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Diagnósticos da América S.A. (“DASA” ou “Administração”)

Av. Juruá, Nº 434 – Alphaville Industrial – São Paulo – SP – CEP: 06455-010

Conforme solicitação de V. Sa., a Crowe Macro Consultoria Empresarial Ltda. (doravante denominada “Crowe”) apresenta o laudo de avaliação (“Laudo”)

contendo a avaliação dos procedimentos aplicáveis ao Artigo 256 da Lei 6.404/76 (Lei das S.A.) no contexto da transação de aquisição de 100% das ações

da Ruggeri & Piva Ltda. (“Ruggeri”), Maringá Medicina Nuclear Ltda. (“Maringá”), Laboratório de Anatomia Patológica e Citopatologia São Camilo Ltda.

(“São Camilo”) e Aliança Biotecnologia Ltda. (“Aliança”) (“Transação”) (doravante denominadas em conjunto “Grupo São Camilo” ou “Grupo de Empresas”),

em 19 de dezembro de 2018.

A fim de atender os requisitos do Artigo 256 da Lei 6.404/76 (Lei das S.A.), efetuamos as analises de representatividade do investimento (inciso I) e do

preço médio da cota (inciso II), sendo que os resultado destas analises estão apresentadas neste Laudo.

Agradecemos a oportunidade de colaborar com a Diagnósticos da América S.A. e a atenção dispensada pelos seus colaboradores em apoio a execução

dos nossos trabalhos.

Atenciosamente,

São Paulo, 31 de outubro de 2019

Marcelo Tommasi

Sócio - Crowe Macro GCA Consultoria Empresarial Ltda

Av. Paulista, 2313 – 9º andar – Bela Vista - São Paulo – SP – CEP 01311-300
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Introdução

Objetivo

O objetivo dos serviços prestados pela Crowe foi efetuar a avaliação dos procedimentos aplicáveis ao Artigo 256 da Lei 6.404/76 (“LSA”) com respeito à

aquisição do Grupo São Camilo pela DASA.

Escopo do trabalho

O desenvolvimento do trabalho incluiu:

▪ Levantamento de dados do Grupo São Camilo, informações e análises da Administração prévias ao fechamento da Transação;

▪ Conferencias com a Administração para entendimentos de certos aspectos do Grupo São Camilo e da Transação;

▪ Levantamento de dados do ambiente de negócios e macroeconômicos na data da transação para fins de avaliação econômico financeira;

▪ Elaboração do modelo de avaliação financeira com intuito de subsidiar a análise dos quesitos previstos no artigo 256 da LSA;

▪ Compilação e análise dos dados fornecidos a respeito do Grupo São Camilo e aplicação dos procedimentos previstos no artigo 256 da LSA.

As análises apresentadas neste Laudo foram desenvolvidas por profissionais da Crowe com informações fornecidas pela Administração da DASA e do

Grupo São Camilo e por fontes de terceiros públicas ou privadas.

A avaliação aqui apresentada tomou como base a posição patrimonial do Grupo São Camilo na sua data-base, e as informações obtidas anteriormente à

data de emissão desta. Como o trabalho visa a refletir as perspectivas das partes envolvidas à época da Transação, eventos subsequentes entre a data-

base e a data de elaboração desta avaliação não foram considerados em nossa projeções, em especial sinergias capturadas na integração do Grupo São

Camilo com a DASA.

Arcabouço do artigo 256 da Lei 6.404/76

Os procedimentos dispostos no Artigo 256 da Lei 6.404, de 15 de Dezembro de 1976, preveem os limites para o qual a Compradora deverá convocar seus

acionistas para deliberar sobre uma aquisição. A texto do artigo em questão observa que:

“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 do 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.
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Introdução

Arcabouço do artigo 256 da Lei 6.404/76 (continuação)

§ 1º A proposta ou o contrato de compra, acompanhado de laudo de avaliação, observado o disposto no art. 8º, §§ 1º e 6º, será submetido à prévia

autorização da assembleia–geral, ou à sua ratificação, sob pena de responsabilidade dos administradores, instruído com todos os elementos necessários à

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

§ 2º Se o preço da aquisição ultrapassar uma vez e meia o maior dos três valores de que trata o inciso II do caput, o acionista dissidente da deliberação da

assembleia que aprovar terá o direito de retirar-se da companhia mediante reembolso do valor de suas ações, nos termos do art.137, observado o disposto

em seu inciso II. (redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997).”

Adicionalmente, foram considerados os conteúdos dos artigo 183, 187, 247, 248 e 254 para fins de determinação dos parâmetros de consulta a

Assembleia-Geral da DASA em virtude da aquisição do Grupo São Camilo.
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Introdução

Limitação de responsabilidade

As análises contidas neste Laudo, em especial as projeções utilizadas na avaliação do item (c) do inciso II, estão baseadas em previsões fundamentadas

em premissas operacionais e financeiras estimadas pela Crowe com base em informações obtidas junto a Administração da DASA e do Grupo São Camilo.

Entretanto, estas previsões estão sujeitas a incertezas, decorrentes de diversos fatores mercadológicos e técnicos, que estão fora do controle da Crowe,

tais como (mas não limitando-se a estes): (i) dinâmica de oferta e demanda na cadeia produtos e serviços oferecidos pelo Grupo São Camilo; (ii) mudanças

regulatórias, tributárias e de politica econômica do Governo Brasileiro; (iii) alterações nas condições macroeconômicas, e outros fatores inerentes ao

negócio do Grupo São Camilo. A ocorrência de fatos divergentes em relação as premissas adotadas nas previsões financeiras utilizadas em nossa

avaliação podem impactar, de forma relevante, os resultados de nossa avaliação, conforme expressos neste material. Desta forma, a Crowe não presta

qualquer representação ou garantia em relação a tais previsões. Este documento é necessariamente baseado nas condições econômicas, financeiras,

mercadológicas, técnicas, entre outras condições, vigentes na data de sua elaboração.

A Crowe não emite uma opinião sobre a probabilidade de realização das premissas utilizadas neste trabalho, assim como não emite opinião quanto à

probabilidade de que qualquer valor projetado efetivamente se realize. Qualquer aconselhamento, opinião ou recomendação emitida por nós, em relação

aos serviços realizados, não deverá ser considerado como uma garantia da determinação ou previsão de eventos ou circunstâncias futuras.

Ressalta-se que é da natureza de modelos financeiros de avaliação que toda e qualquer premissa altera o valor obtido para a empresa ou negócio que está

sendo avaliado. Tais possibilidades não constituem vício da avaliação e são reconhecidos pelo mercado como parte da natureza do processo de avaliação

de uma empresa. Dessa forma, é impossível para a Crowe, na condição de avaliador, se responsabilizar ou ser responsabilizada por eventuais

divergências entre os resultados futuros projetados e aqueles efetivamente verificados a posterior, em virtude de variações nas condições de mercado e de

negócio da empresa avaliada.

É importante ressaltar que não foi aplicado nenhum processo de auditoria nas informações fornecidas para a realização desta avaliação. Neste sentido, ao

executar os seus trabalhos, a Crowe não expressa nenhum parecer formal ou qualquer forma de garantia em relação às demonstrações financeiras.

A Crowe não tem responsabilidade de atualizar este Laudo para eventos e circunstâncias que ocorram após a data-base. Nenhuma investigação foi

efetuada sobre os títulos de propriedade do Grupo São Camilo, nem verificações da existência de ônus ou gravames.

Nenhum dos sócios ou profissionais da equipe Crowe que participou no desenvolvimento e elaboração deste trabalho tem qualquer interesse financeiro na

DASA ou no Grupo São Camilo, caracterizando desta forma a sua independência. Os honorários estimados para execução deste trabalho não foram

baseados, e tampouco tem qualquer relação, com os resultados apresentados neste Laudo.

Este Laudo, as suas estimativas/expectativas, bem como as conclusões apresentadas é para uso exclusivo da DASA. Este Laudo não poderá ser

distribuído em partes. Qualquer usuário deste Laudo deve estar ciente das condições que nortearam este trabalho, bem como a situação macroeconômica

do Brasil e do Mercado que a Transação estava inserida.



© 2019 Crowe Global 88

Contexto da Transação
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Perfil

O Grupo São Camilo é um conjunto de empresas de exames laboratoriais

com sua sede localizada na cidade de Maringá – PR, que são é composto

pelas seguintes empresas:

• Ruggeri & Piva Ltda.;

• Maringá Medicina Nuclear Ltda.;

• Laboratório de Anatomia Patológica Citopatologia São Camilo Ltda.;

• Aliança Biotecnologia Ltda.

O Grupo São Camilo possui atualmente cerca de 400 profissionais, dos

quais 50 profissionais são médicos, bioquímicos, biólogos, dentre outras

formações.

Atualmente conta com 10 unidades de atendimento na cidade de Maringá e

possui acordo com os principais convênios e empresas do país.

Serviços

O Grupo São Camilo realiza exames de Diagnóstico por Imagem,

Anatomia Patológica, Citologia, Imuno-histoquímica, dentre outros.

Os principais exames oferecidos pela companhia são:

Principais convênios atendidos:

• Cintilografia

• Densitometria Óssea

• RAIOS-X

• Ressonância Magnética Diagnóstica

• Tomografia Computadorizada Diagnóstica

• Infectologia

• Distúrbios Genéticos

• Oncologia

• Perfis Genéticos

• Ultrassonografia

Perfil do Grupo São Camilo
Panorama geral

Matriz - Maringá

R. Santos Dumont, 3430 - Zona 01, Maringá - PR,

87013-050
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Conforme informações disponibilizadas pela administração da DASA, abaixo apresentamos o quadro de participação em número de cotas dos sócios do

Grupo São Camilo na data da Transação:

Perfil do Grupo São Camilo
Estrutura Societária

Cotista Aliança Maringá Ruggeri São Camilo

Ademar Lucas Junior - 966.797 - -

Antonio Fiel Cruz Junior 32.400 2.022.987 - -

Elaine Mika Kamikawa - 102.797 - -

Izabella Maia Ruggeri 5.394 - - -

João Marcelo Moraes Falavigna - 2.022.797 - -

João Pedro Jock Piva 32.400 - 248.056 -

Karen Izumi Takeda De Sá 32.400 - - -

Karina Maia Ruggeri Donida 21.612 - 124.028 -

Lai Pon Meng - 1.015.028 - -

Léo Sérgio Maia Ruggeri 5.394 486.797 124.028 -

Léo Sérgio Ruggeri - 2.022.797 2.232.500 435.900

Sérgio Piva - 960.000 2.232.500 435.900

Valério Américo Balani 32.400 - - -

Total de cotas 162.000 9.600.000 4.961.112 871.800

Fonte: DASA
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As informações financeiras das empresas do Grupo São Camilo foram analisadas com objetivo de compreender os seus indicadores financeiros

individuais e o comportamento da sua estrutura de receitas, custos e despesas. A seguir, apresentamos um sumário das informações financeiras

fornecidas para nossa análise para cada empresa do Grupo São Camilo.

Contexto financeiro do Grupo São Camilo

Balanço Patrimonial (R$ mil) 2016H 2017H 2018H

Ativo 502 557 586

Ativo Circulante 128 152 306

Caixa e bancos 78 63 56

Reserva de Caixa (1) 48 17

Contas a receber 39 30 171

Outros ativos circulantes 12 11 62

Ativo Não Circulante 374 406 280

Intangível 10 12 10

Imobilizado 702 812 819

( - ) Depreciação acumulada (338) (418) (505)

( - ) Ajuste de Inventário - - (44)

Passivo 502 557 586

Passivo Circulante 439 746 841

Empréstimos e Financiamentos - - 308

Fornecedores/Outras contas a pagar 285 391 168

Obrigações trabalhistas 75 178 176

Obrigações tributárias 79 94 33

Outras Obrigações - 84 156

Passivo Não Circulante - 131 -

Provisão Contingências - - -

Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo - 131 -

Patrimônio Líquido 63 (320) (256)

Capital Social 7 7 162

( - ) Ajuste de Inventário - - (44)

Lucros/ Prejuízos Acumulados 56 (327) (373)

Demonstração de Resultados (R$ mil) 2016H 2017H 2018H

Receita Bruta 3.877 3.718 3.716

(-) Devoluções - - -

(-) Tributos (220) (226) (368)

(=) Receita Liquida 3.657 3.491 3.348

(-) Custo do Serviços Prestados (896) (921) (843)

(=) Margem Bruta 2.761 2.571 2.505

(-) Despesas Operacionais (2.446) (2.662) (2.558)

Despesas com Pessoal (1.247) (1.494) (1.405)

Despesas Gerais (1.179) (1.131) (1.099)

Despesas Tributárias (20) (37) (54)

(=) EBITDA 315 (92) (53)

(-) Depreciação (76) (82) (89)

(=) EBIT 239 (174) (141)

(+/-) Resultado Financeiro (20) (17) (88)

(+/-) Outras rec/desp não operacionais 24 49 181

(=) EBT 243 (141) (48)

(-) Imposto de Renda e Contribuição Social (251) (242) -

(=) Resultado líquido (8) (383) (48)

Empresa: Aliança
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Balanço Patrimonial (R$ mil) 2016H 2017H 2018H

Ativo 9.800 10.363 8.659

Ativo Circulante 3.219 3.465 4.272

Caixa e bancos 906 662 200

Reserva de Caixa

Contas a receber 134 239 2.000

Outros ativos circulantes 2.179 2.563 2.072

Ativo Não Circulante 6.581 6.898 4.387

Intangível 46 33 19

Imobilizado 12.513 14.131 14.031

( - ) Depreciação acumulada (5.977) (7.265) (8.429)

( - ) Ajuste de Inventário - - (1.234)

Passivo 9.800 10.363 8.659

Passivo Circulante 5.175 4.678 2.854

Empréstimos e Financiamentos 169 841 517

Fornecedores/Outras contas a pagar 336 692 981

Obrigações trabalhistas 266 671 879

Obrigações tributárias 57 73 89

Outras Obrigações 4.347 2.400 388

Passivo Não Circulante 2.602 2.243 2.033

Provisão Contingências - - -

Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo 2.602 2.243 2.033

Patrimônio Líquido 2.023 3.442 3.772

Capital Social 5.370 7.700 9.600

( - ) Ajuste de Inventário - - (1.234)

Lucros/ Prejuízos Acumulados (3.347) (4.258) (4.594)

Demonstração de Resultados (R$ mil) 2016H 2017H 2018H

Receita Bruta 16.308 18.321 21.197

(-) Devoluções - - -

(-) Tributos (750) (846) (1.197)

(=) Receita Liquida 15.558 17.475 20.000

(-) Custo do Serviços Prestados (1.624) (2.240) (2.158)

(=) Margem Bruta 13.934 15.235 17.841

(-) Despesas Operacionais (12.579) (14.987) (17.315)

Despesas com Pessoal (4.463) (5.790) (6.425)

Despesas Gerais (8.068) (9.148) (10.831)

Despesas Tributárias (48) (48) (59)

(=) EBITDA 1.355 248 527

(-) Depreciação (1.386) (1.301) (1.467)

(=) EBIT (31) (1.052) (940)

(+/-) Resultado Financeiro (177) (62) (264)

(+/-) Outras rec/desp não operacionais 32 209 1.104

(=) EBT (175) (905) (101)

(-) Imposto de Renda e Contribuição Social - (6) -

(=) Resultado líquido (175) (911) (101)

Empresa: Maringá

Contexto financeiro do Grupo São Camilo
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Balanço Patrimonial (R$ mil) 2016H 2017H 2018H

Ativo 6.754 4.859 4.011

Ativo Circulante 6.015 3.820 3.252

Caixa e bancos 759 774 765

Reserva de Caixa (412) (635) 6

Contas a receber 3.541 2.830 1.483

Outros ativos circulantes 2.128 851 999

Ativo Não Circulante 739 1.040 758

Intangível 4 3 3

Imobilizado 2.258 2.742 2.776

( - ) Depreciação acumulada (1.523) (1.706) (1.899)

( - ) Ajuste Inventário - - (121)

Passivo 6.754 4.859 4.011

Passivo Circulante 3.498 5.111 4.642

Empréstimos e Financiamentos 234 629 -

Fornecedores/Outras contas a pagar 1.696 2.871 2.874

Obrigações trabalhistas 1.171 1.411 1.643

Obrigações tributárias 397 200 125

Passivo Não Circulante - - 8.800

Provisão Contingências - - 8.800

Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo - - -

Receita Diferida - - -

Patrimônio Líquido 3.255 (252) (9.432)

Capital Social 3.250 3.250 4.961

( - ) Ajuste Inventário - - (121)

Lucros/ Prejuízos Acumulados 5 (3.502) (14.271)

Demonstração de Resultados (R$ mil) 2016H 2017H 2018H

Receita Bruta 37.962 38.698 38.232

(-) Devoluções - - -

(-) Tributos (1.762) (1.822) (2.160)

(=) Receita Liquida 36.200 36.877 36.072

(-) Custo do Serviços Prestados (11.596) (12.835) (11.869)

(=) Margem Bruta 24.605 24.041 24.202

(-) Despesas Operacionais (21.756) (25.404) (24.436)

Despesas com Pessoal (7.916) (9.798) (10.411)

Despesas Gerais (13.616) (15.392) (13.870)

Despesas Tributárias (224) (215) (155)

(=) EBITDA 2.848 (1.363) (233)

(-) Depreciação (181) (183) (197)

(=) EBIT 2.667 (1.546) (430)

(+/-) Resultado Financeiro 22 139 38

(+/-) Outras rec/desp não operacionais (7) (315) (8.043)

(=) EBT 2.682 (1.721) (8.435)

(-) Imposto de Renda e Contribuição Social (1.154) (1.229) (5)

(=) Resultado líquido 1.529 (2.950) (8.441)

Empresa: Ruggeri

Contexto financeiro do Grupo São Camilo
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Balanço Patrimonial (R$ mil) 2016H 2017H 2018H

Ativo 1.248 1.117 1.016

Ativo Circulante 1.164 1.052 977

Caixa e bancos 95 82 83

Reserva de Caixa (58) 373 399

Contas a receber 92 30 265

Outros ativos circulantes 1.034 567 229

Ativo Não Circulante 84 65 39

Intangível - - -

Imobilizado 459 459 483

( - ) Depreciação acumulada (375) (394) (415)

( - ) Ajuste Inventário - - (29)

Passivo 1.248 1.117 1.016

Passivo Circulante 1.155 1.136 463

Empréstimos e Financiamentos 49 - -

Fornecedores/Outras contas a pagar 1.025 1.067 233

Obrigações trabalhistas 67 52 188

Obrigações tributárias 15 17 41

Passivo Não Circulante - - -

Provisão Contingências - - -

Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo - - -

Receita Diferida - - -

Patrimônio Líquido 93 (20) 553

Capital Social 50 50 872

( - ) Ajuste Inventário - - (29)

Lucros/ Prejuízos Acumulados 43 (70) (289)

Demonstração de Resultados (R$ mil) 2016H 2017H 2018H

Receita Bruta 4.746 4.099 4.146

(-) Devoluções - - -

(-) Tributos (218) (189) (233)

(=) Receita Liquida 4.528 3.910 3.912

(-) Custo do Serviços Prestados (364) (670) (746)

(=) Margem Bruta 4.164 3.239 3.166

(-) Despesas Operacionais (3.287) (2.782) (2.954)

Despesas com Pessoal (1.742) (1.273) (1.380)

Despesas Gerais (1.534) (1.496) (1.558)

Despesas Tributárias (12) (12) (15)

(=) EBITDA 876 458 212

(-) Depreciação (31) (19) (21)

(=) EBIT 846 439 191

(+/-) Resultado Financeiro (36) 4 11

(+/-) Outras rec/desp não operacionais (485) (448) (208)

(=) EBT 325 (5) (6)

(-) Imposto de Renda e Contribuição Social (122) (107) (132)

(=) Resultado líquido 203 (112) (138)

Empresa: São Camilo

Contexto financeiro do Grupo São Camilo
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Racional

Observamos que a DASA vem implementando, ao longo dos anos recentes, uma estratégia combinada de crescimento baseada em expansão orgânica e

por aquisições, em especial para o crescimento de sua cobertura geográfica. Desta forma, a DASA deve ter considerado diversos fatores para a realização

da Transação com o Grupo São Camilo, em especial (i) o posicionamento estratégico do Grupo São Camilo e sua presença geográfica na cidade de

Maringá, bem como (ii) sua infraestrutura e linha de serviços.

Preço da transação

Em 19 de Dezembro de 2018, a DASA adquiriu 100% do capital das empresas do Grupo São Camilo, junto a seus cotistas, conforme descrito na página 10

deste Laudo, conforme o Contrato de Compra e Venda de cotas e Outras Avenças (“Contrato”). A formalização do fechamento da operação foi

documentada no Contrato na mesma data.

O preço da Transação é de R$ 100.280.000,00 (Cem milhões, duzentos e oitenta mil reais), composto da seguinte forma:

▪ Pagamento à vista no valor de R$ 85.238.000,00 (Oitenta e cinco milhões, duzentos e trinta e oito mil reais), na data de assinatura do contrato;

▪ O valor remanescente do Preço de Aquisição a ser pago em 6 (seis) parcelas anuais e consecutivas, as quais serão corrigidas pela variação do CDI,

desde a data de assinatura do contrato até a data de seu efetivo pagamento, sendo o valor das parcelas estabelecido da seguinte maneira:

• Parcela I: R$ 5.014.000,00 (Cinco milhões e quatorze mil reais), à ser paga em 19 de dezembro de 2019;

• Parcela II: R$ 2.005.600,00 (Dois milhões, cinco mil e seiscentos reais), à ser paga em 19 de dezembro de 2020;

• Parcela III: R$ 2.005.600,00 (Dois milhões, cinco mil e seiscentos reais), à ser paga em 19 de dezembro de 2021;

• Parcela IV: R$ 2.005.600,00 (Dois milhões, cinco mil e seiscentos reais), à ser paga em 19 de dezembro de 2022;

• Parcela V: R$ 2.005.600,00 (Dois milhões, cinco mil e seiscentos reais), à ser paga em 19 de dezembro de 2023;

• Parcela VI: R$ 2.005.600,00 (Dois milhões, cinco mil e seiscentos reais), à ser paga em 19 de dezembro de 2024.

Detalhes da Transação
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Conjuntura macroeconômica

Como parte de nossa análise, utilizamos indicadores macroeconômicos como componentes das projeções financeiras e cálculo da taxa de desconto

aplicada a avaliação econômico-financeira da Empresa. Abaixo segue o resumo dos indicadores utilizados:

Inflação Brasileira

A taxa de inflação adotada para a projeção de reajuste da receita foi o

IGP-M. Para os custos e despesas com salários, prestadores de serviços e

fornecedores de materiais foi o IPCA. O gráfico ao lado ilustra a trajetória

prevista para este indicador, segundo o consenso de Mercado, informado

pelo Banco Central.

Taxa Selic

A taxa de juros adotada para a projeção do reajuste das parcelas do preço

de aquisição, conforme previsto no Contrato foi estimada com base na

projeção da taxa Selic. O gráfico ao lado ilustra a trajetória prevista para

este indicador, segundo o consenso de Mercado, informado pelo Banco

Central.

Inflação Norte-americana

A taxa de inflação norte-americana adotada como componente do cálculo

da taxa de desconto foi a CPI. Utilizamos a trajetória prevista para este

indicador, segundo o consenso de Mercado, informado pelo Federal

Reserve.

Risco Soberano (“Risco Brasil”)

A taxa de prêmio pelo Risco Brasil adotada como componente do cálculo

da taxa de desconto foi o índice EMBI+. Utilizamos a trajetória prevista

para este indicador, segundo informado pelo Banco JP Morgan.
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Procedimentos de avaliação do Artigo 256 da LSA
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Sumário de resultado da avaliação Artigo 256

De acordo com as informações fornecidas a respeito do Grupo São Camilo, efetuamos a avaliação dos quesitos constantes nos incisos I e II do artigo 

256 da LSA, conforme segue descrito no quadro resumo abaixo:

Descrição
Exigências 

avaliadas
Comentários Avaliado Aliança Maringá Ruggeri

São 

Camilo

Inciso I
Relevancia do 

investimento

O investimento é considerado não relevante, uma vez que o valor da

aquisição de cada uma das empresas e o valor conjunto do Grupo

São Camilo não ultrapassa os limites estabelecidos com relação ao

Patrimônio Líquido da DASA, de 10% e 15% respectivamente.

Sim
Não 

Relevante

Não 

Relevante

Não 

Relevante

Não 

Relevante

Inciso II

Item (a)

Cotação Média

das ações em 

bolsa

As empresas não possuem ações negociadas em bolsa ou em

balcão. Portanto, não é possível a mensuração deste requisito.
Não

Não 

Aplicável

Não 

Aplicável

Não 

Aplicável

Não 

Aplicável

Item (b)

Valor do 

Patrimônio

Líquido a 

Mercado por 

cota

Para análise do Patrimônio Líquido a Preço de Mercado por cota,

utilizou-se o Balanço Patrimonial das empresas do Grupo São Camilo

em 31 de Dezembro de 2018. Como resultado obtido identificamos

que o preço por cota pago pela DASA para cada uma das empresas

do Grupo São Camilo, ultrapassou os valores limites estabelecidos

por este quesito.

Sim Ultrapassou Ultrapassou Ultrapassou Ultrapassou

Item (c)

Valor do Lucro 

Líquido por 

cota

Neste quesito, em todas as 4 empresas avaliadas, o preço pago por

cota pela DASA ultrapassou o valor de 1,5 vezes o lucro líquido por

cota.

Sim Ultrapassou Ultrapassou Ultrapassou Ultrapassou
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Avaliação do Artigo 256 – inciso I

Inciso I - Relevância do investimento

O inciso I do Artigo 256 da Lei 6.404/76 (Lei das S.A.) trata que 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 “o preço de compra

constituir para a compradora, investimento relevante”. A definição de investimento relevante está prevista no artigo 247 da LSA, parágrafo único, e

observa que:

“Art.247 – Parágrafo Único. Considera-se relevante o investimento:

a) Em cada sociedade coligada ou controlada, se o valor contábil é igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor do patrimônio líquido da companhia

b) No conjunto das sociedades coligadas e controladas, se o valor contábil é igual ou superior a 15% (quinze por cento) do valor do patrimônio líquido

da companhia”

Desta forma, seguem descritos os cálculos efetuados para a definição da relevância do investimento:

Assim, de acordo a regra prevista no inciso I do Artigo 256 da Lei 6.404/76 o investimento não é considerando relevante uma vez que o valor investido,

é inferior a 10% do Patrimônio Líquido do Comprador, individualmente por empresa, e inferior a 15% conjuntamente como Grupo.

Descrição Aliança Maringá Ruggeri São Camilo

Valor da Aquisição 4.592 28.040 62.165 5.483

Patrimônio Líquido da 

DASA
3.321.417 3.321.417 3.321.417 3.321.417

% do investimento em 

relação ao PL DASA
0,14% 0,84% 1,87% 0,17%

Nº de cotas 162.000 9.600.000 4.961.112 871.800 

Preço pago por quota 28,35 2,92 12,53 6,29 

Valores em milhares de R$ 

100.280 

3.321.417 

Valor da Aquisição Patrimônio Líquido do DASA em 31/12/2018

Inciso I - Relevância do investimento – Grupo São Camilo

96,98%

3,02%

Valores em milhares de R$ 
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Inciso II – item (b) - Valor do Patrimônio Líquido a Mercado por cota

Para análise do Patrimônio Liquido a Preço de Mercado por cota utilizou-se o

Balanço Patrimonial de 31 de dezembro de 2018 para cada empresa adquirida

do Grupo São Camilo.

De acordo com os critérios observados no artigo 183 da LSA, e com as

características de recuperação ou pagamento de ativos e passivos, o único

ajuste a valor justo efetuado foi baixa de imobilizado em decorrência de

inventário efetuado após a aquisição pela DASA.

Sendo assim, resultou que o valor do PL por cota de cada uma das empresas

do Grupo São Camilo segue conforme apresentado abaixo:

▪ Aliança: - R$ 1,58 (um real e cinquenta e oito centavos negativo) por

cota, portanto o limite de preço pago pela cota do Aliança seria de - R$

2,37 (dois reais e trinta e sete centavos negativo) por cota;

▪ Maringá: R$ 0,39 por cota, portanto o limite de preço pago pela cota do

Maringá seria de R$ 0,59 por cota;

▪ Ruggeri: - R$ 1,90 (um real e noventa centavos negativo) por cota,

portanto o limite de preço pago pela cota do Ruggeri seria de - R$ 2,85

(dois reais e oitenta e cinco centavos negativo) por cota;

▪ São Camilo: R$ 0,63 por cota, portanto o limite de preço pago pela cota

do São Camilo seria de R$ 0,95 por cota;

Avaliação do Artigo 256 – inciso II – item (b)

Descrição Aliança Maringá Ruggeri
São 

Camilo

Patrimônio Líquido contábil na data do 

fechamento (R$ mil)
(211) 5.006 (9.310) 582

(+/-) Ajustes (R$ mil) (44) (1.234) (121) (29)

Imobilizado Liquido (R$ mil) (44) (1.234) (121) (29)

Patrimônio Líquido a preços de 

mercado (R$ mil)
(256) 3.772 (9.432) 553

(/) Nº de cotas 162 9.600 4.961 872

(=) Valor do PL por cota – em R$ (1,58) 0,39 (1,90) 0,63

Limite para o preço da cota da 

adquirida (1,5x) – em R$
(2,37) 0,59 (2,85) 0,95

Preço pago por cota  em R$ 28,35 2,92 12,53 6,29 

Valor que ultrapassa o limite 

estabelecido para o preço pago em 

R$

30,72 2,33 15,38 5,34

Valor do PL a valor justo por cota na data de aquisição
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Lucro Liquido por cota com base na média dos dois últimos exercícios
Aliança Maringá Ruggeri São Camilo

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Resultado da empresa no Período (R$) (7.970) (383.000) (175.092) (910.952) 1.528.828 (2.950.326) 202.828 (112.172)

Fator de atualização (IGP-M) 1,0698 1,0755 1,0698 1,0755 1,0698 1,0755 1,0698 1,0755

Resultado atualizado pelo IGP-M (8.527) (411.924) (187.312) (979.749) 1.635.530 (3.173.138) 216.984 (120.643)

Nº de cotas 162.000 162.000 9.600.000 9.600.000 4.961.112 4.961.112 871.800 871.800

Lucro por cota em R$ (0,1) (2,5) (0,0) (0,1) 0,3 (0,6) 0,2 (0,1)

15x lucro por cota (0,8) (38,1) (0,3) (1,5) 4,9 (9,6) 3,7 (2,1)

Valor médio da cota em R$ (19,5) (0,91) (2,32) 0,83

Limite para o valor da cota adquirida (1,5x) (29,20) (1,36) (3,49) 1,24

Inciso II - item (c) - Valor do Lucro Líquido por cota

Efetuamos os cálculos do limite de valor do lucro liquido por cota com base (i) no valor presente dos lucros líquidos projetados em nossa avaliação

econômico financeira e (ii) o valor médio do lucro liquido por cota atualizado dos últimos dois exercícios sociais.

Para tal, considerando que a Transação foi consumada em 19 de Dezembro de 2018, adotamos os valores de lucro liquido por cota dos exercícios de 2016

e 2017, corrigidos monetariamente pelo índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Com base nestes critérios, concluímos que o lucro líquido por cota calculado conforme segue:

▪ Aliança: - R$ 38,89 (trinta e oito reais e oitenta e nove centavos negativo), assim o limite de preço pago seria de - R$ 58,34 (cinquenta e oito reais e

trinta e quatro centavos negativo);

▪ Maringá: - R$ 0,91 (noventa e um centavos negativo), assim o limite de preço pago seria de - R$ 1,36 (um real e trinta e seis centavos negativo);

▪ Ruggeri: - R$ 2,32 (dois reais e trinta e dois centavos negativo), assim o limite de preço pago seria de - R$ 3,49 (três reais e quarenta e nove centavos

negativo);

▪ São Camilo - R$ 0,83, assim o limite de preço pago seria de R$ 1,24.

Avaliação do Artigo 256 – inciso II – item (c)

Cálculo do Valor do Lucro Liquido por cota

Lucro Líquido Projetado a valor presente por cota Aliança

Total do Lucro Liquido projetado a valor presente* (6.300.873)

Nº de cotas 162.000

Valor por cota com base no lucro líquido projetado a valor presente (38,89)

(*): conforme projeções financeiras elaboradas demonstradas neste laudo de avaliação

Maringá

10.762.402

9.600.000

1,12

Ruggeri

32.577.770

4.961.112

6,57

São Camilo

4.184.178

871.800

4,80
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Conclusão

Com base no objetivo e no escopo deste Laudo, de acordo com os critérios previstos no disposto do Artigo 256 da Lei 6.404/76 (Lei das S.A.),

demonstramos abaixo as conclusões de avaliação do Artigo 256, para cada uma das empresas do Grupo São Camilo, adquiridas pela DASA:

Avaliação do Artigo 256

Empresa
Inciso I

Relevância do investimento

Inciso II

Limite do preço médio por cota

Aliança

O investimento não deve ser considerado relevante, pois

representa cerca de 0,14% do Patrimônio Líquido da DASA

na data da aquisição.

O maior dos valores calculados nos itens (a), (b) e (c) seria de - R$ 1,58 por cota, que

multiplicado por 1,5, resultaria num limite máximo de preço por cota de - R$ 2,37. Sendo assim,

o preço unitário pago pelas cotas do Aliança, que foi de R$ 28,35, ultrapassou este limite.

Maringá

O investimento não deve ser considerado relevante, pois

representa cerca de 0,84% do Patrimônio Líquido da DASA

na data da aquisição.

O maior dos valores calculados nos itens (a), (b) e (c) seria de R$ 0,39 por cota, que

multiplicado por 1,5, resultaria num limite máximo de preço por cota de R$ 0,59. Sendo assim, o

preço unitário pago pelas cotas do Maringá, que foi de R$ 2,92, ultrapassou este limite.

Ruggeri

O investimento não deve ser considerado relevante, pois

representa cerca de 1,87% do Patrimônio Líquido da DASA

na data da aquisição.

O maior dos valores calculados nos itens (a), (b) e (c) seria de - R$ 1,90 por cota, que

multiplicado por 1,5, resultaria num limite máximo de preço por cota de - R$ 2,85. Sendo assim,

o preço unitário pago pelas cotas do Ruggeri, que foi de R$ 12,53, ultrapassou este limite.

São Camilo

O investimento não deve ser considerado relevante, pois

representa cerca de 0,17% do Patrimônio Líquido da DASA

na data da aquisição

O maior dos valores calculados nos itens (a), (b) e (c) seria de R$ 0,83 por cota, que

multiplicado por 1,5, resultaria num limite máximo de preço por cota de R$ 1,24. Sendo assim, o

preço unitário pago pelas cotas do São Camilo, que foi de R$ 6,29, ultrapassou este limite.
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Avaliação do Artigo 256 (cont.)

R$ 28,35 

-R$ 2,37 

-R$ 38,89 
-R$ 50 ,00

-R$ 40 ,00

-R$ 30 ,00

-R$ 20 ,00

-R$ 10 ,00

 R$  -

 R$  10,00

 R$  20,00

 R$  30,00

 R$  40,00

 R$  50,00

Preço médio pago pela
cota

Cotação média das
ações em bolsa

1,5x Valor do PL por
cota (item b)

1,5 x Valor do lucro
líquido por cota (item c)

N/D

Laboratório Aliança

Laboratório Maringá

R$ 2,92 

R$ 0,59 

-R$ 1,36 
-R$ 3,0 0

-R$ 1,0 0

 R$  1,00

 R$  3,00

 R$  5,00

 R$  7,00

 R$  9,00

Preço médio pago pela
cota

Cotação média das ações
em bolsa

1,5x Valor do PL por cota
(item b)

1,5 x Valor do lucro
líquido por cota (item c)

N/D

Demonstramos abaixo o resumo gráfico da avaliação do Artigo 256 da LSA da aquisição das empresas do Grupo São Camilo pela DASA:

Laboratório Ruggeri

Laboratório São Camilo

R$ 6,29 

R$ 0,95 R$ 1,24 

 R$  -

 R$  2,00

 R$  4,00

 R$  6,00

 R$  8,00
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 R$  12,00

 R$  14,00

Preço médio pago
pela cota

Cotação média das
ações em bolsa

1,5x Valor do PL por
cota (item b)

1,5 x Valor do lucro
líquido por cota (item

c)

N/D
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 R$  -

 R$  2,00

 R$  4,00

 R$  6,00

 R$  8,00

 R$  10,00

 R$  12,00

 R$  14,00

Preço médio pago pela
cota

Cotação média das
ações em bolsa

1,5x Valor do PL por
cota (item b)

1,5 x Valor do lucro
líquido por cota (item

c)

N/D
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Projeções financeiras
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Aliança
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Receita operacional bruta

Para fins de nossa projeções de receita consideramos as seguintes premissas:

• Os preços dos procedimentos serão reajustados pela inflação medida pelo

IGP-M, que é o índice mais utilizado em contratos entre empresas; as

projeções de variações anuais de IGP-M foram adotadas conforme o

consenso de Mercado informado pelo BACEN;

• Consideramos uma taxa de crescimento real do volume de negócio de 1,0%

a partir de 2021, em linha com as expectativas do segmento*.

Carga tributária

Adotamos o regime do Lucro Presumido para o período de projeção explicito

(2019-2028). Desta forma, a base de cálculo e as alíquotas de PIS, COFINS,

IRPJ e CSSL foram aplicadas tomando-se como base a legislação tributária

vigente demonstrada abaixo:

• PIS e COFINS no regime cumulativo com alíquotas de 0,65% e 3,0% sobre

o faturamento bruto, respectivamente;

• Para IRPJ e CSSL, a base de calculo para a presunção de Lucro

considerada é de 8% e 12% sobre a Receita Bruta respectivamente; a

alíquota básica de IRPJ de 15%, com alíquota adicional de 10% sobre o

excedente da base de Lucro tributável que ultrapassar o valor de R$ 240 mil

sobre o Lucro Presumido; a alíquota de Contribuição Social (CSSL) de 9%

sobre o Lucro Presumido;

• Para ISS, adotamos a alíquota vigente do município em que a empresa está

estabelecida, 2% sobre a receita de serviços.

Projeções financeiras
Aliança

Fonte: (*) Valor Setorial Saúde, relatórios de Research (Itaú BBA e JP Morgan)e Abramed
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Custos operacionais

Na composição do custo operacional do Aliança é considerado apenas o custo

com a compra de materiais, sendo este especificado abaixo:

• Custos de Materiais: custos relacionados com insumos necessários para a

realização de exames. Estes gastos foram considerados como variáveis,

devido a sua relação direta com o volume de negócios; foram projetados

seguindo a evolução da receita operacional bruta mantendo sua proporção

de 30,1% em relação a mesma, conforme observado em 2018.

Despesas operacionais

São compostas por:

• Despesas com Pessoal: parcela que monta cerca de 54,9% de gastos

operacionais da empresa na data base da transação. Consideramos como

parcela variável os custos com pessoal diretamente relacionados ao volume

de negócios da companhia. Para a parcela de despesas com pessoal

administrativo, consideramos como despesa de natureza fixa, portanto

projetada com reajuste anual pela inflação medida pelo IGPM.

• Despesas Gerais: segregamos este grupo conforme a natureza de suas

componentes:

• Os gastos relacionados a materiais indiretos e serviços terceirizados, que

montam cerca de 65% do valor total, foram considerados variáveis para

fins de projeção, sendo assim com crescimento equivalente ao da receita

operacional;

• Os gastos relacionados com infraestrutura, tais como aluguel, locações de

bens, manutenção, marketing e publicidade, foram considerados fixos,

com crescimento equivalente a inflação medida pelo IGP-M.

• Despesas Tributárias: consideradas de natureza fixa e projetadas com

reajuste anual pela inflação medida pelo IGP-M.
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Projeções financeiras
Aliança
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Capital de Giro

No que tange ao cálculo dos itens componentes do capital de giro, adotou-se

como premissa a manutenção dos parâmetros vigentes de acordo com os

saldos contábeis da data de aquisição, conforme apresentado abaixo:

• Caixa operacional: consideramos a manutenção de 2% do valor da receita

operacional como caixa necessário para a operação;

• Contas a Receber: 22 dias da receita operacional bruta;

• Fornecedores e contas a pagar: 32 dias de compras;

• Obrigações Tributárias: 32 dias de despesas com tributos;

• Obrigações Trabalhistas: 46 dias de despesas com Pessoal.

Capital Fixo

Para fins de investimento em capital fixo (Capex), não consideramos

necessidade de expansão da infraestrutura atual do negócio.

Desta forma, os valores de investimento em capital fixo adotados refletem tão

somente a reposição da depreciação anual, como forma de manter a estrutura

de ativo fixo existente em estado de conservação adequada.
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Segue abaixo a composição dos Demonstrações de Resultados projetados da Aliança:

Demonstração de Resultados 2019P 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P 2027P 2028P Perp.

Receita Bruta 2.922 3.046 3.235 3.397 3.567 3.736 3.914 4.100 4.295 4.499 4.499

(-) Tributos (184) (192) (204) (214) (225) (235) (247) (258) (271) (283) (283)

(=) Receita Liquida 2.738 2.854 3.031 3.183 3.342 3.501 3.667 3.841 4.024 4.215 4.215

(-) Custo do Serviços Prestados (879) (916) (973) (1.022) (1.073) (1.124) (1.177) (1.233) (1.292) (1.353) (1.353)

(=) Margem Bruta 1.859 1.938 2.058 2.161 2.269 2.377 2.490 2.608 2.732 2.862 2.862

(-) Despesas Operacionais (2.667) (2.781) (2.941) (3.077) (3.218) (3.357) (3.503) (3.655) (3.814) (3.980) (3.980)

Despesas com Pessoal (1.465) (1.527) (1.615) (1.689) (1.766) (1.842) (1.921) (2.004) (2.091) (2.181) (2.181)

Despesas Gerais (1.146) (1.195) (1.265) (1.324) (1.385) (1.446) (1.510) (1.576) (1.646) (1.719) (1.719)

Despesas Tributárias (56) (59) (62) (64) (67) (69) (72) (75) (77) (80) (80)

(=) EBITDA (808) (843) (883) (915) (948) (980) (1.013) (1.047) (1.082) (1.118) (1.118)

(-) Depreciação (91) (101) (103) (96) (48) (53) (58) (64) (71) (78) (85)

(=) EBIT (900) (943) (986) (1.011) (996) (1.033) (1.071) (1.111) (1.153) (1.195) (1.203)

(+/-) Resultado Financeiro - - - - - - - - - - -

(+/-) Outras rec/desp não operacionais - - - - - - - - - - -

(=) EBT (900) (943) (986) (1.011) (996) (1.033) (1.071) (1.111) (1.153) (1.195) (1.203)

(-) Imposto de Renda e Contribuição Social (67) (70) (76) (81) (86) (91) (97) (102) (108) (115) (115)

(=) Resultado líquido (966) (1.013) (1.061) (1.092) (1.082) (1.124) (1.168) (1.213) (1.261) (1.310) (1.318)

Valores em milhares de R$ 

Projeções financeiras
Aliança
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Segue abaixo a composição dos Balanços Patrimoniais projetados da Aliança:

Balanço Patrimonial 2019P 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P 2027P 2028P Perp.

Ativo (684) (1.681) (2.719) (3.792) (4.852) (5.956) (7.102) (8.293) (9.531) (10.816) (12.134)

Ativo Circulante (961) (1.949) (2.985) (4.065) (5.173) (6.271) (7.412) (8.597) (9.828) (11.107) (12.417)

Caixa e bancos 58 61 65 68 71 75 78 82 86 90 90

Reserva de Caixa (1.260) (2.257) (3.309) (4.401) (5.523) (6.636) (7.791) (8.991) (10.238) (11.533) (12.843)

Contas a receber 178 186 197 207 218 228 239 250 262 275 275

Outros ativos circulantes 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62

Ativo Não Circulante 277 267 266 272 320 315 310 304 297 291 283

Intangível 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Imobilizado 908 999 1.099 1.202 1.298 1.346 1.399 1.457 1.522 1.592 1.670

( - ) Depreciação acumulada (596) (697) (799) (895) (943) (996) (1.054) (1.119) (1.189) (1.267) (1.352)

( - ) Ajuste de Inventário (44) (44) (44) (44) (44) (44) (44) (44) (44) (44) (44)

Passivo (684) (1.681) (2.719) (3.792) (4.852) (5.956) (7.102) (8.293) (9.531) (10.816) (12.134)

Passivo Circulante 537 554 577 596 618 638 660 683 706 731 731

Empréstimos e Financiamentos - - - - - - - - - - -

Fornecedores/Outras contas a pagar 175 183 194 202 213 222 232 243 254 266 266

Obrigações trabalhistas 184 192 203 211 221 231 241 251 262 274 274

Obrigações tributárias 22 23 25 26 28 29 30 32 34 35 35

Outras Obrigações 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156

Passivo Não Circulante - - - - - - - - - - -

Provisão Contingências - - - - - - - - - - -

Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo - - - - - - - - - - -

Patrimônio Líquido (1.222) (2.235) (3.296) (4.388) (5.470) (6.595) (7.763) (8.976) (10.237) (11.547) (12.865)

Capital Social 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162

( - ) Ajuste de Inventário (44) (44) (44) (44) (44) (44) (44) (44) (44) (44) (44)

Lucros/ Prejuízos Acumulados (1.339) (2.353) (3.414) (4.506) (5.588) (6.712) (7.880) (9.094) (10.354) (11.664) (12.982)

Valores em milhares de R$ 

Projeções financeiras
Aliança
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Segue abaixo a composição do cálculo do lucro liquido por cota com base nas projeções financeiras elaboradas:

Cálculo do Lucro Liquido descontado por cota
Aliança

Descrição 2019P 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P 2027P 2028P Perp.

Lucro Liquido
(966.128) (1.013.264) (1.061.403) (1.091.660) (1.082.157) (1.124.328) (1.167.954) (1.213.437) (1.260.859) (1.310.000) (1.317.828)

Taxa de desconto 12,9% 12,9% 12,9% 12,9% 12,9% 12,9% 12,9% 12,9% 12,9% 12,9% 12,9%

Meses do período
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Período
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Taxa de desconto 12,9% 27,5% 44,1% 62,7% 83,7% 107,5% 134,4% 164,7% 198,9% 237,6% 281,3%

Fator de desconto 0,89 0,78 0,69 0,61 0,54 0,48 0,43 0,38 0,33 0,30 0,26

Lucro Líquido descontado (855.454) (794.412) (736.826) (671.017) (588.977) (541.829) (498.376) (458.469) (421.814) (388.050) (345.650)

Total do Lucro Liquido descontado
(6.300.873)

Lucro Líquido por cota

Total do Lucro Liquido descontado
(6.300.873)

Nº de cotas
162.000

Valor por cota com base no lucro líquido
(38,89)
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Taxa de Desconto

Conforme descrito anteriormente, adotamos o Custo Médio Ponderado de

Capital (WACC) como base para a estimativa da taxa de desconto a ser

aplicada aos fluxos de caixa futuros da empresa.

A definição do custo médio ponderado de capital considera os seguintes

componentes:

▪ Custo do Capital Próprio (Ke): estimado com base no método CAPM

(Capital Asset Pricing Model) que utiliza parâmetros do Mercado de Capitais

para os retornos esperados por cotistas/acionistas de uma entidade. A tabela

ao lado apresenta a composição dos cálculos do Ke para a empresa.

▪ Custo de Dívida Onerosa (Kd): estimado com base em condições atuais

de Mercado de Capitais, aplicada à realidade de negócios da empresa. As

condições adotadas para o cálculo do Kd estão demonstradas na tabela ao

lado.

No caso da empresa, visto seu porte, necessidade e estrutura de capital na

data de fechamento, adotamos sua taxa de desconto sem utilização de

estrutura de dívida, portanto sendo o WACC equivalente ao Ke, embora a

empresa disponha de parcelamentos fiscais em curso que possuem taxa de

juros subsidiadas.

Com base nos princípios descritos a taxa de desconto estimada para a Aliança

foi de 12,9%.

Os detalhes relativos a premissas e composição do calculo do Custo do

Capital Próprio estão apresentados nos anexos a seguir.

Nota: a composição de cálculos adotados na tabela acima estão demonstrados nos anexos. 

Cálculo da taxa de desconto
Aliança

Cálculo do Custo de Capital Proprio (Ke)

Retorno da Taxa livre de Risco (Rf) 4,3%

(+) Prêmio pelo risco 1,2%

(=) Taxa de retorno para empresa listada em US$ 5,5%

(+) Premio pelo Risco Soberano 2,5%

(+) Premio pelo diferencial de inflação 2,0%

(=) Taxa de retorno para empresa listada em R$ 10,0%

(+) Premio de listagem 3,0%

(=) Taxa de retorno do Capital Próprio (Ke) 12,9%
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Maringá
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Receita operacional bruta

Para fins de nossa projeções de receita consideramos as seguintes premissas:

• Os preços dos procedimentos serão reajustados pela inflação medida pelo

IGP-M, que é o índice mais utilizado em contratos entre empresas; as

projeções de variações anuais de IGP-M foram adotadas conforme o

consenso de Mercado informado pelo BACEN;

• Consideramos uma taxa de crescimento real do volume de negócio de 1,0%

a partir de 2021, em linha com as expectativas do segmento*.

Carga tributária

Adotamos o regime do Lucro Presumido para o período de projeção explicito

(2019-2028). Desta forma, a base de cálculo e as alíquotas de PIS, COFINS,

IRPJ e CSSL foram aplicadas tomando-se como base a legislação tributária

vigente demonstrada abaixo:

• PIS e COFINS no regime cumulativo com alíquotas de 0,65% e 3,0% sobre

o faturamento bruto, respectivamente;

• Para IRPJ e CSSL, a base de calculo para a presunção de Lucro

considerada é de 8% e 12% sobre a Receita Bruta respectivamente; a

alíquota básica de IRPJ de 15%, com alíquota adicional de 10% sobre o

excedente da base de Lucro tributável que ultrapassar o valor de R$ 240 mil

sobre o Lucro Presumido; a alíquota de Contribuição Social (CSSL) de 9%

sobre o Lucro Presumido;

• Para ISS, adotamos a alíquota vigente do município em que a empresa está

estabelecida, 2% sobre a receita de serviços.

Para a perpetuidade, consideramos o regime de Lucro Real para os impostos

federais acima.

Fonte: (*) Valor Setorial Saúde, relatórios de Research (Itaú BBA e JP Morgan)e Abramed
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Custos operacionais

Na composição do custo operacional do Maringá é considerado apenas o

custo com a compra de materiais, sendo este especificado abaixo::

• Custos de Materiais: custos relacionados com insumos necessários para a

realização de exames. Estes gastos foram considerados como variáveis,

devido a sua relação direta com o volume de negócios; foram projetados

seguindo a evolução da receita operacional bruta mantendo sua proporção

de 8,9% em relação a mesma conforme observado em 2018.

Despesas operacionais

São compostas por:

• Despesas com Pessoal: parcela que montam cerca de 36,2% de gastos

operacionais da empresa na data base da transação. Consideramos como

parcela variável os custos com pessoal diretamente relacionados ao volume

de negócios da companhia. Para a parcela de despesas com pessoal

administrativo, consideramos como despesa de natureza fixa, portanto

projetada com reajuste anual pela inflação medida pelo IGPM.

• Despesas Gerais: segregamos este grupo conforme a natureza de suas

componentes:

• Os gastos relacionados a materiais indiretos e serviços terceirizados, que

montam cerca de 71% do valor total, foram considerados variáveis para

fins de projeção, sendo assim com crescimento equivalente ao da receita

operacional;

• Os gastos relacionados com infraestrutura, tais como aluguel, locações de

bens, manutenção, marketing e publicidade, foram considerados fixos,

com crescimento equivalente a inflação medida pelo IGP-M.

• Despesas Tributárias: consideradas de natureza fixa e projetadas com

reajuste anual pela inflação medida pelo IGP-M.
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Capital de Giro

No que tange ao cálculo dos itens componentes do capital de giro, adotou-se

como premissa a manutenção dos parâmetros vigentes de acordo com os

saldos contábeis da data de aquisição, conforme apresentado abaixo:

• Caixa operacional: consideramos a manutenção de 2% do valor da receita

operacional como caixa necessário para a operação;

• Contas a Receber: 30 dias da receita operacional bruta

• Fornecedores e contas a pagar: 27 dias de compras;

• Obrigações Tributárias: 27 dias de despesas com tributos;

• Obrigações Trabalhistas: 50 dias de despesas com Pessoal.

Capital Fixo

Para fins de investimento em capital fixo (Capex), não consideramos

necessidade de expansão da infraestrutura atual do negócio. Desta forma, os

valores de investimento em capital fixo adotados refletem tão somente a

reposição da depreciação anual, como forma de manter a estrutura de ativo

fixo existente em estado de conservação adequada.
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Segue abaixo a composição dos Demonstrações de Resultados projetados da Maringá:

Demonstração de Resultados 2019P 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P 2027P 2028P Perp.

Receita Bruta 25.261 26.337 27.965 29.369 30.837 32.302 33.836 35.443 37.127 38.890 38.890

(-) Tributos (1.364) (1.422) (1.510) (1.586) (1.665) (1.744) (1.827) (1.914) (2.005) (2.100) (3.957)

(=) Receita Liquida 23.897 24.915 26.455 27.783 29.172 30.558 32.009 33.529 35.122 36.790 34.933

(-) Custo do Serviços Prestados (2.250) (2.346) (2.491) (2.616) (2.747) (2.877) (3.014) (3.157) (3.307) (3.464) (3.464)

(=) Margem Bruta 21.647 22.569 23.964 25.167 26.425 27.680 28.995 30.372 31.815 33.326 31.469

(-) Despesas Operacionais (18.495) (19.283) (20.426) (21.399) (22.415) (23.423) (24.478) (25.580) (26.732) (27.937) (27.937)

Despesas com Pessoal (6.699) (6.984) (7.402) (7.760) (8.133) (8.504) (8.892) (9.298) (9.723) (10.167) (10.167)

Despesas Gerais (11.735) (12.235) (12.956) (13.569) (14.209) (14.844) (15.507) (16.200) (16.925) (17.682) (17.682)

Despesas Tributárias (62) (64) (67) (70) (73) (76) (79) (81) (85) (88) (88)

(=) EBITDA 3.151 3.286 3.538 3.768 4.010 4.257 4.517 4.792 5.083 5.389 3.532

(-) Depreciação (1.205) (1.224) (1.311) (1.395) (1.452) (997) (710) (780) (842) (910) (982)

(=) EBIT 1.946 2.061 2.227 2.373 2.558 3.260 3.808 4.012 4.240 4.480 2.550

(+/-) Resultado Financeiro - - - - - - - - - - -

(+/-) Outras rec/desp não operacionais - - - - - - - - - - -

(=) EBT 1.946 2.061 2.227 2.373 2.558 3.260 3.808 4.012 4.240 4.480 2.550

(-) Imposto de Renda e Contribuição Social (754) (787) (837) (881) (926) (971) (1.018) (1.068) (1.120) (1.174) (612)

(=) Resultado líquido 1.192 1.274 1.390 1.492 1.633 2.289 2.789 2.944 3.121 3.306 1.938

Valores em milhares de R$ 

Projeções financeiras
Maringá



© 2019 Crowe Global 3838

Segue abaixo a composição dos Balanços Patrimoniais projetados da Maringá:

Balanço Patrimonial 2019P 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P 2027P 2028P Perp.

Ativo 7.450 8.813 10.334 11.931 13.687 16.092 19.003 22.074 25.328 28.772 30.807

Ativo Circulante 2.801 4.184 5.791 7.472 9.285 11.235 13.859 17.001 20.316 23.828 25.935

Caixa e bancos 505 527 559 587 617 646 677 709 743 778 778

Reserva de Caixa (1.862) (589) 851 2.395 4.051 5.851 8.317 11.294 14.437 17.768 19.875

Contas a receber 2.085 2.174 2.309 2.418 2.546 2.667 2.793 2.926 3.065 3.211 3.211

Outros ativos circulantes 2.072 2.072 2.072 2.072 2.072 2.072 2.072 2.072 2.072 2.072 2.072

Ativo Não Circulante 4.649 4.630 4.543 4.459 4.402 4.857 5.144 5.074 5.012 4.944 4.872

Intangível 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

Imobilizado 15.498 16.703 17.927 19.238 20.633 22.085 23.082 23.791 24.572 25.414 26.324

( - ) Depreciação acumulada (9.634) (10.859) (12.170) (13.565) (15.016) (16.013) (16.723) (17.503) (18.345) (19.255) (20.237)

( - ) Ajuste de Inventário (1.234) (1.234) (1.234) (1.234) (1.234) (1.234) (1.234) (1.234) (1.234) (1.234) (1.234)

Passivo 7.450 8.813 10.334 11.931 13.687 16.092 19.003 22.074 25.328 28.772 30.807

Passivo Circulante 2.485 2.575 2.706 2.811 2.934 3.050 3.172 3.298 3.431 3.570 3.667

Empréstimos e Financiamentos - - - - - - - - - - -

Fornecedores/Outras contas a pagar 1.023 1.067 1.130 1.181 1.240 1.296 1.355 1.416 1.480 1.547 1.547

Obrigações trabalhistas 917 956 1.013 1.059 1.113 1.164 1.217 1.273 1.331 1.391 1.391

Obrigações tributárias 158 165 175 184 193 203 212 222 233 244 341

Outras Obrigações 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388

Passivo Não Circulante - - - - - - - - - - -

Provisão Contingências - - - - - - - - - - -

Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo - - - - - - - - - - -

Patrimônio Líquido 4.965 6.239 7.628 9.121 10.753 13.042 15.832 18.776 21.897 25.202 27.140

Capital Social 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600

( - ) Ajuste de Inventário (1.234) (1.234) (1.234) (1.234) (1.234) (1.234) (1.234) (1.234) (1.234) (1.234) (1.234)

Lucros/ Prejuízos Acumulados (3.402) (2.128) (738) 754 2.386 4.675 7.465 10.409 13.530 16.836 18.773

Valores em milhares de R$ 

Projeções financeiras
Maringá
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Segue abaixo a composição do cálculo do lucro liquido por cota com base nas projeções financeiras elaboradas:

Cálculo do Lucro Liquido descontado por cota
Maringá

Descrição 2019P 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P 2027P 2028P Perp.

Lucro Liquido
1.192.318 1.274.035 1.389.721 1.492.214 1.632.594 2.289.009 2.789.396 2.944.159 3.120.881 3.305.785 1.937.626

Taxa de desconto 12,9% 12,9% 12,9% 12,9% 12,9% 12,9% 12,9% 12,9% 12,9% 12,9% 12,9%

Meses do período
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Período
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Taxa de desconto 12,9% 27,5% 44,1% 62,7% 83,7% 107,5% 134,4% 164,7% 198,9% 237,6% 281,3%

Fator de desconto 0,89 0,78 0,69 0,61 0,54 0,48 0,43 0,38 0,33 0,30 0,26

Lucro Líquido descontado 1.055.732 998.860 964.745 917.228 888.559 1.103.106 1.190.259 1.112.382 1.044.074 979.243 508.215

Total do Lucro Liquido descontado
10.762.402

Lucro Líquido por cota

Total do Lucro Liquido descontado
10.762.402

Nº de cotas
9.600.000

Valor por cota com base no lucro líquido
1,12
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Taxa de Desconto

Conforme descrito anteriormente, adotamos o Custo Médio Ponderado de

Capital (WACC) como base para a estimativa da taxa de desconto a ser

aplicada aos fluxos de caixa futuros da empresa.

A definição do custo médio ponderado de capital considera os seguintes

componentes:

▪ Custo do Capital Próprio (Ke): estimado com base no método CAPM

(Capital Asset Pricing Model) que utiliza parâmetros do Mercado de Capitais

para os retornos esperados por cotistas/acionistas de uma entidade. A tabela

ao lado apresenta a composição dos cálculos do Ke para a empresa.

▪ Custo de Dívida Onerosa (Kd): estimado com base em condições atuais

de Mercado de Capitais, aplicada à realidade de negócios da Empresa. As

condições adotadas para o cálculo do Kd estão demonstradas na tabela ao

lado.

No caso da Empresa, visto seu porte, necessidade e estrutura de capital na

data de fechamento, adotamos sua taxa de desconto sem utilização de

estrutura de dívida, portanto sendo o WACC equivalente ao Ke, embora a

empresa disponha de parcelamentos fiscais em curso que possuem taxa de

juros subsidiadas.

Com base nos princípios descritos a taxa de desconto estimada para a

Maringá foi de 12,9%.

Os detalhes relativos a premissas e composição do calculo do Custo do

Capital Próprio estão apresentados nos anexos a seguir.

Nota: a composição de cálculos adotados na tabela acima estão demonstrados nos anexos. 

Cálculo da taxa de desconto
Maringá

Cálculo do Custo de Capital Proprio (Ke)

Retorno da Taxa livre de Risco (Rf) 4,3%

(+) Prêmio pelo risco 1,2%

(=) Taxa de retorno para empresa listada em US$ 5,5%

(+) Premio pelo Risco Soberano 2,5%

(+) Premio pelo diferencial de inflação 2,0%

(=) Taxa de retorno para empresa listada em R$ 10,0%

(+) Premio de listagem 3,0%

(=) Taxa de retorno do Capital Próprio (Ke) 12,9%
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Ruggeri
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Receita operacional bruta

Para fins de nossa projeções de receita consideramos as seguintes premissas:

• Os preços dos procedimentos serão reajustados pela inflação medida pelo

IGP-M, que é o índice mais utilizado em contratos entre empresas; as

projeções de variações anuais de IGP-M foram adotadas conforme o

consenso de Mercado informado pelo BACEN;

• Consideramos uma taxa de crescimento real do volume de negócio de 1,0%

a partir de 2021, em linha com as expectativas do segmento*.

Carga tributária

Adotamos o regime do Lucro Presumido para o período de projeção explicito

(2019-2028). Desta forma, a base de cálculo e as alíquotas de PIS, COFINS,

IRPJ e CSSL foram aplicadas tomando-se como base a legislação tributária

vigente demonstrada abaixo:

• PIS e COFINS no regime cumulativo com alíquotas de 0,65% e 3,0% sobre

o faturamento bruto, respectivamente;

• Para IRPJ e CSSL, a base de calculo para a presunção de Lucro

considerada é de 8% e 12% sobre a Receita Bruta respectivamente; a

alíquota básica de IRPJ de 15%, com alíquota adicional de 10% sobre o

excedente da base de Lucro tributável que ultrapassar o valor de R$ 240 mil

sobre o Lucro Presumido; a alíquota de Contribuição Social (CSSL) de 9%

sobre o Lucro Presumido;

• Para ISS, adotamos a alíquota vigente do município em que a empresa está

estabelecida, 2% sobre a receita de serviços.

Para a perpetuidade, consideramos o regime de Lucro Real para os impostos

federais acima.

Fonte: (*) Valor Setorial Saúde, relatórios de Research (Itaú BBA e JP Morgan)e Abramed
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Custos operacionais

Na composição do custo operacional do Ruggeri é considerado apenas o custo

com a compra de materiais, sendo este especificado abaixo:

• Custos de Materiais: custos relacionados com insumos necessários para a

realização de exames. Estes gastos foram considerados como variáveis,

devido a sua relação direta com o volume de negócios; foram projetados

seguindo a evolução da receita operacional bruta mantendo sua proporção

de 26,6% em relação a mesma conforme observado em 2018.

Despesas operacionais

São compostas por:

• Despesas com Pessoal: parcela que montam cerca de 79,8% de gastos

operacionais da empresa na data base da transação. Consideramos como

parcela variável os custos com pessoal diretamente relacionados ao volume

de negócios da companhia. Para a parcela de despesas com pessoal

administrativo, consideramos como despesa de natureza fixa, portanto

projetada com reajuste anual pela inflação medida pelo IGPM.

• Despesas Gerais: segregamos este grupo conforme a natureza de suas

componentes:

• Os gastos relacionados a materiais indiretos e serviços terceirizados, que

montam cerca de 61% do valor total, foram considerados variáveis para

fins de projeção, sendo assim com crescimento equivalente ao da receita

operacional;

• Os gastos relacionados com infraestrutura, tais como aluguel, locações de

bens, manutenção, marketing e publicidade, foram considerados fixos,

com crescimento equivalente a inflação medida pelo IGP-M.

• Despesas Tributárias: consideradas de natureza fixa e projetadas com

reajuste anual pela inflação medida pelo IGP-M.
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Capital de Giro

No que tange ao cálculo dos itens componentes do capital de giro, adotou-se

como premissa a manutenção dos parâmetros vigentes de acordo com os

saldos contábeis da data de aquisição, conforme apresentado abaixo:

• Caixa operacional: consideramos a manutenção de 2% do valor da receita

operacional como caixa necessário para a operação;

• Contas a Receber: 12 dias da receita operacional bruta

• Fornecedores e contas a pagar: 41 dias de compras;

• Obrigações Tributárias: 21 dias de despesas com tributos;

• Obrigações Trabalhistas: 58 dias de despesas com Pessoal.

Capital Fixo

Para fins de investimento em capital fixo (Capex), não consideramos

necessidade de expansão da infraestrutura atual do negócio. Desta forma, os

valores de investimento em capital fixo adotados refletem tão somente a

reposição da depreciação anual, como forma de manter a estrutura de ativo

fixo existente em estado de conservação adequada.
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Segue abaixo a composição dos Demonstrações de Resultados projetados da Ruggeri:

Demonstração de Resultados 2019P 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P 2027P 2028P Perp.

Receita Bruta 46.449 48.427 51.420 54.002 56.702 59.395 62.216 65.172 68.267 71.510 71.510

(-) Tributos (2.493) (2.599) (2.759) (2.898) (3.043) (3.187) (3.339) (3.497) (3.663) (3.837) (6.080)

(=) Receita Liquida 43.956 45.829 48.661 51.104 53.659 56.208 58.878 61.674 64.604 67.672 65.430

(-) Custo do Serviços Prestados (12.375) (12.902) (13.700) (14.387) (15.107) (15.824) (16.576) (17.363) (18.188) (19.052) (19.052)

(=) Margem Bruta 31.581 32.926 34.961 36.716 38.552 40.383 42.302 44.311 46.416 48.620 46.378

(-) Despesas Operacionais (25.477) (26.562) (28.120) (29.444) (30.826) (32.195) (33.626) (35.122) (36.684) (38.317) (38.317)

Despesas com Pessoal (10.854) (11.317) (11.993) (12.571) (13.174) (13.774) (14.402) (15.058) (15.744) (16.461) (16.461)

Despesas Gerais (14.461) (15.077) (15.950) (16.689) (17.459) (18.222) (19.018) (19.850) (20.718) (21.625) (21.625)

Despesas Tributárias (162) (169) (178) (185) (192) (199) (207) (215) (223) (231) (231)

(=) EBITDA 6.105 6.365 6.841 7.272 7.727 8.188 8.675 9.189 9.731 10.303 8.061

(-) Depreciação (137) (191) (223) (213) (226) (241) (161) (167) (179) (191) (203)

(=) EBIT 5.967 6.174 6.618 7.059 7.501 7.947 8.514 9.022 9.553 10.113 7.857

(+/-) Resultado Financeiro - - - - - - - - - - -

(+/-) Outras rec/desp não operacionais - - - - - - - - - - -

(=) EBT 5.967 6.174 6.618 7.059 7.501 7.947 8.514 9.022 9.553 10.113 7.857

(-) Imposto de Renda e Contribuição Social (1.407) (1.468) (1.560) (1.639) (1.722) (1.805) (1.892) (1.983) (2.079) (2.179) (1.886)

(=) Resultado líquido 4.561 4.706 5.059 5.419 5.778 6.142 6.622 7.039 7.474 7.934 5.972

Valores em milhares de R$ 

Projeções financeiras
Ruggeri
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Segue abaixo a composição dos Balanços Patrimoniais projetados da Ruggeri:

Balanço Patrimonial 2019P 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P 2027P 2028P Perp.

Ativo 8.864 13.780 19.147 24.814 30.882 37.297 44.205 51.542 59.329 67.590 73.673

Ativo Circulante 8.045 13.016 18.414 24.071 30.153 36.583 43.410 50.754 58.552 66.825 72.922

Caixa e bancos 929 969 1.028 1.080 1.134 1.188 1.244 1.303 1.365 1.430 1.430

Reserva de Caixa 4.571 9.436 14.675 20.200 26.132 32.419 39.096 46.282 53.915 62.015 68.112

Contas a receber 1.546 1.612 1.712 1.793 1.887 1.977 2.071 2.169 2.272 2.380 2.380

Outros ativos circulantes 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999

Ativo Não Circulante 818 765 733 742 729 714 795 788 777 765 752

Intangível 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Imobilizado 2.972 3.110 3.300 3.523 3.736 3.962 4.203 4.364 4.531 4.710 4.900

( - ) Depreciação acumulada (2.036) (2.226) (2.449) (2.662) (2.888) (3.129) (3.290) (3.457) (3.636) (3.826) (4.030)

( - ) Ajuste de Inventário (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121)

Passivo 8.864 13.780 19.147 24.814 30.882 37.297 44.205 51.542 59.329 67.590 73.673

Passivo Circulante 4.934 5.145 5.453 5.700 5.990 6.263 6.549 6.848 7.160 7.487 7.599

Empréstimos e Financiamentos - - - - - - - - - - -

Fornecedores/Outras contas a pagar 2.997 3.125 3.311 3.461 3.637 3.802 3.975 4.156 4.345 4.543 4.543

Obrigações trabalhistas 1.713 1.786 1.893 1.979 2.079 2.174 2.273 2.377 2.485 2.598 2.598

Obrigações tributárias 224 234 248 260 274 287 301 315 330 346 458

Passivo Não Circulante 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800

Provisão Contingências 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800

Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo

Outras Obrigações - - - - - - - - - - -

Patrimônio Líquido (4.871) (165) 4.894 10.314 16.092 22.234 28.856 35.895 43.369 51.303 57.274

Capital Social 4.961 4.961 4.961 4.961 4.961 4.961 4.961 4.961 4.961 4.961 4.961

( - ) Ajuste de Inventário (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121)

Lucros/ Prejuízos Acumulados (9.711) (5.004) 54 5.474 11.252 17.394 24.016 31.055 38.529 46.463 52.434

Valores em milhares de R$ 

Projeções financeiras
Ruggeri
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Segue abaixo a composição do cálculo do lucro liquido por cota com base nas projeções financeiras elaboradas:

Cálculo do Lucro Liquido descontado por cota
Ruggeri

Descrição 2019P 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P 2027P 2028P Perp.

Lucro Liquido
4.560.726 4.706.233 5.058.652 5.419.463 5.778.223 6.141.903 6.622.235 7.038.642 7.474.059 7.934.042 5.971.678

Taxa de desconto 12,9% 12,9% 12,9% 12,9% 12,9% 12,9% 12,9% 12,9% 12,9% 12,9% 12,9%

Meses do período
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Período
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Taxa de desconto 12,9% 27,5% 44,1% 62,7% 83,7% 107,5% 134,4% 164,7% 198,9% 237,6% 281,3%

Fator de desconto 0,89 0,78 0,69 0,61 0,54 0,48 0,43 0,38 0,33 0,30 0,26

Lucro Líquido descontado 4.038.272 3.689.747 3.511.718 3.331.215 3.144.866 2.959.869 2.825.763 2.659.387 2.500.408 2.350.230 1.566.296

Total do Lucro Liquido descontado
32.577.770

Lucro Líquido por cota

Total do Lucro Liquido descontado
32.577.770

Nº de cotas
4.961.112

Valor por cota com base no lucro líquido
6,57
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Taxa de Desconto

Conforme descrito anteriormente, adotamos o Custo Médio Ponderado de

Capital (WACC) como base para a estimativa da taxa de desconto a ser

aplicada aos fluxos de caixa futuros da empresa.

A definição do custo médio ponderado de capital considera os seguintes

componentes:

▪ Custo do Capital Próprio (Ke): estimado com base no método CAPM

(Capital Asset Pricing Model) que utiliza parâmetros do Mercado de Capitais

para os retornos esperados por cotistas/acionistas de uma entidade. A tabela

ao lado apresenta a composição dos cálculos do Ke para a empresa.

▪ Custo de Dívida Onerosa (Kd): estimado com base em condições atuais

de Mercado de Capitais, aplicada à realidade de negócios da empresa. As

condições adotadas para o cálculo do Kd estão demonstradas na tabela ao

lado.

No caso da empresa, visto seu porte, necessidade e estrutura de capital na

data de fechamento, adotamos sua taxa de desconto sem utilização de

estrutura de dívida, portanto sendo o WACC equivalente ao Ke, embora a

empresa disponha de parcelamentos fiscais em curso que possuem taxa de

juros subsidiadas.

Com base nos princípios descritos a taxa de desconto estimada para a

Ruggeri foi de 12,9%.

Os detalhes relativos a premissas e composição do calculo do Custo do

Capital Próprio estão apresentados nos anexos a seguir.

Nota: a composição de cálculos adotados na tabela acima estão demonstrados nos anexos. 

Cálculo da taxa de desconto
Ruggeri

Cálculo do Custo de Capital Proprio (Ke)

Retorno da Taxa livre de Risco (Rf) 4,3%

(+) Prêmio pelo risco 1,2%

(=) Taxa de retorno para empresa listada em US$ 5,5%

(+) Premio pelo Risco Soberano 2,5%

(+) Premio pelo diferencial de inflação 2,0%

(=) Taxa de retorno para empresa listada em R$ 10,0%

(+) Premio de listagem 3,0%

(=) Taxa de retorno do Capital Próprio (Ke) 12,9%
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São Camilo
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Receita operacional bruta

Para fins de nossa projeções de receita consideramos as seguintes premissas:

• Os preços dos procedimentos serão reajustados pela inflação medida pelo

IGP-M, que é o índice mais utilizado em contratos entre empresas; as

projeções de variações anuais de IGP-M foram adotadas conforme o

consenso de Mercado informado pelo BACEN;

• Consideramos uma taxa de crescimento real do volume de negócio de 1,0%

a partir de 2021, em linha com as expectativas do segmento*.

Carga tributária

Adotamos o regime do Lucro Presumido para o período de projeção explicito

(2019-2028). Desta forma, a base de cálculo e as alíquotas de PIS, COFINS,

IRPJ e CSSL foram aplicadas tomando-se como base a legislação tributária

vigente demonstrada abaixo:

• PIS e COFINS no regime cumulativo com alíquotas de 0,65% e 3,0% sobre

o faturamento bruto, respectivamente;

• Para IRPJ e CSSL, a base de calculo para a presunção de Lucro

considerada é de 8% e 12% sobre a Receita Bruta respectivamente; a

alíquota básica de IRPJ de 15%, com alíquota adicional de 10% sobre o

excedente da base de Lucro tributável que ultrapassar o valor de R$ 240 mil

sobre o Lucro Presumido; a alíquota de Contribuição Social (CSSL) de 9%

sobre o Lucro Presumido;

• Para ISS, adotamos a alíquota vigente do município em que a empresa está

estabelecida, 2% sobre a receita de serviços.

Fonte: (*) Valor Setorial Saúde, relatórios de Research (Itaú BBA e JP Morgan)e Abramed
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Custos operacionais

Na composição do custo operacional do São Camilo é considerado apenas o

custo com a compra de materiais, sendo este especificado abaixo:

• Custos de Materiais: custos relacionados com insumos necessários para a

realização de exames. Estes gastos foram considerados como variáveis,

devido a sua relação direta com o volume de negócios; foram projetados

seguindo a evolução da receita operacional bruta mantendo sua proporção

de 16,1% em relação a mesma, conforme observado em 2018.

Despesas operacionais

São compostas por:

• Despesas com Pessoal: parcela que montam cerca de 79,7de gastos

operacionais da empresa na data base da transação. Consideramos como

parcela variável os custos com pessoal diretamente relacionados ao volume

de negócios da companhia. Para a parcela de despesas com pessoal

administrativo, consideramos como despesa de natureza fixa, portanto

projetada com reajuste anual pela inflação medida pelo IGPM.

• Despesas Gerais: segregamos este grupo conforme a natureza de suas

componentes:

• Os gastos relacionada a materiais indiretos e serviços terceirizados, que

montam cerca de 81% do valor total, foram considerados variáveis para

fins de projeção, sendo assim com crescimento equivalente ao da receita

operacional;

• Os gastos relacionados com infraestrutura, tais como aluguel, locações de

bens, manutenção, marketing e publicidade, foram considerados fixos,

com crescimento equivalente a inflação medida pelo IGP-M.

• Despesas Tributárias: consideradas de natureza fixa e projetadas com

reajuste anual pela inflação medida pelo IGP-M.

0,4

0,7
0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2

7,7%
16,5% 16,1% 16,1% 16,1% 16,1% 16,1% 16,1% 16,1% 16,1% 16,1% 16,1% 16,1%

-100,0%

-80,0%

-60,0%

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

 -

 0

 0

 1

 1

 1

 1

 1

 2

 2

 2

2016H 2017H 2018H 2019P 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P 2027P 2028P

Custo de Materiais

Custo de Materiais % receita bruta

Em R$ milhões

1,7 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2

1,5
1,5 1,6 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5

3,3
2,8 3,0 3,1 3,2 3,4 3,6 3,7 3,9 4,1 4,3 4,5 4,7

69,3% 68,5%
63,6% 63,6% 63,6% 63,4% 63,3% 63,2% 63,1% 63,0% 62,8% 62,7% 62,6%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

 -

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

2016H 2017H 2018H 2019P 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P 2027P 2028P

Despesas Operacionais

Despesas com Pessoal Despesas Gerais Outras despesas % receita bruta

Em R$ milhões

Projeções financeiras
São Camilo



© 2019 Crowe Global 5252

Capital de Giro

No que tange ao cálculo dos itens componentes do capital de giro, adotou-se

como premissa a manutenção dos parâmetros vigentes de acordo com os

saldos contábeis da data de aquisição, conforme apresentado abaixo:

• Caixa operacional: consideramos a manutenção de 2% do valor da receita

operacional como caixa necessário para a operação;

• Contas a Receber: 21 dias da receita operacional bruta

• Fornecedores e contas a pagar: 37 dias de compras;

• Obrigações Tributárias: 50 dias de despesas com tributos;

• Obrigações Trabalhistas: 41 dias de despesas com Pessoal.

Capital Fixo

Para fins de investimento em capital fixo (Capex), não consideramos

necessidade de expansão da infraestrutura atual do negócio. Desta forma, os

valores de investimento em capital fixo adotados refletem tão somente a

reposição da depreciação anual, como forma de manter a estrutura de ativo

fixo existente em estado de conservação adequada.
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Segue abaixo a composição dos Demonstrações de Resultados projetados da São Camilo:

Demonstração de Resultados 2019P 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P 2027P 2028P Perp.

Receita Bruta 4.846 5.052 5.365 5.634 5.916 6.197 6.491 6.799 7.122 7.460 7.460

(-) Tributos (263) (275) (291) (306) (321) (337) (353) (369) (387) (405) (405)

(=) Receita Liquida 4.583 4.778 5.073 5.328 5.594 5.860 6.138 6.430 6.735 7.055 7.055

(-) Custo do Serviços Prestados (778) (811) (861) (904) (950) (995) (1.042) (1.091) (1.143) (1.198) (1.198)

(=) Margem Bruta 3.805 3.967 4.212 4.423 4.645 4.865 5.096 5.338 5.592 5.857 5.857

(-) Despesas Operacionais (3.080) (3.211) (3.403) (3.567) (3.738) (3.908) (4.086) (4.272) (4.467) (4.671) (4.671)

Despesas com Pessoal (1.439) (1.500) (1.590) (1.667) (1.747) (1.826) (1.909) (1.996) (2.087) (2.183) (2.183)

Despesas Gerais (1.625) (1.694) (1.796) (1.882) (1.973) (2.063) (2.157) (2.255) (2.358) (2.466) (2.466)

Despesas Tributárias (16) (16) (17) (18) (19) (19) (20) (21) (21) (22) (22)

(=) EBITDA 725 756 809 857 906 957 1.010 1.066 1.125 1.187 1.187

(-) Depreciação (22) (22) (17) (15) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (5)

(=) EBIT 703 733 792 842 903 953 1.006 1.061 1.120 1.182 1.182

(+/-) Resultado Financeiro - - - - - - - - - - -

(+/-) Outras rec/desp não operacionais - - - - - - - - - - -

(=) EBT 703 733 792 842 903 953 1.006 1.061 1.120 1.182 1.182

(-) Imposto de Renda e Contribuição Social (125) (132) (141) (150) (158) (167) (176) (185) (195) (206) (206)

(=) Resultado líquido 578 602 651 692 744 786 830 876 925 976 976

Valores em milhares de R$ 

Projeções financeiras
São Camilo



© 2019 Crowe Global 5454

Segue abaixo a composição dos Balanços Patrimoniais projetados da São Camilo:

Balanço Patrimonial 2019P 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P 2027P 2028P Perp.

Ativo 1.615 2.237 2.919 3.636 4.409 5.222 6.080 6.986 7.941 8.950 9.926

Ativo Circulante 1.576 2.199 2.875 3.590 4.352 5.166 6.024 6.930 7.886 8.895 9.871

Caixa e bancos 97 101 107 113 118 124 130 136 142 149 149

Reserva de Caixa 973 1.581 2.233 2.928 3.667 4.459 5.295 6.177 7.108 8.091 9.067

Contas a receber 276 288 306 321 338 354 370 388 406 426 426

Outros ativos circulantes 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229

Ativo Não Circulante 39 38 43 45 57 56 56 56 56 55 55

Intangível - - - - - - - - - - -

Imobilizado 505 526 549 566 581 584 589 593 598 603 608

( - ) Depreciação acumulada (436) (459) (476) (491) (495) (499) (504) (508) (513) (518) (524)

( - ) Ajuste de Inventário (29) (29) (29) (29) (29) (29) (29) (29) (29) (29) (29)

Passivo 1.615 2.237 2.919 3.636 4.409 5.222 6.080 6.986 7.941 8.950 9.926

Passivo Circulante 483 504 535 559 588 615 644 674 705 737 737

Empréstimos e Financiamentos - - - - - - - - - - -

Fornecedores/Outras contas a pagar 243 254 269 281 296 310 324 339 355 371 371

Obrigações trabalhistas 196 205 217 227 238 249 261 272 285 298 298

Obrigações tributárias 44 46 49 51 54 57 59 62 65 69 69

Passivo Não Circulante - - - - - - - - - - -

Provisão Contingências

Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo

Outras Obrigações - - - - - - - - - - -

Patrimônio Líquido 1.131 1.733 2.384 3.076 3.821 4.606 5.436 6.312 7.237 8.212 9.188

Capital Social 872 872 872 872 872 872 872 872 872 872 872

( - ) Ajuste de Inventário (29) (29) (29) (29) (29) (29) (29) (29) (29) (29) (29)

Lucros/ Prejuízos Acumulados 289 891 1.542 2.234 2.978 3.764 4.593 5.469 6.394 7.370 8.346

Valores em milhares de R$ 

Projeções financeiras
São Camilo
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Segue abaixo a composição do cálculo do lucro liquido por cota com base nas projeções financeiras elaboradas:

Cálculo do Lucro Liquido descontado por cota
São Camilo

Descrição 2019P 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P 2027P 2028P Perp.

Lucro Liquido
578.239 601.839 650.886 692.054 744.382 785.760 829.632 875.871 924.605 975.965 975.748

Taxa de desconto 12,9% 12,9% 12,9% 12,9% 12,9% 12,9% 12,9% 12,9% 12,9% 12,9% 12,9%

Meses do período
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Período
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Taxa de desconto 12,9% 27,5% 44,1% 62,7% 83,7% 107,5% 134,4% 164,7% 198,9% 237,6% 281,3%

Fator de desconto 0,89 0,78 0,69 0,61 0,54 0,48 0,43 0,38 0,33 0,30 0,26

Lucro Líquido descontado 511.999 471.849 451.845 425.389 405.139 378.669 354.011 330.927 309.322 289.101 255.926

Total do Lucro Liquido descontado
4.184.178

Lucro Líquido por cota

Total do Lucro Liquido descontado
4.184.178

Nº de cotas
871.800

Valor por cota com base no lucro líquido
4,80
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Taxa de Desconto

Conforme descrito anteriormente, adotamos o Custo Médio Ponderado de

Capital (WACC) como base para a estimativa da taxa de desconto a ser

aplicada aos fluxos de caixa futuros da empresa.

A definição do custo médio ponderado de capital considera os seguintes

componentes:

• Custo do Capital Próprio (Ke): estimado com base no método CAPM

(Capital Asset Pricing Model) que utiliza parâmetros do Mercado de Capitais

para os retornos esperados por cotistas/acionistas de uma entidade. A tabela

ao lado apresenta a composição dos cálculos do Ke para a empresa.

• Custo de Dívida Onerosa (Kd): estimado com base em condições atuais

de Mercado de Capitais, aplicada à realidade de negócios da empresa. As

condições adotadas para o cálculo do Kd estão demonstradas na tabela ao

lado.

No caso da empresa, visto seu porte, necessidade e estrutura de capital na

data de fechamento, adotamos sua taxa de desconto sem utilização de

estrutura de dívida, portanto sendo o WACC equivalente ao Ke, embora a

empresa disponha de parcelamentos fiscais em curso que possuem taxa de

juros subsidiadas.

Com base nos princípios descritos a taxa de desconto estimada para a São

Camilo foi de 12,9%.

Os detalhes relativos a premissas e composição do calculo do Custo do

Capital Próprio estão apresentados nos anexos a seguir.

Nota: a composição de cálculos adotados na tabela acima estão demonstrados nos anexos. 

Cálculo da taxa de desconto
São Camilo

Cálculo do Custo de Capital Proprio (Ke)

Retorno da Taxa livre de Risco (Rf) 4,3%

(+) Prêmio pelo risco 1,2%

(=) Taxa de retorno para empresa listada em US$ 5,5%

(+) Premio pelo Risco Soberano 2,5%

(+) Premio pelo diferencial de inflação 2,0%

(=) Taxa de retorno para empresa listada em R$ 10,0%

(+) Premio de listagem 3,0%

(=) Taxa de retorno do Capital Próprio (Ke) 12,9%
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Anexos
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Fatos Relevantes

A Crowe Global foi fundada em 1915 na cidade de Nova Iorque, EUA.

Atualmente é a 8ª maior organização global de Auditoria, Consultoria e

Contabilidade com mais de 800 escritórios em 130 países, cerca de 3 mil

sócios, 36 mil profissionais e faturamento de US$ 4,3 bi.

A Crowe Brasil conta com escritórios em São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba,

Campinas, Cascavel e Porto Alegre. São 14 sócios e cerca de 250

profissionais. Possui mais de 600 clientes ativos, desde empresas brasileiras

de pequeno e médio porte até grandes multinacionais.

A Crowe Brasil é afiliada e representada nas principais associações

profissionais e as mais relevantes entidades do Mercado de Capitais.

Premiações da Crowe Brasil:

• É certificada pelos seus profissionais e pela GPTW como um excelente

lugar para se trabalhar;

• Foi reconhecida em 2018 por sua destacada gestão com foco na

aplicação de novas diretrizes empresariais para alcançar equilíbrio

sustentável, pela Latin American Quality Institute.

Verticais de negócios

A Crowe Brasil atua nas seguintes práticas:

▪ Auditoria – auditoria, procedimentos acordados, assurance,

relatórios e avaliação IFRS & USGAAP, avaliação contábil,

procedimentos e relatório de impairment, revisões específicas;

▪ Tax & Labor - revisão de procedimentos fiscais, preços de

transferência, estruturação e assessoria tributária para planos de

sucessão e M&A, revisão de procedimentos trabalhistas, avaliação

de contingências tributárias e trabalhistas, consultoria de

gerenciamento de contingências, pacote Fiscal e FIN 48;

▪ Corporate Finance - serviços de assessoria à transações (M&A),

serviços de valuation, serviços de due diligence, reestruturação

financeira e assessoria para recuperação judicial;

▪ BPM (Business Process Management) – contabilidade,

procedimentos trabalhistas e folha de pagamento, procedimentos e

controle tributário, relatório financeiro, gerenciamento de sistemas de

TI, planejamento de negócios, integração pós-fusão e tesouraria;

▪ CiberSecurity - gestão de riscos e compliance em TI

Anexo
Informações da instituição avaliadora



© 2019 Crowe Global 5959

Referências do responsável pela avaliação

Nome: Marcelo Tommasi

Cargo: Sócio, Head of Corporate Finance, Crowe

Brasileiro, 48 anos, Economista pela PUC / SP e MBA pela FGV-SP.

▪ Atuação desde 1995 em Corporate Finance, prestando assessoria para

clientes locais e internacionais em transações, planejamento estratégico e

financeiro;

▪ Liderança em assessoria financeira em cerca de 30 projetos em Fusões &

Aquisições, que incluem transações internacionais com empresas

listadas, bem como transações com empresas privadas nacionais;

▪ Especialização em Avaliação Econômica, tendo coordenado e executado

mais de 100 Valuations, no âmbito de Fairness Opinion (Parecer de

Avaliação) e assessoria para transações;

▪ Experiência em transações cross-border, com destaque para projetos

envolvendo grandes empresas listadas internacionais;

▪ Conhecimento da indústria de Private Equity com transações concluídas

e relacionamento estabelecido com instituições deste segmento;

▪ Longa experiência com empresas privadas nacionais, em particular em

empresas familiares e de empreendedores;

▪ Liderança na formação e gestão de equipes por mais 15 anos em

diferentes organizações, incluindo um banco de Investimento

Internacional.

Como executivo atuou/atua:

▪ Desde Agosto de 2017 como Head of Corporate Finance na Crowe Brasil;

▪ 3 anos como Executivo Associado da B.A.M&A Corporativas Ltda;

▪ 3 anos como Head de M&A na filial brasileira do Standard Bank, Banco de

investimento Internacional;

▪ 3 anos como sócio responsável por Fusões & Aquisições na TF

Investimentos, braço de Corporate Finance da Corretora Terra Futuros;

▪ 12 anos na Terco Auditoria e Consultoria, empresa de auditoria líder

brasileira, representante da Grant Thornton International no Brasil, sendo

6 anos como Sócio e Líder de Corporate Finance.

Referências de avaliações relevantes executadas pelo responsável:

▪ Locarvel - Avaliação econômica para os sócios fundadores com vistas a

negociação com a Votorantim Finanças;

▪ JSL (Júlio Simões) – Avaliação Econômica para acionista na preparação

para IPO;

▪ Rodobens – Laudo de Avaliação para compra de participação de

empresa investida detida pela Unibanco Financiadora;

▪ Helbor Empreendimentos - Avaliação econômica para o acionistas no

contexto pré-IPO;

▪ Quality DI - Avaliação da empresa para os sócios fundadores para

negociação com investidores que resultou na formação da Joint Venture

com Golden Tree Insite Partners para a formação da Yuni Incorporadora;

▪ Construtora Setin – Avaliação econômica para sócios como apoio para a

negociação que posteriormente resultou na incorporação da empresa

pela Klabin Segall;

▪ CPFL - Fairness opinion para incorporação de diversas companhias;

▪ Merril Lynch Global Partners – Fairness opinion para a aquisição de 81%

das ações da Cremer;

▪ Tillimpa - Assessoria para os sócios como apoio para negociação que

resultou na venda para Advent International;

▪ Rosset Têxtil - Avaliação Econômica no contexto da cisão da CMR

(marca Liz) do Grupo Rosset;

▪ Runner Academias - Fairness opinion para o sócio fundador para fins de

determinação do valor da empresa em litígio judicial com a sociedade;

▪ Microeletrônica - Assessoria para sócios para a venda de 100% das

ações para a Multek (USA);

▪ Petrobras– Laudo de Avaliação para da aquisição da totalidade das

ações detidas pela El Paso na Termo Macaé pela Petrobrás;

▪ Abengoa Brasil (Transmissão Elétrica) – Laudo de Avaliação de

Viabilidade para o Plano de Recuperação Judicial.

Anexo
Informações do responsável pela avaliação
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Descrição da Metodologia de Fluxos de Caixa Descontados

A avaliação do valor econômico dos ativos destinados a venda foi realizada com base na metodologia de Fluxos de Caixa Descontados (FCD).

Este é uma metodologia amplamente difundida e utilizada pela comunidade de profissionais financeiros tais como avaliadores técnicos, assessores de

Finanças Corporativas e analistas de investimento, em especial no Mercado de Capitais. A aplicação da metodologia em questão para a precificação de

ativos alcança muitas finalidades tais como transações de Fusões e Aquisições (compra e venda), emissão de ações e títulos em Bolsa de Valores,

monitoramento e cobertura de ações listadas em Bolsa de Valores, e muitas vezes peritagem para conflitos em juízo.

A metodologia de FCD adota, de forma simplificada, os seguintes procedimentos:

1. Elaboração de projeções das demonstrações financeiras (Balanço Patrimonial, Demonstrativo de Resultado e Fluxo de Caixa) para um certo horizonte

de anos futuros, tomando como base premissas operacionais, mercadológicas e financeiras, além de condições macroeconômicas;

2. A partir das projeções financeiras, derivam-se os Fluxos de Caixa Livre (Free Cash Flow) ou os Fluxos de Caixa Livre para os Acionistas (Free Cash

Flow to Equity) que tratados a uma certa taxa de desconto resultam em valores presentes dos fluxos de caixas futuros.

Do ponto de vista matemático, temos de forma simplificada:

Onde:

FV = o valor nominal do montante de Fluxo de Caixa num período futuro;

d = é a taxa de desconto, determinada pelo custo de capital e riscos do investimento,

n = é o número de períodos

ou

em que n é o período e x o fim do número de períodos

No que tange a taxa de desconto adotada para o cálculo do valor presente dos fluxos de caixa, adotamos a metodologia CAPM – Capital Asset Pricing

Model, que resulta na estimativa de uma taxa alinhada a retornos de mercado para empresas/ativos comparáveis, conforme demonstrado no Anexo 35 a

seguir.

Anexo
Informações sobre a metodologia para avaliação econômico-financeira
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Demonstração de 

Resultados

Receita Líquida

Custos

Despesas

EBITDA

Depreciação

EBIT

IR/CS

Lucro Líquido

Balanço 

Patrimonial

Ativo Circulante

Passivo Circulante

Capital de Giro

Imobilizado

Ativos/ Passivos não 

operacionais

Dívida líquida

Fluxo de Caixa da 

Empresa

(=) EBIT

(-) IR/ CS

(+) Depreciação

(-) Capex

(+/-) Variação  

Capital de Giro

Perpetuidade

Taxa de desconto
Valor das 

Operações

(+/-) Dívida Líquida

(+/-) Ativos/ Passivos 

não operacionais

Valor para o 

Acionista

Valor das Operações = Enterprise Value (EV)

Valor para o Acionista = Equity Value

Estrutura Fluxo de Caixa Descontado

Segue abaixo a estrutura lógica da avaliação econômico financeira conforme consta em nossa modelagem financeira

Anexo
Informações sobre a metodologia para avaliação econômico-financeira
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Segue abaixo a composição do cálculo da taxa desconto adotada:

Premissas

Retorno da Taxa livre de Risco (Rf) 4,3%

Retorno de mercado (Rm) 5,6%

Prêmio pelo risco (Rm-Rf) 1,3%

Prêmio pelo porte 2,2%

Premio ajustado pelo porte 3,5%

Beta desalavancado 0,35 

Imposto de Renda (efetiva) 0,0%

Relação Divida/ Equity (D/E) 0,0%

Beta re-alavancado 0,35 

Premio pelo risco ajustado ao Segmento e Porte 1,2%

Risco do País (Brasil) 2,5%

Inflação Brasil de longo prazo 3,8%

Inflação EUA de longo prazo 1,8%

Diferencial de inflação Brasil - EUA 2,0%

Premio de listagem 30,0%

Cálculo do Custo de Capital Proprio (Ke)

Retorno da Taxa livre de Risco (Rf) 4,3%

(+) Prêmio pelo risco 1,2%

(=) Taxa de retorno para empresa listada em US$ 5,5%

(+) Premio pelo Risco Soberano 2,5%

(+) Premio pelo diferencial de inflação 2,0%

(=) Taxa de retorno para empresa listada em R$ 10,0%

(+) Premio de listagem 3,0%

(=) Taxa de retorno do Capital Próprio (Ke) 12,9%

Descrição Fonte

Taxa anual média do Bonus do Tesouro Americano de 10 anos Damodaran

Taxa média anual do S&P 500 Damodaran

Diferença entre Rm e Rf

Micro Cap Return - SBBI Duff and Phelps

Mediana da amostra de empresas comparáveis Capital IQ

Lucro presumido

Mercado

Bre-alavancado = Bdesalavancado x (1+ (Relação D/E x % IR)

Média do EMBI+ dos últimos 10 anos JPMorgan

Estimativa do BACEN BACEN

Média dos últimos 10 anos do Consumer Price Index (CPI) U.S Federal Reserve

Prêmio de listagem Damodaran

Empresa

Valor de 

Mercado

R$ milhões

Beta 

(5 anos)

Total 

equity

Total 

dívida

Relação 

Dívida/ 

Equity

Aliquota 

de IR

Beta desala-

vancado

DASA
9.199 

0,48 3.516 3.438 97,8% 34,0%
0,29 

Fleury
7.530 

0,92 1.703 2.081 122,2% 34,0%
0,51 

Aliar
1.806 

0,33 1.308 830 63,5% 34,0%
0,23 

Hermes Pardini
2.728 

0,59 637 458 71,9% 34,0%
0,40 

1.805,7 0,33 637 458 0,64 0,23 

5.129,1 0,54 1.505 1.456 0,85 0,35 

5.315,6 0,58 1.791 1.702 0,89 0,36 

9.198,6 0,92 3.516 3.438 1,22 0,51 

Anexo
Composição da taxa de desconto



© 2019 Crowe Global 6363

Glossário



© 2019 Crowe Global 6464

Administração Referente à administração da Diagnósticos da América S.A. 

Adquiridas
Ruggeri & Piva Ltda; Maringá Medicina Nuclear Ltda; Laboratório de Anatomia Patológica e Citopatologia São Camilo Ltda; Aliança 

Biotecnologia Ltda. 

Ativos Certos ativos intangíveis adquiridos do Grupo São Camilo

BACEN

BRL ou R$

Banco Central do Brasil

Moeda brasileira – Real

CAC Taxa de contribuição dos ativos ( Contributory Asset Charge)

CAGR Taxa Composta Anual de Crescimento (Compound Annual Growth Rate)

CAPEX Novos investimentos (Compound Annual Growth Rate)

CAPM Modelo de precificação de ativos (Capital Asset Pricing Model)

COPOM Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil

CPC 04 Pronunciamento técnico CPC 04  – Ativos intangíveis, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis

CPC 15 Pronunciamento técnico CPC 04  – Combinação de negócios, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis

CSLL ou CS Contribuição Social sobre Lucro Liquido

COFINS Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social

Crowe Crowe Macro GCA Consultoria Empresarial Ltda

Data base 31 de Dezembro de 2018

EBIT Lucro antes dos juros e impostos (Earnings Before Interest and Taxes)

EBITDA Lucro Antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Earnings Before Interest,Taxes, Depreciation and Amortization)

EBT Lucro antes dos impostos (Earnings Before Taxes)

Grupo São Camilo
Ruggeri & Piva Ltda; Maringá Medicina Nuclear Ltda; Laboratório de Anatomia Patológica e Citopatologia São Camilo Ltda; Aliança 

Biotecnologia Ltda. 

EV Valor das Operações (Enterprise Value)

FCD Fluxo de Caixa Descontado

Glossário
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FGV Fundação Getúlio Vargas

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

IFRS Normas contábeis internacionais (International Financial Reporting Standards)

IGPM Índice Geral de Preços de Mercado

IPCA Índice de Preços ao Consumidor Amplo

IRPJ ou IR Imposto de Renda Pessoa Jurídica

Laudo Referente a este material, datado de 31 de outubro de 2019

MPEEM Método dos Rendimentos Excedentes em Múltiplos Períodos (Multi Period Excess Earnings Method)

Período Histórico 2016 a Dez/2018

Período Explícito Projetado Dez/2018 a 2028 

Perpetuidade Perpetuidade de empresa - Modelo de Gordon 

PIS Programa de Integração Social

PIB Produto Interno Bruto

ROB Receita Operacional Bruta

ROL Receita Operacional Líquida

Transação Venda de 100,0% das ações dos laboratórios Aliança, Maringá, Ruggeri e São Camilo para a DASA

USD ou U$ Dólar americano (moeda dos Estados Unidos da América)

Valor Justo “Valor justo de um ativo é o valor pelo qual um ativo pode ser negociado entre partes interessadas, conhecedoras do negócio e

independentes entre si, com ausência de fatores que pressionem a liquidação da transação ou que caracterizem uma transação 

compulsória.” - definição CPC 15 

WACC Custo médio ponderado de capital (Weighted Average Cost of Capital)

WARA Custo médio de retorno dos ativos (Weighted Average Return on Assets)

Glossário
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Estritamente Confidencial

Considerações
Laudo para Atendimento ao Art. 256 Lei 6.404/76

2

Este relatório é direcionado à Diagnósticos da América S.A., em conformidade com os termos da proposta assinada entre a B2R Capital Assessores Financeiros Ltda. e a Diagnósticos
da América S.A., em 11/09/2019, relacionada à execução de procedimentos específicos para fins do atendimento do Artigo 256 da Lei 6.404/76 (Lei das S/A) da C.M.D. - Campos
Medicina Diagnóstica Ltda., estando sujeito em sua totalidade aos termos e condições da referida proposta, inclusive às restrições quanto à sua divulgação para terceiros.

Caso este relatório seja recebido por alguém que não a Diagnósticos da América S.A., o receptor será informado de que o relatório anexo foi preparado exclusivamente para uso
interno da Diagnósticos da América S.A. e que este relatório e seu conteúdo não podem ser compartilhados com ou divulgados à qualquer pessoa pelo destinatário, sem o
consentimento expresso por escrito da Diagnósticos da América S.A. e B2R Capital Assessores Financeiros Ltda. A B2R Capital Assessores Financeiros Ltda. não terá nenhuma
responsabilidade, e deve exercer todos os meios legais e cabíveis contra o destinatário, no caso da utilização ou distribuição não autorizada deste relatório.
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Prezados,

Nos termos da proposta, datada de 26/09/2019, firmada entre a Diagnósticos da América S.A. (“Dasa”, “CLIENTE” ou “V.Sas”) e a B2R Capital Assessores Financeiros Ltda. (“B2R
Capital”), executamos os procedimentos específicos relacionados ao Artigo 256 da Lei 6.404/76 (Lei das S.A.) da C.M.D. - Campos Medicina Diagnóstica Ltda. (“C.M.D.” ou “Adquirida”
ou “Empresa”), cujo laudo encontra-se anexo.

A entrega deste Laudo encerra todas as obrigações da B2R Capital com a Dasa, em decorrência da proposta mencionada acima.

Atenciosamente.

À Diretoria da Diagnósticos da América S.A.
28 de outubro de 2019

Att: Srs. Tiago Moraes e Rubens Pereira

B2R Capital Assessores Financeiros Ltda.

Bruno Jucá
21 4042 4411

21 99487 4045
bruno@b2rcapital.com.br

Ricardo Bahiana
21 4042 4410

21 99708 4200
ricardo@b2rcapital.com.br

Av. Pasteur, 110 7º andar
Botafogo - 22290-240
Rio de Janeiro
Brasil
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CAPEX Capital Expenditures, ou investimentos em manutenção e/ou expansão de capacidade

CAPM Capital Asset Pricing Model – Metodologia de cálculo do custo de capital próprio

CDI Certificado de Depósito Interbancário

CPC Comitê de Pronunciamentos Contábeis

CVM Comissão de Valores Mobiliários

D&A Depreciação e Amortização

DRE Demonstração de Resultado do Exercício

EBIT Lucro Antes de Juros e Impostos

EBITDA Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização

EV Enterprise Value

FCFF Fluxo de Caixa Livre para a Empresa

IPCA Índice de Preços do Consumidor Amplo

IGPM Índice Geral de Preço do Mercado

NOPAT Lucro Operacional Líquido de Impostos

PDD Provisão para Devedores Duvidosos

PL Patrimônio Líquido

SELIC Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia

WACC Custo Médio Ponderado de Capital

WARA Retorno Médio Ponderado dos Ativos

Termos e Definições utilizados neste Laudo de Avaliação
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A Transação

• Conforme Comunicado ao Mercado divulgado em 9 de maio de 2019 a Dasa celebrou
um Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças tendo por objeto a
aquisição de 100% do capital social da C.M.D. com preço total pago na transação de
R$ 2.674.000,00, dos quais 59,42% à vista em dinheiro e o restante pago a prazo, em 3
parcelas anuais de mesmo valor, retidos como garantia para ajuste de preço.

Objetivos

• O objetivo foi efetuar a avaliação dos procedimentos aplicáveis ao Artigo 256 da Lei
6.404/76 (Lei das S.A.), de 15 de dezembro de 1976, referente à aquisição da C.M.D.
para atender ao disposto no referido artigo.

• Com base no artigo, a compra, por companhia aberta, do controle de qualquer
sociedade mercantil, dependerá da deliberação da assembleia-geral da compradora,
convocada para conhecer a 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.

• § 1º A proposta ou o contrato de compra, acompanhado de laudo de avaliação,
observado o disposto no art. 8º, §§ 1º e 6º, será submetido à prévia autorização da
assembleia-geral, ou à sua ratificação, sob pena de responsabilidade dos
administradores, instruído com todos os elementos necessários à deliberação.

Fonte: Dasa

• § 2º Se o preço da aquisição ultrapassar uma vez e meia o maior dos três valores de
que trata o inciso II do caput, o acionista dissidente da deliberação da assembleia que a
aprovar terá o direito de retirar-se da companhia mediante reembolso do valor de suas
ações, nos termos do art. 137, observado o disposto em seu inciso II.

Critério de Avaliação

• A fim de atender os requisitos do Artigo 256 da Lei 6.404/76 (Lei das S.A.), foi efetuada
a avaliação do preço médio da ação com base nos seguintes critérios: (i) cotação média
das ações em bolsa, nos mercados em que são negociadas, nos últimos 90 (noventa)
dias anteriores à data da contratação; (ii) valor de patrimônio líquido a preços de
mercado; e (iii) valor do lucro líquido por ação.
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Base de Informações

• Nosso trabalho foi baseado substancialmente em informações contábeis e gerenciais
históricas da Empresa referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017, 31
de dezembro de 2018, além do balanço de 9 de maio de 2019;

• O trabalho também levou em consideração as informações obtidas em entrevistas com
a Administração do Cliente, informações gerenciais, documentos internos, projeções
financeiras de longo prazo, além de outras informações sobre as operações da
Empresa, fornecidas de forma escrita ou verbal pelo Cliente.

• Levamos em consideração as informações obtidas em entrevistas com a Administração
do Cliente, informações gerenciais, documentos internos, projeções financeiras de
longo prazo, além de outras informações sobre as operações da Empresa, fornecidas de
forma escrita ou verbal pelo Cliente.

• Assumimos que as informações recebidas estão corretas e que nenhuma informação
essencial foi retida. As informações não foram verificadas em razão do escopo deste
trabalho, portanto, a B2R Capital não assume nenhuma responsabilidade por sua
precisão.

Escopo e Natureza dos Trabalhos

• O escopo da avaliação da Empresa incluiu os seguintes procedimentos;

▪ Análise dos balanços patrimoniais e das demonstrações de resultado da
Empresa referentes aos últimos 2 (dois) exercícios e ao período findo na data-
base;

▪ Análise de dados gerenciais e indicadores de performance históricos da
Empresa;

▪ Análise de dados mercadológicos em poder da Empresa e comparação destes
com os dados publicados/disponíveis em associações setoriais;

▪ Análise dos estudos e/ou das projeções financeiras, preparados pela
Administração do Cliente, quando da Transação;

▪ Entrevistas com a Administração da Empresa para obter informações sobre as
operações e suas perspectivas futuras do negócio;

▪ Discussões com a Administração do Cliente sobre as premissas utilizadas nas
avaliações do Negócio;

▪ Análise das contas de ativo e passivo registradas nas demonstrações
contábeis da Empresa na data-base;

▪ Análise e identificação dos ativos e passivos tangíveis e intangíveis em relação
aos quais haja expectativa de divergência entre o valor justo e o valor
contábil;

▪ Estimativa dos valores de mercado destes ativos e passivos tangíveis.

▪ Cálculo e análise dos valores determinados segundo o art. 256 da Lei das SAs:

- a) Cotação média da ação em bolsa durante os 90 dias anteriores a
data da contratação;

- b) Valor do Patrimônio Líquido a mercado por ação;

- c) Valor do Lucro Líquido da ação.

Dasa| Art. 256 Lei 6.404/76
Escopo
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• Não há garantias de que as premissas, estimativas, projeções, resultados parciais ou totais ou
conclusões utilizados ou apresentados neste Relatório serão efetivamente alcançados ou
verificados, no todo ou em parte. Os resultados futuros da Empresa podem diferir daqueles nas
projeções, e essas diferenças podem ser significativas, podendo resultar de vários fatores,
incluindo, porém não se limitando a, mudanças nas condições de mercado. A B2R Capital não
assume nenhuma responsabilidade relacionada a essas diferenças.

• Nem a B2R Capital nem os seus Representantes declaram, garantem ou manifestam sua opinião,
de modo explícito ou implícito, quanto à precisão, integralidade ou viabilidade de qualquer
projeção ou das premissas em que estas se basearam.

• Este Relatório foi gerado consoante as condições econômicas, de mercado, entre outras,
disponíveis na data de sua elaboração, de modo que as conclusões apresentadas estão sujeitas a
variações em virtude de uma gama de fatores.

• Em conformidade com o objetivo e o escopo da Proposta, a B2R Capital não garante ou emite uma
opinião sobre a probabilidade de realização das premissas utilizadas nas projeções financeiras da
Empresa, assim como não emitirá opinião quanto à probabilidade de que qualquer valor
projetado efetivamente se realize, visto que muitas vezes os eventos previstos poderão não se
aperfeiçoar em razão de diversos fatores exógenos conjunturais e operacionais, acarretando,
portanto, variações relevantes.

• Ademais, ainda que as premissas adotadas pela Empresa e as projeções financeiras venham a se
aperfeiçoar em conformidade com as expectativas da Empresa, a B2R Capital não pode garantir
que as dívidas correspondentes serão pagas nos termos inicialmente previstos.

• O conteúdo do Relatório contempla as informações que foram efetivamente disponibilizadas à
B2R Capital e reflete as condições predominantes e o ponto de vista independente da B2R Capital,
no momento da realização dos trabalhos e de acordo com as circunstâncias da realização dos
trabalhos, que não contemplou o atendimento a interesses pessoais ou específicos. Nestes
termos, o resultado de análises que venham a ser realizadas por terceiros poderão ser divergentes
do resultado de nossas análises, sem que isso caracterize qualquer deficiência dos trabalhos
realizados.

• Embora os trabalhos que deram origem ao Relatório tenham sido realizados pela B2R Capital sob
orientação técnica e de forma independente, a análise dos diversos elementos que caracterizam o
material objetivado, por sua natureza, demandam atuação subjetiva para que os trabalhos
possam ser levados a termo, o que também torna possível que, caso a mesma análise seja
realizada por outros profissionais, estes manifestem pontos de vista divergentes do manifestado
pela B2R Capital.

• Este Relatório deve ser utilizado exclusivamente no contexto previsto na Proposta de Prestação de
Serviços, de modo que o presente Relatório não pode ser circulado, copiado, publicado ou de
qualquer forma utilizado, nem poderá ser arquivado, incluído ou referido no todo ou em parte em
qualquer documento sem prévio consentimento da B2R Capital.

Limitação de Escopo

• Os trabalhos descritos neste Relatório foram realizados de acordo com objetivos, premissas e
demais termos e condições constantes neste Relatório e em nossa Proposta. A B2R Capital não se
responsabiliza pela utilização por outrem ou para outros propósitos.

• A Dasa, por meio de profissionais designados, forneceu informações referentes a dados,
projeções, premissas e estimativas relacionadas à Empresa (conforme descrito na Proposta),
utilizados neste Relatório.

• Na prestação de seus serviços, a B2R Capital se baseou em informações fornecidas pela Dasa e em
discussões com os profissionais da Dasa ou outros representantes desta, e a B2R Capital não se
responsabilizou por verificar de modo independente qualquer informação disponível
publicamente ou a ela ofertada na preparação do presente Relatório. A B2R Capital não expressa
parecer sobre a fidedignidade da apresentação das informações mencionadas, e determina que
quaisquer erros, alterações ou modificações nessas informações poderiam afetar
significativamente as verificações da B2R Capital.

• Durante o curso de nossos trabalhos, desempenhamos procedimentos de análise sempre que
necessário. Entretanto, ressaltamos que nosso trabalho de avaliação não constituiu uma auditoria
das demonstrações financeiras ou de quaisquer outras informações a nós apresentadas pela Dasa,
não devendo ser considerado como tal. Nossos trabalhos levaram em consideração a relevância
de cada item, portanto, ativos, direitos e obrigações de valor secundário não foram objeto de
análise detalhada. A B2R Capital não procedeu nenhuma verificação independente relacionada às
informações apresentadas pela Dasa, não podendo confirmar sua precisão, exatidão e suficiência
e, portanto, a Dasa assume total responsabilidade pelas informações prestadas à B2R Capital.

• Para a elaboração do presente Relatório a B2R Capital teve como pressuposto a confiança, com
expressa anuência da Dasa, na exatidão, conteúdo, veracidade e integralidade dos dados que
foram fornecidos ou discutidos, de modo que não assumimos nem procedemos à inspeção física
de quaisquer ativos, deixando, outrossim, de preparar ou obter avaliação independente de ativos
e passivos da empresa, ou de sua solvência, considerando como consistentes as informações
utilizadas neste Relatório, responsabilizando-se a Dasa, inclusive por seus prepostos, sócios e
colaboradores, por tudo quanto transmitido ou discutido com a B2R Capital.

• Exceto se expressamente apresentado de outra forma, indicado por escrito em notas ou
referências específicas, todos os dados, informações anteriores, informações de mercado,
estimativas, projeções e premissas, incluídos, considerados, utilizados ou apresentados neste
Relatório são aqueles apresentados pela Dasa para a B2R Capital.

• Qualquer mudança nas informações fornecidas pela Dasa pode afetar o resultado deste Relatório.
A B2R Capital não assume nenhuma obrigação de atualização, revisão ou emenda do Relatório,
como resultado da divulgação de qualquer informação subsequente a data de envio do Relatório.

Dasa| Art. 256 Lei 6.404/76
Escopo
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Sumário Executivo

• A B2R Capital foi nomeada pela Dasa para determinação do valor da Adquirida para
atender ao inciso II do art. 256 da lei 6.404/76, em função da aquisição da participação
societária representativa de 100% do capital social da C.M.D.

• A avaliação é feita através das metodologias citadas na lei mencionada para
determinar se o preço médio de cada ação ou quota ultrapassa uma vez e meia o
maior dos três valores a seguir indicados:

a) Cotação média da ação em bolsa nos 90 dias anteriores a data da contratação;

b) Valor do Patrimônio Líquido a mercado por ação;

c) Valor do Lucro Líquido da ação.

• Considerando o exposto acima, o valor do lucro líquido por quota foi suficiente para
realização do teste, de modo que o resultado apresentou um preço médio por quota
inferior a uma vez e meia o valor do lucro líquido por quota.

• Tendo em vista que a lei permite compararmos o valor da aquisição por quota com o
maior valor das 3 opções de avaliação, podemos afirmar que, uma vez que um dos
critérios valide o teste, a utilização dos demais critérios não se faz mais necessária.
Desta forma, independentemente do resultado dos outros dois critérios, o resultado
final permanecerá o mesmo.

• Os procedimentos técnicos empregados no presente laudo estão de acordo com os
critérios estabelecidos pelas normas de avaliação.

• O quadro abaixo apresenta o resumo dos resultados calculados, comparando o valor da
aquisição com o valor do lucro. Os procedimentos técnicos empregados no presente
laudo estão de acordo com os critérios estabelecidos pelas normas de avaliação.

• A C.M.D. é uma sociedade empresaria limitada, portanto não existe cotação média das
ações em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado, tornando este método
não aplicável nesta análise.

• A Empresa apresentou ainda lucro médio negativo nos dois últimos anos, tornando
também este método como não aplicável.

• Desta forma, o cálculo da relação entre o preço pago e o valor do patrimônio líquido
fica então restrito à metodologia do patrimônio líquido avaliado a preços de mercado.

• Apresentamos abaixo um quadro resumo dos resultados encontrados.

• Considerando que o valor de patrimônio líquido a valor de mercado da empresa é
negativo, o valor por quota da aquisição ultrapassa o limite de uma vez e meia
conforme estabelecido no item II do Art. 256 da Lei. 6.404/76.

Dasa| Art. 256 Lei 6.404/76
Sumário de Resultados

Valor da Cotação Méida dos Últimos 90 dias

Não Aplicável

Valor de Patrimônio Líquido a Preços de Mercado Vs. Valor de Aquisição

[a] [b] / [a]

(38,1) N/A

Valor do Lucro Líquido por Quota

Não Aplicável

Valor de Aquisição por Quota

[b]

53,5
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5. A C.M.D.
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Dasa| Art. 256 Lei 6.404/76
A Companhia

Fonte: Dasa 

Ana Clara 
Campos

Willian Roberto 
Campos

95% 5%

Estrutura Acionária

• Apresentamos a seguir a estrutura acionária anterior a transação:

DRE

Balanço Patrimonial

Balanço Patrimonial

Ativo 31/12/2017 31/12/2018 Passivo 31/12/2017 31/12/2018

Ativo Circulante Passivo Circulante

Disponibilidades 951.047 971.204 Fornecedores 576.605 999.356 

Adiantamentos - 5.250 Adiantamentos de Clientes 156.840 609.859 

Impostos a Recuperar / Compensar 1.675 1.675 Financ. a Curto Prazo - Sist.Fin. Nac. 585.056 588.746 

Obrigações Trabalhistas 83.760 62.449 

Encargos Sociais a Pagar 22.079 18.510 

Impostos Retidos a Recolher 4.303 5.758 

Impostos e Contr. s/Receita a Recolher 42.890 469.185 

Total do Ativo Circulante 952.722 978.130 Total do Passivo Circulante 1.471.533 2.753.863 

Emprestimos e Financiamentos Bancários 22.433 

Ativo Não Circulante Patrimônio Líquido

Capital Social 50.000 50.000 

Realizável a Longo Prazo 754.444 754.444 Reservas 302.142 302.142 

Resultado do Período (116.509) (1.395.865)

Total do Ativo Não Circulante 754.444 754.444 Total do Patrimônio Líquido 235.633 (1.043.722)

Total do Ativo 1.707.166 1.732.574 Total do Passivo e Patrimônio Líquido 1.707.166 1.732.574 

DRE

R$ 31/12/2017 31/12/2018

Receitas Operacional Bruta 3.453.155 3.588.284 

Deduções da Receita Bruta (474.896) (616.160)

Receita Operacional Líquida 2.978.259 2.972.124 

Despesas Operacionais (3.192.870) (3.629.255)

Material de Uso e Consumo (1.784.524) (2.246.236)

Salários e Ordenados (1.048.700) (1.008.748)

13o Salário (78.128) (73.408)

Férias (30.867) (101.467)

Encargos Sociais (100.651) (98.896)

Retirada Pro Labore (150.000) (100.500)

Serviços Prestados p/ Terceiros (207.937) (451.329)

Outras Despesas (96.263) (170.896)

Lucro Líquido (518.811) (1.279.355)
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6. Critérios Gerais de Avaliação
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Critérios Gerais de Avaliação

a. Cotação Média das Ações em Bolsa de Valores

• Esse critério consiste na observação das negociações realizadas com uma determinada
classe de ações por um período de tempo específico. Calcula-se a cotação média
ponderada da ação a partir dos volumes diários negociados em bolsa de valores ou
mercado de balcão organizado.

• Na avaliação pelo preço médio das ações, o prêmio de controle não é considerado, por
se tratar de método fundamentado na cotação das ações negociadas diariamente nos
mercados de capitais. Raramente esse tipo de negociação envolve a transferência do
controle acionário das empresas no mercado brasileiro.

• A adequação e aplicabilidade desse critério depende da liquidez das ações das
empresas negociadas nas bolsas de valores.

b. Valor de Patrimônio Líquido a Preços de Mercado

• Consiste em efetuar a estimativa de valor justo de mercado dos ativos e passivos
contabilizados da Empresa, em uma determinada data-base, caso haja divergência
entre o valor justo e o valor contábil. E na divisão dos valores obtidos pelo número
total de ações emitidas por uma determinada empresa.

c. Valor do Lucro Líquido por Ação

• Valor do lucro líquido projetado da ação ou quota, que não poderá ser superior a 15
(quinze) vezes a média do lucro líquido anual por ação nos 2 (dois) últimos exercícios
sociais, atualizado monetariamente.

• Com base nas informações patrimoniais disponíveis na data da transação, utiliza-se
como base para o cálculo do lucro líquido anual por ação os balanços auditados
referentes aos últimos 2 exercícios sociais, corrigidos monetariamente pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).

• Considera-se como o valor do lucro líquido da ação o valor presente do lucro líquido
projetado, levando em consideração os valores utilizados na projeção de rentabilidade
futura da empresa, conforme descrito anteriormente. Para descontar a valor presente
os valores projetados utiliza-se a taxa CAPM, refletindo nesta o risco associado ao
mercado, empresa e estrutura de capital.

• O valor do lucro líquido da ação fica limitado a 15 vezes a média do lucro líquido anual
por ação nos 2 (dois) últimos exercícios sociais da empresa, atualizados
monetariamente.

• Sendo assim, após calculado os dois valores utiliza-se o menor para efetuar a
comparação prevista no Art. 256 da Lei das S.A.

• É conveniente ressaltar, entretanto, que o lucro líquido apurado nas projeções de
resultado não equivale exatamente ao lucro líquido contábil a ser apurado futuramente
nos exercícios subsequentes. Entre outras razões, isso se deve ao fato do lucro líquido
efetivo ser afetado por fatores não operacionais e não recorrentes, os quais, por não
serem conhecidos a priori, não são considerados nas projeções, tais como receitas e
despesas eventuais ou de natureza não operacional.

Dasa| Art. 256 Lei 6.404/76
Critérios Gerais de Avaliação
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7. Avaliação
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Cotação Média das Ações em Bolsa de Valores

• A C.M.D. é uma sociedade empresaria limitada, portanto não existe cotação média das
ações em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado, tornando este método
não aplicável nesta análise.

Dasa| Art. 256 Lei 6.404/76
Avaliação - Cotação Média das Ações em Bolsa de Valores 
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Valor de Patrimônio Líquido a Preços de Mercado

• Para análise de Patrimônio Líquido a Preço de Mercado por ação utilizou-se o Balanço
Patrimonial de 09/05/2019, o qual foi discutido com a Administração a natureza dos
diversos ativos e passivos contabilizados pela Empresa na data-base.

• De acordo com as características de recuperação ou pagamento desses ativos e
passivos, aqueles itens cujo valor justo é materialmente diferente do respectivo valor
contábil foram ajustados

• Conforme discussões com a Administração, com relação às demais contas de ativo e
passivo da Empresa, não foram identificadas potenciais divergências materiais entre
seus valores contábeis e respectivos valores justos, com exceção do Imobilizado, sendo
a única conta com ajustes materiais identificados.

• Para determinar o valor justo desses bens, foi conduzida pela própria Empresa, um
inventário físico com o objetivo de validar todo o saldo de imobilizado existente,
ratificando não só a existência do item como ainda seu estado de conservação.

Dasa| Art. 256 Lei 6.404/76
Avaliação - Valor de Patrimônio Líquido a Preços de Mercado

• Com base nos procedimentos descritos anteriormente, o Valor do Patrimônio Líquido a
Mercado por Ação é negativo. Desta forma, esta metodologia não é aplicável na
análise

Patrimônio Líquido a Preços de Mercado

R$ '000 09.05.2019

Ativo Total 856,1

Ativo Circulante 856,1

Ativo Não Circulante 0,0

Passivo Total 2.763

Passivo Circulante 2.763,5

Passivo Não Circulante 0

Patrimônio Líquido Contábil (1.907,4)

Ajustes do PL 0

Patrimônio Líquido Ajustado [a] (1.907,4)

Quantidade de Quotas ('000) [b] 50,0

R$ / Cota [a] / [b] (38,1)
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Valor do Lucro Líquido por Ação

• De acordo com o Item c, Inciso II, do Artigo 256, da Lei 6.404/76 (Lei das S.A.), o valor
do lucro líquido da ação não poderá ser superior a 15 (quinze) vezes o lucro líquido
anual por ação nos 2 (dois) últimos exercícios sociais, atualizado monetariamente.

• O valor do lucro líquido da ação foi calculado com base no valor do lucro líquido
projetado, trazido a valor presente, conforme projeções financeiras apresentadas no
Capítulo 8 – Anexo II.

• Considerando que a Transação foi consumada em 09 de maio de 2019, foram utilizados
como base para o cálculo do lucro líquido anual por ação os balanços referentes aos
exercícios sociais de 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2018, corrigidos
monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

• O resultado dos cálculos efetuados está demonstrado a seguir:

• Considerando que a C.M.D apresentou lucro líquido médio negativo nos dois últimos
exercícios anteriores à data-base, esta metodologia não é aplicável nesta análise.

Dasa| Art. 256 Lei 6.404/76
Avaliação - Valor do Lucro Líquido por Ação

Lucro Líquido por Quota

R$ '000 2017 2018

Lucro Líquido Histórico

Lucro Líquido Realizado (518,81) (1.279,36)

Lucro Líquido Realizado - Atualizado @IPCA [a] (546,03) (1.297,82)

Quantidade de Quotas ('000) [b] 50,0 50,0

Lucro por Quota [a] / [b] = [c] (10,9) (25,96)

15 vezes 15 x [c] (163,8) (389,35)

R$ / Quota com base no Lucro Líquido Histórico (276,58)

Lucro Líquido Descontado

Lucro Líquido Descontado conforme Projeções (R$ '000) na

Quantidade de Quotas ('000) 50,0

R$ / Quota com base no Lucro Líquido Descontado* na

*Limitado a 15x o valor do lucro líquido histórico poor quota

R$ / Quota na
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Valor de Aquisição por Ação da C.M.D.

• Apresentamos a seguir o cálculo do Valor de Aquisição por quota da C.M.D.,
considerando o valor pago pela Dasa de R$ 2,7 milhões (Equity Value) para aquisição de
100,0% do capital social da Empresa.

• Com base nas informações indicadas acima, o valor da aquisição por quota é de
R$ 53,5

Dasa| Art. 256 Lei 6.404/76
Valor da Aquisição

Valor Total da Aquisição

R$

Equity Value [a] 2.674.000,0

Quantidade de Quotas Adquiridas

#

Qtde Quotas Adquiridas [b] 50.000,0

Valor de Aquisição por Quota

R$

Valor de Aquisição por Quota [a] / [b] 53,5
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8. Conclusão
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Valor da Cotação Méida dos Últimos 90 dias

Não Aplicável

Valor de Patrimônio Líquido a Preços de Mercado Vs. Valor de Aquisição

[a] [b] / [a]

(38,1) N/A

Valor do Lucro Líquido por Quota

Não Aplicável

Valor de Aquisição por Quota

[b]

53,5

24

Conclusões da Avaliação

• Com base no objetivo e no escopo deste Laudo, de acordo com os critérios previstos no
disposto no Inciso II do Artigo 256 da Lei 6.404/76 (Lei das S.A.), considerando que o
patrimônio líquido a valor de mercado da empresa é negativo, ultrapassa uma vez e
meia o maior dos três valores calculados entre: (a) a cotação média das ações em bolsa,
nos mercados em que são negociadas, nos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data
da contratação; (b) o valor de patrimônio líquido a preços de mercado; e (c) o valor do
lucro líquido por ação.

• Enfatizamos que a presente avaliação se baseia substancialmente nas informações
fornecidas pela Administração do Cliente, ajustadas segundo nossa análise quanto à
razoabilidade destas

Dasa| Art. 256 Lei 6.404/76
Conclusão
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8. Anexos
Anexo I – Balanço Patrimonial Histórico
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Anexo I
Balanço Patrimonial e DRE – 2017 e 2018

26

Fonte: Dasa

Balanço Patrimonial

Ativo 31/12/2017 31/12/2018 Passivo 31/12/2017 31/12/2018

Ativo Circulante Passivo Circulante

Disponibilidades 951.047 971.204 Fornecedores 576.605 999.356 

Adiantamentos - 5.250 Adiantamentos de Clientes 156.840 609.859 

Impostos a Recuperar / Compensar 1.675 1.675 Financ. a Curto Prazo - Sist.Fin. Nac. 585.056 588.746 

Obrigações Trabalhistas 83.760 62.449 

Encargos Sociais a Pagar 22.079 18.510 

Impostos Retidos a Recolher 4.303 5.758 

Impostos e Contr. s/Receita a Recolher 42.890 469.185 

Total do Ativo Circulante 952.722 978.130 Total do Passivo Circulante 1.471.533 2.753.863 

Emprestimos e Financiamentos Bancários 22.433 

Ativo Não Circulante Patrimônio Líquido

Capital Social 50.000 50.000 

Realizável a Longo Prazo 754.444 754.444 Reservas 302.142 302.142 

Resultado do Período (116.509) (1.395.865)

Total do Ativo Não Circulante 754.444 754.444 Total do Patrimônio Líquido 235.633 (1.043.722)

Total do Ativo 1.707.166 1.732.574 Total do Passivo e Patrimônio Líquido 1.707.166 1.732.574 

DRE

R$ 31/12/2017 31/12/2018

Receitas Operacional Bruta 3.453.155 3.588.284 

Deduções da Receita Bruta (474.896) (616.160)

Receita Operacional Líquida 2.978.259 2.972.124 

Despesas Operacionais (3.192.870) (3.629.255)

Material de Uso e Consumo (1.784.524) (2.246.236)

Salários e Ordenados (1.048.700) (1.008.748)

13o Salário (78.128) (73.408)

Férias (30.867) (101.467)

Encargos Sociais (100.651) (98.896)

Retirada Pro Labore (150.000) (100.500)

Serviços Prestados p/ Terceiros (207.937) (451.329)

Outras Despesas (96.263) (170.896)

Lucro Líquido (518.811) (1.279.355)

Balanço Patrimonial e DRE
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Anexo II
Balanço Patrimonial – Maio 2019
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Fonte: Dasa

Balanço Patrimonial

Ativo 09.05.2019 Passivo 09.05.2019

Ativo Circulante Passivo Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 37.854 Fornecedores 1.295.649 

Outros créditos 818.203 Empréstimos e financiamentos 96.274 

Impostos e contribuições a recolher 541.454 

Salários, encargos sociais e férias a pagar 89.987 

Impostos parcelados 89.214 

Outras contas a pagar 680.885 

Total do Ativo Circulante 856.058 Total do Passivo Circulante 2.793.462 

Ativo Não Circulante - Patrimônio Líquido

Capital Social 50.000 

Prejuízos acumulados (1.987.404)

Total do Ativo Não Circulante - Total do Patrimônio Líquido (1.937.404)

Total do Ativo 856.058 Total do Passivo e Patrimônio Líquido 856.058 

Balanço Patrimonial
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Considerações
Laudo para Atendimento ao Art. 256 Lei 6.404/76

2

Este relatório é direcionado à Diagnósticos da América S.A., em conformidade com os termos da proposta assinada entre a B2R Capital Assessores Financeiros Ltda. e a Diagnósticos
da América S.A., em 11/09/2019, relacionada à execução de procedimentos específicos para fins do atendimento do Artigo 256 da Lei 6.404/76 (Lei das S/A) da ITULAB - Laboratório de
Análises Clínicas de Itu Ltda., estando sujeito em sua totalidade aos termos e condições da referida proposta, inclusive às restrições quanto à sua divulgação para terceiros.

Caso este relatório seja recebido por alguém que não a Diagnósticos da América S.A., o receptor será informado de que o relatório anexo foi preparado exclusivamente para uso
interno da Diagnósticos da América S.A. e que este relatório e seu conteúdo não podem ser compartilhados com ou divulgados à qualquer pessoa pelo destinatário, sem o
consentimento expresso por escrito da Diagnósticos da América S.A. e B2R Capital Assessores Financeiros Ltda. A B2R Capital Assessores Financeiros Ltda. não terá nenhuma
responsabilidade, e deve exercer todos os meios legais e cabíveis contra o destinatário, no caso da utilização ou distribuição não autorizada deste relatório.



Estritamente Confidencial 3

Prezados,

Nos termos da proposta, datada de 26/09/2019, firmada entre a Diagnósticos da América S.A. (“Dasa”, “CLIENTE” ou “V.Sas”) e a B2R Capital Assessores Financeiros Ltda. (“B2R
Capital”), executamos os procedimentos específicos relacionados ao Artigo 256 da Lei 6.404/76 (Lei das S.A.) da ITULAB - Laboratório de Análises Clínicas de Itu Ltda. (“Itulab” ou
“Adquirida” ou “Empresa”), cujo laudo encontra-se anexo.

A entrega deste Laudo encerra todas as obrigações da B2R Capital com a Dasa, em decorrência da proposta mencionada acima.

Atenciosamente.

À Diretoria da Diagnósticos da América S.A.
28 de outubro de 2019

Att: Srs. Tiago Moraes e Rubens Pereira

B2R Capital Assessores Financeiros Ltda.

Bruno Jucá
21 4042 4411

21 99487 4045
bruno@b2rcapital.com.br

Ricardo Bahiana
21 4042 4410

21 99708 4200
ricardo@b2rcapital.com.br

Av. Pasteur, 110 7º andar
Botafogo - 22290-240
Rio de Janeiro
Brasil
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1. Glossário
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Dasa| Art. 256 Lei 6.404/76
Glossário

6

CAPEX Capital Expenditures, ou investimentos em manutenção e/ou expansão de capacidade

CAPM Capital Asset Pricing Model – Metodologia de cálculo do custo de capital próprio

CDI Certificado de Depósito Interbancário

CPC Comitê de Pronunciamentos Contábeis

CVM Comissão de Valores Mobiliários

D&A Depreciação e Amortização

DRE Demonstração de Resultado do Exercício

EBIT Lucro Antes de Juros e Impostos

EBITDA Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização

EV Enterprise Value

FCFF Fluxo de Caixa Livre para a Empresa

IPCA Índice de Preços do Consumidor Amplo

IGPM Índice Geral de Preço do Mercado

NOPAT Lucro Operacional Líquido de Impostos

PDD Provisão para Devedores Duvidosos

PL Patrimônio Líquido

SELIC Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia

WACC Custo Médio Ponderado de Capital

WARA Retorno Médio Ponderado dos Ativos

Termos e Definições utilizados neste Laudo de Avaliação
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2. Introdução e Objetivo
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Dasa| Art. 256 Lei 6.404/76
Introdução e Objetivo

8

A Transação

• Conforme Comunicado ao Mercado divulgado em 9 de maio de 2019 a Dasa celebrou
um Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças tendo por objeto a
aquisição de 100% do capital social da Itulab com preço total pago na transação de
R$ 5.288.885,35, dos quais 59,42% à vista em dinheiro e o restante pago a prazo, em 3
parcelas anuais de mesmo valor, retidos como garantia para ajuste de preço.

Objetivos

• O objetivo foi efetuar a avaliação dos procedimentos aplicáveis ao Artigo 256 da Lei
6.404/76 (Lei das S.A.), de 15 de dezembro de 1976, referente à aquisição da Itulab
para atender ao disposto no referido artigo.

• Com base no artigo, a compra, por companhia aberta, do controle de qualquer
sociedade mercantil, dependerá da deliberação da assembleia-geral da compradora,
convocada para conhecer a 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.

• § 1º A proposta ou o contrato de compra, acompanhado de laudo de avaliação,
observado o disposto no art. 8º, §§ 1º e 6º, será submetido à prévia autorização da
assembleia-geral, ou à sua ratificação, sob pena de responsabilidade dos
administradores, instruído com todos os elementos necessários à deliberação.

Fonte: Dasa

• § 2º Se o preço da aquisição ultrapassar uma vez e meia o maior dos três valores de
que trata o inciso II do caput, o acionista dissidente da deliberação da assembleia que a
aprovar terá o direito de retirar-se da companhia mediante reembolso do valor de suas
ações, nos termos do art. 137, observado o disposto em seu inciso II.

Critério de Avaliação

• A fim de atender os requisitos do Artigo 256 da Lei 6.404/76 (Lei das S.A.), foi efetuada
a avaliação do preço médio da ação com base nos seguintes critérios: (i) cotação média
das ações em bolsa, nos mercados em que são negociadas, nos últimos 90 (noventa)
dias anteriores à data da contratação; (ii) valor de patrimônio líquido a preços de
mercado; e (iii) valor do lucro líquido por ação.
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3. Escopo
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Base de Informações

• Nosso trabalho foi baseado substancialmente em informações contábeis e gerenciais
históricas da Empresa referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017, 31
de dezembro de 2018, além do balanço de 9 de maio de 2019;

• O trabalho também levou em consideração as informações obtidas em entrevistas com
a Administração do Cliente, informações gerenciais, documentos internos, projeções
financeiras de longo prazo, além de outras informações sobre as operações da
Empresa, fornecidas de forma escrita ou verbal pelo Cliente.

• Levamos em consideração as informações obtidas em entrevistas com a Administração
do Cliente, informações gerenciais, documentos internos, projeções financeiras de
longo prazo, além de outras informações sobre as operações da Empresa, fornecidas de
forma escrita ou verbal pelo Cliente.

• Assumimos que as informações recebidas estão corretas e que nenhuma informação
essencial foi retida. As informações não foram verificadas em razão do escopo deste
trabalho, portanto, a B2R Capital não assume nenhuma responsabilidade por sua
precisão.

Escopo e Natureza dos Trabalhos

• O escopo da avaliação da Empresa incluiu os seguintes procedimentos;

▪ Análise dos balanços patrimoniais e das demonstrações de resultado da
Empresa referentes aos últimos 2 (dois) exercícios e ao período findo na data-
base;

▪ Análise de dados gerenciais e indicadores de performance históricos da
Empresa;

▪ Análise de dados mercadológicos em poder da Empresa e comparação destes
com os dados publicados/disponíveis em associações setoriais;

▪ Análise dos estudos e/ou das projeções financeiras, preparados pela
Administração do Cliente, quando da Transação;

▪ Entrevistas com a Administração da Empresa para obter informações sobre as
operações e suas perspectivas futuras do negócio;

▪ Discussões com a Administração do Cliente sobre as premissas utilizadas nas
avaliações do Negócio;

▪ Análise das contas de ativo e passivo registradas nas demonstrações
contábeis da Empresa na data-base;

▪ Análise e identificação dos ativos e passivos tangíveis e intangíveis em relação
aos quais haja expectativa de divergência entre o valor justo e o valor
contábil;

▪ Estimativa dos valores de mercado destes ativos e passivos tangíveis.

▪ Cálculo e análise dos valores determinados segundo o art. 256 da Lei das SAs:

- a) Cotação média da ação em bolsa durante os 90 dias anteriores a
data da contratação;

- b) Valor do Patrimônio Líquido a mercado por ação;

- c) Valor do Lucro Líquido da ação.

Dasa| Art. 256 Lei 6.404/76
Escopo
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• Não há garantias de que as premissas, estimativas, projeções, resultados parciais ou totais ou
conclusões utilizados ou apresentados neste Relatório serão efetivamente alcançados ou
verificados, no todo ou em parte. Os resultados futuros da Empresa podem diferir daqueles nas
projeções, e essas diferenças podem ser significativas, podendo resultar de vários fatores,
incluindo, porém não se limitando a, mudanças nas condições de mercado. A B2R Capital não
assume nenhuma responsabilidade relacionada a essas diferenças.

• Nem a B2R Capital nem os seus Representantes declaram, garantem ou manifestam sua opinião,
de modo explícito ou implícito, quanto à precisão, integralidade ou viabilidade de qualquer
projeção ou das premissas em que estas se basearam.

• Este Relatório foi gerado consoante as condições econômicas, de mercado, entre outras,
disponíveis na data de sua elaboração, de modo que as conclusões apresentadas estão sujeitas a
variações em virtude de uma gama de fatores.

• Em conformidade com o objetivo e o escopo da Proposta, a B2R Capital não garante ou emite uma
opinião sobre a probabilidade de realização das premissas utilizadas nas projeções financeiras da
Empresa, assim como não emitirá opinião quanto à probabilidade de que qualquer valor
projetado efetivamente se realize, visto que muitas vezes os eventos previstos poderão não se
aperfeiçoar em razão de diversos fatores exógenos conjunturais e operacionais, acarretando,
portanto, variações relevantes.

• Ademais, ainda que as premissas adotadas pela Empresa e as projeções financeiras venham a se
aperfeiçoar em conformidade com as expectativas da Empresa, a B2R Capital não pode garantir
que as dívidas correspondentes serão pagas nos termos inicialmente previstos.

• O conteúdo do Relatório contempla as informações que foram efetivamente disponibilizadas à
B2R Capital e reflete as condições predominantes e o ponto de vista independente da B2R Capital,
no momento da realização dos trabalhos e de acordo com as circunstâncias da realização dos
trabalhos, que não contemplou o atendimento a interesses pessoais ou específicos. Nestes
termos, o resultado de análises que venham a ser realizadas por terceiros poderão ser divergentes
do resultado de nossas análises, sem que isso caracterize qualquer deficiência dos trabalhos
realizados.

• Embora os trabalhos que deram origem ao Relatório tenham sido realizados pela B2R Capital sob
orientação técnica e de forma independente, a análise dos diversos elementos que caracterizam o
material objetivado, por sua natureza, demandam atuação subjetiva para que os trabalhos
possam ser levados a termo, o que também torna possível que, caso a mesma análise seja
realizada por outros profissionais, estes manifestem pontos de vista divergentes do manifestado
pela B2R Capital.

• Este Relatório deve ser utilizado exclusivamente no contexto previsto na Proposta de Prestação de
Serviços, de modo que o presente Relatório não pode ser circulado, copiado, publicado ou de
qualquer forma utilizado, nem poderá ser arquivado, incluído ou referido no todo ou em parte em
qualquer documento sem prévio consentimento da B2R Capital.

Limitação de Escopo

• Os trabalhos descritos neste Relatório foram realizados de acordo com objetivos, premissas e
demais termos e condições constantes neste Relatório e em nossa Proposta. A B2R Capital não se
responsabiliza pela utilização por outrem ou para outros propósitos.

• A Dasa, por meio de profissionais designados, forneceu informações referentes a dados,
projeções, premissas e estimativas relacionadas à Empresa (conforme descrito na Proposta),
utilizados neste Relatório.

• Na prestação de seus serviços, a B2R Capital se baseou em informações fornecidas pela Dasa e em
discussões com os profissionais da Dasa ou outros representantes desta, e a B2R Capital não se
responsabilizou por verificar de modo independente qualquer informação disponível
publicamente ou a ela ofertada na preparação do presente Relatório. A B2R Capital não expressa
parecer sobre a fidedignidade da apresentação das informações mencionadas, e determina que
quaisquer erros, alterações ou modificações nessas informações poderiam afetar
significativamente as verificações da B2R Capital.

• Durante o curso de nossos trabalhos, desempenhamos procedimentos de análise sempre que
necessário. Entretanto, ressaltamos que nosso trabalho de avaliação não constituiu uma auditoria
das demonstrações financeiras ou de quaisquer outras informações a nós apresentadas pela Dasa,
não devendo ser considerado como tal. Nossos trabalhos levaram em consideração a relevância
de cada item, portanto, ativos, direitos e obrigações de valor secundário não foram objeto de
análise detalhada. A B2R Capital não procedeu nenhuma verificação independente relacionada às
informações apresentadas pela Dasa, não podendo confirmar sua precisão, exatidão e suficiência
e, portanto, a Dasa assume total responsabilidade pelas informações prestadas à B2R Capital.

• Para a elaboração do presente Relatório a B2R Capital teve como pressuposto a confiança, com
expressa anuência da Dasa, na exatidão, conteúdo, veracidade e integralidade dos dados que
foram fornecidos ou discutidos, de modo que não assumimos nem procedemos à inspeção física
de quaisquer ativos, deixando, outrossim, de preparar ou obter avaliação independente de ativos
e passivos da empresa, ou de sua solvência, considerando como consistentes as informações
utilizadas neste Relatório, responsabilizando-se a Dasa, inclusive por seus prepostos, sócios e
colaboradores, por tudo quanto transmitido ou discutido com a B2R Capital.

• Exceto se expressamente apresentado de outra forma, indicado por escrito em notas ou
referências específicas, todos os dados, informações anteriores, informações de mercado,
estimativas, projeções e premissas, incluídos, considerados, utilizados ou apresentados neste
Relatório são aqueles apresentados pela Dasa para a B2R Capital.

• Qualquer mudança nas informações fornecidas pela Dasa pode afetar o resultado deste Relatório.
A B2R Capital não assume nenhuma obrigação de atualização, revisão ou emenda do Relatório,
como resultado da divulgação de qualquer informação subsequente a data de envio do Relatório.

Dasa| Art. 256 Lei 6.404/76
Escopo
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4. Sumário de Resultados
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Sumário Executivo

• A B2R Capital foi nomeada pela Dasa para determinação do valor da Adquirida para
atender ao inciso II do art. 256 da lei 6.404/76, em função da aquisição da participação
societária representativa de 100% do capital social da Itulab.

• A avaliação é feita através das metodologias citadas na lei mencionada para
determinar se o preço médio de cada ação ou quota ultrapassa uma vez e meia o
maior dos três valores a seguir indicados:

a) Cotação média da ação em bolsa nos 90 dias anteriores a data da contratação;

b) Valor do Patrimônio Líquido a mercado por ação;

c) Valor do Lucro Líquido da ação.

• Considerando o exposto acima, o valor do lucro líquido por quota foi suficiente para
realização do teste, de modo que o resultado apresentou um preço médio por quota
inferior a uma vez e meia o valor do lucro líquido por quota.

• Tendo em vista que a lei permite compararmos o valor da aquisição por quota com o
maior valor das 3 opções de avaliação, podemos afirmar que, uma vez que um dos
critérios valide o teste, a utilização dos demais critérios não se faz mais necessária.
Desta forma, independentemente do resultado dos outros dois critérios, o resultado
final permanecerá o mesmo.

• Os procedimentos técnicos empregados no presente laudo estão de acordo com os
critérios estabelecidos pelas normas de avaliação.

• O quadro abaixo apresenta o resumo dos resultados calculados, comparando o valor da
aquisição com o valor do lucro. Os procedimentos técnicos empregados no presente
laudo estão de acordo com os critérios estabelecidos pelas normas de avaliação.

• A Itulab é uma sociedade empresaria limitada, portanto não existe cotação média das
ações em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado, tornando este método
não aplicável nesta análise.

• Desta forma, o cálculo da relação entre o preço pago e o valor do patrimônio líquido
fica então restrito às metodologias de i) patrimônio líquido avaliado a preços de
mercado e; ii) valor do lucro líquido por quota.

• Apresentamos abaixo um quadro resumo dos resultados encontrados.

• O valor por quota da aquisição corresponde a 4,4 vezes o valor do lucro líquido por
quota, ou seja, maior que o limite de uma vez e meia, conforme estabelecido no item
II do Art. 256 da Lei. 6.404/76.

Dasa| Art. 256 Lei 6.404/76
Sumário de Resultados

Valor da Cotação Méida dos Últimos 90 dias

Não Aplicável

Valor de Patrimônio Líquido a Preços de Mercado

(99,3)

Valor do Lucro Líquido por Quota Vs. Valor de Aquisição

[a] [b] / [a]

7,8 4,4 x

Valor de Aquisição por Quota

[b]

34,6
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5. A Itulab
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Dasa| Art. 256 Lei 6.404/76
A Companhia

Fonte: Dasa 

Célia Banzi
Campos

Maurício Carvalho
Campos

50% 50%

Estrutura Acionária

• Apresentamos a seguir a estrutura acionária anterior a transação:

DRE

Balanço Patrimonial

Balanço Patrimonial

Ativo 31/12/2017 31/12/2018 Passivo 31/12/2017 31/12/2018

Ativo Circulante Passivo Circulante

Disponibilidades 69.702 330.965 Fornecedores 1.046.595 1.526.782 

Adiantamentos 2.638 - Adiantamentos de Clientes 808.602 808.602 

Impostos a Recuperar / Compensar 815.924 880.606 Financ. a Curto Prazo - Sist.Fin. Nac. 362.405 214.877 

Seguro Patrimonial a Apropriar 6.782 4.936 Obrigações Trabalhistas 71.278 57.276 

Encargos Sociais a Pagar 73.528 65.759 

Impostos Retidos a Recolher 21.823 50.852 

Impostos e Contr. s/Receita a Recolher 636.857 602.402 

Outras a Pagar - 26.672 

Total do Ativo Circulante 895.045 1.216.507 Total do Passivo Circulante 3.021.088 3.353.221 

Emprestimos e Financiamentos Bancários 2.983.653 2.747.561 

Parcelamento Impostos 130.749 73.749 

Total do Passivo Não Circulante 3.114.402 2.821.310 

Ativo Não Circulante Patrimônio Líquido

Capital Social 853.200 853.200 

Imobilizado 2.143.121 2.214.455 Lucros Acumulados (3.297.441) (3.297.441)

Resultado do Período (653.084) (299.328)

Total do Ativo Não Circulante 2.143.121 2.214.455 Total do Patrimônio Líquido (3.097.325) (2.743.569)

Total do Ativo 3.038.166 3.430.962 Total do Passivo e Patrimônio Líquido 3.038.166 3.430.962 

DRE

R$ 31/12/2017 31/12/2018

Receitas Operacional Bruta 6.409.491 8.319.114 

Deduções da Receita Bruta (361.552) (506.874)

Receita Operacional Líquida 6.047.939 7.812.240 

Despesas Operacionais (3.617.599) (4.467.773)

Material de Uso e Consumo (1.686.472) (2.514.869)

Salários e Ordenados (1.216.050) (1.120.670)

13o Salário (89.227) (82.450)

Férias (55.719) (141.774)

Encargos Sociais (547.643) (585.115)

Retirada Pro Labore (22.488) (22.896)

Serviços Prestados p/ Terceiros (1.183.906) (1.433.132)

Outras Despesas (1.435.722) (1.557.580)

Lucro Líquido (189.288) 353.756 
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6. Critérios Gerais de Avaliação
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Critérios Gerais de Avaliação

a. Cotação Média das Ações em Bolsa de Valores

• Esse critério consiste na observação das negociações realizadas com uma determinada
classe de ações por um período de tempo específico. Calcula-se a cotação média
ponderada da ação a partir dos volumes diários negociados em bolsa de valores ou
mercado de balcão organizado.

• Na avaliação pelo preço médio das ações, o prêmio de controle não é considerado, por
se tratar de método fundamentado na cotação das ações negociadas diariamente nos
mercados de capitais. Raramente esse tipo de negociação envolve a transferência do
controle acionário das empresas no mercado brasileiro.

• A adequação e aplicabilidade desse critério depende da liquidez das ações das
empresas negociadas nas bolsas de valores.

b. Valor de Patrimônio Líquido a Preços de Mercado

• Consiste em efetuar a estimativa de valor justo de mercado dos ativos e passivos
contabilizados da Empresa, em uma determinada data-base, caso haja divergência
entre o valor justo e o valor contábil. E na divisão dos valores obtidos pelo número
total de ações emitidas por uma determinada empresa.

c. Valor do Lucro Líquido por Ação

• Valor do lucro líquido projetado da ação ou quota, que não poderá ser superior a 15
(quinze) vezes a média do lucro líquido anual por ação nos 2 (dois) últimos exercícios
sociais, atualizado monetariamente.

• Com base nas informações patrimoniais disponíveis na data da transação, utiliza-se
como base para o cálculo do lucro líquido anual por ação os balanços auditados
referentes aos últimos 2 exercícios sociais, corrigidos monetariamente pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).

• Considera-se como o valor do lucro líquido da ação o valor presente do lucro líquido
projetado, levando em consideração os valores utilizados na projeção de rentabilidade
futura da empresa, conforme descrito anteriormente. Para descontar a valor presente
os valores projetados utiliza-se a taxa CAPM, refletindo nesta o risco associado ao
mercado, empresa e estrutura de capital.

• O valor do lucro líquido da ação fica limitado a 15 vezes a média do lucro líquido anual
por ação nos 2 (dois) últimos exercícios sociais da empresa, atualizados
monetariamente.

• Sendo assim, após calculado os dois valores utiliza-se o menor para efetuar a
comparação prevista no Art. 256 da Lei das S.A.

• É conveniente ressaltar, entretanto, que o lucro líquido apurado nas projeções de
resultado não equivale exatamente ao lucro líquido contábil a ser apurado futuramente
nos exercícios subsequentes. Entre outras razões, isso se deve ao fato do lucro líquido
efetivo ser afetado por fatores não operacionais e não recorrentes, os quais, por não
serem conhecidos a priori, não são considerados nas projeções, tais como receitas e
despesas eventuais ou de natureza não operacional.

Dasa| Art. 256 Lei 6.404/76
Critérios Gerais de Avaliação
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7. Avaliação
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Cotação Média das Ações em Bolsa de Valores

• A Itulab é uma sociedade empresaria limitada, portanto não existe cotação média das
ações em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado, tornando este método
não aplicável nesta análise.

Dasa| Art. 256 Lei 6.404/76
Avaliação - Cotação Média das Ações em Bolsa de Valores 
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Valor de Patrimônio Líquido a Preços de Mercado

• Para análise de Patrimônio Líquido a Preço de Mercado por ação utilizou-se o Balanço
Patrimonial de 09/05/2019, o qual foi discutido com a Administração a natureza dos
diversos ativos e passivos contabilizados pela Empresa na data-base.

• De acordo com as características de recuperação ou pagamento desses ativos e
passivos, aqueles itens cujo valor justo é materialmente diferente do respectivo valor
contábil foram ajustados

• Conforme discussões com a Administração, com relação às demais contas de ativo e
passivo da Empresa, não foram identificadas potenciais divergências materiais entre
seus valores contábeis e respectivos valores justos, com exceção do Imobilizado, sendo
a única conta com ajustes materiais identificados.

• Para determinar o valor justo desses bens, foi conduzida pela própria Empresa, um
inventário físico com o objetivo de validar todo o saldo de imobilizado existente,
ratificando não só a existência do item como ainda seu estado de conservação.

Dasa| Art. 256 Lei 6.404/76
Avaliação - Valor de Patrimônio Líquido a Preços de Mercado

• Com base nos procedimentos descritos anteriormente, o Valor do Patrimônio Líquido a
Mercado por Ação é negativo. Desta forma, esta metodologia não é aplicável na
análise.

Patrimônio Líquido a Preços de Mercado

R$ '000 09.05.2019

Ativo Total 1.975,4

Ativo Circulante 450,2

Ativo Não Circulante 1.525,1

Passivo Total 17.167

Passivo Circulante 6.354,7

Passivo Não Circulante 10.813

Patrimônio Líquido Contábil (15.192,1)

Ajustes do PL 0

Patrimônio Líquido Ajustado [a] (15.192,1)

Quantidade de Quotas ('000) [b] 152,9

R$ / Cota [a] / [b] (99,3)
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Valor do Lucro Líquido por Ação

• De acordo com o Item c, Inciso II, do Artigo 256, da Lei 6.404/76 (Lei das S.A.), o valor
do lucro líquido da ação não poderá ser superior a 15 (quinze) vezes o lucro líquido
anual por ação nos 2 (dois) últimos exercícios sociais, atualizado monetariamente.

• O valor do lucro líquido da ação foi calculado com base no valor do lucro líquido
projetado, trazido a valor presente, conforme projeções financeiras apresentadas no
Capítulo 8 – Anexo II.

• Considerando que a Transação foi consumada em 09 de maio de 2019, foram utilizados
como base para o cálculo do lucro líquido anual por ação os balanços referentes aos
exercícios sociais de 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2018, corrigidos
monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

• O resultado dos cálculos efetuados está demonstrado a seguir:

• Considerando que o valor da cota conforme lucro líquido projetado supera o valor
correspondente a 15 vezes a média do lucro líquido dos dois exercícios anteriores, o
valor a ser considerado nesta metodologia é de R$ 7,83.

Dasa| Art. 256 Lei 6.404/76
Avaliação - Valor do Lucro Líquido por Ação

Lucro Líquido por Quota

R$ '000 2017 2018

Lucro Líquido Histórico

Lucro Líquido Realizado (189,29) 353,8

Lucro Líquido Realizado - Atualizado @IPCA [a] (199,22) 358,9

Quantidade de Quotas ('000) [b] 152,9 152,9

Lucro por Quota [a] / [b] = [c] (1,3) 2,3

15 vezes 15 x [c] (19,5) 35,2

R$ / Quota com base no Lucro Líquido Histórico 7,83

Lucro Líquido Descontado

Lucro Líquido Descontado conforme Projeções (R$ '000) 5.822,1

Quantidade de Quotas ('000) 152,9

R$ / Quota com base no Lucro Líquido Descontado* 38,07

*Limitado a 15x o valor do lucro líquido histórico poor quota

R$ / Quota 7,83
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Valor de Aquisição por Ação da Itulab

• Apresentamos a seguir o cálculo do Valor de Aquisição por quota da Itulab,
considerando o valor pago pela Dasa de R$5,3 milhões (Equity value) para aquisição de
100,0% do capital social da Empresa.

• Com base nas informações indicadas acima, o valor da aquisição por quota é de
R$ 34,6

Dasa| Art. 256 Lei 6.404/76
Valor da Aquisição

Valor Total da Aquisição

R$

Equity Value [a] 5.288.885,4

Quantidade de Quotas Adquiridas

#

Qtde Quotas Adquiridas [b] 152.916,0

Valor de Aquisição por Quota

R$ '000

Valor de Aquisição por Quota [a] / [b] 34,6
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8. Conclusão
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Conclusões da Avaliação

• Com base no objetivo e no escopo deste Laudo, de acordo com os critérios previstos no
disposto no Inciso II do Artigo 256 da Lei 6.404/76 (Lei das S.A.), concluímos que o valor
médio pago pelas quotas da Itulab representa 4,4 vezes o valor do lucro líquido por
quota.

• Portanto, o valor pago ultrapassa uma vez e meia o maior dos três valores apurados
entre: (a) a cotação média das ações em bolsa, nos mercados em que são negociadas,
nos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da contratação; (b) o valor de
patrimônio líquido a preços de mercado; e (c) o valor do lucro líquido por quota.

• Enfatizamos que a presente avaliação se baseia substancialmente nas informações
fornecidas pela Administração do Cliente, ajustadas segundo nossa análise quanto à
razoabilidade destas

Dasa| Art. 256 Lei 6.404/76
Conclusão

Valor da Cotação Média dos Últimos 90 dias

Não Aplicável

Valor de Patrimônio Líquido a Preços de Mercado

(99,3)

Valor do Lucro Líquido por Quota Vs. Valor de Aquisição

[a] [b] / [a]

7,8 4,4 x

Valor de Aquisição por Quota

[b]

34,6
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8. Anexos
Anexo I – Balanço Patrimonial Histórico
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Anexo I
Projeção do Lucro Líquido
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Projeção do Lucro Líquido

Fonte: Dasa

DRE 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Receitas Operacionais Bruta 6.409,5 8.319,1 9.650,2 10.808,2 11.672,8 12.373,2 12.832,3

Deduções (361,6) (506,9) (566,2) (634,1) (684,8) (725,9) (752,9)

Receitas Operacionais Líquida 6.047,9 7.812,2 9.084,0 10.174,1 10.988,0 11.647,3 12.079,4

Despesas Operacionais (3.617,6) (4.467,8) (5.195,1) (5.716,8) (6.064,2) (6.311,6) (6.425,0)

Material de Uso e Consumo (1.686,5) (2.514,9) (2.924,3) (3.173,4) (3.317,4) (3.400,0) (3.405,4)

Salários e Ordenados (1.216,0) (1.120,7) (1.303,1) (1.459,5) (1.576,2) (1.670,8) (1.732,8)

13o Salário (89,2) (82,4) (95,9) (107,4) (116,0) (122,9) (127,5)

Férias (55,7) (141,8) (164,9) (184,6) (199,4) (211,4) (219,2)

Encargos Sociais (547,6) (585,1) (680,4) (762,0) (823,0) (872,3) (904,7)

Retirada Pro Labore (22,5) (22,9) (26,6) (29,8) (32,2) (34,1) (35,4)

Serviços Prestados p/ Terceiros (1.183,9) (1.433,1) (1.666,4) (1.866,4) (2.015,7) (2.136,7) (2.215,9)

Outras Despesas (1.435,7) (1.557,6) (1.811,1) (2.028,5) (2.190,8) (2.322,2) (2.408,4)

Lucro Líquido (189,3) 353,8 411,3 562,4 717,3 876,8 1.030,2

Análise Vertical 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Receitas Operacionais Bruta na 29,8% 16,0% 12,0% 8,0% 6,0% 3,7%

Deduções -5,6% -6,1% -5,9% -5,9% -5,9% -5,9% -5,9%

Receitas Operacionais Líquida na 29,2% 16,3% 12,0% 8,0% 6,0% 3,7%

Despesas Operacionais -59,8% -57,2% -57,2% -56,2% -55,2% -54,2% -53,2%

Material de Uso e Consumo -27,9% -32,2% -32,2% -31,2% -30,2% -29,2% -28,2%

Salários e Ordenados -20,1% -14,3% -14,3% -14,3% -14,3% -14,3% -14,3%

13o Salário -1,5% -1,1% -1,1% -1,1% -1,1% -1,1% -1,1%

Férias -0,9% -1,8% -1,8% -1,8% -1,8% -1,8% -1,8%

Encargos Sociais -9,1% -7,5% -7,5% -7,5% -7,5% -7,5% -7,5%

Retirada Pro Labore -0,4% -0,3% -0,3% -0,3% -0,3% -0,3% -0,3%

Serviços Prestados p/ Terceiros -19,6% -18,3% -18,3% -18,3% -18,3% -18,3% -18,3%

Outras Despesas -23,7% -19,9% -19,9% -19,9% -19,9% -19,9% -19,9%

Lucro Líquido -3,1% 4,5% 4,5% 5,5% 6,5% 7,5% 8,5%

WACC 18,0%

g 3,7%

Período 0,50 1,50 2,50 3,50 4,50 

Valor Presente do Lucro Líquido 379 439 474 491 489

Sum of VP FCFF 2.272,1 [a]

Perpetuidade 7.476,4

VP Perpetuidade 3.550,0 [b]

Lucro Líquido Projetado 5.822,1 [a] + [b] = [c]
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Taxa de Desconto – Cálculo do WACC
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• Yield do US T-Bond 10 Anos relativo aos últimos 24 meses.

1

• Spread entre o retorno do S&P-500 e o retorno dos títulos de longo prazo do
governo americano de 1926 a 2018 (Duff & Phelps 2019).

2

• Risco Brasil (média últimos 24 meses para JPMorgan Brazil EMBI+).

3

• Beta desalavancado para o setor “Healthcare Support Services” conforme 
Damodaran ajustado pela alavancagem alvo.

4

• na

6

• Estimativa da estrutura de capital conforme balancete jan.19 e em linha com a 
esperada como sustentável no longo prazo.

7

• Diferencial da inflação com base CPI-US, divulgada pelo Federal Reserve e do 
pelo IPCA, divulgada pelo BACEN.

8

O WACC foi calculado pela combinação do custo de capital próprio (Ke) e do custo de capital de terceiros (Kd) estimados para a Adquirida, 
considerando uma estrutura alvo de capital sustentável no longo prazo

Custo de 
Capital 
Próprio 

(Ke)

Custo da 
Dívida 

(Kd)

Taxa Livre de Risco
[Rf]

Prêmio de Risco de 
Mercado (Rm)

Prêmio de Risco país 
(CRP)

Beta Alavancado 
(Beta)

Custo de Dívida 
antes do imposto

Ke = Rf + (B * Rm) + CRP

Kd = Kda * (1 – T)

Custo do Equity
USD (Ke)

2,6%

5,5%

2,7%

0,92

16,1%

Impostos 
(T)

Custo da Dívida após 
Impostos

(Kd)

4,6%

34,0%

na

D / (D+E) = 0%

E / (D+E) = 100%

WACC 
(R$ Nominal)

Diferencial de 
Inflação

(D * Kd) + (E * Ke)

18,0%

1,7%

1

2

3

4

6

8

7

7

Custo do Equity
BRL (Ke)

18,0%

Prêmio de Tamanho

5,7%5

• Prêmio de tamanho - Duff & Phelps 2019 – Decile 10.

5
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Fonte: Dasa

Balanço Patrimonial e DRE

• Apresentamos a seguir o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício da Adquirida.

Balanço Patrimonial

Ativo 31/12/2017 31/12/2018 Passivo 31/12/2017 31/12/2018

Ativo Circulante Passivo Circulante

Disponibilidades 69.702 330.965 Fornecedores 1.046.595 1.526.782 

Adiantamentos 2.638 - Adiantamentos de Clientes 808.602 808.602 

Impostos a Recuperar / Compensar 815.924 880.606 Financ. a Curto Prazo - Sist.Fin. Nac. 362.405 214.877 

Seguro Patrimonial a Apropriar 6.782 4.936 Obrigações Trabalhistas 71.278 57.276 

Encargos Sociais a Pagar 73.528 65.759 

Impostos Retidos a Recolher 21.823 50.852 

Impostos e Contr. s/Receita a Recolher 636.857 602.402 

Outras a Pagar - 26.672 

Total do Ativo Circulante 895.045 1.216.507 Total do Passivo Circulante 3.021.088 3.353.221 

Emprestimos e Financiamentos Bancários 2.983.653 2.747.561 

Parcelamento Impostos 130.749 73.749 

Total do Passivo Não Circulante 3.114.402 2.821.310 

Ativo Não Circulante Patrimônio Líquido

Capital Social 853.200 853.200 

Imobilizado 2.143.121 2.214.455 Lucros Acumulados (3.297.441) (3.297.441)

Resultado do Período (653.084) (299.328)

Total do Ativo Não Circulante 2.143.121 2.214.455 Total do Patrimônio Líquido (3.097.325) (2.743.569)

Total do Ativo 3.038.166 3.430.962 Total do Passivo e Patrimônio Líquido 3.038.166 3.430.962 

DRE

R$ 31/12/2017 31/12/2018

Receitas Operacional Bruta 6.409.491 8.319.114 

Deduções da Receita Bruta (361.552) (506.874)

Receita Operacional Líquida 6.047.939 7.812.240 

Despesas Operacionais (3.617.599) (4.467.773)

Material de Uso e Consumo (1.686.472) (2.514.869)

Salários e Ordenados (1.216.050) (1.120.670)

13o Salário (89.227) (82.450)

Férias (55.719) (141.774)

Encargos Sociais (547.643) (585.115)

Retirada Pro Labore (22.488) (22.896)

Serviços Prestados p/ Terceiros (1.183.906) (1.433.132)

Outras Despesas (1.435.722) (1.557.580)

Lucro Líquido (189.288) 353.756 

Anexo III
Balanço Patrimonial – 2017 e 2018
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Fonte: Dasa

Balanço Patrimonial e DRE

• Apresentamos a seguir o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício da Adquirida.

Anexo IV
Balanço Patrimonial – 09.05.2019

Balanço Patrimonial

Ativo 09.05.2019 Passivo 09.05.2019

Ativo Circulante Passivo Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 115.589 Fornecedores 1.804.484 

Contas a receber de clientes 330.327 Empréstimos e financiamentos 237.661 

Outros créditos 4.321 Impostos e contribuições a recolher 85.471 

Salários, encargos sociais e férias a pagar 88.004 

Impostos parcelados 551.369 

Outras contas a pagar 3.587.675 

Total do Ativo Circulante 450.238 Total do Passivo Circulante 6.354.664 

Passivo Não Circulante

Impostos parcelados 73.749 

Provisões para demandas judicias 10.739.000 

Total do Passivo Não Circulante 10.812.749 

Ativo Não Circulante

Imobilizado 1.525.113 Patrimônio Líquido

Capital Social 152.916 

Prejuízos acumulados (15.344.978)

Total do Ativo Não Circulante 1.525.113 Total do Patrimônio Líquido (15.192.062)

Total do Ativo 1.975.351 Total do Passivo e Patrimônio Líquido 1.975.351 
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Contatos

B2R | Capital
Av. Pasteur, 110 7º andar
Botafogo - 22290-240
Rio de Janeiro
Brasil

Bruno Jucá
21 4041 4411
21 99487 4045
bruno@b2rcapital.com.br

Ricardo Bahiana
21 4042 4410
21 99708 4200
ricardo@b2rcapital.com.br

www.b2rcapital.com.br
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