 2023E

76,0% 75,9%

68,3%

76,0% 76,5% 77,0%

2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E

1.653 1.873 1.830 
2.271 2.491 2.748 

7.450 8.004 8.620 9.362 10.149 10.834 

2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E

Pacientes por dia (milhares) "Ticket" médio (R$)

CAGR 18-23E
+9,9%



#interna

R$ milhões e %

Projeções Operacionais e Financeiras

Receita Líquida
R$ milhões e %

EBITDA Ajustado¹ e Margem EBITDA Ajustada

R$ milhões e %

Lucro Líquido e Margem Líquida
R$ milhões e vezes

Endividamento (com IFRS-16)

¹ EBITDA Ajustado por itens não recorrentes | Fonte: Rede D´Or e BB Investimentos

Os projetos de expansão resultarão em crescimento de receita, manutenção de margem EBITDA ajustada em altos patamares, 
recuperação da margem líquida após os impactos da pandemia e menores níveis de alavancagem financeira.
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10.915 13.320 14.029 
20.048 

23.933 
28.339 

16,9% 22,0%
5,3%

42,9%
19,4% 18,4%

2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E

Receita Líquida Crescimento (% a/a)

2.740 
3.681 3.179 

5.594 
6.590 

7.650 

25,1%
27,6%

22,7%
27,9% 27,5% 27,0%

2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E

EBITDA Ajustado Margem EBITDA Ajustada (%)

1.180 1.192 
459 

2.386 2.707 
3.321 

10,8%
8,9%

3,3%

11,9% 11,3% 11,7%

2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E

Lucro Líquido Margem Líquida (%)

7.790 

13.163 11.449 12.444 13.335 13.077 

2,9x 3,8x 4,6x 
2,3x 2,1x 1,7x 

2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E

Dívida Líquida Dívida Líquida / EBITDA
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Projeções Operacionais e Financeiras

Projetos de expansão em desenvolvimento
R$ milhões

Investimentos² (“capex”)

R$ Bilhões

Posição de Caixa – pós IPO

¹ GF = greenfield e BF = brownfield, ² Números gerenciais e estimativas BB-BI | Fonte: Rede D´Or e BB Investimentos

A Rede D´Or investiu cerca de R$3,8 bilhões em 2020, tanto em seus projetos de expansão quanto em aquisições. Após o 
IPO, onde foram captados R$ 8,2 bilhões, a companhia possui liquidez suficiente para continuar seus investimentos.
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2.720 2.623 

3.852 4.019 

3.230 
2.606 

2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E

4,8

15,7

1,0 3,8

13,7

dez/2019 - Posição
de caixa e

equivalentes de
caixa

Fluxo de Caixa
Operacional

Investimentos
(capex)

Fluxo de Caixa de
Financiamentos

(incluindo recursos
do IPO)

dez/2020 - Posição
de caixa e

equivalentes de
caixa

-3,8+1,0

+13,7

Projeto Tipo ¹ Leitos Inauguração Investimento (R$) Estado

São Luiz R. Helena GF 177 2021 229.069 SP
Campinas GF 260 2023 485.538 SP

Novo Barra GF 262 2024 531.751 RJ
Macaé GF 240 2024 247.185 RJ

Guarulhos GF 340 2024 442.753 SP
Alphaville GF 278 2024 450.653 SP

São Conrado GF 73 2024 236.507 RJ
Memorial Star GF 127 2023 297.222 PE

Mauá GF 151 2023 156.009 SP
Santos GF 250 2023 261.409 SP

Zona Norte GF 214 2024 291.161 RJ
Sino Torre BF 89 2022 156.907 SP

Brasil Bloco C BF 260 2024 405.559 SP
Assunção Torre BF 168 2024 275.085 SP

UDI Torre BF 340 2024 426.081 MA
Morumbi BF 74 2022 60.403 SP

Cicrular Bosque BF 150 2022 122.439 SP
Ribeirão Pires BF 127 2023 160.302 SP

São Rafael BF 150 2021 160.547 BA
São Lucas BF 150 2024 189.929 SE

Itaim Torre BF 95 2022 235.996 SP
CEMA BF 70 2022 82.001 SP

Plano São Vicente BF 61 2021 129.912 RJ
Bangu BF 69 2023 93.879 Rj
Glória BF 120 2023 163.268 RJ
Vivalle BF 123 2023 167.350 SP
Quinta BF 370 2024 533.083 RJ

Nova Torre Caxias BF 86 2024 117.009 Rj
Oeste BF 100 2024 136.057 Rj

Aliança BF 150 2023 216.115 BA
São Carlos BF 70 2022 95.240 CE
Santa Cruz BF 100 2024 144.077 PR

TOTAL - 5.294 - 7.700.496 -
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Projeções Operacionais e Financeiras

Fonte: Rede D´Or e BB Investimentos
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Demonstração de Resultados  
(R$ milhões)

2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E

Receita Líquida 10.915 13.320 14.029 20.048 23.933 28.339 

Custos e Despesas Operacionais (8.110) (9.839) (11.462) (14.819) (17.603) (20.879)

Lucro Bruto 2.805 3.481 2.567 5.229 6.330 7.461 

Margem Bruta (%) 25,7% 26,1% 18,3% 26,1% 26,4% 26,4%

Despesas de vendas, gerais e adm. (436) (498) (745) (728) (846) (973)

Outras receitas/despesas (116) (211) (179) (200) (239) (283)

Equivalência Patrimonial 24 4 (6) 160 191 227 

Resultado antes de juros e impostos 2.277 2.776 1.637 4.460 5.436 6.431 

Resultado Financeiro Líquido (632) (1.077) (1.154) (1.173) (1.786) (2.001)

Impostos (466) (507) (24) (920) (1.022) (1.240)

Lucro Líquido 1.180 1.192 459 2.367 2.628 3.189 

Margem Líquida (%) 10,8% 8,9% 3,3% 11,8% 11,0% 11,3%

EBITDA 2.670 3.485 2.482 5.396 6.455 7.548 

Margem EBITDA (%) 24,5% 26,2% 17,7% 26,9% 27,0% 26,6%

EBITDA Ajustado 2.778 3.770 3.179 5.594 6.590 7.650 

Margem EBITDA Ajustada (%) 25,5% 28,3% 22,7% 27,9% 27,5% 27,0%

Balanço Patrimonial (R$ milhões) 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E

Ativo 19.029 26.600 45.657 51.408 55.621 57.048 

Ativo Circulante 8.055 9.729 22.432 25.098 27.101 27.039 

Caixa e equivalentes de caixa 4.057 4.770 15.727 16.938 17.562 15.945 

Contas a receber 3.259 4.118 5.164 6.866 8.196 9.705 

Estoque 284 335 608 362 410 456 

Ativo Não-Circulante 10.974 16.870 23.225 26.309 28.520 30.009 

Imobilizado 4.995 6.439 7.369 9.142 11.352 12.842 

Intangível 4.813 5.365 7.810 8.859 8.859 8.859 

Direito de Uso - 2.370 2.998 2.998 2.998 2.998 

Passivo e Patrimônio Líquido 19.029 26.600 45.657 51.408 55.621 57.048 

Passivo Circulante 2.181 2.693 3.861 4.433 4.953 5.434 

Contas a pagar 529 498 847 1.296 1.725 2.202 

Empréstimos, Financ.. e Debêntures 608 585 663 737 773 717 

Arrendamentos - 171 415 464 519 580 

Passivo Não-Circulante 12.320 18.465 27.794 30.720 32.377 30.791 

Empréstimos, Financ.. e Debêntures 11.239 14.821 23.276 25.870 27.156 25.156 

Arrendamentos - 2.356 2.822 3.154 3.525 3.939 

Patrimônio Líquido 4.528 5.442 14.002 16.254 18.291 20.823 
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Demonstração de Fluxo de Caixa  (R$ milhões ) 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E

Resultado antes de juros e impostos (EBIT) 2.277 2.776 1.637 4.460 5.436 6.431

(-) Impostos (774) (944) (557) (1.517) (1.848) (2.187)

Resultado operacional pós-impostos (NOPAT ) 1.503 1.832 1.081 2.944 3.588 4.244

(+) Depreciação e Amortização 393 709 845 935 1.019 1.117

(-) Investimentos (Capex) (2.720) (3.607) (3.852) (4.019) (3.230) (2.606)

(-) Variação do Capital de Giro - (941) (970) (1.006) (950) (1.078)

= Fluxo de Caixa Livre para a Empresa (FCFF) (824) (2.007) (2.896) (1.146) 427 1.677

Projeções Operacionais e Financeiras

Múltiplos 2021E 2022E 2023E

EV/EBITDA 32,5x 27,2x 23,2x

EV/Receita 8,7x 7,3x 6,2x

P/L 68,4x 61,6x 50,8x

Indicadores de Rentabilidade 2021E 2022E 2023E

RSPL (Retorno sobre Patrimônio Líquido) 15,6% 15,2% 16,3%

LPA (Lucro por Ação) – R$ 1,19 1,32 1,61

Dividend Yield (%) 0,1% 0,4% 0,4%

Fonte: Rede D´Or e BB Investimentos
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Beta 1,35 Β – Beta Alavancado

Risco país 2,58 % - CDS 10Y – média de dois anos

WACC 9,0 % em R$ - termos nominais

Taxa livre de risco 1,4 σ free - % em USD – média de dois anos da curva do 10Y T-bond

Valor da Empresa R$ 175.265 milhões

(-) Dívida Líquida - R$ 13.287 milhões

Valor para o acionista R$ 161.978 milhões

Quantidade de ações 1.985 milhões

Preço-alvo 21E R$ 81,60

2021E WACC

Crescimento na 
perpetuidade 8,0% 8,5% 9,0% 9,5% 10,0%

4,5% 74,5 63,3 54,6 47,7 42,0 

5,0% 85,7 71,4 60,7 52,3 45,7 

5,5% 101,4 82,2 68,4 58,1 50,1 

6,0% 124,7 97,2 78,8 65,6 55,7 

6,5% 163,2 119,5 93,1 75,5 62,9 

Valuation

Principais Premissas
Múltiplo

EV/EBITDA

R$

Preço-alvo
Múltiplo

Preço/Lucro 

Fonte: BB Investimentos

Nosso preço-alvo de R$81,60 para RDOR3 deriva do método de desconto de fluxo de caixa, assumindo custo médio 
ponderado de capital (WACC) de 9,0% e crescimento de 5,5% na perpetuidade (g).
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2021E WACC

Crescimento na 
perpetuidade 8,0% 8,5% 9,0% 9,5% 10,0%

4,5% 88,8 75,5 65,1 56,9 50,1 

5,0% 102,2 85,1 72,3 62,4 54,5 

5,5% 120,8 97,9 81,6 69,3 59,8 

6,0% 148,5 115,8 93,9 78,2 66,5 

6,5% 194,4 142,4 111,0 90,0 75,0 

2021E WACC

Crescimento na 
perpetuidade 8,0% 8,5% 9,0% 9,5% 10,0%

4,5% 35,2 30,2 26,4 23,4 20,9 

5,0% 40,1 33,8 29,1 25,4 22,5 

5,5% 46,9 38,5 32,5 28,0 24,5 

6,0% 57,2 45,1 37,0 31,2 26,9 

6,5% 74,0 54,9 43,3 35,6 30,0 
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Principais Indicadores 

CAGR 2021-2025 Estimado

Cenário Base
Incluindo futuras 

aquisições

Receita Líquida +21,9% +29,2%

Lucro Bruto +22,7% +29,9%

EBITDA +21,5% +28,7%

EBITDA Ajustado +20,5% +27,7%

Lucro Líquido +25,8% +26,9%

Leitos Operacionais +12,8% +19,2%

Pacientes por dia +13,5% +20,0%

“Ticket” Médio +7,0% +7,0%

WACC

Crescimento na 
perpetuidade 8,0% 8,5% 9,0% 9,5% 10,0%

4,5% 101,1 84,9 72,4 62,4 54,3 

5,0% 117,4 96,7 81,2 69,2 59,6 

5,5% 140,2 112,4 92,5 77,6 66,1 

6,0% 174,1 134,2 107,5 88,5 74,2 

6,5% 230,2 166,8 128,5 102,9 84,7 

Valuation

Cenário Base vs. Incluindo Futuras Aquisições
R$

Preço-alvo: Cenário Base

R$

Preço-alvo: Incluindo futuras aquisições

Fonte: Rede D´Or e BB Investimentos

O crescimento por meio de aquisições faz parte da estratégia da Rede D´Or para os próximos anos. Realizamos uma análise 
de sensibilidade para considerar possíveis futuras aquisições em nossa avaliação e seu impacto no preço-alvo de RDOR3.
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WACC

Crescimento na 
perpetuidade 8,0% 8,5% 9,0% 9,5% 10,0%

4,5% 88,8 75,5 65,1 56,9 50,1 

5,0% 102,2 85,1 72,3 62,4 54,5 

5,5% 120,8 97,9 81,6 69,3 59,8 

6,0% 148,5 115,8 93,9 78,2 66,5 

6,5% 194,4 142,4 111,0 90,0 75,0 
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Companhia Ticker País
Valor da 

Firma (“EV”)
R$ milhões

Valor de
Mercado

R$ milhões

EV/EBITDA 
2021E 

(x)

EV/EBITDA 
2022E 

(x)

P/L
2021E 

(x)

P/L
2022E 

(x)

EV/Receita
2021E 

(x)

EV/Receita
2022E 

(x)

Rede D´Or São Luiz RDOR3 Brasil 153.511 141.673 22,5 18,4 45,1 35,3 7,6 6,0

Notre Dame Intermédica GNDI3 Brasil 54.001 58.383 26,3 24,0 53,5 41,7 5,0 4,1

Hapvida HAPV3 Brasil 57.777 58.956 25,4 20,1 51,5 38,6 6,8 5,6

Fleury FLRY3 Brasil 10.132 8.559 10,5 9,7 24,1 21,6 3,5 3,1

Qualicorp QUAL3 Brasil 9.330 8.975 8,0 7,4 15,1 13,6 4,6 4,2

UnitedHealth Group Inc. UNH US EUA 1.860.426 1.720.581 11,6 10,6 15,6 13,8 1,2 1,1

HCA Healthcare Inc HCA US EUA 504.172 328.060 8,1 7,5 12,3 10,8 1,7 1,6

Apollo Hospitals APHS IN India 35.687 33.664 24,0 19,9 66,1 46,4 4,4 3,6

Bangkok Dusit Med
Service

BDMS TB Tailândia 59.445 57.959 16,6 15,9 31,4 28,8 4,3 3,8

IHH Healthcare IHH MK Malásia 78.736 60.957 16,8 14,8 47,6 37,4 4,3 3,7

Média - - 247.621 208.343 14,7 12,9 30,3 23,7 3,6 3,1

Análise de Pares
Tabela comparativa de múltiplos correntes dos principais pares da companhia (dados de 25/02/2021).

Fonte: Bloomberg, BB Investimentos
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#

Anexo

Leitos Operacionais
%

Taxa Média de Ocupação  - Hospitais

Mil e R$

Pacientes por dia e “ticket” médio

Fonte: Rede D´Or e BB Investimentos

Projeções operacionais incluindo futuras aquisições
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6.106 6.839 7.393 
8.913 

10.647 
12.501 

2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E

CAGR 18-23E
+15,4%

76,0% 75,9%
68,3%

76,5% 77,0% 77,5%

2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E

1.653 1.873 1.830 
2.489 

2.992 
3.536 

7.450 8.004 8.620 9.362 10.149 10.834 

2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E

Pacientes por dia (milhares) Ticket Médio (R$)
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R$ milhões e %

Anexo

Receita Líquida
R$ milhões e %

EBITDA Ajustado¹ e Margem EBITDA Ajustada

R$ milhões e %

Lucro Líquido e Margem Líquida
R$ milhões e x

Endividamento (com IFRS-16)

¹ EBITDA Ajustado por itens não recorrentes | Fonte: Rede D´Or e BB Investimentos

Projeções financeiras incluindo futuras aquisições
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10.915 13.320 14.029 
22.049 

28.849 
36.656 

16,9% 22,0% 5,3%
57,2%

30,8% 27,1%

2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E

Receita Líquida Crescimento (% a/a)

2.778 3.770 3.179 
6.046 

7.781 
9.789 

25,5%
28,3%

22,7%
27,4% 27,0% 26,7%

2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E

EBITDA Ajustado Margem EBITDA Ajustada (%)

1.180 1.192 
459 

2.660 3.154 
3.881 

10,8%
8,9%

3,3%

12,1% 10,9% 10,6%

2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E

Lucro Líquido Margem Líquida (%)

7.790 
13.163 11.449 

15.063 
19.244 

22.961 

2,9x 
3,8x 4,6x 

2,6x 2,5x 2,4x 

2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E

Dívida Líquida Dívida Líquida / EBITDA
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Este é um relatório público e foi produzido pelo BB-Banco de Investimento S.A. (“BB-BI”). As informações e opiniões aqui contidas foram consolidadas ou elaboradas com base em
informações obtidas de fontes, em princípio, fidedignas e de boa-fé. Embora tenham sido tomadas todas as medidas razoáveis para assegurar que as informações aqui contidas não sejam
incertas ou equivocadas, no momento de sua publicação, o BB-BI não garante que tais dados sejam totalmente isentos de distorções e não se compromete com a veracidade dessas
informações. Todas as opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referem-se à data presente e derivam do julgamento de nossos analistas de valores mobiliários
(“analistas’), podendo ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio, em função de mudanças que possam afetar as projeções da empresa, não implicando necessariamente na
obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal mudança. Quaisquer divergências de dados neste relatório podem ser resultado de diferentes
formas de cálculo e/ou ajustes.

Este material tem por finalidade apenas informar e servir como instrumento que auxilie a tomada de decisão de investimento. Não é, e não deve ser interpretado como material
promocional, recomendação, oferta ou solicitação de oferta para comprar ou vender quaisquer títulos e valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. É recomendada a leitura
dos prospectos, regulamentos, editais e demais documentos descritivos dos ativos antes de investir, com especial atenção ao detalhamento do risco do investimento. Investimentos nos
mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao capital investido. A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. O BB-BI não garante o lucro e
não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas nesse material. É vedada a reprodução, distribuição ou publicação
deste material, integral ou parcialmente, para qualquer finalidade.

Nos termos do art. 22 da ICVM 598, o BB-Banco de Investimento S.A declara que:

1 - A instituição pode ser remunerada por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou
universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s); o Conglomerado Banco do Brasil S.A (“Grupo”) pode ser remunerado por serviços prestados ou
possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório, ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo
interesse dessa(s) empresa(s).

2 - A instituição pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), mas poderá adquirir, alienar ou intermediar
valores mobiliários da(s) empresa(s) no mercado; o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s)
empresa(s) analisada(s), e poderá adquirir, alienar e intermediar valores mobiliários da(s) empresa(s) no mercado.

3 – O Banco do Brasil S.A. detém indiretamente 5% ou mais, por meio de suas subsidiárias, de participação acionária no capital da Cielo S.A, companhia brasileira listada na bolsa de valores e
que pode deter, direta ou indiretamente, participações societárias em outras companhias listadas cobertas pelo BB–Banco de Investimento S.A.

Disclaimer
Informações relevantes.
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Declarações dos Analistas

O(s) analista(s) envolvido(s) na elaboração deste relatório declara(m) que:

1 - As recomendações contidas neste relatório refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e
autônoma, inclusive em relação ao BB-Banco de Investimento S.A e demais empresas do Grupo.

2 – Sua remuneração é integralmente vinculada às políticas salariais do Banco do Brasil S.A. e não recebem remuneração adicional por serviços prestados para a(s) companhia(s) emissora(s)
objeto do relatório de análise ou pessoas a ela(s) ligadas.

O(s) analista(s) declara(m), ainda, em relação à(s) companhia(s) emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste relatório:

3 – O(s) analista(s), seus cônjuges ou companheiros, detêm, direta ou indiretamente, em nome próprio ou de terceiros, ações e/ou outros valores mobiliários de emissão da(s)
companhia(s) emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste relatório.

4 – O(s) analista(s), seus cônjuges ou companheiros, possuem, direta ou indiretamente, qualquer interesse financeiro em relação à(s) companhia(s) emissora(s) dos valores mobiliários
analisada(s) neste relatório.

5 – O(s) analista(s) tem vínculo com pessoa natural que trabalha para a(s) companhia(s) emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste relatório.

6 – O(s) analista(s), seus cônjuges ou companheiros, estão, direta ou indiretamente envolvidos na aquisição, alienação ou intermediação de valores mobiliários da(s) companhia(s)
emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste relatório.

RATING: “RATING” é uma opinião sobre os fundamentos econômico-financeiros e diversos riscos a que uma empresa, instituição financeira ou captação de recursos de terceiros, possa estar
sujeita dentro de um contexto específico, que pode ser modificada conforme estes riscos se alterem. “O investidor não deve considerar em hipótese alguma o “RATING” como
recomendação de Investimento.

Disclaimer
Informações relevantes: analistas de valores mobiliários.

Analistas
Itens

1 2 3 4 5 6

Melina Constantino X X - - - -

- - - -
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