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Conforme solicitação de V.Sas., a Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda. (“EY”) apresenta o laudo de avaliação

(“Laudo”) das empresas Laboratório Deliberato de Análises Clínicas Ltda. (“Deliberato”) e InSitus Serviços Médicos e

Laboratoriais Ltda. (“InSitus”), doravante denominadas em conjunto como “Empresas”, na data-base de 31 de março

de 2018 (“data-base”).

Entendemos que a Administração da DASA (“Administração”) usará este Laudo somente como suporte para o

atendimento às exigências do artigo 256 da Lei n° 6.404/76 (“Lei das SAs” ou “Artigo 256”).

Neste contexto, nossa estimativa de valor não deve ser considerada como um conselho ou recomendação de

investimento ou de qualquer transação envolvendo o capital da Empresa, fairness opinion, ou utilizado para

financiamento/ captação de recursos, bem como qualquer outra finalidade, exceto a descrita anteriormente.

Este Laudo contempla objetivo, escopo, procedimentos e metodologias utilizadas, bem como as principais premissas

que envolveram o cálculo da estimativa do Patrimônio Líquido a preços de mercado das Empresas.

Ressaltamos que não investigamos de forma independente, bem como não foi aplicado nenhum processo de

auditoria nas informações fornecidas pela DASA, notadamente o Balanço Patrimonial da data-base.

Assumimos que tanto a administração da DASA, quanto a administração das Empresas analisaram de forma

consistente os fatores aqui apresentados, bem como não omitiram nenhuma informação relevante, a qual poderia

impactar significativamente o resultado dos nossos trabalhos.

Agradecemos a oportunidade de colaborarmos com a DASA. neste processo e a atenção dispensada pelos seus

executivos e funcionários durante a execução deste trabalho, e nos colocamos à disposição para quaisquer

esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

___________________ ___________________

Roberta Tedesco Giancarlo Kanaan

Diretora Executiva Gerente
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1 Sumário Executivo

Visão Geral do Trabalho

Abordagem

► Discussões com executivos e funcionários da

DASA e Empresas,

► Obtenção de dados históricos contábeis,

operacionais e financeiros das Empresas;

► Análise do mercado em que as Empresas

estão inseridas;

► Realização da avaliação individual de ativos

e passivos relevantes, registrados na posição

patrimonial das Empresas na data-base, a

valor de mercado, conforme metodologias

descritas adiante neste relatório.

► Observe-se que este trabalho não contempla

mudanças nos ambientes externo ou interno

nos quais as Empresas operam.

Objetivo e Escopo

► O objetivo deste trabalho é fornecer

subsídios a Administração, para atendimento

aos requisitos do artigo 256 da Lei das SAs,

data-base de 31 de março de 2018, relativo à

compra das Empresas;

► Para tanto, os procedimentos realizados

foram embasados nos dispostos do artigo

256 da referida Lei, onde:

► A compra, por companhia aberta, do controle

de qualquer sociedade mercantil, dependerá

de deliberação da assembleia-geral da

compradora, especialmente convocada para

conhecer da operação, sempre que:

I. O preço de compra constituir, para a

compradora, investimento relevante (artigo

247, parágrafo único); ou

II. O preço médio de cada ação ou quota

ultrapassar uma vez e meia o maior dos 3

(três) valores a seguir indicados:

a. cotação média das ações em bolsa, durante

os 90 (noventa) dias anteriores à data da

contratação (artigo 254, parágrafo único);

b. valor de patrimônio líquido (artigo 248) da

ação ou quota, avaliado o patrimônio a preços

de mercado (artigo 183, § 1º); e

c. valor do lucro líquido da ação ou quota, que

não poderá ser superior a 15 (quinze) vezes o

lucro líquido anual por ação (artigo 187 n. VII)

nos 2 (dois) últimos exercícios sociais,

atualizado monetariamente..

Premissas Gerais

► Foi utilizado o balanço patrimonial das

Empresas na data-base de 31 de março de

2018, conforme informações fornecidas pelas

Admnistração;

► Data-base: 31 de março de 2018

► Moeda: Reais (BRL) em termos nominais.

► Para calculo do item b) do segundo inciso do

Artigo 256, foi necessário o calculo do

patrimônio líquido a valor de mercado das

Empresas, conforme artigo 183 da Lei das Sas.

Para tanto apenas itens maiores que 5% do

valor do ativo ou do passivo total,

respetivamente, foram ajustados em cada uma

das empresas.

► Os ajustes ao patrimônio líquido das Empresas

foram realizados somente àqueles existentes

nos balancetes, na data-base de 31 de março d

e 2018.

.

Dashboard 7 Avaliação Econômico - Financeira 

1 Sumário Executivo 8 Macroeconomia

2 Transações e Considerações Gerais 9 Análise do Mercado

3 Conclusões Artigo 256 10 Avaliação da Deliberato

4 Patrimônio Líquido a Valor de Mercado 11 Avaliação da InSitus

5 Limitações Gerais 12 Apêndice

6  Anexos
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2 Visão das Transações e Considerações Gerais

Visão da Transação - Deliberato

Visão Geral da Transação

► De acordo com a informação disponibilizada pela Administração, em 20 de março de 2018 a DASA e

a Deliberato assinaram um contrato de Compra e Venda de Quotas (Share Purchase and Sales

Agreement), no qual ficou definida a aquisição de 100,0% das ações da Deliberato pela DASA pelo

preço de compra total de R$ 34,156 milhões (“Investimento”).

Racional da Transação

O racional estratégico da companhia adquirente tem sua fundamentação neste tipo de análise, pois

proporciona informações importantes sobre o motivo pelo qual o processo de negociação ocorreu e

possibilita a elaboração inicial da lista de ativos intangíveis que serão considerados e

consequentemente avaliados.

Entendemos que o racional estratégico da DASA para a realização da Transação é composto por 

diversos fatores, entre eles:

► Expansão do acesso aos clientes da Deliberato; e

► Expansão de seus pontos de atuação e de mercado;

Consideramos os fatores citados acima durante a preparação de nosso trabalho e principalmente em

nossa análise.

Preço da Transação

R$34.156 mil
Data do contrato: 20 de Março de 2018
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2 Visão das Transações e Considerações Gerais

Visão da Transação - Insitus

Visão Geral da Transação

► De acordo com a informação disponibilizada pela Administração, em 18 de abril de 2018 a DASA e a

InSitus assinaram um contrato de Compra e Venda de Quotas (Share Purchase and Sales

Agreement), no qual ficou definida a aquisição de 100,0% das ações da InSitus pela DASA pelo

preço de compra total de R$ 7,022 milhões.

Racional da Transação

O racional estratégico da companhia adquirente tem sua fundamentação neste tipo de análise, pois

proporciona informações importantes sobre o motivo pelo qual o processo de negociação ocorreu e

possibilita a elaboração inicial da lista de ativos intangíveis que serão considerados e

consequentemente avaliados.

Entendemos que o racional estratégico da DASA para a realização da Transação é composto por 

diversos fatores, entre eles:

► Expansão do acesso aos clientes da InSitus; e

► Expansão de seus pontos de atuação e de mercado;

Consideramos os fatores citados acima durante a preparação de nosso trabalho e principalmente em

nossa análise.

Preço da Transação

R$7.022 mil
Data do contrato: 18 de abril de 2018
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De acordo com a solicitação de V.Sas., a Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda. (“EY”) apresenta o laudo de avaliação (“Laudo”) das empresas

Laboratório Deliberato de Análises Clínicas Ltda. (“Deliberato”) e InSitus Serviços Médicos e Laboratoriais Ltda. (“InSitus”), doravante denominadas em

conjunto como “Empresas”, na data-base de 31 de março de 2018 (“data-base”).

Entendemos que a DASA usará este Laudo somente como suporte para o atendimento às exigências do artigo 256 da Lei n° 6.404/76 (“Lei das SAs”).

As informações constantes deste Laudo foram baseadas nas demonstrações financeiras não auditadas e em informações gerencias das Empresas

fornecidas pela Administração.

Nenhum controlador ou administrador da DASA e/ou das Empresas ou de suas subsidiárias (i) direcionou, limitou, dificultou ou praticou quaisquer atos que

tenham ou possam ter comprometido o acesso e utilização ou o conhecimento de informações, bens, documentos ou metodologias de trabalho relevantes

para a qualidade das respectivas conclusões; (ii) restringiu de qualquer forma, nossa capacidade de determinar as conclusões apresentadas de forma

independente; e (iii) determinou as metodologias por nós utilizadas para elaboração da avaliação.

Além disso, vale destacar que nem a EY, nem qualquer dos sócios e/ou profissionais que participaram deste projeto possuem qualquer interesse, direto ou

indireto nas Empresas ou na DASA Os honorários estimados para a execução deste trabalho não foram baseados e não tiveram qualquer relação com os

valores aqui reportados.

O presente Laudo e suas conclusões não constituem recomendações da EY com relação à aceitação pelos acionistas das Empresas ou da DASA da

proposta de transação que será apresentada pela Administração. Cada Acionista deve chegar a suas próprias conclusões sobre tal proposta.

Utilização e Distribuição do Laudo de Avaliação:

Este documento e as conclusões nele contidas foram elaborados para uso da DASA. Sendo assim,

► Este laudo de avaliação não poderá ser distribuído em partes;

► Este laudo foi preparado em linha com as exigências da Lei das SAs, e não deve ser utilizado por qualquer parte que tenha acesso a ele em qualquer

outro contexto ou para qualquer outra finalidade.

2 Visão das Transações e Considerações Gerais

Considerações Gerais
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3 Conclusões Artigo 256

Deliberato

Artigo 256 – Inciso I Comentários EY Atende?

I - O preço de compra constituir, para a compradora, investimento relevante 

(artigo 247, parágrafo único).

► O artigo 247 (paragrafo único) estipula que a aquisição seja classificada

como investimento relevante caso (i) o patrimônio líquido (“PL”) da

empresa adquirida seja maior que 10% da empresa Adquirente e (ii)

caso conjunto das sociedades coligadas e controladas desta empresa

adquirida, seja superior em 15% ao PL da Adquirente.

► O patrimônio líquido (“PL”) da Deliberato, na data-base de 31 de março

de 2018, não atende a nenhum dos requerimentos acima, tendo em

vista sua representatividade sobre o PL da DASA.

x

Artigo 256 – Inciso II:  O preço médio de cada ação ou quota 

ultrapassar uma vez e meia o maior dos 3 (três) valores a seguir 

indicados: 

Comentários EY Atende?

a) cotação média das ações em bolsa, durante os 90 (noventa) dias

anteriores à data da contratação (artigo 254, parágrafo único);

a) cotação média das ações em bolsa ou no mercado de balcão

organizado, durante os noventa dias anteriores à data da contratação;

(Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997).

► Uma vez que a Deliberato não possui ações negociadas na bolsa de

valores, este item não se aplica.

n/a

b) valor de patrimônio líquido (artigo 248) da ação ou quota, avaliado o

patrimônio a preços de mercado (artigo 183, § 1º);

► O Patrimônio Liquido Ajustado (“PLA”) da Deliberato, conforme artigo

183, é de R$ 4.357 mil, na data-base da avaliação.

► O valor da Transação foi de R$ 34.157 mil.

► O valor da Transação, quando comparado ao PLA da Deliberato é 7,8x

superior, caracterizando o investimento como relevante. O calculo

completo do PLA está demostrado na próxima sessão deste Laudo.

✓

c) valor do lucro líquido da ação ou quota, que não poderá ser superior a 15

(quinze) vezes o lucro líquido anual por ação (artigo 187 n. VII) nos 2 (dois)

últimos exercícios sociais, atualizado monetariamente.

► O valor unitário ações negociadas da Deliberato é de R$ 42,7.

► Este valor é superior em 15x o valor do lucro líquido por ação ou quota

dos últimos dois exercícios sociais, atualizados monetariamente.
✓

As tabelas aqui demonstradas foram elaboradas de acordo com os requerimentos do Artigo 256, conforme exposto no slide 5. Os requerimentos foram

analisados de forma a caracterizar o investimento da DASA na Deliberato como relevante ou não. conforme abaixo:

1

2

3

4
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3 Conclusões Artigo 256

Deliberato

Com base nas informações recebidas e no trabalho realizado, segue abaixo os cálculos para atendimentos aos requisitos da 256, que suportaram as

conclusões demonstradas no slide anterior, na data- base de 31 de março de 2018:

► Uma vez que o PL da Deliberato é

inferior a 10% do PL da DASA em março

de 2018, não é possível caracterizar o

investimento como relevante através

deste quesito.

► Conforme demonstrado no item c acima,

o valor da Transação é 7,8x maior que o

PLA da Deliberato, caracterizando assim

o investimento como relevante (uma vez

que o valor da transação é superior à

1,5x), e por consequência se aplica a

convocação da assembleia-geral para

conhecimento a operação.

► Conforme demonstrado acima, o valor

R$/por quota, é superior em mais de

15x o lucro líquido médio de 2017 e

2016, atualizado pelo IPCA (item i).

► Desta forma, entendemos que o

investimento também é caracterizado

como relevante através deste inciso.

1 3 4

*conforme demonstrado na próxima sessão. Valores de Quotas 

informados pela Administração.

*Atualizado pelo IPCA (Bacen) até a data-base.

**Fonte: SPA/Administração

R$ bilhões

(a) PL Deliberato (31/03/2018) (0,004)                

(b) PL DASA (31/03/2018) 3,403

(c) = (a)/(b) (0,1%)

I - O preço de compra constituir, para a compradora, 

investimento relevante (artigo 247, parágrafo único).
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(a) Valor da Aquisição (R$ mil) 34.157               

(b) Número de Quotas Adquiridas* (mil) 800                    

(c) = (a)/(b) R$/por quota 42,7x

(d) Lucro Líquido em Dez/2016 (R$ mil) 1.826                 

(e) Lucro Líquido em dez/2017*  (R$ mil) 1.204                 

(f) Lucro Líquido Medio 2017 e 2016 (R$ mil) 1.515                 

(g) Número de Quotas Adquiridas** (mil) 800                    

(h) = (f)/(g) Lucro/Quota 1,9x

(i)= (h) x15 28,4x

*Atualizado pelo IPCA (Bacen) até a data-base.

**Fonte: SPA

c) valor do lucro líquido da ação ou quota, que não poderá 

ser superior a 15 (quinze) vezes o lucro líquido anual por 

ação (artigo 187 n. VII) nos 2 (dois) últimos exercícios 

sociais, atualizado monetariamente. 

R$ mil

(a) Valor da Aquisição 34.157               

(b) PLA* Deliberato (31/03/2018) 4.357                 

(c) = (a)/(b) 7,8x

R$ mil

(d) Valor da Aquisição 34.157               

(e) Número de Quotas Adquiridas* (mil) 800                    

(f) = (d)/(e) 42,7x

b) valor de patrimônio líquido (artigo 248) da ação ou 

quota, avaliado o patrimônio 

a preços de mercado (artigo 183, § 1º); 
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3 Conclusões Artigo 256

Insitus

Artigo 256 – Inciso I Comentários EY Atende?

I - O preço de compra constituir, para a compradora, investimento relevante 

(artigo 247, parágrafo único).

► O artigo 247 (paragrafo único) estipula que a aquisição seja classificada

como investimento relevante caso (i) o patrimônio líquido (“PL”) da

empresa adquirida seja maior que 10% da empresa Adquirente e (ii)

caso conjunto das sociedades coligadas e controladas desta empresa

adquirida, seja superior em 15% ao PL da Adquirente.

► O patrimônio líquido (“PL”) da Insitus, na data-base de 31 de março de

2018, não atende a nenhum dos requerimentos acima, tendo em vista

sua representatividade sobre o PL da DASA.

x

Artigo 256 – Inciso II:  O preço médio de cada ação ou quota 

ultrapassar uma vez e meia o maior dos 3 (três) valores a seguir 

indicados: 

Comentários EY Atende?

a) cotação média das ações em bolsa, durante os 90 (noventa) dias

anteriores à data da contratação (artigo 254, parágrafo único);

a) cotação média das ações em bolsa ou no mercado de balcão

organizado, durante os noventa dias anteriores à data da contratação;

(Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997).

► Uma vez que a Insitus não possui ações negociadas na bolsa de

valores, este item não se aplica.

n/a

b) valor de patrimônio líquido (artigo 248) da ação ou quota, avaliado o

patrimônio a preços de mercado (artigo 183, § 1º);

► O Patrimônio Liquido Ajustado (“PLA”) da Insitus, conforme artigo 183, é

de negativos R$ 328 mil, na data-base da avaliação.

► O valor da Transação foi de R$ 7.022 mil.

► O valor da Transação, quando comparado ao PLA da Insitus (que

apesar se negativo) é superior a 1,5x, caracterizando o investimento

como relevante, tendo em vista a visão econômica. O calculo completo

do PLA está demostrado na próxima sessão deste Laudo.

✓

c) valor do lucro líquido da ação ou quota, que não poderá ser superior a 15

(quinze) vezes o lucro líquido anual por ação (artigo 187 n. VII) nos 2 (dois)

últimos exercícios sociais, atualizado monetariamente.

► O valor unitário ações negociadas da Insitus é de R$ 10,1.

► Este valor não é superior em 15x o valor do lucro líquido por ação ou

quota dos últimos dois exercícios sociais, atualizados monetariamente.
x

As tabelas aqui demonstradas foram elaboradas de acordo com os requerimentos do Artigo 256, conforme exposto no slide 5. Os requerimentos foram

analisados de forma a caracterizar o investimento da DASA na Insitus como relevante ou não. conforme abaixo:

1

2

3

4
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3 Conclusões Artigo 256

Insitus

Com base nas informações recebidas e no trabalho realizado, segue abaixo os cálculos para atendimentos aos requisitos da 256, que suportaram as

conclusões demonstradas no slide anterior, na data- base de 31 de março de 2018:

► Uma vez que o PL da Insitus é inferior a

10% do PL da DASA em março de 2018,

não é possível caracterizar o

investimento como relevante através

deste quesito.

► Conforme demonstrado no item c acima,

e considerando a visão econômica,

valor da Transação é superior a 1,5x o

PLA da Insitus, caracterizando assim o

investimento como relevante, e por

consequência se aplica a convocação da

assembleia-geral para conhecimento a

operação.

► Conforme demonstrado acima, o valor

R$/por quota, não é superior em mais

de 15x o lucro líquido médio do

exercício de 2016 e 2017, atualizado

pelo IPCA (item i), assim não é possível

caracterizar o investimento como

relevante.

1 3 4

*conforme demonstrado na próxima sessão.

R$ bilhões

(a) PL Insitus (31/03/2018) (0,000)                

(b) PL DASA (31/03/2018) 3,403

(c) = (a)/(b) (0,0%)

I - O preço de compra constituir, para a compradora, 

investimento relevante (artigo 247, parágrafo único).
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(a) Valor da Aquisição (R$ mil) 7.022                 

(b) Número de Quotas Adquiridas* (mil) 692                    

(c) = (a)/(b) R$/por quota 10,1 x

(d) Lucro Líquido em Dez/2016 (R$ mil) 681                    

(e) Lucro Líquido em dez/2017*  (R$ mil) 455                    

(f) Lucro Líquido Medio 2017 e 2016 (R$ mil) 568                    

(g) Número de Quotas Adquiridas** (mil) 692                    

(h) = (f)/(g) Lucro/Quota 0,8x

(i)= (h) x15 12,0x

*Atualizado pelo IPCA (Bacen) até a data-base.

**Fonte: SPA

c) valor do lucro líquido da ação ou quota, que não poderá 

ser superior a 15 (quinze) vezes o lucro líquido anual por 

ação (artigo 187 n. VII) nos 2 (dois) últimos exercícios 

sociais, atualizado monetariamente. 

R$ mil

(a) Valor da Aquisição 7.022                 

(b) PLA* Insitus (31/03/2018) (328)                   

(c) = (a)/(b) (21,4)x

R$ mil

(d) Valor da Aquisição (R$ mil) 7.022                 

(e) Número de Quotas Adquiridas* (mil) 692                    

(f) = (d)/(e) 10,1x

b) valor de patrimônio líquido (artigo 248) da ação ou 

quota, avaliado o patrimônio 

a preços de mercado (artigo 183, § 1º); 
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4 Patrimônio Líquido a Valor de Mercado –

Atendimento ao item B, inciso II

PLA - Deliberato

Patrimônio Líquido Antes e Depois dos Ajustes (R$ mil)

Composição dos ajustes (R$ mil)

(=) Patrimônio Líquido Contábil (3.961)

(+) Ajuste a Crédito do Patrimônio Líquido 11.841

(+) Ajuste a Débito do Patrimônio Líquido 376

(+) IR/CS sobre ajustes (passivo) 3.898

(=) Patrimônio Líquido a Preços de Mercado 4.357

Conclusão

Com base nas informações recebidas e no trabalho realizado,

nossa avaliação resultou em uma estimativa do valor do

Patrimônio Líquido a preços de mercado da Deliberato de BRL

4.357 milhões na data-base de 31 de março de 2018, conforme

ajustes demonstrados nesta sessão.

De forma a realizarmos o calculo do item b) do inciso II do artigo 256, se faz necessário o calculo do patrimônio líquido a preços de mercado da Deliberato.

Os ajustes foram realizados individualmente entre ativos e passivos. Os valores totais destes ajustes assim como o PLA da Deliberato está demonstrado

abaixo:

(3.961)

4.357

11.841

376
(3.898)

Patrimônio
Líquido

(data-base)

Ajuste a
Crédito do

PL

Ajuste a
Débito do PL

IR&CS Sobre
Ajustes

(passivo)

PL a Preços
de Mercado

Fonte: EY/ Administração
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4 Patrimônio Líquido a Valor de Mercado –

Atendimento ao item B, inciso II

Ajustes do Ativo - Deliberato

Principais premissas:

► [a] Caixa e equivalentes: valores em caixa ou equivalentes,

representados por moedas nacionais.

❖ Critério de ajuste: não houve ajustes realizados na conta,

dado a natureza dos ativos e sua relevância.

► [b] Contas a receber: compõe-se de clientes nacionais já

liquidas de provisões para devedores duvidosos.

❖ Critério de ajuste: para a mensuração do valor justo foi

considerado o prazo de recebimento médio 60 dias, conforme

informado pela Administração, trazido ao valor presente

através da taxa Selic do período.

► [c] Aplicações:. Aplicações financeiras de curto prazo.

❖ Critério de ajuste: não houve ajustes realizados na conta,

dada a natureza dos ativos e relevância.

Ativos (R$ mil)

► [d] Impostos a recuperar: são compostos por impostos retidos

sobre serviços (lei 10.833/03);

❖ Critério de ajuste: para a mensuração do valor justo foi

considerado o prazo de recebimento médio 30 dias, conforme

informado pela Administração, trazido ao valor presente

através da taxa Selic do período.

► [e] Adiantamentos: adiantamentos de fornecedores e seguros a

apropriar;

❖ Critério de ajuste: não houve ajustes realizados na conta.

Dada a sua relevância.

► [f] Imobilizado: é constituído por móveis e utensílios,

equipamentos de comunicação, veículos, maquinas &

equipamentos e equipamentos de informática;

❖ Critério de ajuste: o valor justo destes ativos foi estimado

através de avaliação específica. A lista de ativos avaliados,

metodologias e resultados estão apresentados no Anexo 6.

► [g] Intangível: constituído por marcas & patentes.

❖ Critério de ajuste: apesar de seu valor ser inferior a 5% do

ativo, seu valor justo já era conhecido, tendo em vista o

trabalho de Alocação do Preço de Compra.

Para mais detalhes sobre o ajuste a valor presente destas

contas, vide Anexo 6.

Ativo
 Valor 

Contábil 

% do 

Ativo
 Ajustes 

 Valor 

Justo 

[a] Caixa e Equivalentes 1            0,0% -         1            

[b] Contas a Receber 3.329     84,5% (34)         3.295     

[c] Aplicações Financeiras 20          0,5% -         20          

[d] Impostos a Recuperar 272        6,9% (1)           271        

[e] Adiantamentos 28          0,7% -         28          

[f] Imobilizado 285        7,2% 52          337        

[g] Intangível 6            0,2% 11.824   11.830   

Ativo 3.941     100,0% 11.841   15.782   

Fonte: EY/ Administração
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4 Patrimônio Líquido a Valor de Mercado –

Atendimento ao item B, inciso II

Ajustes do Passivo - Deliberato

Passivos (R$ mil)

Passivo
 Valor 

Contábil 

% do 

Passivo
 Ajustes 

 Valor 

Justo 

[h] Contas a Pagar 2.374     30,0% (24)        2.349     

[i] Empréstimos e Financiamentos 2.478     31,4% (336)      2.142     

[j] Tributos e Contribuições a Recolher 810       10,2% (4)          805       

[k] Obrigações Trabalhistas 761       9,6% (4)          757       

[l] Parcelamento de Tributos 589       7,5% (3)          586       

[m] Obrigações Trabalhistas LP 385       4,9% (2)          383       

[n] Parcelamento de Tributos LP 506       6,4% (3)          504       

Passivo 7.902     100% (376)      7.526     

Principais premissas:

► [h] Contas a pagar fornecedores: é constituída por contas a

pagar em moeda nacional com terceiros;

❖ Critério de ajuste: para a mensuração do valor justo foi

considerado o prazo de recebimento médio 60 dias, conforme

informado pela Administração, trazido ao valor presente

através da taxa Selic do período.

► [i] Empréstimos e financiamentos: são compostos em sua

maioria por empréstimos de capital de giro e cheque especial

com os bancos Bradesco, Santander, Itaú, Caixa Econômica,

entre outros

❖ Critério de ajuste: R$ 1.679 mil referem-se à dívidas de capital

de giro e foram projetadas de acordo com o cronograma de

pagamento fornecido pela Administração. Estas prestações

foram ajustadas a valor presente, através da taxa média de

empréstimos para esta finalidade, extraída da tabela Notimp.

O restante das dividas (R$ 525 mil), referem-se ao cheque

especial e foram ajustadas a valor presente, considerando o

prazo de 30 dias e taxa de juros para esta finalidade.

► [j, l, n] Tributos a recolher e Parcelamento de tributos de

curto e longo prazo: referem-se majoritariamente à INSS, ISS,

PIS e COFINS.

❖ Critério de ajuste: para a mensuração do valor justo foi

considerado o prazo de recebimento médio 30 dias para todas

as contas, conforme informado pela Administração, trazido ao

valor presente através da taxa Selic do período.

► [k, m] Obrigações trabalhistas de curto e longo prazo:

referem-se majoritariamente à salários a pagar, provisão de

férias e outras quitações trabalhistas.

❖ Critério de ajuste: para a mensuração do valor justo foi

considerado o prazo de recebimento médio 30 dias para

todas as contas, conforme informado pela Administração,

trazido ao valor presente através da taxa Selic do

período.

Para mais detalhes sobre o ajuste a valor presente destas contas,

vide Anexo 6.

Fonte: EY/ Administração
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4 Patrimônio Líquido a Valor de Mercado –

Atendimento ao item B, inciso II

PLA - Insitus

Patrimônio Líquido Antes e Depois dos Ajustes (R$ mil)

Composição dos ajustes (R$ mil)

(=) Patrimônio Líquido Contábil (313)

(+) Ajuste a Crédito do Patrimônio Líquido (34)

(+) Ajuste a Débito do Patrimônio Líquido (11)

(+) IR/CS sobre ajustes (ativo) 8

(=) Patrimônio Líquido a Preços de Mercado (328)

Conclusão

Com base nas informações recebidas e no trabalho realizado,

nossa avaliação resultou em uma estimativa do valor do

Patrimônio Líquido a preços de mercado da Insitus de negativos

BRL 328 mil na data-base de 31 de março de 2018, conforme

ajustes demonstrados nesta sessão.

De forma a realizarmos o calculo do item b) do inciso II do artigo 256, se faz necessário o calculo do patrimônio líquido a preços de mercado da Insitus. Os

ajustes foram realizados individualmente entre ativos e passivos. Os valores totais destes ajustes assim como o PLA da Insitus está demonstrado abaixo:

(313)

(34) 8

PL contábil Ajuste a
crédito

Ajuste a
débito

IR/CS sobre
ajustes

PL a preço
de mercado

11

(328)

Fonte: EY/ Administração
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4 Patrimônio Líquido a Valor de Mercado –

Atendimento ao item B, inciso II

Ajustes do Ativo - Insitus

Principais premissas:

► [a] Caixa e equivalentes: valores em caixa ou equivalentes,

representados por moedas nacionais.

❖ Critério de ajuste: não houve ajustes realizados na conta,

dado a natureza dos ativos.

► [b] Contas a receber: compõe-se de clientes nacionais já

liquidas de provisões para devedores duvidosos.

❖ Critério de ajuste: para a mensuração do valor justo foi

considerado o prazo de recebimento médio 30 dias, conforme

informado pela Administração, trazido ao valor presente

através da taxa Selic do período.

► [c] Aplicações:. Aplicações financeiras de curto prazo.

❖ Critério de ajuste: não houve ajustes realizados na conta,

dado a natureza dos ativos e relevância.

Ativos (R$ mil)

► [d] Impostos a recuperar: são compostos por impostos retidos

sobre serviços;

❖ Critério de ajuste: não houve ajustes realizados na conta,

dado a relevância dos ativos.

► [e] Adiantamentos: adiantamentos a fornecedores;

❖ Critério de ajuste: não houve ajustes realizados na conta,

dado a relevância dos ativos.

► [f] Imobilizado: é constituído por maquinas & equipamentos,

equipamentos de informática e benfeitorias em imóveis de

terceiros;

❖ Critério de ajuste: o valor justo destes ativos foi estimado

através de avaliação específica. A lista de ativos avaliados,

metodologias e resultados estão apresentados no Anexo 6.

► [g] Intangível: constituído por softwares.

❖ Critério de ajuste: o software teve seu valor baixado por não

possuir individualmente valor de mercado.

Para mais detalhes sobre o ajuste a valor presente destas contas,

vide Anexo 6.

Ativo
 Valor 

Contábil 

% do 

Ativo
 Ajustes 

 Valor 

Justo 

[a] Caixa e Equivalentes de Caixa 101       12,4% -        101       

[b] Contas a Receber de Clientes 154       18,8% (1)          153       

[c] Aplicações Financeiras 2           0,2% -        2           

[d] Impostos a Recuperar 2           0,3% -        2           

[e] Adiantamentos 30         3,6% -        30         

[f] Imobilizado 444       54,3% 52         496       

[g] Intangível 85         10,4% (85)        -        

Ativo 818       100,0% (34)        783       

IR&CS sobre Ajustes -        n/a 8           8           

Total do Ativo 818       100,0% (27)        791       

Fonte: EY/ Administração
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4 Patrimônio Líquido a Valor de Mercado –

Atendimento ao item B, inciso II

Ajustes do Passivo - Insitus

Passivos (R$ mil)

Principais premissas:

► [h] Contas a pagar fornecedores: é constituída por contas a

pagar em moeda nacional com terceiros;

❖ Critério de ajuste: para a mensuração do valor justo foi

considerado o prazo de recebimento médio 30 dias, conforme

informado pela Administração, trazido ao valor presente

através da taxa Selic do período.

► [i] Tributos e Contribuições a Recolher: referem-se

majoritariamente à INSS, ISS, PIS e COFINS.

❖ Critério de ajuste: para a mensuração do valor justo foi

considerado o prazo de recebimento médio 30 dias para R$

85 mil, 60 dias para R$ 90 mil, 90 dias para R$ 9 mil, e 120

para R$ 140 mil, conforme informado pela Administração,

trazido ao valor presente através da taxa Selic do período.

► [j] Obrigações trabalhistas: referem-se majoritariamente à

salários a pagar, provisão de férias e outras quitações

trabalhistas.

❖ Critério de ajuste: para a mensuração do valor justo foi

considerado o prazo de recebimento médio 30 dias para

todas as contas, conforme informado pela Administração,

trazido ao valor presente através da taxa Selic do

período.

► [k] Empréstimos e financiamentos: referem-se à empréstimos

de curto prazo de capital de giro.

❖ Critério de ajuste: para a mensuração do valor justo foi

considerado o prazo de recebimento médio 30 dias para

todas as contas, conforme informado pela Administração,

trazido ao valor presente através da taxa de juros para

esta finalidade, de acordo com a tabela Notimp

(BACEN).

► [l] Dividendos a pagar:

❖ Critério de ajuste: para a mensuração do valor justo foi

considerado o prazo de recebimento médio 30 dias,

conforme informado pela Administração, trazido ao valor

presente através da taxa Selic do período.

► [m] Parcelamento de Tributos: referem-se majoritariamente à

PPI e ISS.

❖ Critério de ajuste: para a mensuração do valor justo foi

considerado o prazo de recebimento médio 30 dias,

conforme informado pela Administração, trazido ao valor

presente através da taxa Selic do período.

Para mais detalhes sobre o ajuste a valor presente destas contas,

vide Anexo 11.

.

Passivo
 Valor 

Contábil 

% do 

Passivo
 Ajustes 

 Valor 

Justo 

[h] Fornecedores 208       18,4% (1)          207       

[i] Tributos e Contribuições a Recolher 325       28,7% (4)          321       

[j] Obrigações Trabalhistas 266       23,5% (1)          264       

[k] Empréstimos e financiamentos 75         6,6% (1)          74         

[l] Dividendos a Pagar 79         7,0% (0)          79         

[m] Parcelamento de Tributos 179       15,8% (4)          175       

Passivo 1.131     100% (11)        1.119     

Fonte: EY/ Administração
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1. Para atingir o objetivo deste trabalho, foram aplicados procedimentos sempre baseados em fatos históricos, perspectivas econômicas e de mercado

vigentes e da estratégia das Empresas existente na data base da análise. Os valores apresentados nesse relatório são resultantes da análise de dados

históricos (financeiros e gerenciais), além de projeções de eventos futuros;

2. Os comentários e as análises apresentados neste relatório foram desenvolvidos por profissionais da EY com informações fornecidas pela DASA e todas

as suas subsidiárias e pelas empresas Deliberato e InSitus, assim como por fontes externas, quando indicado;

3. A EY, os sócios e/ou profissionais da equipe que tenham participado da elaboração deste trabalho, não possuem qualquer interesse, direto ou indireto, na

DASA e todas as suas subsidiárias, na Deliberato e InSitus e/ou na operação pretendida por estas, bem como atestam não haver circunstância relevante que

possa caracterizar conflito de interesse dos mesmos para com a DASA, a Deliberato a InSitus e/ou os serviços ora contratados, caracterizando, assim, sua

independência. Os honorários estimados para a execução deste trabalho não foram baseados e não têm qualquer relação com os resultados aqui

reportados;

4. Nenhum controlador ou administrador da Deliberato e InSitus e/ou da DASA e todas as suas subsidiárias (i) direcionou, limitou, dificultou ou praticou

quaisquer atos que tenham ou possam ter comprometido o acesso, a utilização ou o conhecimento de informações, bens, documentos ou metodologias de

trabalho relevantes para a qualidade das respectivas conclusões; (ii) restringiu de qualquer forma, nossa capacidade de determinar as conclusões

apresentadas de forma independente; e (iii) determinou as metodologias por nós utilizadas para elaboração da avaliação da Deliberato InSitus;

5. Este trabalho não tem como escopo qualquer tipo de procedimento de auditoria, mas tem como base, dentre outras, as demonstrações financeiras

auditadas da Empresa e os relatórios de due diligence elaborados pela EY;

6. As projeções têm como base as informações extraídas das demonstrações financeiras disponibilizadas pela Empresa, experiências adquiridas em

reuniões e discussões com a Administração, informações públicas, a experiência da EY no setor em que a Empresa atua e em análises de mercado, que a

EY considera consistentes, relevantes e apropriadas;

7. Não foram efetuadas investigações sobre os títulos de propriedade da Empresa, nem verificações da existência de ônus ou gravames;

8. A EY não tem responsabilidade de atualizar este relatório para eventos e circunstâncias que ocorram após a data-base;

9. Não faz parte do nosso trabalho fornecer planilhas eletrônicas e/ou modelos financeiros que suportaram nossas análises;

10. Nossa avaliação é realizada com base em elementos que são razoavelmente esperados, portanto, não leva em consideração possíveis eventos

extraordinários e imprevisíveis (novo regulamento para as empresas, mudanças na legislação tributária, catástrofes naturais, eventos políticos e sociais,

nacionalizações, entre outros);

11. Nossa avaliação foi baseada nas melhores informações e estimativas disponíveis. No entanto, como qualquer projeção engloba risco e incertezas, os

resultados reais podem apresentar diferença quando comparados às projeções realizadas;

12. Nossas análises tratam a Deliberato, a InSitus e a DASA e todas as suas subsidiárias como operações independentes (stand-alone) e, portanto, não

incluem benefícios ou perdas operacionais, fiscais ou de outra natureza, valor incremental e/ou custos, caso existam, que a Deliberato, a InSitus e a DASA

possam ter a partir da conclusão da operação, caso efetivada, ou de qualquer outra operação. A avaliação também não leva em conta eventuais ganhos ou

perdas operacionais e financeiras que possam haver posteriormente à operação.

5 Limitações Gerais

Declaração de Limitações Gerais
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Overview

Na avaliação de uma empresa, geralmente são utilizadas uma das três abordagens seguintes: (i) Abordagem da Renda; (ii) Abordagem de Mercado; e (iii)

Abordagem de Custos. Ainda que cada uma dessas abordagens possa ser considerada para a estimativa de valor de uma empresa, a natureza e as

características da mesma indicarão qual a mais indicada.

Abordagem da Renda

Uma das metodologias da abordagem da renda é o Fluxo de Caixa Descontado (FCD), o qual se baseia no fluxo de caixa projetado da empresa objeto da

análise. Ao aplicar esta abordagem, o fluxo de caixa disponível para distribuição é calculado para um período finito de anos. O fluxo de caixa disponível é

definido, para fins desta análise, como a quantidade de dinheiro que pode ser distribuída para os acionistas ou dívida do negócio sem prejudicar a

rentabilidade futura ou as operações da companhia em questão.

O fluxo de caixa disponível para distribuição e o valor final (o valor da companhia ao fim do período de tempo estimado) são então descontados a valor

presente para derivar uma indicação de valor da participação de 100% no capital total investido da empresa.

Nesse contexto, o valor operacional é definido como o valor presente dos fluxos de caixa da empresa. A derivação do valor operacional pode representar

tanto uma participação de controle ou uma participação minoritária, dependendo de como o fluxo de caixa for projetado. O valor de mercado do capital de

terceiros (ou o valor contabilizado se o valor de mercado não estiver disponível), se presente, é então subtraído do valor operacional para se chegar ao valor

aos acionistas.

Abordagem de Mercado

A abordagem de Mercado é formada pelos métodos de comparação entre empresas similares (Guideline Company Method – GCM) e o método de

comparação de transações similares (Similar Transactions Method – STM). O GCM foca em confrontar a empresa-objeto da avaliação com outras

razoavelmente similares de capital aberto. Nesse método, os múltiplos da avaliação são: (i) derivados dos dados operacionais das empresas comparáveis

selecionadas; (ii) avaliados e ajustados com base nos pontos fortes e fracos da empresa-objeto em relação às comparáveis selecionadas; e (iii) aplicados

aos dados operacionais da empresa-objeto para chegar a um indicativo de valor. Ao aplicar este método, os múltiplos da avaliação são derivados com base

nas demonstrações financeiras das companhias comparáveis.

Para eliminar os impactos de estruturas de capital diversas entre as empresas selecionadas, os múltiplos da avaliação podem ser derivados de forma

desalavancada. Em outras palavras, os múltiplos são selecionados e utilizados de acordo com o capital total investido. Indicações de valor derivadas de

comparação entre empresas semelhantes geralmente são utilizadas no mercado referente a ações minoritárias.

No STM, o foco é o valor pago em transações ocorridas na indústria da empresa-objeto ou em setores da indústria relacionados. Este método utiliza

múltiplos baseados em transações reais para chegar a um indicativo de valor. Tais indicativos de valor são geralmente voltados para o valor do controle

majoritário.

5 Limitações Gerais

Principais Abordagens de Avaliação
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Abordagem do Custo

O método do patrimônio líquido ajustado representa uma das metodologias compreendidas na Abordagem do Custo. Neste método, a análise de valor é

realizada nos ativos fixos, ativos financeiros e demais ativos reconhecíveis da empresa-objeto. O valor agregado derivado destes ativos é então compensado

em relação ao valor estimado de todos os passivos existentes e possíveis, resultando em uma indicação do valor ajustado do patrimônio líquido. Indicações

de valor derivadas do método do patrimônio líquido ajustado são voltadas geralmente para o controle majoritário. Uma companhia em exercício geralmente

possui um valor mais alto do que o estimado para seus ativos devido a vários fatores: (i) os ativos avaliados separadamente podem não refletir o valor

econômico relativo ao fluxo de caixa projetado que os mesmos podem gerar; (ii) esta abordagem pode não refletir completamente a sinergia dos ativos, mas

apenas seus valores independentes; e (iii) ativos intangíveis inerentes à atividade da companhia tais como reputação, marca, sistemas proprietários e

procedimentos ou oportunidades superiores de crescimento são difíceis de medir de modo independente do fluxo de caixa gerado pelos mesmos.

5 Limitações Gerais

Principais Abordagens de Avaliação
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A aplicação do método do fluxo de caixa descontado requer a utilização de uma taxa de desconto adequada. O método do FCD é aplicado sobre condições

de incerteza. No uso comum, o risco de mercado refere-se a qualquer exposição a algo incerto que possa provocar consequências negativas. Normalmente,

assume-se que os participantes do mercado são avessos ao risco, estes optando por atuar com grau reduzido de incerteza, e uma expectativa de lucro que

reflita essa situação. Os participantes do mercado procuram compensação, referida como prêmio de risco, para aceitarem a incerteza.

Portanto, a determinação da taxa de desconto implica nos fluxos de caixa gerados pelo ativo, comparados aos fluxos de caixa gerados pelo mais favorável

investimento alternativo. Nesse sentido, deve ser observado cuidadosamente que os fluxos de caixa do ativo em análise e o investimento alternativo são

equivalentes em termos de risco e maturidade.

A determinação da taxa de desconto é baseada no WACC. A seguinte fórmula é aplicada no cálculo do WACC:

WACC = WE * KE + WD * KD

Onde:

WE = valor do capital próprio/ valor do capital total

KE = custo do capital próprio

WD = valor do capital de terceiros/ valor do capital total

KD = custo do capital de terceiros

Como o WACC reflete um risco específico de uma empresa, os ajustes são determinados com base no perfil de risco de um ativo específico.

5 Limitações Gerais

Derivação da Taxa de Desconto
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Custo do capital próprio

Para estimar o custo do capital próprio, é usado o Capital Asset Pricing Model (CAPM). O CAPM postula que o custo de oportunidade do capital próprio é

igual ao retorno de um ativo livre de risco, mais o prêmio de risco individual. O prêmio de risco é o risco sistêmico de uma companhia (beta), multiplicado

pelo prêmio de risco.

A equação para o custo de capital próprio é:

O ponto inicial para estimar o custo do capital próprio é a taxa de retorno livre de risco. Na prática, a taxa de juros de longo prazo de investimentos

financeiros livre de risco (e.g. títulos financeiros pré-fixados do setor público) é usada como guia para determinar a taxa de juros de interesse.

O prêmio de risco de mercado é definido como a diferença entre um retorno esperado num portfólio de mercado e a taxa livre de risco. Estudos de mercado

de capitais de longo prazo têm mostrado que os investimentos históricos em ações geram retornos entre 4,0% e 7,0% mais altos que os investimentos em

ativos de baixo risco.

O Capital Asset Pricing Model (CAPM) leva em conta o risco específico da companhia através dos fatores beta. Tais fatores representam uma figura de

ponderação para a sensibilidade do retorno da companhia comparada com a tendência de todo o mercado. Eles são, portanto, medidas de volatilidade do

risco sistêmico. Quanto maior for a diferença positiva entre o beta e número um, maior será a volatilidade. Quanto maior for a diferença negativa entre o beta

e o número um, menor a volatilidade com relação à média do mercado. Fatores beta são idealmente determinados com referência a todo mercado de

capitais, desde que o conceito de risco sistêmico e específico exija que ações individuais sejam medidas com relação ao portfólio do mercado.

Quando atividades em diferentes países são levadas em consideração, pode ser apropriado o uso do prêmio de risco do país específico.

Estrutura de Capital

A estrutura de capital é derivada de uma média da estrutura de capital de um grupo de empresas comparáveis.

5 Limitações Gerais

Derivação da Taxa de Desconto

KE = RF + ß * MRP + αBR + SP, com 

KE = retorno esperado do mercado 

RF = taxa livre de risco 

ß = risco sistemático de uma ação 

MRP = prêmio de risco 

αBR = risco país 

SP = risco específico 
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Anexo 1 – Balanço Patrimonial Consolidado - Deliberato

6 Anexos

BP (R$ mil)

Ativo
 Valor 

Contábil 

% do 

Ativo
 Ajustes 

 Valor 

Justo 

[a] Caixa e Equivalentes 1           0,0% -        1           

[b] Contas a Receber 3.329     84,5% (34)        3.295     

[c] Aplicações Financeiras 20         0,5% -        20         

[d] Impostos a Recuperar 272       6,9% (1)          271       

[e] Adiantamentos 28         0,7% -        28         

[f] Imobilizado 285       7,2% 52         337       

[g] Intangível 6           0,2% 11.824   11.830   

Ativo 3.941     100,0% 11.841   15.782   

Passivo
 Valor 

Contábil 

% do 

Passivo
 Ajustes 

 Valor 

Justo 

[h] Contas a Pagar 2.374     30,0% (24)        2.349     

[i] Empréstimos e Financiamentos 2.478     31,4% (336)      2.142     

[j] Tributos e Contribuições a Recolher 810       10,2% (4)          805       

[k] Obrigações Trabalhistas 761       9,6% (4)          757       

[l] Parcelamento de Tributos 589       7,5% (3)          586       

[m] Obrigações Trabalhistas LP 385       4,9% (2)          383       

[n] Parcelamento de Tributos LP 506       6,4% (3)          504       

Passivo 7.902     (376)      7.526     

IR&CS sobre Ajustes -        3.898     3.898     

Patrimônio Líquido (3.961)   8.319     4.357     

Total do Passivo 3.941     11.884   

Fonte: EY/Administração
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Principais premissas:

Contas a receber: compõe-se de clientes nacionais já líquidos de

provisões para devedores duvidosos.

❖ Critério de ajuste: para a mensuração do valor justo foi considerado o

prazo de recebimento médio 60 dias, conforme informado pela

Administração, trazido ao valor presente através da taxa Selic diária

do período de 0,02% a.d (ou 6,4% a.a). Fonte: BACEN

Recomendação de valor

A partir da data-base e com base nos parâmetros e premissas

mencionados acima, a nossa recomendação para o valor justo das contas a

receber é de BRL 3.295 mil, gerando uma redução de valor de BRL 34 mil.

Anexo 2 – Contas a receber - Deliberato

6 Anexos

Contas a receber (em BRL Mil)

Book Value (31 de março de 2018) 3.329

Ajuste a Valor Justo (34)

Valor justo 3.295

Fonte: EY/Administração
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Principais premissas:

► Impostos a recuperar: são compostos por impostos retidos sobre

serviços (lei 10.833/03);

❖ Critério de ajuste: para a mensuração do valor justo foi considerado o

prazo de recebimento médio 30 dias, conforme informado pela

Administração, trazido ao valor presente através da taxa Selic diária

do período de 0,02% a.d (ou 6,4% a.a). Fonte: BACEN

Recomendação de valor

A partir da data-base e com base nos parâmetros e premissas

mencionados acima, a nossa recomendação para o valor justo desta conta

é de BRL 271 mil, gerando uma redução de valor de BRL 1 mil.

Anexo 2 – Impostos a Recuperar - Deliberato

6 Anexos

Impostos a Recuperar (em BRL Mil)

Book Value (31 de março de 2018) 272

Ajuste a Valor Justo (1)

Valor justo 271

Fonte: EY/Administração
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Anexo 2 – Ativos Intangíveis - Deliberato

6 Anexos

Ativos Intangíveis - Marca (em BRL Mil)

Book Value (31 de março de 

2018) 6

Ajuste a Valor Justo 11.824

Valor justo 11.830

Descrição

► Intangível relacionado a Marca Deliberato que

possui atuação no mercado de exames

laboratoriais e realização de coletas em

indústrias, empresas e residências

Metodologia de Avaliação

► O método de avaliação utilizado foi Relief-from-

Royalty (RFR).

► Esta metodologia é comumente utilizada para

avaliar esse tipo de intangível e assume a

economia da Empresa com despesas com

royalties caso a marca não tivesse sido parte

da Transação.

► Vide Apêndice C para uma discussão geral e

definição de abordagens e métodos de

avaliação.

Visando estimar o valor justo da marca

Deliberato, as principais premissas utilizadas na

avaliação deste intangível foram:

Receita líquida

► Para a avaliação dos ativos da marca, 100%

da receita foi considerada como relevante.

► A projeção da receita está descrita na sessão

Avaliação Deliberato.

Taxa de Royalty

► Foi utilizado um percentual de 4,3% de taxa

royalty, sendo este baseado na análise de

Profit Split (limite mínimo de 25%).

IR&CSLL

► Consideramos uma alíquota de IR&CS

(Imposto de Renda e Contribuição Social) de

34,0% para estimar os fluxos de caixa da

Marca, de acordo com a Legislação Fiscal do

Brasil, bem como as expectativas dos outros

participantes no mercado.

Vida útil

► Com base em discussões com a

Administração e análises de mercado a vida

útil da marca foi definida em 30 anos, em

linha também com a vida útil de outras

marcas adquiridas pela DASA.

Benefício Fiscal da Amortização (TAB)

► No contexto da avaliação de ativos

intangíveis, o valor do TAB reflete o benefício

fiscal da amortização do ativo intangível

reconhecido. O valor do TAB é baseado em

conceitos de avaliação e não em conceitos

contábeis ou fiscais. Para o seu cálculo,

consideramos a vida útil de 30 anos da

marca, conforme citado anteriormente, e a

alíquota de imposto brasileira de 34,0%.

Taxa de desconto

► Com base nos riscos dos ativos intangíveis

avaliados e considerando a marca, foram

adotadas taxas de desconto de 14,2% em R$

e em termos nominais (considerando a

inflação), que representa o WACC de 14,2%.

Recomendação de valor

► A partir da data-base e com base nos

parâmetros e premissas demonstrados, a

nossa recomendação para o valor justo desta

conta é de BRL 11.830 mil, gerando um

aumento de valor de

BRL 11.824 mil.

Fonte: EY/Administração
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Recomendação de valor

A partir da data-base e com base nos parâmetros e premissas

demonstrados nos próximos slides a nossa recomendação para o valor

justo desta conta é de BRL 337 mil, gerando um aumento de valor de BRL

52 mil.

O calculo do valor justos deste ativos estão demonstrados nos slides

seguintes (slides 35 a 39).

Anexo 2 – Ativos Tangíveis - Deliberato

6 Anexos

Ativos Tangiveis (em BRL Mil)

Book Value (31 de março de 2018) 285

Ajuste a Valor Justo 52

Valor justo 337

Fonte: EY/Administração
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6 Anexos

Ativos Tangíveis - Deliberato

Principais PremissasRecomendação de valores

R$ 337 mil

Classe de ativos Deliberato Valor Justo

Bens Móveis

Equipamentos de Informática e 

Telefonia 136 

Máquinas e Equipamentos
108 

Móveis e Utensílios 47

Veículos 46 

Subtotal – bens móveis 337

Total Ativos Tangíveis 337

Valor Justo (BRL em milhares)

Visão Geral

O escopo de nossa análise incluiu a avaliação

dos bens móveis pertencentes a Deliberato

adquiridos pela DASA no contexto de avaliação a

valor justo dos bens tangíveis na data-base de 31

de Março de 2018.

Vistorias técnicas

Realizamos a vistoria em campo na unidade

relacionada abaixo no dia 25 de Outubro de

2018.

► Rua Araguaia, 97 – Vila Nelly, Município de

Itaquaquecetuba – SP

A vistoria nos permitiu entender melhor a

natureza, a condição e as operações dos ativos

nos locais e comparar os principais ativos

observados com a lista de imobilizado fornecida.

Durante nossas inspeções no local, notamos e

coletamos as seguintes informações para os

principais ativos.

► Marca, modelo, capacidade; e

► Idade e estado de conservação.

Reuniões e entrevistas com a Administração

Além da inspeção do local, consultamos a equipe

da administração da DASA para reunir

informações adicionais necessárias para realizar

a avaliação dos bens móveis. Isso incluiu

reuniões com as equipes principais envolvidas na

compra de novos equipamentos para:

► Obter informações relativas a custos de

reposição e de mercado dos equipamentos;

► Reunir informações técnicas e tendências de

custos;

► Compreender as políticas de manutenção e

reformas relacionadas aos ativos.

Metodologia de avaliação

Ao realizar a avaliação dos ativos listados no

imobilizado datado de 31 de março de 2018

(bens tangíveis), consideramos as principais

funções dos ativos e instalações como parte de

nossas análises. Também observamos e

consideramos os principais drivers de valores.

Consideramos as três principais abordagens de

valor (Custo, Abordagens de Mercado e Renda) e

os métodos que compreendem essas

abordagens. Com base na natureza dos ativos e

informações disponíveis, concluímos sobre a

abordagem mais apropriada para avaliar cada

uma das cada uma das categorias de ativos.

Fonte: EY/Administração

Dashboard 7 Avaliação Econômico - Financeira 

1 Sumário Executivo 8 Macroeconomia

2 Transações e Considerações Gerais 9 Análise do Mercado

3 Conclusões Artigo 256 10 Avaliação da Deliberato

4 Patrimônio Líquido a Valor de Mercado 11 Avaliação da InSitus

5 Limitações Gerais 12 Apêndice

6  Anexos



Diagnósticos da América S/A | Página 35 de 101

05 de Junho de 2019

6 Anexos

Ativos Tangíveis - Deliberato

Principais PremissasRecomendação de valor

R$ 337 mil

Classe de ativos

EY
Dep.

VU 

(anos)

Hold 

Factor

Equipamentos de 

Informática e Telefonia Linear 3-10 3%

Máquinas e 

Equipamentos

Iowa 

R2 8-17 10%

Móveis e Utensílios Linear 5-10 5%

Veículos Linear 5 30%

Classe EY
Valor 

Justo

Equipamentos de Informática e Telefonia
136 

Máquinas e Equipamentos
108 

Móveis e Utensílios
47

Veículos
46 

Valor Justo Total 337

Depreciação, Vida Útil e Hold Factor

Valor Justo (BRL em milhares)

[1] IBAPE-SP e American Society of Appraisers (ASA)

Descrição

Com base nos ativos identificados, os bens

móveis foram classificados em grupos

considerando suas funcionalidades. Essas

classificações foram realizadas com o intuito de

facilitar o agrupamento de itens similares, a fim

de auxiliar certas etapas do processo de

avaliação como, por exemplo, a seleção da

metodologia de avaliação e sua aplicação. As

classes de bens móveis compreendidas pelo

escopo do trabalho são as seguintes:

► Equipamentos de informática: inclui

microcomputadores, switches, notebooks,

impressoras, monitores de vídeo, entre

outros.

► Máquinas e equipamentos: inclui centrífugas,

analisadores sanguíneos, balanças,

microscópios, dentre outros.

► Móveis e utensílios: inclui mesas, cadeiras,

armários, bancadas, poltronas, bebedouros,

entre outros.

► Veículos: veículos de passeio.

Para estimar o valor justo dos bens móveis,

baseamo-nos principalmente nos método da

quantificação do custo e comparativo de

mercado. A metodologia foi aplicada

apropriadamente considerando a natureza dos

bens em estudo.

Nossa análise dos bens móveis foi realizada

com base em vistoria e informações fornecidas

pela Administração e terceiros, as quais

julgamos confiáveis.

Principais premissas

Vida útil: Nossa pesquisa de vidas úteis técnicas

foi baseada nas seguintes fontes externas de

informação, além de contato com fornecedores:

► Tabela de Estudo de Vidas Úteis para

Máquinas e Equipamentos do IBAPE – SP; e

► Tabela de vidas úteis publicada pela ASA –

American Society of Appraisers.

Realizamos uma vistoria no local como parte de

nossa análise no dia 25 de Outubro de 2018.

► Nenhum tipo de obsolescência econômica

ou funcional foi detectado durante nossas

análises.

► Todos os veículos foram avaliados pela

Abordagem de Mercado.

Seleção de metodologia

Consideramos as duas principais abordagens

de valor (Custo e Abordagens de Mercado) e os

métodos que compreendem essas abordagens.

Com base na natureza dos ativos e informações

disponíveis, concluímos sobre a abordagem

mais apropriada para avaliar cada uma das

categorias de ativos. Por favor, consulte o

Apêndice D para uma discussão geral e

definição de abordagens e métodos de

avaliação.

Como mencionado anteriormente, as

abordagens de mercado e custo foram usadas

para avaliar os bens móveis.
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Método Comparativo Direto de Dados de

Mercado

A Abordagem de Mercado analisa as condições de

mercado e as transações comparáveis aos ativos

avaliados e estima o valor onde dados confiáveis e

disponíveis sobre vendas comparáveis podem ser

encontrados. O valor justo é estimado comparando

as vendas recentes e os preços de venda de

ativos similares e ajustando esses itens

comparáveis com base em fatores como idade,

condição, capacidade / uso e tipo de venda.

Portanto, a aplicação da metodologia típica de

Abordagem de Mercado é altamente dependente

da disponibilidade e qualidade de informações de

vendas comparáveis.

Em nossa aplicação da Abordagem de Mercado,

usamos fontes publicadas de transações de

mercado, como as versões on-line de fipe.com.br

para estimar o Valor Justo para determinados

veículos. Os comparáveis escolhidos dessas

fontes foram usados para estimar uma

recomendação. Ao avaliar o Valor Justo através da

aplicação da Abordagem de Mercado, não foram

necessários ajustes adicionais para deterioração

física e obsolescência funcional e econômica,

porque essa abordagem normalmente reflete a

maioria das formas de obsolescência e

deterioração física.

Aplicação do Método da Quantificação do

Custo

Ao aplicar a Abordagem de Custo, primeiro

estimamos os custos atuais de reprodução /

reposição para os ativos aplicáveis usando um

método direto ou indireto (“Índice inflacionário").

Cálculo do CRN através do método direto

A estimativa direta do custo de reposição a novo

(CRN) é baseada em parâmetros físicos e técnicos

dos ativos. Utilizamos principalmente as

informações contidas na listagem contábil, nos

dados coletados durante a vistoria e nas

informações detalhadas fornecidas em resposta a

nossos formulários de solicitação.

Cálculo do CRN através do método indireto

Aplicamos o método indireto da abordagem de

custos quando não havia informações suficientes

disponíveis para a aplicação do método direto ou

da abordagem de mercado. Sob o método de

quantificação do custo indireto, o custo de

reprodução a novo para cada ativo ou grupo de

ativos foi estimado pela indexação dos custos

históricos registrados no imobilizado com base no

tipo de ativo e na data de aquisição. Esses custos

geralmente incluem o custo base do ativo,

quaisquer considerações adicionais em relação a

frete, imposto, entrega local, instalação e

comissionamento, e custos indiretos, como

engenharia, compras, gerenciamento de

construção e custos de empréstimos conforme

apropriado e aplicável.

Com base nas informações fornecidas pela

administração da Target, concluímos que as

informações de custo capitalizado e data de

aquisição informadas no imobilizado eram

históricas e, portanto, permitiam a aplicação do

método de quantificação de custo indireto para

avaliar os bens móveis.

Os fatores de ajuste de preço/índice utilizados em

nossa análise foram derivados de índices de

inflação publicados por Fundação Getúlio Vargas,

para o Brasil.

Depreciação física e obsolescência

Devido ao fato de os ativos estarem em uso em

vários períodos de tempo, é razoável supor que o

valor de um ativo é menor do que seu custo de

reposição / reprodução a novo. Portanto, as

concessões foram feitas para a depreciação física,

bem como para a obsolescência funcional e

econômica, conforme possam ser aplicadas.

Nossa estimativa de depreciação física foi

realizada principalmente sob o conceito idade/vida.

Sob este conceito, a perda física de valor é

atribuída através da relação entre a vida útil

estimada de um ativo e sua vida útil remanescente

em um determinado período no tempo. As

principais definições são os seguintes:
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• Vida útil técnica (“VU”) – A vida útil, geralmente

em anos, de um ativo será usada antes de sua

deterioração a uma condição inutilizável ou

quando este é retirado de serviço.

• Idade Cronológica (“IC”) – O tempo decorrido

da vida de um ativo desde que foi originalmente

posto em serviço.

• Idade efetiva (“IE”) – A idade do ativo indicada

pela sua atual condição, o qual pode ser ou não

igual a IC.

• Vida útil remanescente (“VUR”) - Período

contado em anos desde a data-base da análise

até a data estimada/ esperada em que o bem

deixará de ser economicamente viável.

As estimativas da vida útil na avaliação dos bens

móveis foram baseadas nas discussões com o

responsável da Administração, nossas vistorias

físicas, diversas fontes publicadas e nossa

experiência em avaliação de ativos similares.

Diferentes perfis de deterioração física são

conhecidos e amplamente utilizados na prática que

operam sob os conceitos básicos descritos

anteriormente. No Método da Quantificação do

Custo, nós utilizamos a seguinte metodologia de

deterioração física:

► Iowa – Curva de Iowa – curva derivada para

medir a utilidade econômica de um ativo em

relação à sua vida econômica e considera a

premissa de acumular custos de manutenção

de rotina e manutenção geral dos ativos. A

curva de Iowa tem como base estudo e

pesquisa realizada pela Universidade do

Estado de Iowa. Este método utiliza um

conceito de idade-vida em que se mede a

perda física de valor atribuído a uma redução

na qualidade de um dado tipo de ativo que se

mantenha em serviço ou utilização, ao longo de

um dado período de tempo. O período de

tempo é medido a partir do momento em que o

ativo é colocado em uso até que seja retirado

de serviço. Além disso, em consequência do

desgaste, um ativo pode ser cada vez mais

caro para se operar ao longo do tempo,

acumulando custos de manutenção e

resultando em uma diminuição de sua utilidade

global.

► Linear - Um consumo linear de utilidade de um

ativo durante a sua vida útil.

Em relação a várias classificações de ativos,

adotamos as vida úteis, perfis de depreciação e

fatores residuais em nossa análise conforme

mostrado na tabela de premissas do início do

capítulo. Os fatores de residuais são os níveis

estimados de depreciação que são usados para

estabelecer um valor mínimo para os ativos

remanescentes em uso, mas que atingiram ou

excederam sua VU atribuída.

Obsolescência Funcional

Obsolescência funcional pode ser atribuída aos

excessos de custo de capital ou custo de operação

associados a um ativo ou grupo de ativos. O

excesso de custo de capital, que é a diferença

entre o valor de reprodução e o valor de reposição,

mede a diminuição do investimento necessário

para uma substituição do ativo para produzir o

mesmo ou similar produto a que está sujeito o

ativo. Essa forma de obsolescência é vista em

tecnologias mais recentes e custos de construções

que tipicamente possuem valores menores que o

ativo atual.

Com base em nossas análises, não foram

observadas evidências de obsolescência funcional

uma vez que a tecnologia inerente aos tipos de

bens avaliados são as mais recentes utilizadas no

mercado e não tem sofrido mudanças nas últimas

décadas. Assim sendo, não foi realizado nenhum

ajuste nos bens móveis relativos à obsolescência

funcional.

Obsolescência Econômica

A obsolescência econômica é a perda de valor

causada por adversas condições externas do

ativo, como baixa demanda de mercado para o

produto, mudança do foco do mercado,

indisponibilidade de transporte e excessos das

regulamentações governamentais.

Com base em nossas análises, não observamos a

necessidade de aplicar uma penalidade nos ativos

pertencentes a Adquirida.
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Ativos tangíveis (BRL em milhares)

Classe de ativos EY 1 VOC VRC Valor Justo2

Equipamentos de Informática e 

Telefonia
415 182 136 

Máquinas e Equipamentos 90 13 108 

Móveis e Utensílios 64 13 47 

Veículos 42 12 46 

Subtotal – Bens Móveis 611 219 337 

Excluídos3 397 65 -

Subtotal – Excluídos 397 65 -

Total ativos 1.008 285 337 

Notas

1. Classe contábil EY, utilizada

apenas com o propósito de

melhorar a precisão da

segregação do imobilizado

com base na natureza de cada

bem.

2. Diferença nos totais podem 

ocorrer devido a 

arredondamentos.

3. Tratam-se de ativos que foram

excluídos da avaliação, pois

tratam-se de sobras contábeis

cuja respectiva

correspondência física não foi

encontrada no

inventário/vistoria.

4. Maiores detalhes sobre essa

análise podem ser

encontrados no Anexo 10

deste Relatório.

5. O valor original contábil (VOC)

e o valor residual contábil

(VRC) foram incluídos apenas

com propósito ilustrativo e

concilia com o valor informado

no balanço e na relação do

Ativo Imobilizado em Serviço.

As informações foram

fornecidas pela Administração

na data-base de 31 de março

de 2018.

.

Recomendações valor justo

Na data-base, e com base nos 

parâmetros e suposições apresentados 

neste Relatório, nossas recomendações 

de Valor Justo do imobilizado estão 

razoavelmente representadas na tabela 

ao lado.

É importante observar que nossas 

recomendações não devem ser 

consideradas fora ou separadas do 

contexto deste Relatório.
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Principais premissas:

► Contas a pagar fornecedores: é constituída por contas a pagar em

moeda nacional com terceiros;

❖ Critério de ajuste: para a mensuração do valor justo foi considerado o

prazo de recebimento médio 60 dias, conforme informado pela

Administração, trazido ao valor presente através da taxa Selic diária

do período de 0,02% a.d (ou 6,4% a.a). Fonte: BACEN

Recomendação de valor

A partir da data-base e com base nos parâmetros e premissas

mencionados acima, a nossa recomendação para o valor justo desta conta

é de BRL 2.349 mil, gerando uma redução de valor de BRL 24 mil.

Anexo 2 – Contas a Pagar - Deliberato

6 Anexos

Contas a Pagar (em BRL Mil)

Book Value (31 de março de 2018) 2.234

Ajuste a Valor Justo (24)

Valor justo 2.349

Fonte: EY/Administração
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Principais premissas:

❖ Critério de ajuste:

❖ R$ 1.679 mil referem-se à dívidas de capital de giro e foram

projetadas de acordo com o cronograma de pagamento fornecido

pela Administração. Estas prestações foram ajustadas a valor

presente, através da taxa média de empréstimos para esta finalidade,

extraída da tabela Notimp.

❖ O restante das dividas (R$ 525 mil), referem-se ao cheque especial e

foram ajustadas a valor presente, considerando o prazo de 30 dias e

taxa de juros para esta finalidade de 0,42% a.d (ou 349,1% a,a).

Recomendação de valor

A partir da data-base e com base nos parâmetros e premissas

mencionados acima, a nossa recomendação para o valor justo desta conta

é de BRL 2.478 mil, gerando uma redução de valor de BRL 336 mil.

O calculo foi baseado conforme descrição das dívidas enviadas pela

Administração demonstradas na tabela ao lado.

Anexo 2 – Empréstimos - Deliberato

6 Anexos

Empréstimos (em BRL Mil)

Book Value (31 de março de 2018) 2.478

Ajuste a Valor Justo (336)

Valor justo 2.142

Dívidas Bancárias e Cheque Especial

Bancos

Valor da 

Parcela

Quantidades Valor Restante

Banco Bradesco (Giro) R$ 36.034,70 12/36 R$ 864.832,80

Banco Santander (Giro) R$ 29.823,90 12/36 R$ 715.773,60

Banco Sicoob/Unicred R$ 19.385,60 33/36 R$ 58.156,80

Banco Itaú (Giro) R$ 41.527,47 07/12 R$ 207.637,35

Banco Itaú (Giro) R$ 17.789,36 01/06 R$ 106.736,16

Caixa Econômica R$ 8.090,27 24/244 R$ 8.090,27

Cheque Especial 

(Consolidado)
- 30 dias R$ 744.200,00

Limites Cheque Especial Bancários

Bancos Valor do Limite Valor Limite Utilizado

Banco Bradesco R$ 50.000,00 R$ 44.600,00

Banco Bradesco R$ 150.000,00 R$ 119.500,00

Banco Santander R$ 140.000,00 R$ 92.400,00

Banco Sicoob/Unicred R$ 50.000,00 R$ 45.600,00

Banco Itaú LISPJ R$ 155.000,00 R$ 48.000,00

Banco Itaú Reserva Duplicatas R$ 120.000,00 R$ 0,00

Banco Itaú Reserva Aval R$ 371.000,00 R$ 195.000,00

Banco do Brasil R$ 10.000,00 R$ 8.700,00

Caixa Econômica R$ 200.000,00 R$ 190.400,00

Caixa Econômica R$ 104.000,00 R$ 0,00

Fonte: EY/Administração

Fonte:Administração
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Principais premissas:

► Tributos a recolher e Parcelamento de tributos de curto e longo

prazo: referem-se majoritariamente à INSS, ISS, PIS e COFINS.

❖ Critério de ajuste: para a mensuração do valor justo foi considerado o

prazo de recebimento médio 30 dias para todas as contas, conforme

informado pela Administração, trazido a valor presente através da

taxa Selic diária do período de 0,02% a.d (ou 6,4% a.a).

Fonte: BACEN

► Recomendação de valor

A partir da data-base e com base nos parâmetros e premissas

mencionados acima, a nossa recomendação para o valor justo para

Tributos a Recolher é de BRL 805 mil, gerando uma redução de valor de

BRL 5 mil. Para Parcelamento de Tributos a nossa recomendação para o

valor justo é de BRL 1.089 mil, gerando uma redução de valor de BRL 6 mil

Anexo 2 – Tributos a Recolher e Parcelamento de 

Tributos (curto e longo prazo) - Deliberato

6 Anexos

Tributos a Recolher (em BRL Mil)

Book Value (31 de março de 2018) 810

Ajuste a Valor Justo (5)

Valor justo 805

Parcelamento de Tributos (Curto e Longo 

Prazo)
(em BRL Mil)

Book Value (31 de março de 2018) 1.095

Ajuste a Valor Justo (6)

Valor justo 1.089

Fonte: EY/Administração

Fonte: EY/Administração

Dashboard 7 Avaliação Econômico - Financeira 

1 Sumário Executivo 8 Macroeconomia

2 Transações e Considerações Gerais 9 Análise do Mercado

3 Conclusões Artigo 256 10 Avaliação da Deliberato

4 Patrimônio Líquido a Valor de Mercado 11 Avaliação da InSitus

5 Limitações Gerais 12 Apêndice

6  Anexos



Diagnósticos da América S/A | Página 42 de 101

05 de Junho de 2019

Principais premissas:

► Obrigações trabalhistas de curto e longo prazo: referem-se

majoritariamente à salários a pagar, provisão de férias e outras

quitações trabalhistas.

❖ Critério de ajuste: para a mensuração do valor justo foi

considerado o prazo de recebimento médio 30 dias para todas

as contas, conforme informado pela Administração, trazido ao

valor presente através da taxa Selic diária do período de 0,02%

a.d (ou 6,4% a.a). Fonte: BACEN

► Recomendação de valor

A partir da data-base e com base nos parâmetros e premissas

mencionados acima, a nossa recomendação para o valor justo para esta

conta é de BRL 1.140 mil, gerando uma redução de valor de BRL 6 mil.

Anexo 2 – Obrigações Trabalhistas (curto e longo 

prazo) - Deliberato

6 Anexos

Obrigações Trabalhistas (em BRL Mil)

Book Value (31 de março de 2018) 1.146

Ajuste a Valor Justo (6)

Valor justo 1.140
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Anexo 1 – Balanço Patrimonial Consolidado - Insitus

6 Anexos

BP (R$ mil)

Fonte: EY/Administração

Ativo
 Valor 

Contábil 

% do 

Ativo
 Ajustes 

 Valor 

Justo 

[a] Caixa e Equivalentes de Caixa 101       12,4% -        101       

[b] Contas a Receber de Clientes 154       18,8% (1)          153       

[c] Aplicações Financeiras 2           0,2% -        2           

[d] Impostos a Recuperar 2           0,3% -        2           

[e] Adiantamentos 30         3,6% -        30         

[f] Imobilizado 444       54,3% 52         496       

[g] Intangível 85         10,4% (85)        -        

Ativo 818       100,0% (34)        783       

IR&CS sobre Ajustes -        n/a 8           8           

Total do Ativo 818       100,0% (27)        791       

Passivo
 Valor 

Contábil 

% do 

Passivo
 Ajustes 

 Valor 

Justo 

[h] Fornecedores 208       18,4% (1)          207       

[i] Tributos e Contribuições a Recolher 325       28,7% (4)          321       

[j] Obrigações Trabalhistas 266       23,5% (1)          264       

[k] Empréstimos e financiamentos 75         6,6% (1)          74         

[l] Dividendos a Pagar 79         7,0% (0)          79         

[m] Parcelamento de Tributos 179       15,8% (4)          175       

Passivo 1.131     100% (11)        1.119     

Patrimônio Líquido (313)      (15)        (328)      

Total do Passivo 818       791       
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Principais premissas:

Contas a receber: compõe-se de clientes nacionais já líquidos de

provisões para devedores duvidosos.

❖ Critério de ajuste: para a mensuração do valor justo foi considerado o

prazo de recebimento médio 30 dias, conforme informado pela

Administração, trazido ao valor presente através da taxa Selic diária

do período de 0,02% a.d (ou 6,4% a.a). Fonte: BACEN

Recomendação de valor

A partir da data-base e com base nos parâmetros e premissas

mencionados acima, a nossa recomendação para o valor justo das contas a

receber é de BRL 153 mil, gerando uma redução de valor de BRL 1 mil.

Anexo 2 – Contas a receber - Insitus

6 Anexos

Contas a receber (em BRL Mil)

Book Value (31 de março de 2018) 154

Ajuste a Valor Justo (1)

Valor justo 153

Fonte: EY/Administração
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Recomendação de valor

A partir da data-base e com base nos parâmetros e premissas

demonstrados nos próximos slides a nossa recomendação para o valor

justo desta conta é de BRL 496 mil, gerando um aumento de valor de BRL

52 mil.

O calculo do valor justos deste ativos estão demonstrados nos slides

seguintes (slides 47 a 51).

Anexo 2 – Ativos Tangíveis - Insitus

6 Anexos

Ativos Tangiveis (em BRL Mil)

Book Value (31 de março de 2018) 444

Ajuste a Valor Justo 52

Valor justo 496

Fonte: EY/Administração
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Visão Geral

O escopo de nossa análise incluiu a avaliação

dos bens móveis e imóveis pertencentes a Insitus

adquiridos pela DASA no contexto de avaliação a

valor justo dos bens tangíveis na data-base de 31

de Março de 2018.

Vistorias técnicas

Realizamos a vistoria em campo na unidade

relacionada abaixo no dia 26 de Outubro de

2018.

► Rua das Rosas, 762, Mirandópolis – SP

A vistoria nos permitiu entender melhor a

natureza, a condição e as operações dos ativos

nos locais e comparar os principais ativos

observados com a lista de imobilizado fornecida.

Durante nossas inspeções no local, notamos e

coletamos as seguintes informações para os

principais ativos.

► Marca, modelo, capacidade;

► Idade e estado de conservação; e

► Padrões construtivos.

Reuniões e entrevistas com a Administração

Além da inspeção do local, consultamos a equipe

da administração da DASA para reunir

informações adicionais necessárias para realizar

a avaliação dos bens móveis e imóveis. Isso

incluiu reuniões com as equipes principais

envolvidas na compra de novos equipamentos

para:

► Obter informações relativas a custos de

reposição e de mercado dos equipamentos;

► Reunir informações técnicas e tendências de

custos;

► Compreender as políticas de manutenção e

reformas relacionadas aos ativos.

Metodologia de avaliação

Ao realizar a avaliação dos ativos listados no

imobilizado datado de 31 de março de 2018

(bens tangíveis), consideramos as principais

funções dos ativos e instalações como parte de

nossas análises. Também observamos e

consideramos os principais drivers de valores.

Consideramos as três principais abordagens de

valor (Custo, Abordagens de Mercado e Renda) e

os métodos que compreendem essas

abordagens. Com base na natureza dos ativos e

informações disponíveis, concluímos sobre a

abordagem mais apropriada para avaliar cada

uma das cada uma das categorias de ativos.

Recomendação de valores

R$ 496 mil

Classe de ativos Insitus Valor Justo

Bens Imóveis

Benfeitorias em Imóveis de Terceiros 207

Subtotal – bens imóveis 207 

Bens Móveis

Equipamentos de Informática e 

Telefonia
10 

Máquinas e Equipamentos 269 

Móveis e Utensílios 10 

Subtotal – bens móveis 289 

Total Ativos Tangíveis 496 

Valor Justo (BRL milhares)

Principais Premissas
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Recomendação de valor – Bens Imóveis

R$ 207 mil

Premissas principais

Metodologia de avaliação

A avaliação das benfeitorias em imóveis de

terceiros foi realizada seguindo as normas

publicadas pela ABNT - Associação Brasileira

de Normas Técnicas, NBR 14.653.

Método da Quantificação do Custo

Este método identifica o custo de reposição

novo (CRN) das construções e benfeitoria ou

de suas partes por meio de orçamentos

sintéticos ou analíticos, a partir das

quantidades de serviços e respectivos custos

diretos e indiretos. Para esta análise foi

utilizado o método do custo direto.

O passo inicial no cálculo por custo direto foi

desenvolver uma estimativa de custo de

reposição a novo para as benfeitorias em

imóveis de terceiros incluído no escopo de

nossa análise. Especificamente,

desenvolvemos uma estimativa de CRN a

partir dos custos médios incorridos por metro

quadrado para a reforma das propriedades de

terceiros.

Para o cálculo do CRN destas benfeitorias,

foram utilizados os Custos Unitários PINI de

Edificações (CUPE), publicados mensalmente

pela revista PINI – Construção e Mercado,

Caderno de Preços de Construções e os

custos unitários do Custo de Composição

Sintético publicados mensalmente pelo SINAPI

– Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e

Índices da Construção Civil do estado de São

Paulo.

Os custos unitários utilizados referem-se à

data-base do trabalho ou à data mais próxima

a esta (quando não divulgados para a data-

base). Os custos com BDI (percentual que

indica os benefícios e despesas indiretas

incidentes sobre o custo direto de uma

construção ou benfeitoria), quando aplicáveis,

também foram incluídos no percentual de 25%.

Consideramos ainda, na estimativa do custo

unitário, as características construtivas do

laboratório analisado, englobando os custos

unitários envolvidos na reforma, conforme

informado pela Administração.

Após a estimativa do CRN, o valor justo é

determinado através da aplicação de uma taxa

de depreciação calculada, de maneira geral,

em função da idade e vida útil do bem.

Obsolescências funcionais e econômicas

também são levadas em consideração na

estimativa do valor justo do bem e aplicadas

quando presentes.

Valor Justo (BRL em milhares)

Localização Valor Justo (BRL)

Mirandópolis - SP

Laboratório Insitus 207

Valor Justo Total 207

Fonte: CUB (Custo Unitário Básico – R$/m²)

Localidade Valor (R$/m²)

São Paulo 530,07

Custo Unitário de Reforma

Fonte: EY/ IBAPE
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Depreciação Física e Obsolescências

Uma vez que alguns bens foram utilizados ao

longo de períodos variáveis, o valor justo é

estimado pela adequação do CRN à perda de

valor devido a deterioração física, além do efeito

da possível obsolescência funcional e/ou

econômica de cada bem.

Nossa estimativa de depreciação física foi

realizada principalmente sob o conceito de

idade/vida, sob o qual a perda física de valor é

atribuída através da relação entre a vida útil

estimada de um ativo e sua vida útil remanescente

em um determinado período no tempo. As

principais definições são:

► Vida útil técnica (VU) – a vida útil, geralmente

em anos, que um bem será usado antes de sua

deterioração a uma condição inutilizável ou

quando este é retirado de serviço.

► Idade aparente (IA) – a idade do bem indicada

pela sua atual condição, o qual pode ser ou não

igual a idade real.

► Vida útil remanescente (VUR) – período,

geralmente em anos, desde a data-base da

análise até a data estimada/esperada em que o

bem deixará de ser economicamente viável.

As estimativas da vida útil na avaliação das

benfeitorias em imóveis de terceiros foram

baseadas nas discussões com o responsável da

engenharia e/ou manutenção da Dasa, diversas

fontes publicadas e nossa experiência em

avaliação de ativos similares.

Diferentes perfis de deterioração física são

conhecidos e amplamente utilizados nas práticas

que operam sob os conceitos básicos descritos

anteriormente. No método da Quantificação do

Custo utilizamos a seguinte curva de deterioração

física:

► Linear - Um consumo linear da utilidade de um

ativo durante a sua vida útil.

Adicionalmente, foram considerados fatores

residuais mínimos de depreciação que são

utilizados para estabilizar o valor mínimo dos bens

remanescentes em uso que alcançaram ou

ultrapassaram sua vida útil esperada.

Obsolescência Funcional

Obsolescência funcional pode ser atribuída aos

excessos de custo de capital ou custo de operação

associados a um ativo ou grupo de ativos. O

excesso de custo de capital, que é a diferença

entre o valor de reprodução e o valor de reposição,

mede a diminuição do investimento necessário

para uma substituição do ativo por um de igual

utilidade e capacidade. Essa forma de

obsolescência é vista em tecnologias mais

recentes e custos de construções que tipicamente

possuem valores menores que o ativo atual. Com

base em nossa análise, não foi observada

evidência de obsolescência funcional. Assim

sendo, não foi realizado nenhum ajuste nos bens

móveis relativos à obsolescência funcional.

Obsolescência Econômica

A obsolescência econômica é a perda de valor

causada por adversas condições externas do

ativo, como baixa demanda de mercado para o

produto, mudança do foco do mercado,

indisponibilidade de transporte e excessos das

regulamentações governamentais. Com base em

nossas análises, não observamos a necessidade

de aplicar uma penalidade nos ativos pertencentes

a Adquirida.

Premissas principais
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Recomendação de valor – Bens Móveis

R$ 289 mil

Premissas principais

Classe de ativos EY Dep.
VU 

(anos)

Hold 

Factor

Equipamentos de 

Informática e Telefonia Linear 3-10 3%

Máquinas e 

Equipamentos

Iowa 

R2 5-17 10%

Móveis e Utensílios Linear 5-10 5%

Classe EY Valor Justo

Equipamentos de Informática e Telefonia 10 

Máquinas e Equipamentos 269 

Móveis e Utensílios
10 

Valor Justo Total 289

Depreciação, Vida Útil e Hold Factor

Valor Justo (BRL em milhares)

Descrição

Com base nos ativos identificados, os bens

móveis foram classificados em grupos

considerando suas funcionalidades. Essas

classificações foram realizadas com o intuito de

facilitar o agrupamento de itens similares, a fim

de auxiliar certas etapas do processo de

avaliação como, por exemplo, a seleção da

metodologia de avaliação e sua aplicação. As

classes de bens móveis compreendidas pelo

escopo do trabalho são as seguintes:

► Equipamentos de informática: inclui

microcomputadores, switches, notebooks,

impressoras, monitores de vídeo, entre

outros.

► Máquinas e equipamentos: inclui

termocicladores, microscópios, capelas de

exaustão, dentre outros.

► Móveis e utensílios: inclui mesas, cadeiras,

armários, bancadas, poltronas, bebedouros,

entre outros.

Para estimar o valor justo dos bens móveis, foi

considerado o método da quantificação do

custo. A metodologia foi aplicada

apropriadamente considerando a natureza dos

bens em estudo.

Nossa análise dos bens móveis foi realizada

com base em vistoria e informações fornecidas

pela Administração e terceiros, as quais

julgamos confiáveis.

Principais premissas

Vida útil: Nossa pesquisa de vidas úteis

técnicas foi baseada nas seguintes fontes

externas de informação, além de contato com

fornecedores:

► Tabela de Estudo de Vidas Úteis para

Máquinas e Equipamentos do IBAPE – SP; e

► Tabela de vidas úteis publicada pela ASA –

American Society of Appraisers.

Realizamos uma vistoria no local como parte de

nossa análise no dia 26 de Outubro de 2018.

► Nenhum tipo de obsolescência econômica

ou funcional foi detectado durante nossas

análises.

Seleção de metodologia

Consideramos as duas principais abordagens

de valor (Custo e Abordagens de Mercado) e os

métodos que compreendem essas abordagens.

Com base na natureza dos ativos e informações

disponíveis, concluímos sobre a abordagem

mais apropriada para avaliar cada uma das

categorias de ativos. Por favor, consulte o

Apêndice D para uma discussão geral e

definição de abordagens e métodos de

avaliação.

Como mencionado anteriormente, as

abordagens de mercado e custo foram usadas

para avaliar os bens móveis.
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Método da Quantificação do Custo

Ao aplicar a Abordagem de Custo, primeiro

estimamos os custos atuais de reprodução /

reposição para os ativos aplicáveis usando um

método direto ou indireto (“Índice inflacionário").

Cálculo do CRN através do método direto

A estimativa direta do custo de reposição a novo

(CRN) é baseada em parâmetros físicos e técnicos

dos ativos. Utilizamos principalmente as

informações contidas na listagem contábil, nos

dados coletados durante a vistoria e nas

informações detalhadas fornecidas em resposta a

nossos formulários de solicitação.

Cálculo do CRN através do método indireto

Aplicamos o método indireto da abordagem de

custos quando não havia informações suficientes

disponíveis para a aplicação do método direto ou

da abordagem de mercado. Sob o método de

quantificação do custo indireto, o custo de

reprodução a novo para cada ativo ou grupo de

ativos foi estimado pela indexação dos custos

históricos registrados no imobilizado com base no

tipo de ativo e na data de aquisição. Esses custos

geralmente incluem o custo base do ativo,

quaisquer considerações adicionais em relação a

frete, imposto, entrega local, instalação e

comissionamento, e custos indiretos, como

engenharia, compras, gerenciamento de

construção e custos de empréstimos conforme

apropriado e aplicável.

Com base nas informações fornecidas pela

administração da Target, concluímos que as

informações de custo capitalizado e data de

aquisição informadas no imobilizado eram

históricas e, portanto, permitiam a aplicação do

método de quantificação de custo indireto para

avaliar os bens móveis.

Os fatores de ajuste de preço/índice utilizados em

nossa análise foram derivados de índices de

inflação publicados por Fundação Getúlio Vargas,

para o Brasil.

Depreciação física e obsolescência

Devido ao fato de os ativos estarem em uso em

vários períodos de tempo, é razoável supor que o

valor de um ativo é menor do que seu custo de

reposição / reprodução a novo. Portanto, as

concessões foram feitas para a depreciação física,

bem como para a obsolescência funcional e

econômica, conforme possam ser aplicadas.

Nossa estimativa de depreciação física foi

realizada principalmente sob o conceito idade/vida.

Sob este conceito, a perda física de valor é

atribuída através da relação entre a vida útil

estimada de um ativo e sua vida útil remanescente

em um determinado período no tempo. As

principais definições são os seguintes:

• Vida útil técnica (“VU”) – A vida útil, geralmente

em anos, de um ativo será usada antes de sua

deterioração a uma condição inutilizável ou

quando este é retirado de serviço.

• Idade Cronológica (“IC”) – O tempo decorrido

da vida de um ativo desde que foi originalmente

posto em serviço.

• Idade efetiva (“IE”) – A idade do ativo indicada

pela sua atual condição, o qual pode ser ou não

igual a IC.

• Vida útil remanescente (“VUR”) - Período

contado em anos desde a data-base da análise

até a data estimada/ esperada em que o bem

deixará de ser economicamente viável.

As estimativas da vida útil na avaliação dos bens

móveis foram baseadas nas discussões com o

responsável da Administração, nossas vistorias

físicas, diversas fontes publicadas e nossa

experiência em avaliação de ativos similares.

Diferentes perfis de deterioração física são

conhecidos e amplamente utilizados na prática que

operam sob os conceitos básicos descritos

anteriormente. No Método da Quantificação do

Custo, nós utilizamos a seguinte metodologia de

deterioração física:

► Iowa – Curva de Iowa – curva derivada para

medir a utilidade econômica de um ativo em

relação à sua vida econômica e considera a

premissa de acumular custos de manutenção

de rotina e manutenção geral dos ativos. A

curva de Iowa tem como base estudo e

pesquisa realizada pela Universidade do

Estado de Iowa. Este método utiliza um

conceito de idade-vida em que se mede a

perda física de valor atribuído a uma redução

na qualidade de um dado tipo de ativo que se

mantenha em serviço ou utilização, ao longo de

um dado período de tempo. O período de

tempo é medido a partir do momento em que o

ativo é colocado em uso até que seja retirado

de serviço. Além disso, em consequência do

desgaste, um ativo pode ser cada vez mais

caro para se operar ao longo do tempo,

acumulando custos de manutenção e

resultando em uma diminuição de sua utilidade

global.
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► Linear - Um consumo linear de utilidade de um

ativo durante a sua vida útil.

Em relação a várias classificações de ativos,

adotamos as vida úteis, perfis de depreciação e

fatores residuais em nossa análise conforme

mostrado na tabela de premissas do início do

capítulo. Os fatores de residuais são os níveis

estimados de depreciação que são usados para

estabelecer um valor mínimo para os ativos

remanescentes em uso, mas que atingiram ou

excederam sua VU atribuída.

Obsolescência Funcional

Obsolescência funcional pode ser atribuída aos

excessos de custo de capital ou custo de operação

associados a um ativo ou grupo de ativos. O

excesso de custo de capital, que é a diferença

entre o valor de reprodução e o valor de reposição,

mede a diminuição do investimento necessário

para uma substituição do ativo para produzir o

mesmo ou similar produto a que está sujeito o

ativo. Essa forma de obsolescência é vista em

tecnologias mais recentes e custos de construções

que tipicamente possuem valores menores que o

ativo atual.

Com base em nossas análises, não foram

observadas evidências de obsolescência funcional

uma vez que a tecnologia inerente aos tipos de

bens avaliados são as mais recentes utilizadas no

mercado e não tem sofrido mudanças nas últimas

décadas. Assim sendo, não foi realizado nenhum

ajuste nos bens móveis relativos à obsolescência

funcional.

Obsolescência Econômica

A obsolescência econômica é a perda de valor

causada por adversas condições externas do

ativo, como baixa demanda de mercado para o

produto, mudança do foco do mercado,

indisponibilidade de transporte e excessos das

regulamentações governamentais.

Com base em nossas análises, não observamos a

necessidade de aplicar uma penalidade nos ativos

pertencentes a Adquirida.
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Ativos tangíveis (em BRL em milhares)

Classe de ativos EY 1 VOC VRC Valor Justo2

Benfeitorias em Imóveis de 

Terceiros
258 206 207 

Subtotal – Bens Imóveis 258 206 207 

Equipamentos de Informática e 

Telefonia
13 5 11 

Máquinas e Equipamentos 234 171 269 

Móveis e Utensílios 7 5 10 

Subtotal – Bens Móveis 254 181 289 

Excluídos4 235 56 -

Subtotal – Excluídos 235 56 -

Total ativos 747 444 496 

Notas

1. Classe contábil EY, utilizada

apenas com o propósito de

melhorar a precisão da

segregação do imobilizado

com base na natureza de cada

bem.

2. Diferença nos totais podem 

ocorrer devido a 

arredondamentos.

3. Tratam-se de ativos 

intangíveis fora do escopo da 

avaliação de ativos fixos.

4. Tratam-se de ativos que foram

excluídos da avaliação, pois

tratam-se de sobras contábeis

cuja respectiva

correspondência física não foi

encontrada no

inventário/vistoria.

5. Maiores detalhes sobre essa

análise podem ser

encontrados no Anexo 10

deste Relatório.

6. O valor original contábil (VOC)

e o valor residual contábil

(VRC) foram incluídos apenas

com propósito ilustrativo e

concilia com o valor informado

no balanço e na relação do

Ativo Imobilizado em Serviço.

As informações foram

fornecidas pela Administração

na data-base de 31 de março

de 2018.

Recomendações valor justo

Na data-base, e com base nos 

parâmetros e suposições apresentados 

neste Relatório, nossas recomendações 

de Valor Justo do imobilizado estão 

razoavelmente representadas na tabela 

ao lado.

É importante observar que nossas 

recomendações não devem ser 

consideradas fora ou separadas do 

contexto deste Relatório.
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Principais premissas:

► Intangível: constituído por softwares.

❖ Critério de ajuste: o software teve seu valor baixado por não possuir

individualmente valor de mercado.

Recomendação de valor

A partir da data-base e com base nos parâmetros e premissas

mencionados acima, a nossa recomendação para o valor justo desta conta

é de BRL 0, gerando uma redução de valor de BRL 85 mil.

Anexo 2 – Intangível - Insitus

6 Anexos

Intangível (em BRL Mil)

Book Value (31 de março de 2018) 85

Ajuste a Valor Justo (85)

Valor justo 0

Fonte: EY/Administração
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Principais premissas:

► Contas a pagar fornecedores: é constituída por contas a pagar em

moeda nacional com terceiros;

❖ Critério de ajuste: para a mensuração do valor justo foi considerado o

prazo de recebimento médio 30 dias, conforme informado pela

Administração, trazido ao valor presente através da taxa Selic diária

do período de 0,02% a.d (ou 6,4% a.a). Fonte: BACEN

Recomendação de valor

A partir da data-base e com base nos parâmetros e premissas

mencionados acima, a nossa recomendação para o valor justo desta conta

é de BRL 207 mil, gerando uma redução de valor de BRL 1 mil.

Anexo 2 – Contas a Pagar - Insitus

6 Anexos

Contas a Pagar (em BRL Mil)

Book Value (31 de março de 2018) 208

Ajuste a Valor Justo (1)

Valor justo 207

Fonte: EY/Administração
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Principais premissas:

► Tributos e Contribuições a Recolher: referem-se majoritariamente à

INSS, ISS, PIS e COFINS.

❖ Critério de ajuste: para a mensuração do valor justo foi considerado o

prazo de recebimento médio 30 dias para R$ 85 mil, 60 dias para R$

90 mil, 90 dias para R$ 9 mil, e 120 para R$ 140 mil, conforme

informado pela Administração, trazido ao valor presente através da

taxa Selic do período.

► Recomendação de valor

A partir da data-base e com base nos parâmetros e premissas

mencionados acima, a nossa recomendação para o valor justo para

Tributos a Recolher é de BRL 312 mil, gerando uma redução de valor de

BRL 4 mil.

Anexo 2 – Tributos e Contribuições a Recolher - Insitus

6 Anexos

Tributos a Recolher (em BRL Mil)

Book Value (31 de março de 2018) 325

Ajuste a Valor Justo (4)

Valor justo 312

Fonte: EY/Administração
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Principais premissas:

► Obrigações trabalhistas : referem-se majoritariamente à salários a

pagar, provisão de férias e outras quitações trabalhistas.

❖ Critério de ajuste: para a mensuração do valor justo foi

considerado o prazo de recebimento médio 30 dias para todas

as contas, conforme informado pela Administração, trazido ao

valor presente através da taxa Selic diária do período de 0,02%

a.d (ou 6,4% a.a). Fonte: BACEN

► Recomendação de valor

A partir da data-base e com base nos parâmetros e premissas

mencionados acima, a nossa recomendação para o valor justo para esta

conta é de BRL 264 mil, gerando uma redução de valor de BRL 2 mil.

Anexo 2 – Obrigações Trabalhistas - Insitus

6 Anexos

Obrigações Trabalhistas (em BRL Mil)

Book Value (31 de março de 2018) 266

Ajuste a Valor Justo (2)

Valor justo 264
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Principais premissas:

► Empréstimos e financiamentos: referem-se à empréstimos de curto

prazo de capital de giro.

❖ Critério de ajuste: para a mensuração do valor justo foi

considerado o prazo de recebimento médio 30 dias para todas

as contas, conforme informado pela Administração, trazido ao

valor presente através da taxa de juros para esta finalidade, de

acordo com a tabela Notimp (BACEN). Taxa utilizada é de

17,7% a.a ou 0,05% a.d.

► Recomendação de valor

A partir da data-base e com base nos parâmetros e premissas

mencionados acima, a nossa recomendação para o valor justo para esta

conta é de BRL 74 mil, gerando uma redução de valor de BRL 1 mil.

Anexo 2 – Empréstimos e Financiamentos - Insitus

6 Anexos

Empréstimos e Financiamentos (em BRL Mil)

Book Value (31 de março de 2018) 75

Ajuste a Valor Justo (1)

Valor justo 74

Dashboard 7 Avaliação Econômico - Financeira 

1 Sumário Executivo 8 Macroeconomia

2 Transações e Considerações Gerais 9 Análise do Mercado

3 Conclusões Artigo 256 10 Avaliação da Deliberato

4 Patrimônio Líquido a Valor de Mercado 11 Avaliação da InSitus

5 Limitações Gerais 12 Apêndice

6  Anexos



Diagnósticos da América S/A | Página 58 de 101

05 de Junho de 2019

Principais premissas:

❖ Critério de ajuste: para a mensuração do valor justo foi

considerado o prazo de recebimento médio 30 dias, conforme

informado pela Administração, trazido ao valor presente através

da taxa Selic diária do período de 0,02% a.d (ou 6,4% a.a).

Fonte: BACEN

► Recomendação de valor

A partir da data-base e com base nos parâmetros e premissas

mencionados acima, a nossa recomendação para o valor justo para esta

conta é de BRL 78,4 mil, gerando uma redução de valor de BRL 0,4 mil.

Anexo 2 – Dividendos a Pagar - Insitus

6 Anexos

Dividendos a Pagar (em BRL Mil)

Book Value (31 de março de 2018) 79,1

Ajuste a Valor Justo (0,4)

Valor justo 78,7
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Principais premissas:

► Parcelamento de Tributos: referem-se majoritariamente à PPI e ISS.

❖ Critério de ajuste: para a mensuração do valor justo foi

considerado o prazo de recebimento médio 30 dias, conforme

informado pela Administração, trazido ao valor presente através

da taxa Selic do período.

► Recomendação de valor

A partir da data-base e com base nos parâmetros e premissas

mencionados acima, a nossa recomendação para o valor justo para

Tributos a Recolher é de BRL 175 mil, gerando uma redução de valor de

BRL 4 mil.

Anexo 2 – Parcelamento de Tributos - Insitus

6 Anexos

Parcelamento de Tributos (em BRL Mil)

Book Value (31 de março de 2018) 179

Ajuste a Valor Justo (4)

Valor justo 175

Fonte: EY/Administração
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7 Avaliação Econômico-Financeira das Empresas

Visão Geral do Trabalho

Abordagem

Nossos trabalhos consistiram das seguintes

atividade principais:

► Discussões com executivos e funcionários

das Empresas e da DASA;

► Obtenção de dados históricos contábeis,

operacionais e financeiros das Empresas;

► Análise do mercado em que as Empresas

estão inseridas;

► Análise das premissas de projeção das

demonstrações financeiras das Empresas

disponibilizadas pela Administração;

► Cálculo da taxa de desconto que reflita

adequadamente os riscos inerentes ao setor

e países, sendo esta taxa utilizada para

trazer os fluxos de caixas e a perpetuidade

das Empresas a seu valor presente;

► Elaboração da avaliação econômico-

financeira das Empresas através da

metodologia do Fluxo de Caixa Descontado

(“FCD”); e

► Comparação dos resultados obtido com

múltiplos de avaliação de empresas abertas

similares às avaliadas.

Os resultados apresentados nesse relatório

dependem de premissas que foram base para

as projeções. A metodologia do FCD não prevê

mudanças nos ambientes externo ou interno nos

quais as Empresas operam, além daquelas

explicitadas nesse Relatório.

Objetivo e Escopo

► Os próximos slides tem por objetivo fornecer

à Administração uma estimativa do valor

econômico da totalidade do capital da

Deliberato da InSitus.

Premissas Gerais

► Padrão de valor: Valor justo. O Valor justo é

definido pelos padrões contábeis brasileiro

(CPC 46) e internacional (IFRS 3), como “o

preço que seria recebido pela venda de um

ativo ou que seria pago pela transferência de

um passivo em uma transação não forçada

entre participantes do mercado na data de

mensuração”.

► Data-base: 31 de março de 2018

► Metodologia: método da rentabilidade futura,

baseado essencialmente no Fluxo de Caixa

Operacional Descontado (DCF). Itens não

operacionais, inclusive dívida líquida, foram

tratados separadamente, e posteriormente

adicionados ao valor dos fluxos de caixa

descontados, a fim de se obter o valor do

capital das Empresas.

► Moeda: reais (BRL) em termos nominais,

considerando o efeito da inflação.

► Período de projeção: 9 (nove) anos e 9 (nove)

meses, de 01 de abril de 2018 a 31 de

dezembro de 2027, e perpetuidade.

► Taxa de crescimento na perpetuidade de 5,5%

a.a. conforme expectativas para a inflação

brasileira de longo-prazo dvulgada pelo BACEN

e crescimento real de 1,5%, conforme

expectativa de crescimento real de empresas

brasileiras que operam no mesmo setor.

► Taxa de desconto: calcluada de acordo com a

metodologia WACC, resultando em 14,2% para

a Deliberato e 16,0% para a InSitus.

.
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Principais Destaques

7 Avaliação Econômico-Financeira das Empresas

CAGR da ROL

Deliberato

CAGR da ROL

InSitus

Margem EBITDA

Deliberato

Margem EBITDA 

InSitus

7,7% 6,3% 13,6% 18,0%
O CAGR projetado da Receita 

Líquida da Deliberato entre 2018 e 

2027 é de 7,7%.

O CAGR projetado da Receita

Líquida da InSitus entre 2018 e 

2027 é de 6,3%.

A Margem EBITDA média 

projetada é de 13,6%.

A Margem EBITDA média  

projetada é de 18,0%.

A ROL projetada para 2018 

é de R$ 28,8 milhões, valor 

que atinge R$ 56 milhões 

em 2027. 

A ROL projetada para 2018 

é de R$ 5,7 milhões, valor 

que atinge R$ 10 milhões 

em 2027. 

A Margem EBITDA da 

Deliberato parte de -3,1%* 

em 2018, atingindo 18,8% 

em 2027. 

* No ano de 2018 houveram 

despesas não recorrentes 

que afetaram a margem do 

ano.

A Margem EBITDA da 

InSitus parte de 15,9% em 

2018, atingindo 19,7% em 

2027.

Detalhes na

Página 24

Detalhes na

Página 37

Detalhes na

Página 26

Detalhes na

Página 39
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8 Macroeconomia

Análise Macroeconômica

A análise abaixo se refere à data-base

deste trabalho, conforme informações do

Banco Central do Brasil (BACEN), Boletim

Focus, Fundação Getúlio Vargas (FGV),

Global Insight e JP Morgan.

Economia brasileira

Atividade econômica

Segundo expectativas do BACEN de 31 de

março de 2018, o PIB terá um crescimento

de 1,6% em 2018 e de 2,7% em 2019.

Inflação

O índice de inflação oficial, IPCA (Índice

de Preços ao Consumidor Amplo), fechou

o ano de 2017 em 2,9%. De acordo com

as expectativas de mercado apresentadas

pelo BACEN em 31 de março de 2018, a

variação do índice de inflação IPCA deve

ficar em 4,1% em 2018 e 2019. Já o Índice

Geral de Preços do Mercado (IGP-M),

calculado pela FGV, fechou o ano de 2017

em -0,5%. A expectativa dos analistas do

Boletim Focus é de que esse índice fique

em 7,8% em 2018 e 4,4% em 2019.

Política monetária

Ao longo do ano, o Comitê de Política

Monetária (Copom) levou em

consideração a conjuntura

macroeconômica, as perspectivas para a

inflação brasileira e o balanço de riscos, e

decidiu baixar a taxa Selic para 6,5% a.a..

O Comitê entende que a queda na

expectativa da inflação proporcionou uma

folga para a diminuição do patamar da

taxa básica de juros, o que pode

possibilitar maiores investimentos por

parte das empresas. O Copom ressaltou,

também, que a política monetária deve se

manter vigilante em momentos como o

atual, afirmando que a Selic poderá ser

reduzida novamente caso o Congresso

aprove as reformas estruturais, e a

economia continue a crescer, com inflação

sob controle e sem choques

internacionais.

A taxa de câmbio fechou o mês de março

em 3,32 BRL/USD. As expectativas de

mercado apontam para taxas médias de

3,68 BRL/USD para o ano de 2018 e 3,39

BRL/USD para 2019.

Risco-Brasil

O índice explicita a diferença de

desempenho diário dos títulos da dívida

norte-americana e de países emergentes e

é um indicador da saúde financeira do país

em questão. O índice terminou o mês de

dezembro em 246 pontos-base, o que

indica uma diferença de 2,46 p.p. entre o

desempenho dos títulos brasileiros e dos

títulos norte-americanos.

Inflação Histórica e Projetada

PIB Histórico e Projetado

Fonte: BACEN
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9 Análise do Mercado

Setor de Saúde

Participação dos setores do mercado de Healthcare no Brasil 
(em % do total, em 2018)

O Setor de Saúde no Brasi

► O mercado de Healthcare consiste nos gastos com bens e serviços no

setor de saúde. Bens e serviços neste setor incluem hospitais e

ambulatórios, serviços odontológicos, médicos e outros profissionais de

saúde e serviços de medicina diagnóstica.

► O setor ambulatorial, como pode ser observado no gráfico ao lado,

corresponde a maior parte do mercado, 34,9%. Isto se devido às grandes

provisões, tanto públicas quanto privadas, para os centros hospitalares e

ambulatoriais. Este setor foi responsável por USD 71,8 bilhões seguido do

setor internação, responsável por USD 42,9 bilhões.

► A The Economist Intelligence Unit estima que as despesas com saúde

representaram aproximadamente 8,6% do PIB em 2017, acima da média

da América Latina. O setor ainda beneficiou-se de um aumento nos

orçamentos do governo federal, bem como do alívio da dívida dos

principais estados.

► A The Economist Intelligence Unit estima que os gastos com saúde vão

chegar a R$ 764,8 bilhões em 2022. Isto resultaria em uma taxa de

crescimento anual composta (CAGR) de 6,8% ao longo do período de

2018-22. Uma vez que a operação das Empresas está diretamente

relacionadas ao crescimento dos gastos com saúde no Brasil, utilizamos

as projeções da The Economist nas nossas análises.

Fonte: MarketLine

34,9%

28,3%

23,2%

8,6%
5,0%

Ambulatorial

Internação

Bens Médicos

Serviços coletivos e
formação de capital

Cuidados médicos de longo
prazo

Gastos com Saúde no Brasil (em bilhões de reais)

Fonte: The Economist Intelligence Unit

587,7 632,1 670,5 715,7 764,9

4,5%
7,6% 6,1% 6,7% 6,9%

2018 2019 2020 2021 2022
Gastos com Saúde % de crescimento
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9 Análise do Mercado

Setor de Saúde

Distribuição da população brasileira em grupos etários

O Setor de Saúde no Brasil

► O Brasil ainda tem, relativamente, um número baixo de leitos hospitalares, aproximadamente 500 mil, ou 2,5 leitos a cada mil habitantes. A

Organização Mundial da Saúde (OMS) considera o um número de 3 a 5 leitos por mil habitantes como o ideal. De acordo com o Banco

Mundial outros países Sul-Americanos possuem esta proporção de leitos, como Argentina e Uruguai, 4,5 e 3,0 respectivamente. Este

panorama mostra que ainda há perceptível espaço para crescimento. Atualmente, aproximadamente 75,0% de toda população brasileira

depende exclusivamente do sistema público de saúde, entretanto apensa 46,0% de todo o gasto como mercado de healthcare é

proveniente do setor público.

► As mudanças demográficas que estão em curso no Brasil são fundamentais para entender o aumento recente do Mercado de Healthcare.

Projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que a população com mais de 45 anos, que hoje representa

30,0%, será de 50,0% em 2050. A combinação de uma população em processo de envelhecimento e infraestrutura publica deficitária leva à

um aumento da demanda por serviços particulares de saúde.

► Em concordância com estes dados, em 2015 os planos de saúde privados no Brasil atendiam 50,4 milhões de habitantes número próximo

de um quarto da população do país. Tornando o Brasil o segundo maior mercado de planos de saúde do mundo. Entretanto, com a

deterioração do cenário macroeconômico e social nos dois últimos anos, em 2017 houve uma queda na quantidade de habitantes que

possuíam tal serviço para 47,6 milhões. Entretanto, diante das perspectivas de recuperação econômica do país, este número deve voltar a

crescer.

► Por fim, de acordo coma McKinsey Consultoria, as perspectivas para os gastos do setor público com o mercado de healthcare a demanda

crescente no cenário econômico deve elevar os gastos públicos com este setor para a casa dos 20,0% aos 30,0% até 2030, a menos que

as políticas econômicas voltadas para saúde sejam alteradas.

Fonte: iBGE

21% 23% 26% 30% 35% 39% 42% 45% 48% 51%13% 14% 14% 15%
16% 15% 15% 14% 14% 13%

16% 16% 16%
17%

15% 14% 14% 13% 12% 11%
20% 19% 18%

16% 15% 14% 13% 12% 11% 11%30% 28% 26% 22% 19% 18% 16% 16% 15% 14%

2000 2005 2010 2017 2025 2030 2035 2040 2045 2050

> 45 35-44 25-34 15-24 < 14

Dashboard 7 Avaliação Econômico - Financeira 

1 Sumário Executivo 8 Macroeconomia

2 Transações e Considerações Gerais 9 Análise do Mercado

3 Conclusões Artigo 256 10 Avaliação da Deliberato

4 Patrimônio Líquido a Valor de Mercado 11 Avaliação da InSitus

5 Limitações Gerais 12 Apêndice

6  Anexos



Diagnósticos da América S/A | Página 68 de 101

05 de Junho de 2019

10
Avaliação da Deliberato



Diagnósticos da América S/A | Página 69 de 101

05 de Junho de 2019

10 Avaliação da Deliberato

Visão Geral da Empresa

Descrição da Empresa

► A Deliberato foi fundada em Itaquaquecetuba- SP, no ano de 1984.

► No início de 2000, a empresa inaugurou uma nova unidade em Suzano e

recebeu a certificação ISO 9001 pela certificadora ABS com chancela do

INMETRO.

► Em 2007 foi criado o Centro Técnico Deliberato, com área de 1.000 m2, focado

na realização de exames, permitindo o atendimento aos pacientes serem

realizado em postos de coletas.

► Também foi inaugurada a unidade de Guarulhos e na sequência uma nova

unidade de coleta em Itaquá, na Vila Virginia.

► Atualmente, a Rede Deliberato - Análises Clínicas conta com cerca de 200

colaboradores.

Fonte: Website da Empresa

Fonte: Website da Empresa

Fonte: Website da Empresa
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10 Avaliação da Deliberato

Sumário das informações financeiras históricas

As informações financeiras históricas da Deliberato foram analisadas com o

propósito de compreender as tendências dos indicadores operacionais da Empresa.

A Administração nos forneceu as informações financeiras auditadas

compreendendo os anos fiscais de 2015 a 2017, e os balancetes gerenciais até

março de 2018. A tabela à esquerda resume a performance histórica recente da

Empresa.

Sumário das informações financeiras históricas

As contas consideradas para o Capital de Giro Líquido da Empresa são:

• Ativo: contas a receber, impostos a recuperar, e adiantamentos.

• Passivo: contas a pagar, tributos e contribuições a recolher, obrigações

trabalhistas, e parcelamento de tributos.

Destaques:

• A Deliberato vinha mantendo saldos negativos em suas contas bancárias (caixa

e equivalentes), classificadas em 31/03/18 como dívida. Estes saldos foram

liquidados na data-base.

• As contas a receber tiveram 50% de perda em mar-2018 devido a PDD.

Informações Financeiras Históricas Consolidadas

Balanço Patrimonial (em milhares de reais)

Fonte: Demonstrações Financeiras da Empresa
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10 Avaliação da Deliberato

Sumário das informações financeiras históricas

A receita operacional da Deliberato é proveniente de exames laboratoriais e

realização de coletas em indústrias, empresas e residências.

Em 2016 a Empresa apresentou crescimento de 68,5%, Já em 2017 a Empresa

apresentou crescimento de 4,5%.

Apesar do crescimento mais lento da receita, a Margem Bruta da empresa subiu

constantemente de 20,2% em 2015 para 26% em 2017.

A margem EBITDA apresentou uma variação no período histórico, partindo de

11,8% em 2015 para 15,6% em 2016, e voltando para 13,5% em 2017.

As métricas de 2018 estão destoando do resto do período histórico devido a

ajustes de contas feitos pré aquisição, que já foram discutidos com a

Administração. Estes valores não representam a operação normal da Empresa.*

Informações Financeiras Históricas Consolidadas

Fonte: DASA

* Não foi possível separar os valores não recorrentes da DRE de mar-18.

** Os valores de 2018 representam uma anualizarão  do que já foi realizado 

nos três primeiros meses do ano.

DRE (em milhares de reais)

**
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10 Avaliação da Deliberato

Receita Líquida

Receita Líquida Total (em milhões de reais)

Principais Premissas:

► A receita operacional da Deliberato é proveniente de exames laboratoriais e realização de coletas em indústrias, empresas e residências. Em

média, 90% de sua receita provem de convênios médicos em empresas e 10% de atendimentos particulares.

► Entre 2015-2016, a receita líquida cresceu 68,6% em razão de novas parcerias com clientes “lab to lab” e a inauguração de três novas unidades de

coleta (Mogi I, Mogi II, e Arujá Condomínios).

► No ano de 2018, a projeção da receita líquida foi baseada no crescimento do business plan fornecido pela Administração.

► Entre 2019-2022, a receita operacional líquida foi projetada de acordo com o crescimento dos gastos com saúde no Brasil, segundo estudo

publicado pelo The Economist Intelligence Unit, conforme gráfico demonstrado na sessão Analise do Setor.

► Após este período, de 2023 a 2027, o crescimento da receita líquida foi projetado de forma linear até atingir o percentual de 5,5%, que representa o

crescimento da perpetuidade de acordo com as expectativas para a inflação brasileira de longo-prazo dvulgada pelo BACEN e crescimento real de

1,5%, conforme perspectiva de crescimento de empresas brasileiras que operam no mesmo setor.

► Os impostos sobre a receita bruta foram projetados como sendo 6,0%, que representa a média histórica entre 2015 e 2017. Cabe ressaltar que em

mar-18, este percentual foi de 16,1%, Conforme explicado pela Administração, devido a eventos não recorrentes este percentual não corresponde

aos níveis de deduções normais da Empresa. Assim, baseamos as projeções com a volta do nível médio histórico de 6,0%, o que explica o

crescimento da receita líquida de 20,5% em 2019.

► Entre 2015 e 2018, a Empresa realizou em média 5 milhões de exames ao ano. Tendo em vista as premissas descritas acima, o volume de

exames atinge 6.7 milhões em 2027. Segundo a Administração, considerando a estrutura atual da Empresa, a Deliberato pode atender até 9

milhões de exames por ano sem necessidade de grandes investimentos em infraestrutura.

16,9
28,5 29,8

4,4

24,8 34,7 36,8 39,3 42,0 44,8 47,6 50,5 53,4 59,3

68,6%

(-3,4%)

20,5%
6,1% 6,7% 6,9% 6,6% 6,3% 6,0% 5,7% 5,5%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Receita Líquida Projetada Receita Líquida Histórica Crescimento Histórico Crescimento Projetado

4,5%
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Principais Premissas:

► Os custos da Deliberato acima demonstrados representam os custos da operação e foram segregados entre fixos e variáveis.

► Os custos fixos são relativos à custos com pessoal, material de embalagem, manutenção e reparo, energia elétrica, combustíveis e lubrificantes,

despesas com veículos, mão de obra e serviços de terceiros, gastos com transporte e representam uma média de 57,4% dos custos operacionais.

Estes custos foram projetados de acordo com a expectativa de inflação brasileira divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN).

► Já os custos variáveis são compostos por custos com aluguéis de equipamento, material para análises clínicas, e outros, e representam uma

média de 42,6% dos custos operacionais. Estes custos foram projetados de acordo com o percentual de crescimento da receita operacional líquida.

► Dessa forma, os custos operacionais totais foram projetados entre 2018 e 2027 representando em media de 70,6% da receita operacional líquida.

► A queda da margem em 2018 deve-se aos custos excepcionais pré aquisição já discutidos com a Administração, que não refletem os níveis

normais da operação da empresa.

► A partir de 2019, os ganhos foram normalizados a níveis usuais da Empresa. O ganho de margem após 2019 é proveniente da diluição de custos

fixos sobre o crescimento da receita, tendo em vista a classificação acima mencionada.

10 Avaliação da Deliberato

Custos Operacionais e Margem Bruta

Custos Operacionais e Margem Bruta (em milhões de reais)

13,5
21,6 22,0

6,6

18,0
25,7 26,9 28,3 29,8 31,3 32,9 34,5 36,1 39,8

20,2%

24,3%

14,3%

26,0% 26,0% 26,8% 27,9% 29,1% 30,1% 30,9% 31,7% 32,3% 32,9%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Custo Operacionais Projetados Custo Operacionais Históricos Margem Bruta Histórica Margem Bruta Projetada
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Despesas Operacionais e Margem EBITDA

Principais Premissas:

► As despesas operacionais são referentes às despesas gerais e administrativas e tributárias, que também foram segredadas entre fixas e variáveis;

► As despesas operacionais fixas foram projetadas de acordo com a expectativa de inflação brasileira divulgada pelo Banco Central do Brasil

(BACEN), enquanto as despesas operacionais variáveis foram projetadas de acordo com o percentual de crescimento da receita operacional

líquida;

► Dessa forma, as despesas gerais e administrativas foram projetadas representando média de 12,1% da receita operacional líquida, e as despesas

tributárias a uma média de 0,4% da receita operacional líquida.

► Assim como ocorre na margem bruta, para 2019 o nível de despesas foi normalizado de forma a refletir o nível de gastos usual da Empresa.

► A partir de 2019, os ganhos de margem são provenientes da diluição de custos e despesas fixos sobre o crescimento da receita.

Despesas Operacionais e Margem EBITDA (em milhões de reais)

1,4
2,4

3,7
1,9

3,0
5,4 5,7 6,0 6,3 6,6 6,9 7,2 7,6 8,3

11,8%
15,6%

(-3,1%)

13,5% 10,3% 11,3% 12,6% 14,0% 15,3% 16,4% 17,3% 18,1% 18,8%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Despesas Operacionais Projetadas Despesas Operacionais Histórica
Margem EBITDA Histórica Margem EBITDA Projetada
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Capex (milhões de reais)

10 Avaliação da Deliberato

Depreciação e Capex

Principais Premissas:

► A depreciação de ativos existentes foi projetada

linearmente, de acordo com a natureza de cada ativo com

os índices históricos de depreciação.

► Para as taxas de depreciação de futuros investimentos,

foi utilizada taxa média ponderada de 17,5%, a qual foi

baseada nos ativos existentes na data-base da avaliação.

► Para projeção não foram considerados novos

investimentos no período, com base em informações da

Administração. Desta forma, o Capex é apenas referente

à manutenção dos ativos existentes, projetado como

100% de reinvestimento da depreciação, com o objetivo

de manter a estrutura existente necessária para suporte

do crescimento considerado.

► Em 2020, a depreciação e o Capex apresentam queda

em relação a receita devido ao término da vida útil dos

equipamentos de informática.

Depreciação (milhões de reais)

0,13 0,15 

0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 

0,5% 0,4%

0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1%

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Capex Projetado % da Receita Líquida

0,13 
0,17 

0,07 0,06 0,07 0,09 0,09 0,07 0,07 0,08 

0,5% 0,5%

0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1%

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Depreciação Projetada % da Receita Líquida

A Depreciação e o Capex de 2018 consideram 9 meses entre abril e dezembro.

Dashboard 7 Avaliação Econômico - Financeira 

1 Sumário Executivo 8 Macroeconomia

2 Transações e Considerações Gerais 9 Análise do Mercado

3 Conclusões Artigo 256 10 Avaliação da Deliberato

4 Patrimônio Líquido a Valor de Mercado 11 Avaliação da InSitus

5 Limitações Gerais 12 Apêndice

6  Anexos



Diagnósticos da América S/A | Página 76 de 101

05 de Junho de 2019

Capital de Giro Líquido (milhões de reais)

10 Avaliação da Deliberato

Capital de Giro Líquido

Principais Premissas:

► Para a projeção do capital de giro líquido, as premissas

consideradas foram baseadas nas demonstrações financeiras

históricas da Deliberato e em informações fornecidas pela

Administração.

► Calculamos os indicadores das projeções do capital de giro líquido

para cada item do ativo e passivo operacional, com base em

premissas selecionadas na data-base da avaliação, da receita

operacional líquida, custos e despesas operacionais, de acordo

com a natureza de cada conta;

► As variações de capital de giro líquido na perpetuidade foram

projetadas conforme balanço patrimonial estimado para a

perpetuidade, com um crescimento de 5,5%, equivalente à

expectativa de inflação e crescimento da economia brasileira.

Drivers de Capital de Giro Líquido

Conta Driver 2015 2016 2017 Mar-2018 Premissa 

Usos

Contas a receber d ROL 122 119 84 68 90

Impostos a recuperar d ROL 3 2 - 6 1

Adiantamentos d ROL - 0 5 1 3

Fontes

Contas a pagar d CPV 38 40 34 32 37

Tributos e  

contribuições a  

recolher

d CPV 14 14 12 11 13

Obrigações 

Trabalhistas
D Desp 48 41 31 35 36

Parcelamento de 

tributos
d ROL - 1 6 12 3

3,2
4,5 4,8 5,2 5,7 6,1 6,6 7,0 7,5 8,4

10,0% 13,1% 13,2% 13,4% 13,6% 13,7% 13,9% 14,0% 14,1% 14,2%

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Capital de Giro Líquido Projetado % sobre a Receita Líquida
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Taxa de Desconto | WACC

Notas:

[1] Fonte: Capital IQ

[2] Fonte: EY LLP - O prêmio de risco de mercado é baseado no prêmio de risco histórico e expectativas de prêmio de risco futuro

[3] Fonte: Federal Reserve (média histórica de 6 meses dos T-bonds de 20 anos) 

[4] Fonte: JP Morgan EMBI + (média histórica de 6 meses) 

[5] Baseado em 30,0% do CAPM para refletir os riscos inerentes ao business da empresa

[6] Fonte: Banco Central do Brasil e Business Monitor International

[7] Baseado na taxa Selic de longo prazo divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN)

[8] Com base na estrutura de capital média das empresas comparáveis selecionadas. Fonte: Capital IQ 

[9] Com base no regime de lucro real e na Legislação Brasileira

Custo do 

Capital 

Próprio

(Ke)

Custo da 

dívida

(Kd)

Beta desalavancado

0,731

Prêmio de risco de mercado

6,0% 2

Prêmio de risco país

2,4% 4

Prêmio de risco específico

3,6%5

Custo da dívida

7,9% 7

Custo do capital próprio

15,8% 8

Custo da dívida líquido de 

impostos

5,2% 9

WACC

14,2%

Taxa livre de risco (RF USA)

2,8% 3

84,4%

Diferencial de inflação

1,9% 6

15,6%
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Ativos e Passivos Não Operacionais e Dívida Líquida (em 

milhares)
Perpetuidade

Composição da Perpetuidade e Itens não operacionais (em milhões)

10 Avaliação da Deliberato

Perpetuidade e itens não operacionais

► Para o cálculo da perpetuidade, foi considerado o fluxo de caixa do

ano terminal, acrescido do crescimento (g), de 5,5%, equivalente à

expectativa da inflação de longo prazo e crescimento real de

empresas comparáveis do setor.

► O cálculo da perpetuidade é obtido através do Gordon’s growth

model, conforme demonstrado a seguir:

Fluxo de caixa 

Terminal
Cap. rate

Valor presente da perpetuidade

Fator de 

desconto do 

último período

Cap. rate = Taxa de desconto – g

Ativos não operacionais Passivos não operacionais

Parcelamento de 

Tributos LP (506)

Obrigações 

Trabalhistas LP (385)

Total (891)

Dívida Líquida

Empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo (2.478)

Total (2.478)

Caixa e Equivalentes 1

Aplicações Financeiras 20

Total 21

14,3

37,4
34,1

23,1

0,02 (0,8) (2,4)

-

Σ | fluxo de caixa 
descontado do 

período explícito

Valor presente da
perpetuidade

Valor operacional Ativos não
operacionais

líquido

Passivos não
operacionais

líquido

Dívida líquida Valor do negócio
(arredondado)
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Fonte: EY

Conclusão

Com base nas informações analisadas e nas premissas descritas

neste Relatório, nossa avaliação resultou em uma estimativa de

valor justo de R$ 34,1 milhões para 100% da Deliberato na Data

Base de 31 de março de 2018.

Os resultados obtidos usando a metodologia FCD são relevantes no

contexto da avaliação, dado que:

► As premissas de crescimento e rentabilidade estão alinhadas com os

dados históricos e as perspectivas de mercado da Deliberato;

► Os parâmetros de avaliação são consistentes com o tamanho e a

expectativa de longo prazo da Deliberato;

► O método FCD representa melhor o valor de uma empresa com base

em sua rentabilidade futura (Abordagem de Renda).

A estimativa de valor não considera possíveis contingências,

insuficiências ou superveniências ativas ou passivas que não estejam

registradas na posição patrimonial da Empresa fornecida

pela Administração. Devido a isso, os resultados apresentados não

consideram o seu efeito, caso existam.

Valores concluídos R$ mil

Σ | Valor Presente do Fluxo de Caixa 14.322

Valor presente da perpetuidade 23.111

Valor da Empresa (EV) 37.432

Ativos não operacionais 21

Passivos não operacionais (891)

Dívida Líquida (2.478)

Valor do Negócio (arredondado) 34.100

Com base nas informações recebidas e nos trabalhos realizados, nossa

avaliação resultou em uma estimativa de valor justo de aproximadamente

BRL 34.100 (trinta e quatro milhões e cem mil Reais) para a Deliberato na

Data Base de 31 de março de 2018, como mostrado abaixo:

R$ milhões

10 Avaliação da Deliberato

Conclusão
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11 Avaliação da InSitus

Visão Geral da Empresa

Descrição da Empresa

► A inSitus Genética é um laboratório especializado em hematologia e oncologia, realizando

testes na área de citogenética tumoral, citogenética molecular, citogenética constitucional,

citogenética fetal e pós-natal; citometria de fluxo; biologia molecular em hematologia, biologia

molecular em oncologia e imunohistoquímica.

► No inicio, em setembro de 2005, atendia exclusivamente projetos de pesquisa e protocolos

da indústria farmacêutica, voltados ao diagnóstico de doenças onco-hematológicas.

► Após dois anos, começou a realizar apoio laboratorial para mais de 100 (cem) hospitais do

Brasil, inclusive hospitais escolas das universidades federais e estaduais.

► Atualmente, a inSitus atende a hospitais e laboratórios de medicina diagnóstica em todo

território nacional.

Fonte: Website da Empresa

Fonte: Website da Empresa
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Sumário das informações financeiras históricas

As informações financeiras históricas da InSitus foram analisadas com o

propósito de compreender as tendências dos indicadores operacionais da

Empresa. A Administração nos forneceu as informações financeiras auditadas

compreendendo os anos fiscais de 2015 a 2017 e os balancetes gerenciais

até março de 2018. As tabelas à esquerda resumem a performance histórica

recente da Empresa.

Sumário das informações financeiras históricas

As contas consideradas para o Capital de Giro Líquido da Empresa são:

• Ativo: caixa e equivalentes de caixa, contas a receber de clientes,

impostos a recuperar, e adiantamentos.

• Passivo: fornecedores, tributos e contribuições a recolher, e obrigações

trabalhistas.

Destaques:

• Diminuição em contas a receber de $59K registrada no 1º trimestre/18.

Ajuste realizado pela administração para regularização do saldo.

• Provisão de férias e 13º no montante de $164K reconhecidos como

Obrigações Trabalhistas no 1º trimestre/18. Ajuste realizado pela

administração para regularização do saldo.

Informações Financeiras Históricas

Fonte: Demonstrações Financeiras da Empresa

Balanço Patrimonial (em milhares de reais)
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Sumário das informações financeiras históricas

A receita operacional da InSitus é majoritariamente proveniente de exames e

atendimentos para hospitais e laboratórios de medicina diagnóstica.

Apesar de um crescimento da receita de 38,9% entre 2015 e 2016, de 2017 até

março de 2018 a empresa teve um decréscimo médio de -2,1%, devido a fatores

macroeconômicos.

A retração das vendas impactou a margem bruta da Empresa de forma negativa

no período, variando de 39,3% em 2015 para 28,9% em 2017.

A margem EBITDA apresentou uma diminuição no período histórico, partindo de

28,4% em 2015 até atingir 15,9% em 2017, devido aos fatores já citados acima.

As métricas de 2018 estão destoando do resto do período histórico devido a

ajustes de contas feitos pré aquisição, que já foram discutidos com a

Administração. Estes valores não representam a operação normal da Empresa.*

Informações Financeiras Históricas

Fonte: DASA

* Não foi possível separar os valores não recorrentes da DRE de mar-18.

** Os valores de 2018 representam uma anualização  do que já foi realizado 

nos três primeiros meses do ano.

***  Os  resultados de 2016 e 2017 acima representados refletem os valores 

apresentados no relatório de due dilligence.

DRE (em milhares de reais)

**

*** ***

**
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Receita Líquida Total (em milhões de reais)

11 Avaliação da InSitus

Receita Líquida

Principais Premissas:

► A receita operacional da InSitus é composta majoritariamente por exames e atendimentos para hospitais e laboratórios de medicina diagnóstica.

Em média, 92% de sua receita provem de hospitais, convênios médicos e setor público, 6% de indústria farmacêutica e 1% de planos particulares.

► Entre 2015-2016, a receita líquida cresceu 38,9% em razão da internalização de testes de biologia molecular em onco-hematologia. Até então,

esses testes eram terceirizados e a Empresa não tinha controle do analítico e pós analítico, o que resultava em margens reduzidas.

► No ano de 2018, a projeção da receita líquida foi baseada no crescimento do business plan fornecido pela Administração.

► Entre 2019-2022, a receita operacional líquida foi projetada de acordo com o crescimento dos gastos com saúde no Brasil, segundo estudo

publicado pelo The Economist Intelligence Unit, conforme gráfico demonstrado na sessão Analise do Setor.

► Após este período, de 2023 a 2027, o crescimento da receita líquida foi projetado de forma linear até atingir o percentual de 5,5%, que representa o

crescimento da perpetuidade de acordo com as expectativas para a inflação brasileira de longo-prazo dvulgada pelo BACEN e crescimento real de

1,5%, conforme perspectiva de crescimento de empresas brasileiras que operam no mesmo setor.

► Os impostos sobre a receita bruta foram projetados como sendo 5,8%, que representa a média histórica entre 2015 e 2017

► Entre 2015 e 2018, a Empresa realizou em média 16 mil exames ao ano. Tendo em vista as premissas descritas acima, o volume de exames

atinge 18,7 mil em 2027. Segundo a Administração, considerando a estrutura atual da Empresa, a InSitus pode atender até 20 mil de exames por

ano sem necessidade de grandes investimentos em infraestrutura.

4,1
5,7 5,5

1,4

4,4 6,2 6,6 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,6

38,9%

4,0%

7,6%
6,1% 6,7% 6,9% 6,6% 6,3% 6,0% 5,7% 5,5%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Receita Líquida Projetada Receita Líquida Histórica Crescimento Histórico Crescimento Projetado

(4,2%)
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Principais Premissas:

► Os custos da InSitus acima demonstrados representam os custos da operação e foram segregados entre fixos e variáveis;

► Os custos fixos são compostos por gastos com mão de obra e representam uma média de 10,0% dos custos operacionais. Estes custos foram

projetados de acordo com a expectativa de inflação brasileira divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN).

► Os custos variáveis são compostos por custos com correios e malotes, serviço de entrega, material de uso laboratorial, e despesas de serviço

hospitalar e representam uma média de 90,0% dos custos operacionais. Estes custos foram projetados de acordo com o percentual de

crescimento da receita operacional líquida;

► Dessa forma, os custos operacionais totais foram projetados entre 2018 e 2027 representando em media de 71,0% da receita operacional líquida.

► A queda da margem em 2018 pode ser explicada por uma porcentagem maior de custos excepcionais pré aquisição já discutidos com a

Administração.

► A partir de 2019, os ganhos foram normalizados a níveis usuais da Empresa. O ganho de margem após 2019 é proveniente da diluição de custos

fixos sobre o crescimento da receita, tendo em vista a classificação acima mencionada.

11 Avaliação da InSitus

Custos Operacionais e Margem Bruta

Custos Operacionais e Margem Bruta (em milhões de reais)

2,5 
4,0 3,9 

1,1 

3,1 4,5 4,7 5,0 5,3 5,6 6,0 6,3 6,7 7,4 

39,3%

31,1%
27,3% 27,8% 28,0% 28,4% 28,8% 29,1% 29,4% 29,6% 29,9% 30,0%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Custo Operacionais Projetados Custo Operacionais Históricos Margem Bruta Histórica Margem Bruta Projetada

31,8%
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11 Avaliação da InSitus

Despesas Operacionais e Margem EBITDA

Principais Premissas:

► As despesas operacionais são segregadas entre despesas gerais e administrativas e tributárias, que são divididas entre fixas e variáveis;

► As despesas operacionais fixas foram projetadas de acordo com a expectativa de inflação brasileira divulgada pelo Banco Central do Brasil

(BACEN), enquanto as despesas operacionais variáveis foram projetadas de acordo com o percentual de crescimento da receita operacional

líquida;

► Dessa forma, as despesas gerais e administrativas foram projetadas a uma média de 10,6% da receita operacional líquida e as despesas

tributárias a uma média de 0,3% da receita operacional líquida.

► Assim como ocorre na margem bruta, para 2019 o nível de despesas foi normalizado de forma a refletir o nível de gastos usual da Empresa.

► A partir de 2019, os ganhos de margem são provenientes da diluição de custos e despesas fixos sobre o crescimento da receita.

Despesas Operacionais e Margem EBITDA (em milhões de reais)

20,1%

0,5 

0,8 0,7 

0,2 

0,5 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1 

28,4%
17,1% 15,9% 16,2% 16,6% 17,2% 17,7% 18,2% 18,7% 19,1% 19,4% 19,7%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Despesas Operacionais Projetadas Despesas Operacionais Histórica
Margem EBITDA Histórica Margem EBITDA Projetada

15,9%
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Capex (milhões de reais)

11 Avaliação da InSitus

Depreciação e Capex

Depreciação (milhões de reais)

0,06 
0,07 0,08 

0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 

1,4%
1,2% 1,2%

0,8% 0,7% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8%

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Depreciação Projetada % da Receita Líquida

0,06 
0,07 0,07 

0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 

1,3%
1,1% 1,1%

0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,8%

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Capex Projetado % da Receita Líquida

Principais Premissas:

► A depreciação de ativos existentes foi projetada

linearmente, de acordo com a natureza de cada ativo com

os índices históricos de depreciação.

► Para as taxas de depreciação de futuros investimentos, foi

utilizada taxa média ponderada de 7,5%, a qual foi

baseada nos ativos existentes na data-base da avaliação.

► Para projeção não foram considerados novos

investimentos no período, com base em informações da

Administração. Desta forma, o Capex é apenas referente

à manutenção dos ativos existentes, projetado como

100% de reinvestimento da depreciação, com o objetivo

de manter a estrutura existente necessária para suporte

do crescimento considerado.

► Em 2021, a depreciação e o Capex apresentam queda em

relação a receita devido ao término da vida útil da licença

de uso de software.

A Depreciação e o Capex de 2018 consideram 9 meses entre abril e dezembro.
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Capital de Giro Líquido (milhões de reais)
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Capital de Giro Líquido

Principais Premissas:

► Para a projeção do capital de giro líquido, as premissas

consideradas foram baseadas nas demonstrações financeiras

históricas da InSitus e em informações fornecidas pela

Administração.

► Calculamos os indicadores das projeções do capital de giro líquido

para cada item do ativo e passivo operacional, com base em

premissas selecionadas na data-base da avaliação, da receita

operacional líquida, custos e despesas operacionais, de acordo

com a natureza de cada conta;

► As variações de capital de giro líquido na perpetuidade foram

projetadas conforme balanço patrimonial estimado para a

perpetuidade, com um crescimento de 5,5%, equivalente à

expectativa de inflação e crescimento da economia brasileira.

Drivers de Capital de Giro Líquido

Conta Driver 2015 2016 2017 Mar-2018 Premissas

Usos

Caixa e equivalentes de    

caixa
% ROL 0,5% 0,9% 1,7% 1,8% 1,3%

Contas a receber de 

clientes
d ROL 62 32 17 10 25

Impostos a recuperar d ROL 21 15 0,1 0,1 15

Adiantamentos d ROL 26 31 42 2 36

Fontes

Fornecedores d CPV 38 30 7 17 18

Tributos e contribuições a 

recolher
d G&A 131 131 203 191 155

Obrigações trabalhistas d G&A 44 39 38 157 39

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

12,8% 12,9% 13,0% 13,1% 13,2% 13,4% 13,5% 13,5% 13,6% 13,7%

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Capital de Giro Líquido Projetado % sobre a ROL Projetado
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11 Avaliação da InSitus

Taxa de Desconto | WACC

Notas:

[1] Fonte: Capital IQ

[2] Fonte: EY LLP - O prêmio de risco de mercado é baseado no prêmio de risco histórico e expectativas de prêmio de risco futuro

[3] Fonte: Federal Reserve (média histórica de 6 meses dos T-bonds de 20 anos) 

[4] Fonte: JP Morgan EMBI + (média histórica de 6 meses) 

[5] Baseado em 40,0% do CAPM para refletir os riscos inerentes ao business da Empresa 

[6] Fonte: Banco Central do Brasil e Business Monitor International

[7] Baseado na taxa Selic de longo prazo divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN)

[8] Com base na estrutura de capital média das empresas comparáveis selecionadas. Fonte: Capital IQ 

[9] Com base no regime de lucro presumido e na Legislação Brasileira

Custo do 

Capital 

Próprio

(Ke)

Custo da 

dívida

(Kd)

Beta desalavancado

0,731

Prêmio de risco de mercado

6,0% 2

Prêmio de risco país

2,4% 4

Prêmio de risco específico

5,0%5

Custo da dívida

7,9% 7

Custo do capital próprio

17,45% 8

Custo da dívida líquido de 

impostos

7,9% 9

WACC

16,0%

Taxa livre de risco (RF USA)

2,8% 3

84,4%

Diferencial de inflação

1,9% 6

15,6%

Dashboard 7 Avaliação Econômico - Financeira 

1 Sumário Executivo 8 Macroeconomia

2 Transações e Considerações Gerais 9 Análise do Mercado

3 Conclusões Artigo 256 10 Avaliação da Deliberato

4 Patrimônio Líquido a Valor de Mercado 11 Avaliação da InSitus

5 Limitações Gerais 12 Apêndice

6  Anexos



Diagnósticos da América S/A | Página 90 de 101

05 de Junho de 2019

Ativos e Passivos Não Operacionais e Dívida Líquida (em 

milhares)

Perpetuidade

Composição da Perpetuidade e Itens não operacionais (em milhões de reais)

11 Avaliação da InSitus

Perpetuidade e itens não operacionais

► Para o cálculo da perpetuidade, foi considerado o fluxo de caixa do

ano terminal, acrescido do crescimento (g), de 5,5%, equivalente à

expectativa da inflação de longo prazo e do crescimento real de

empresas compráveis do mesmo setor.

► O cálculo da perpetuidade é obtido através do Gordon’s growth

model, conforme demonstrado a seguir:

Fluxo de caixa 

Terminal
Cap. rate

Valor presente da perpetuidade

Fator de 

desconto do 

último período

Cap. rate = Taxa de desconto – g

Aplicações Financeiras 2

Total 2

Ativos não operacionais Passivos não operacionais

Dividendos a Pagar (79)

Parcelamento de 

Tributos (179)

Total (258)

Dívida Líquida

Empréstimos e financiamentos (75)

Total (75)

3,9

7,9 7,5

3,9

0,002 (0,2) (0,07)

Σ | fluxo de caixa 
descontado do 

período explícito

Valor presente da
perpetuidade

Valor operacional Ativos não
operacionais

líquido

Passivos não
operacionais

líquido

Dívida líquida Valor do negócio
(arredondado)
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Fonte: EY

Conclusão

Com base nas informações analisadas e nas premissas descritas

neste Relatório, nossa avaliação resultou em uma estimativa de

valor justo de R$ 7,5 milhões para 100% da InSitus na Data Base

de 31 de março de 2018.

Os resultados obtidos usando a metodologia FCD são relevantes no

contexto da avaliação, dado que:

► As premissas de crescimento e rentabilidade estão alinhadas com os

dados históricos e as perspectivas de mercado da InSitus;

► Os parâmetros de avaliação são consistentes com o tamanho e a

expectativa de longo prazo da InSitus;

► O método FCD representa melhor o valor de uma empresa com base

em sua rentabilidade futura (Abordagem de Renda).

A estimativa de valor não considera possíveis contingências,

insuficiências ou superveniências ativas ou passivas que não estejam

registradas na posição patrimonial da Empresa fornecida

pela Administração. Devido a isso, os resultados apresentados não

consideram o seu efeito, caso existam.

Fonte: EY

Valores concluídos R$ mil

Σ | Valor Presente do Fluxo de Caixa 3.913

Valor presente da perpetuidade 3.963

Valor da Empresa (EV) 7.876

Ativos não operacionais 2

Passivos não operacionais (258)

Dívida Líquida (75)

Valor do Negócio (arredondado) 7.500

Com base nas informações recebidas e nos trabalhos realizados, nossa

avaliação resultou em uma estimativa de valor justo de aproximadamente

BRL 7.500 mil (sete milhões e quinhentos mil Reais) para a InSitus na Data

Base de 31 de março de 2018, como mostrado abaixo:

11 Avaliação da InSitus

Conclusão

R$ milhões
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12.1 Premissas Macro

Dashboard 7 Avaliação Econômico - Financeira 

1 Sumário Executivo 8 Macroeconomia

2 Transações e Considerações Gerais 9 Análise do Mercado

3 Conclusões Artigo 256 10 Avaliação da Deliberato

4 Patrimônio Líquido a Valor de Mercado 11 Avaliação da InSitus

5 Limitações Gerais 12 Apêndice

6  Anexos



Diagnósticos da América S/A | Página 94 de 101

05 de Junho de 2019

12 Apêndice

12.2 DRE - Deliberato
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12.3 DRE - InSitus
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12.4 Fluxo de Caixa - Deliberato
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12.5 Fluxo de Caixa - InSitus
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12.6 WACC - Deliberato
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12.7 WACC - InSitus
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12.8 Empresas Comparáveis
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