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ENTRE FATOS E NARRATIVAS

Em seu livro Thinking in Bets, Annie Duke explora a importância de não julgar a qualidade de suas decisões 
somente pelo resultado obtido a partir delas. O mesmo tema é periodicamente abordado por Howard Marks em 
seus excelentes memos. É importante entender se ganhos obtidos vieram pelas razões que levaram à tomada 
de decisão, ou se foi “sorte”, o famoso “mirar em uma coisa e acertar outra”. Também vale para resultados ruins, 
obviamente, ao contrário.

“The correctness of a decision can’t be judged from the outcome.”
Howard Marks

É fato que a rentabilidade passada não muda baseada na razão do acerto e/ou do erro. Entretanto, consideramos 
que esse entendimento é chave para melhorar estudos e decisões futuras. Acreditamos que um dos 
maiores equívocos que um profissional de nossa área pode cometer é chegar a conclusões sobre o investimento 
em uma empresa apenas pelo retorno obtido. 

Um exemplo simplista apenas a título de ilustrar como vemos esse exercício no nosso mercado:  após um longo 
processo de análise primária e numérica, toma-se a decisão de se investir em uma varejista de alto crescimento 
sob as premissas de ganho de market share, capacidade de repasse de inflação, alavancagem operacional e um 
valuation com boa margem de segurança. Passado um período adequado, o diagnóstico é de que houve razoável 
ganho de mercado, mas acompanhado de uma deterioração de ambiente competitivo e com incremento, bem 
além do esperado, de investimentos para atingir tal crescimento. Além de tais fatores alterarem em muito o 
valuation previamente imaginado, os moats da empresa se tornaram bem menores. Em outras palavras, tanto o 
qualitativo quanto o quantitativo (até por consequência do primeiro) foram bem aquém do imaginado quando da 
tomada de decisão.

Mas, casualmente, nessa mesma janela de tempo, ocorreu uma evolução político-econômica positiva, que não foi 
considerada na análise inicial, trazendo uma valorização expressiva e gerando um bom resultado para o investimento. 

No mercado financeiro, onde muitas instituições remuneram seus times majoritariamente em critérios quantitativos 
(e de curto prazo) esse tema é bastante sensível. Mas a realidade é que a forma que se age com as circunstâncias 
acima expostas é de extrema relevância para futuros investimentos, quando novas oportunidades surgem.

O assunto ganha importância adicional nesse momento, em que ações “queridinhas” do mercado até pouco 
tempo atrás passam por quedas expressivas. Estariam oportunidades sendo criadas ou seria essa apenas 
uma correção de exageros, de níveis de valuation irreais causados por fatores “extra-campo”? Os cases de 
investimento se deterioraram de forma tão expressiva ou, na verdade, as temáticas defendidas anos atrás não 
refletiam a realidade?

Nesta carta, exploraremos como enxergamos o derating dos setores de e-commerce, financial deepening e saúde, 
segregando os pontos acima levantados. Nosso objetivo é expor a nossos cotistas onde acreditamos existir 
efetivas oportunidades nesse grupo, além de transcorrer por nosso racional e estudos para chegar a tal conclusão.
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SOFTWARE E E-COMMERCE

Sem dúvida, as companhias deste segmento estão entre as que mais tiveram ventos positivos trazidos pelo 
ambiente de quarentena. As ações se valorizaram fortemente poucas semanas depois da deflagração do primeiro 
lockdown. Nesse período, em um mundo dominado por taxas de juros reais negativas, ficou evidente que o 
qualitativo das teses, somado à temática conjuntural, passou a ganhar maior peso no processo de tomada de 
decisão do investidor vis-à-vis discussões de valor intrínseco.

Como os investidores olhavam as companhias?

O mercado passou a dar maior atenção a teses de investimento que englobavam discursos de altas taxas de 
crescimento por muitos anos, complementadas por elevados patamares estruturais de margem. Nesse contexto, 
questionar a estratégia de acelerar crescimento em detrimento de rentabilidade passou a ser considerado 
uma afronta ao que se julgava ser o “óbvio” (visão mainstream). Do lado quantitativo, foi necessário utilizar a 
criatividade para justificar de forma “racional” o investimento em alguns segmentos, por vezes criando métricas 
novas, algumas até mirabolantes. 

Um exercício que julgamos ser essencial para a tomada de decisão - apesar de na maioria das vezes se mostrar 
bastante desafiador - é entender o que está implícito no preço de um ativo. Apesar do teor simplista, o gráfico 
abaixo fornece alguma sensibilidade de quanto uma empresa deveria entregar de crescimento e margem 
estrutural para justificar sua negociação a determinado nível de múltiplo. 

Imagem 1: Exercício de premissas1 implícitas nos preços. Marcações mostram onde cada empresa foi precificada  
no seu auge, considerando premissa de margem líquida de 20%

1 No exercício assumimos Taxa de desconto (Ke): 14%; crescimento na perpetuidade(g): 8%; Return On Equity (ROE) no período de alto 
crescimento: 50%; 

Fonte: Bloomberg  
Elaboração: Athena Capital
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Em outras palavras, investir em uma empresa que negocia a 30x sua receita 12 
meses a frente - em 2021 isso não era um caso isolado - significa acreditar que, em 
15 anos, seu tamanho será de aproximadamente 50 vezes o atual e que sua margem 
líquida estrutural irá tangenciar o patamar de invejáveis 20%. 

Ainda que factível, fica evidente o quão desafiadoras eram algumas das premissas que sustentavam os patamares 
de valuation que existiam nesse perfil de ativos durante esse período de exuberância. O mercado, influenciado pela 
crença do “novo normal”, estava, implicitamente, pagando por muitos anos de alto crescimento e rentabilidades, 
no mínimo, questionáveis, ignorando qualquer possibilidade de uma eventual piora no cenário competitivo.

Entretanto, vale ressaltar que comparar empresas apenas utilizando a métrica EV/Sales não parece, na nossa 
visão, fazer sentido, seja por diferenças nos unit economics de cada modelo de negócios, mas também por 
diferenças no churn estrutural médio da base de clientes. Em outras palavras, empresas que atendem clientes 
de maior porte (os quais tem uma taxa de mortalidade menor quando comparados a PMEs2), a priori, deveriam ter 
um patamar estrutural de investimento em marketing de aquisição menor versus empresas que atendem à base 
da pirâmide. Dito isso, optamos por fazer a análise buscando métricas de rentabilidade, ainda que em um futuro 
mais distante.

O que aconteceu desde então?

Passado o movimento de euforia, as empresas de tecnologia acabaram sofrendo robustas correções em seus 
valores de mercado. Inegavelmente, um fator que contribuiu para isso foi a abertura das taxas de juros que, em 
empresas de duration mais longa, sofrem um impacto desproporcionalmente maior. 

Imagem 2: EV/Sales 12m foward dos players de plataforma de e-commerce base das estimativas de sell side

2 PME: Pequenas e Médias Empresas

MÚLTIPLO EV/SALES FOWARD  

Fonte: Bloomberg 
Elaboração: Athena Capital
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PROJEÇÃO EBITDA 2022 PROJEÇÕES EBITDA 2023

Fonte: Bloomberg 
Elaboração: Athena Capital

Hoje, no entanto, é nítido que a razão do derating do setor não se limitou apenas ao aumento das taxas de desconto, 
mas também a revisões negativas nas expectativas de métricas operacionais e financeiras das empresas. Abaixo 
demonstramos as revisões de resultados de empresas de software para e-commerce no mundo: Locaweb (LWSA) 
no Brasil e Shopify, Wix e Big Commerce (BIGC) nos mercados globais. 

Imagem 3: Revisões negativas de estimativas de EBITDA (Base 100)

Boa parte dessas revisões baixistas nas estimativas foi resultado de uma miopia mercadológica derivada do 
alto crescimento marginal das companhias de tecnologia, as quais foram beneficiadas pela quase imperativa 
necessidade das companhias de se digitalizarem com a pandemia em todo mundo. Dessa forma, tais empresas 
foram beneficiadas por forte redução do CAC (custo de aquisição dos clientes), que inflou, momentaneamente, 
suas margens.
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EVOLUÇÃO DO CPC - BASE 100

Fonte: SimilarWeb 
Elaboração: Athena Capital

Imagem 4: Evolução do Custo Por Click das principais plataformas de e-commerce do país 

O gráfico acima ilustra a disparada do Custo por Click, gasto necessário para um potencial cliente clicar em 
um anúncio pago e, eventualmente, ser convertido por uma dessas empresas. O aumento de 130% entre 2021 
e o início de 2022 ilustra como as margens que elas experimentaram durante o início da pandemia foram um 
momento atípico, não necessariamente replicáveis adiante.

Locaweb: Nossa visão hoje

Hoje, depois da forte correção das ações, os níveis de valuations já começam  
a permitir discussões ancoradas na racionalidade. 

Abriu-se espaço para questionamentos sobre os riscos de longo prazo, sobre quais companhias estão de fato 
construindo verdadeiras vantagens competitivas sustentáveis e qual a rentabilidade de cada modelo de negócio 
em sua maturidade. Um belo exemplo disso, que acompanhamos bem de perto, é a Locaweb.
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P/E 12M FOWARD

Fonte: Bloomberg 
Elaboração Athena Capital

Imagem 5:P/E forward da Locaweb

A Companhia, nos últimos anos, optou por uma estratégia de ecossistema, tendo como objetivo não apenas ser 
uma solução completa para a digitalização da pequena e média empresa, mas atender todas as dores do pequeno 
empreendedor. Isso torna o estudo de monetização ainda mais complexo, dado o número de empresas adquiridas 
pela Locaweb desde seu IPO. Além disso, a rentabilidade da empresa piorou de forma significativa desde o 2º 
semestre de 2021, seja pelo aumento do Custo de Aquisição de Clientes ou pela aceleração dos investimentos, o 
que fez com que as margens das empresas adquiridas viessem bem abaixo do estimado. 

Nesse sentido, temos nos dedicado a entender mais a fundo cada modelo de negócio dessas empresas e como eles 
conversam entre si em uma ótica de ecossistema. Por enquanto, adquirimos o conforto apenas na Bling, empresa 
de ERP que construiu um diferencial pela sua simplicidade e integração com as mais de 5.000 prefeituras do país 
para emissão de notas fiscais de forma automatizada. Ainda que hoje a empresa tenha margem deprimida, já que 
vem investindo para acelerar crescimento, é possível observar números bem saudáveis de rentabilidade em um 
longo período antes disso.

Imagem 6: Métricas operacionais da Bling pré aquisição da Locaweb

Fonte: Diário Oficial 
Elaboração Athena Capital

2018 2019 2020

Crescimento Receita 60% 63% 49%

Margem operacional 49% 47% 36% 

ROE 62% 80% 49%

Conversão de EBIT em Caixa 79% 76% 
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No entanto, até o momento, ainda não nos julgamos capazes de entender a dinâmica de margem das outras 
empresas adquiridas e, por essa razão, hoje não temos investimento em Locaweb. Outro receio que temos no 
case é o business de plataforma de e-commerce para PME se mostrar mais intensivo em marketing pago do que o 
imaginado. Se for o caso, será difícil a empresa alcançar margens sustentáveis nos níveis que o mercado projeta. 

Ainda assim, no patamar atual de valuation da Companhia, caso nossa diligência aponte que as empresas 
adquiridas têm, sim, potencial importante de recuperação de rentabilidade, já seria interessante o investimento 
nas ações da Locaweb. Numa tentativa de trazer uma sensibilidade para entender o que está refletido no preço 
das ações atualmente, se assumirmos uma margem líquida estrutural para o business consolidado de 10%, entrar 
no investimento hoje significa acreditar em um crescimento de 15% para o crescimento da receita da companhia 
nos próximos anos. Ainda estamos investigando para criar conforto nessa margem estrutural do negócio da 
companhia, mas o crescimento implícito de 15% é um patamar que temos razoável conforto de que a companhia 
vá entregar nos próximos vários anos.

MARKETPLACES

O setor de varejo online também está entre os principais beneficiados pelo lockdown no primeiro momento 
da pandemia. Com as diversas restrições ao comércio ao longo de 2020 e 2021, se tornou quase mandatória a 
presença das empresas no canal online, seja via plataforma da própria marca ou através de marketplaces. Com o 
vento a favor e a temática favorável, os múltiplos EV/GMV das empresas listadas alcançaram patamares até então 
nunca vistos. 

Importante lembrar que o business de plataforma tem dois lados que se reforçam. Além dos clientes que efetuam 
suas compras, temos os sellers independentes que usam o marketplace para oferecer seus produtos a essa base. 
Clientes engajados beneficiam e atraem os sellers, que, por sua vez, aumentam a gama de produtos disponíveis 
para a base de clientes, gerando esse loop positivo. Nesse sentido, é válida e racional a estratégia de não focar na 
monetização da plataforma desde o início, priorizando criar efeitos de rede mais poderosos no futuro.

Entretanto, há de se considerar as diferenças de ambiente competitivo de como estava se desenvolvendo esse 
mercado no Brasil e como isso tem ocorrido em outras geografias. Tais diferenças podem ser significativas e tornar 
ineficaz uma abordagem comparativa mais simplista de múltiplos (como EV/GMV) entre diferentes geografias.

No Brasil, para começar, gostávamos de dividir o mercado em 2 segmentos:

I. Bens duráveis: itens mais commoditizados, principalmente eletro/eletrônicos 

II. Mercado de “Cauda Longa”: ofertando produtos com menor valor unitário e maior sortimento

Essa segmentação é importante para entender a dinâmica das empresas na pandemia, que trouxe uma mudança 
no perfil de consumo das pessoas. Com a maior permanência em suas casas, consumidores trocaram seus 
eletroeletrônicos com uma frequência maior que a de costume, dando impulso ao segmento e gerando vendas 
recordes para as empresas no período do lockdown. Vale considerar que, nesse segmento, o market share 
das empresas é muito bem distribuído (gráfico abaixo), com poucas diferenças competitivas entre os players, 
tornando mais desafiadora a monetização nesse segmento.
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MARKET SHARE CAUDA LONGA MARKET SHARE ELETRÔNICOS

Imagem 7: Market Share das empresas de e-commerce dividido por segmento

Nesse momento, o mercado levou essas companhias a valuations recordes ainda em 2020 e todas elas 
aproveitaram tal período para se capitalizar (via follow-on), lhes dando mais fôlego financeiro para que investissem 
em crescimento futuro e aquisições.

Como o mercado chegou a precificar as companhias?

Ilustramos abaixo o múltiplo EV/GMV que as companhias de e-commerce do mercado brasileiro negociaram no 
período. Assim como o EV/sales que já citamos no segmento de software, também vemos com bastante ressalva 
o uso de tal múltiplo para comparações, dado que ele desconsidera as especificidades de cada companhia e 
de seus negócios. Além das diferenças já citadas, deve-se considerar o quanto cada companhia atua em outros 
mercados e o estágio de maturação delas em cada um deles. 

O Mercado Livre, por exemplo, possui o Mercado Pago, a empresa que já era mais madura no mercado de meios de 
pagamentos e já avançava de maneira mais importante no mercado de crédito. É verdade que a Magazine Luiza 
também possuía uma start-up financeira visando tal segmento, mas estava em um estágio muito mais inicial. 
Outra consequência importante do business model do Mercado Livre, mais focado na cauda longa, é o maior fluxo 
orgânico de clientes, assim não dependendo tanto de investimentos para captá-los. Um exemplo de como essa 
vantagem melhora sua rentabilidade é que ela não precisa atrair clientes via cashback em plataformas como o 
Inter Shopping e Meliuz. Isso torna seu modelo de negócios muito mais blindado e com vantagens claras (ou mais 
avançado em relação à monetização).

Fonte: Morgan Stanley 
Elaboração: Athena Capital
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EV/GMV DAS EMPRESAS DE E-COMMERCE

Imagem 8: EV/GMV 12m foward das empresas de e-commerce

O mercado chegou a pagar 3,3x EV/GMV na Magazine Luiza. Para comparação, o segmento de e-commerce3 da 
Amazon negociava a 1,9x, um múltiplo 40% menor, apesar de a empresa já ter uma monetização mais clara e 
uma discrepância de escala (Amazon é cerca de 6x maior que o 2º maior player em varejo online dos Estados 
Unidos) que não existia no Brasil. 

Fazendo uma conta de trás para frente para entender o que a Magazine Luiza precificava em seu ponto mais alto 
de preço, chegamos às seguintes premissas: ela precisava ter uma rentabilidade (5% EBIT/GMV) parecida com a 
da Amazon e ainda assim crescer 26% ao ano por 10 anos. Se usarmos a premissa de crescimento para o varejo 
online de 17%, isso significaria que a Magazine Luiza precisaria dobrar o seu market share (atingindo 32%) para 
atingir tal crescimento.  

Uma outra forma de fazer essa conta é mudar para uma premissa de monetização menor de 3% EBIT/GMV. Nesse 
caso, seu crescimento teria que ser de 32%, fazendo com que atingisse um market share de 53% (3,3x o atual). 
Essa simulação adicional reforça como a discussão do modelo de negócios e potencial de monetização é até mais 
relevante do que a variável crescimento.

3 Para isolar o segmento expurgamos o valor do negócio de database da Amazon Web Services 

Fonte: Bloomberg 
Elaboração: Athena Capital



athenacap.com.br10

Imagem 9: Sensibilidade do múltiplo EV/GMV em função de crescimento e rentabilidade

Outro ponto que vale destacar é que a penetração online de bens duráveis no Brasil já é de cerca de 40%, sendo 
próxima do padrão mundial. Portanto, para que empresas como Magazine Luiza e Via Varejo conseguissem 
ganhar share, seria necessário serem bem-sucedidas no segmento 3P4, assim reduzindo a importância relativa 
do segmento de bens duráveis. Para atingir esse objetivo, os seus primeiros passos no crescimento 3P foram 
oriundos de uma estratégia agressiva de preço, atraindo sellers maiores e estruturados.  

Enquanto isso, o Mercado Livre seguiu sua estratégia de ampliar seu diferencial na logística. A empresa criou o 
Mercado Envio em 2013 e, em 2017, começou a oferecer a opção de fullfilment5, reduzindo seus prazos de entrega. 
Essa evolução levou a companhia a atingir a marca invejável de realizar 80% das entregas em até 48 horas, um 
forte diferencial. Para base de comparação, nossa área de Data Science rodou diversas simulações em outros 
marketplaces em que observamos que os demais players tinham prazos de entrega ao redor de 7-10 dias, além de 
menos opções de SKUs e sellers. 

Consideramos que essa estratégia do Mercado Livre se tornou mais assertiva, porque ao se posicionar como 
plataforma para itens em geral, ela tem endereçado uma das principais demandas do consumidor: entrega rápida 
para atender suas necessidades imediatas. 

Como as empresas se comportaram desde então?

A partir do 2º semestre de 2021, com a ressaca de bens duráveis chegando, a realidade dos cases e seus diferenciais 
começaram a transparecer nos números. Enquanto o Mercado Livre apresentava uma maior resiliência, Magazine 
Luiza e Via Varejo decepcionavam tanto em crescimento, quanto em rentabilidade, sendo que esta dinâmica 
perdura ainda em 2022 (gráfico abaixo). 

4 Oferta de produtos de terceiros (sellers)

5 Em logística, usa-se o termo order fulfillment para se referir ao atendimento do pedido do cliente, ou seja, o conjunto de operações  
e atividades desde o recebimento do pedido até o momento da entrega do produto ao cliente final.

Elaboração: Athena Capital
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PROJEÇÕES PARA LUCRO LÍQUIDO 2022

Fonte: Bloomberg 
Elaboração: Athena Capital 

Imagem 10: Mudanças nas expectativas de lucro líquido ao longo do tempo

Dado o acirramento competitivo e a deterioração do mercado que traz consigo desalavancagem operacional 
nas companhias, a queima de caixa foi relevante, a ponto de ambas as empresas se encontrarem hoje numa 
posição de alta alavancagem (acima de 3,5x dívida líquida/ebitda), sem muito fôlego para manter investindo na 
estruturação de seus canais 3P.

MELI - Por que ainda não investimos?

Como já comentado anteriormente acreditamos que a MELI, de fato, possui um modelo de negócios diferenciado 
e que vem criando moats e diferenciais em relação aos concorrentes ao longo dos anos. Além dos pontos já 
levantados, vale o destaque que, ao possuir tráfego orgânico muito superior aos outros players, a empresa hoje 
mostra-se apta a monetizar Ads, que possui margem de contribuição bem elevada (aproximadamente 70%).

Apesar da maior robustez de seu modelo de negócios e a maior resiliência nos resultados recentes do Mercado 
Livre, há que se ressaltar a piora na qualidade dos números. Temos observado um aumento da relevância do 
resultado vindo da Argentina, bem como o aumento de empréstimo pessoal clean e de cartão de crédito. Em 
relação à operação da Argentina, além do risco político da geografia, há ainda a conversão dos resultados para 
dólar oficial, o que sobrevaloriza o impacto da região, dado que o câmbio oficial se mantém muito mais valorizado 
que o paralelo (dólar blue). 

Do lado do crédito, que em 2021 representou 3/4 do EBITDA nas nossas estimativas, antevemos uma piora na 
inadimplência pessoa física, dado os patamares atuais de comprometimento de renda da população brasileira e 
de inflação. Tais fatores nos fazem estimar números 20% abaixo dos outros analistas para os anos de 2022 e 2023.
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Imagem 11: Mudança no tipo de crédito e sua relevância para o resultado

RELEVÂNCIA DA RECEITA DE CRÉDITO DETALHAMENTO DA CARTEIRA DE CRÉDITO

Fonte: Mercado Livre 
Elaboração: Athena Capital

Imagem 12:Mudança na relevância da Argentina para o resultado

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO ENTRE RESULTADO BRASIL E ARGENTINA 

Fonte: Mercado Livre 
Elaboração: Athena Capital
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Apesar de ainda dominante no segmento de cauda longa, temos acompanhado com muita atenção a evolução 
recente de players como Shopee e Amazon nesse mercado. Com relação à Amazon, estamos percebendo 
alguma evolução no nível de entrega/logística. Já no caso da Shopee, que em pouco tempo conseguiu ter um 
volume de pedidos por dia similar ao Mercado Livre, ainda persistem diversos desafios de monetização. Apesar 
das mudanças recentes no valor mínimo para frete grátis, ainda vemos o Brasil como um dos focos globais da 
Shopee. Através de interações com players do setor, entendemos que a meta de breakeven no Brasil da Shopee 
foi antecipada de 2024 para 2023, o que deve gerar novas mudanças na estratégia da empresa até o ano que vem.  

No valuation atual da MELI, para termos um retorno sobre o investimento de 15-20% ao ano, é necessária  
que a monetização EBIT/GMV no e-commerce, que hoje estimamos ser ao redor de 0,5%, chegue a 3-4%. 

Para esta evolução, acreditamos que o principal vetor, além de alavancagem operacional, é a maior monetização 
de ads, que hoje representa cerca de 1,1% GMV. Após analisarmos como a Amazon monetiza Ads em mais de 5% do 
GMV, e as ferramentas que estão em desenvolvimento pelos engenheiros do Mercado Livre, estimamos que eles 
possam alcançar cerca de 3% de monetização em Ads. 

Apesar de ser um ativo que ultimamente temos discutido com alta frequência, o cenário adverso que estimamos 
para crédito e a maior representatividade da Argentina nos levam a exigir uma maior margem de segurança. Em 
um momento em que temos tantas empresas de qualidade e diferenciadas negociando a patamares atrativos de 
valuation, enxergamos outras opções como um risco x retorno mais atraente. 

SETOR FINANCEIRO E FINANCIAL DEEPENING

Diferentemente das empresas de e-commerce, consideramos uma tarefa muito mais fácil quantificar as empresas 
de investimento dentro do contexto do financial deepening no mercado brasileiros. Mesmo no momento do IPO da 
XP, por exemplo, ela já se encontrava em estágio mais avançado de monetização dos clientes. O questionamento 
que hoje existe é muito mais no potencial de crescimento da base de clientes do que como monetizar essa base.

O processo de sofisticação financeira do brasileiro é recente e teve o impulso não só por juros baixos, que 
funcionou como um gatilho para que o brasileiro procurasse novas opções de investimento fora dos grandes 
bancos, que até então vendiam apenas os próprios produtos, mas também pelo aumento das mídias sociais e 
da facilidade do grande público de, minimamente, se educar mais sobre investimentos com consultores e/
ou assessores. Esse processo de democratização e maior aculturamento financeiro das pessoas, apesar de 
inevitavelmente desacelerar no contexto de juros mais altos, achamos que dificilmente retrocede. A XP, mesmo 
com uma redução de captação líquida de 27% no 1º trimestre 2022 em relação ao trimestre anterior, continuou 
ganhando market share, dado que seu share de captação líquida segue muito superior ao do AUC6.

A XP sempre teve como referência o case da Charles Schwab, a pioneira nos EUA a enxergar o canal de agentes 
autônomos na década de 80 e criadora da primeira plataforma de fundos (Schwab OneSource). Durante a década 
de 90 seus ativos sob custódia saíram de US$ 31 bilhões para US$ 872 bilhões (CAGR acima de 30%). Analisando 
a dinâmica de crescimento depois disso, ainda que tenha permanecido positiva, o CAGR de EPS caiu para 10%. 
Até então, a Charles Schwab nunca teve um ano com captação líquida negativa, mas o ambiente competitivo 
corroeu algumas linhas de receita, como a de corretagem, que foram compensadas por novos produtos como, por 
exemplo, o margin loan. É possível notar também que a empresa conseguiu entregar alavancagem operacional ao 
longo do tempo.

6 Asssets Under Custody: Ativos sob custódia da instituição
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Imagem 13: Quebra das linhas de negócios7 e evolução margem EBITDA da Charles Schwab

Apesar de todo histórico impressionante, podemos notar no gráfico abaixo que a mediana do P/E 12 meses 
para frente foi de 17,5x. Apenas no final da década de 90 que o múltiplo chegou a patamares acima de 40x, o 
que possivelmente foi uma consequência do maior crescimento que empresa apresentou na época, associado a 
euforia do mercado com a explosão da internet. 

Imagem 14: Histórico do P/E 12m foward da Charles Schwab ao longo dos seus ciclos de crescimento

7  A linha NII (Net Interest Income) inclui resultado de juros, float, tesouraria e margin loan

BREAKDOWN DA RECEITA E MARGEM EBITDA

Fonte: Bloomberg 
Elaboração: Athena Capital

Fonte: Charles Schwab 
Elaboração: Athena Capital

P/E 12M FOWARD 
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A XP fez seu IPO em dezembro de 2019 a US$ 27/ação, acima da faixa indicativa original de US$ 22-25/ação. Com 
valor de mercado de cerca de R$ 60 bilhões, a relação preço/lucro esperado para 2020 era ao redor de 45-50x. 
A referência na época era justamente o múltiplo que Charles Schwab negociou na década de 90. Preferimos não 
investir naquela ocasião, por não termos o conforto de que empresa entregaria crescimento de lucro na ordem de 
25-30% ao ano nos próximos 4-5 anos, o que era necessário para ter uma boa rentabilidade com o investimento. 
Analisando o market share, ainda enxergávamos espaço para expansão, mas tínhamos dúvida em relação ao 
ritmo de crescimento. Nosso receio é que ocorra uma dinâmica de desaceleração como a que 
ocorreu com a Charles Schwabb, que hoje tem cerca de 11-12% do market share de AUC do 
varejo nos EUA. Além dos receios quanto ao crescimento, também há a preocupação com a 
rentabilidade ser afetada pelo ambiente competitivo.

Imagem 15: Ganho de mercado e ritmo de crescimento da XP

Menos de um ano após o seu IPO, o valor de mercado da empresa dobrou à medida que ela foi entregando 
resultados que surpreenderam as expectativas de mercado. Para contextualizar a magnitude, o crescimento do 
AUC em 2020 foi de 61% com o market share alcançando 7,5% do AUC e com o lucro ajustado em 2020 superando 
em mais de 50% as expectativas do início do ano. Pode-se dizer que que 2/3 da surpresa vieram de um EBITDA 
melhor e o restante por conta de uma alíquota menor do que esperado por eficiência fiscal8.

8  Criação da Holding em Cayman

AUC E MARKET SHARE

Fonte: XP Investimentos 
Elaboração: Athena Capital
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Durante 2021 a companhia continuou entregando resultados acima da expectativa de mercado, mas, a nosso ver, 
a qualidade de tais resultados piorou. O crescimento de AUC desacelerou para cerca de 30% ao ano e o ambiente 
competitivo piorou, principalmente por conta do BTG Pactual, que levou alguns escritórios afiliados da rede XP 
para a sua rede própria.  Para reter seus principais agentes autônomos, a XP teve de pagar cifras bilionárias que, 
apesar de serem diferidas e, assim, não impactarem tanto o resultado no curto prazo, evidenciavam os custos da 
maior concorrência e a piora no balanço de forças com seus afiliados. 

Por último, a receita em 2021 foi impulsionada por um ambiente de mercado de capitais muito positivo e por 
produtos em que é difícil ter visibilidade quanto à recorrência, como RLP9 e COE10. No 2º semestre 2021, quando já 
existia um cenário mais cauteloso para ativos de risco, não foi visto o impacto negativo no take rate11, pela maior 
venda de títulos de renda fixa com duration mais longo, o que ajuda no primeiro momento, pelo reconhecimento 
da receita no momento da venda. Em outras palavras, parte do resultado de 2021 não veio em linhas de negócios 
que julgamos ser resilientes, o que na nossa visão justificava algum derating.

Imagem 17: Take Rate trimestral da XP

9 Retail Liquidity Provider

10 Certificado de Operações Estruturadas

11 Receita de varejo da XP Investimentos dividido pelo AUC médio

Imagem 16: Revisões das estimativas para resultado da XP em 2020

ESTIMATIVAS PARA 2020

Fonte: Bloomberg 
Elaboração: Athena Capital

Fonte:  XP Investimentos 
Elaboração: Athena Capital

1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI

2018 1,43% 1,55% 1,37% 1,39%

2019 1,29% 1,38% 1,22% 1,22%

2020 1,29% 1,47% 1,36% 1,21%

2021 1,21% 1,28% 1,29% 1,36%

2022 1,15%
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Já tínhamos uma visão mais conservadora do take rate em relação ao mercado. Ainda assim, nos surpreendeu 
a magnitude da deterioração que ocorreu no resultado do 1º trimestre 2022. Esta decepção fez com que as 
perspectivas de resultados da companhia fossem revisadas para baixo para 2022 e 2023. Ainda mantemos 
uma visão cautelosa para take rate da companhia, principalmente porque acreditamos que venda de produtos 
estruturados, RLP e COE, deve decrescer nesse primeiro momento de ambiente de juros mais elevados. Por outro 
lado, alguns produtos, como cartão e seguros, não dependem do AUC e o float12 tem o vetor positivo no curto prazo, 
vindo do aumento da taxa de juros. Além disso, os produtos em que temos maiores dúvidas sobre a recorrência já 
representam menos do resultado. Portanto, apesar de esperarmos uma volatilidade trimestral do take rate, não 
esperamos uma nova deterioração de magnitude semelhante ao do 1º trimestre de 2022.

Imagem 18: Breakdown do take rate da XP

BREAKDOWN DO TAKE RATE

1T22 % TOTAL 1,15%

RLP 6,2% 0,07%

COE 8,2% 0,09%

Estruturados + Spread RF 20,3% 0,23%

Float 17,5% 0,20%

Margin Loan 2,1% 0,02%

Cartão de Crédito 4,1% 0,05%

Previdência 3,1% 0,04%

Seguros 0,9% 0,01%

Gestora, Plataforma e distribuição e corretagem 37,6% 0,43%

 
 
Já vimos alguns questionamentos sobre se o take rate da XP deveria convergir para o take rate da Charles Schwab, 
de aproximadamente 0,3%, por isso achamos válido destacar algumas diferenças entre as empresas e como essa 
métrica é calculada. Diferentemente da Charles Schwab, a XP:

I. Reconhece a receita antes do pagamento das comissões dos AAI13 

II. Aloca o fee de distribuição de produtos na XP na receita de varejo

III. Possui maior receita vindo de produtos estruturados e spread de renda fixa

IV. Reconhece receitas de cartão de crédito e seguros dentro da receita de varejo

Estimamos que ao adicionar a comissão do AAI, o take rate bruto da Charles Schwab seria de aproximadamente 
0,9% e ainda mais similar se excluíssemos as outras fontes de receita.

12 Ganho obtido ao investir os recursos “parados” na conta dos clientes 

13  Agentes Autônomos de Investimentos 

Estimativas Athena Capital
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Outro ponto de atenção na XP é a rotatividade de capital humano que, no final de 2021 e início 2022, foi mais 
perceptível pelo mercado. A nossa preocupação em relação a este tema aumentou quando a XP Controle 
recomprou muitos sócios da “holding” e, para manter algum alinhamento, ofereceu ações do seu plano de RSU14.
Na nossa visão, o alinhamento numa holding não listada com valuation de entrada/saída de acordo com métricas 
de resultado é superior ao modelo de remunerar com ação diretamente, em que, em algum momento, tem o lock 
up encerrado. Possivelmente novos planos de ações serão feitos na medida que o lock up acabar, o que vai gerar 
novas diluições aos acionistas minoritários. 

A maior geração de valor que vemos em relação aos novos segmentos (crédito, cartão de crédito, seguros, etc) 
está no potencial de aumento do share of wallet (em investimentos) e redução do churn pelo maior engajamento. 
Na medida que não seja necessário ter investimentos com outros bancos, que exigem saldos mínimos para isenção 
de tarifas, este share of wallet deve aumentar. Análises feitas com os clientes que hoje usam o cartão de crédito 
da XP, apontam para um aumento de 50% de share of wallet para 60%, mostrando o potencial da estratégia.

Negociando a aproximadamente 12x P/E 23, com um ROE de 25%, e perspectivas de crescimento de lucro líquido 
acima de 10% ao ano, torna-se uma opção de investimento que traz taxa de retorno superior a 20% (nominal) ao 
ano. Pelo qualitativo e quantitativo do business, acreditamos que o justo deveria ser um múltiplo mais próximo 
da mediana histórica da Charles Schwab. Julgamos a assimetria suficiente para termos uma posição, mas seu 
tamanho acaba sendo limitado pelos receios levantados acima e do overhang por conta da provável venda futura 
da participação pertencente aos controladores do Itaú e do Banco Itaú.

Apesar do derating que BTG também sofreu, optamos por não escrever sobre esse case, porque ele não passou 
por mudanças radicais de valuation ou teses, como foi o caso da XP, e é o tema desta carta. Não vemos atualmente 
o mercado com algum questionamento muito específico sobre o case. Em parte, isso se deve pela maior 
diversificação de suas fontes de receita. Vemos BTG com taxa de retorno semelhante a da XP e, por isso, temos 
posições semelhantes nos dois ativos (ressaltando que tínhamos apenas BTG inicialmente, com a XP entrando no 
portfólio depois). 

SAÚDE

O setor de saúde já há um bom tempo era visto como “queridinho” pelos investidores brasileiros, dada sua 
perspectiva muito clara de crescimento atrelada ao trend da demografia da sociedade brasileira, que envelhecerá 
de maneira bastante rápida para padrões mundiais. Além disso, o setor sempre foi visto como menos dependente 
do cenário macroeconômico, dado ser um serviço essencial para população e pela importância que possui para 
as empresas na atração de funcionários.

14 Plano de Ações Restritas 
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Hapvida

Ainda em 2018, as operadoras de saúde verticalizadas – Notre Dame Intermédica (GNDI)  e Hapvida (HAPV) – fizeram 
seus IPOs, trazendo ao mercado de capitais um modelo que se mostrava bem ajustado à realidade brasileira. 
Elas ofereciam planos de saúde a preços muito mais baixos que grande parte das demais opções disponíveis no 
mercado e com histórico de reajustes também consistentemente abaixo de seus pares.

A internalização dos serviços médicos e da rede de assistência propiciava um alinhamento de interesses muito 
mais claro e efetivo entre os prestadores e a operadora de saúde, inibindo abusos e mau uso dos procedimentos, 
com essa eficiência de custos sendo repassada aos consumidores na forma de um produto mais acessível. Sendo 
as duas maiores empresas no segmento e dominando suas regiões de atuação, a GNDI e a HAPV, capitalizadas 
com recursos do IPO (e com a boa disposição do mercado para financiar seus follow-ons) promoveram forte 
consolidação do mercado com intensa atividades de M&As nos 4 anos que sucederam seu IPO.

Imagem 19 : Número de beneficiários, segregando crescimento orgânico de aquisições

GNDI

HAPV

Fonte: Empresas listadas 
Elaboração: Athena Capital
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Nesse período, as empresas tiveram um histórico operacional muito positivo, com contínua melhoria de 
sinistralidade (no caso da GNDI) e manutenção das sinistralidades em níveis bem baixos (no caso da Hapvida). Isso 
ocorreu mesmo considerando que elas estavam incorporando companhias que possuíam sinistralidades maiores 
que a média da GNDI e HAPV. Essa dinâmica levou investidores a precificarem a continuidade desse crescimento 
e da melhoria operacional. 

Imagem 20: Melhora contínua de sinistralidade entre 2017 e 2020

Fonte: Empresas listadas 
 Elaboração: Athena Capital

SINISTRALIDADE CAIXA

Com a chegada da pandemia, vimos, de início, as operadoras serem beneficiadas com a postergação de 
procedimentos/cirurgias eletivas que em geral possuem custos assistenciais mais elevados que os tratamentos 
da Covid, que passou a dominar as internações naquele período. Com isso, a sinistralidade do setor como um todo 
em 2020 foi muito abaixo do padrão histórico

Imagem 21: 2020 como ponto “fora da curva” nos dados históricos

Fonte: Agência Nacional de Saúde (ANS) 
Elaboração: Athena Capital

RECEITAS E DESPESAS ASSISTENCIAIS
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Em meio a esse ambiente de diminuição de sinistralidade, em janeiro de 2021, a HAPV anunciou a proposta de 
fusão com a GNDI, o que levou investidores a anteciparam as sinergias potenciais do deal, levando as ações a 
suas máximas históricas. Naquele momento, elas atingiram um múltiplo de 45x P/E para 2022, com investidores 
estimando em mais de R$ 30 bilhões o valor presente das sinergias a serem capturadas na transação.

Como nos posicionávamos até então?

Analisamos de fora o processo de abertura da GNDI e Hapvida e, de maneira geral, quase não tivemos posição 
nas companhias até mais recentemente. Nesses 4 anos de companhia aberta, reconhecemos as vantagens 
competitivas que elas criaram e seus modelos de negócios nos parecem sólidos, com retornos sobre capital 
investido no crescimento orgânico bastante interessantes. Menos claro para nós, porém, é o retorno das 
aquisições que as companhias executaram ao longo desses tempos, dado que o preço dos M&As foram subindo 
à medida que as companhias competiam entre si e com outros participantes de mercado em um ambiente de 
ampla disponibilidade de recursos para financiar praticamente qualquer agente de mercado.

Tínhamos dificuldade de ter posição relevante na companhia dado que o valuation da empresa já implicava que as 
companhias fossem bem-sucedidas na execução de seus planos de crescimento (tanto orgânico quanto via M&As) 
e que ainda capturassem plenamente as sinergias que o mercado antecipava. Nunca duvidamos do potencial de 
crescimento das companhias e seu modelo de negócios diferenciado, só que não considerávamos a proposição 
de risco x retorno interessante nos preços que as ações negociavam (sobretudo ao final de 2020 e início de 2021).

Em uma conta de Gordon simples (modelo de 2 estágios de crescimento) e incorporando algumas premissas15 

de ROIC do crescimento orgânico e via M&A da Hapvida, chegávamos a um múltiplo justo próximo do que a 
empresa negociava à época (indicando que o retorno prospectivo era próximo do Ke dada as nossas expectativas 
de crescimento e de retorno do negócio). Então, não parecia um valuation non sense, apenas um que deixava 
pouco ou nada de margem de segurança. 

O que mudou na segunda metade de 2021 e início de 2022?

Ao longo de 2021 houve a fase de ressaca da pandemia, onde o crescimento do número de infectados pelas 
segundas e terceiras ondas de Covid se somou à demanda reprimida dos tratamentos e cirurgias eletivas 
postergadas durante a primeira onda, gerando superlotação nos hospitais. Agravando ainda mais a situação, 
nessa janela tivermos gargalos nas cadeias globais de produção, levando escassez e aumento de preços de 
materiais e medicamentos. Além disso, o ambiente competitivo do setor piorava dado que os fortes resultados 
das operadoras do ano de 2020 funcionaram como combustível para que os players fossem mais agressivos, 
baixando os preços de seus planos para manter e crescer suas carteiras. Então, ao mesmo tempo em que os 
reajustes de ticket foram muito baixos ou negativos (como no caso do plano individual com queda de 8% no preço 
autorizado), pressionando a linha de receita, a sinistralidade por membro voltava a patamares acima dos da pré-
pandemia, com novas ondas de covid somadas à demanda de serviços médicos postergados no ano de 2020. Foi 
uma tempestade perfeita em que a sinistralidade atingiu seu pico histórico (imagem 22).  

Vale destacar que as companhias recém adquiridas também entram pressionando o sinistro médio das companhias. 
A Hapvida abre o impacto da pressão na sua sinistralidade das empresas adquiridas nos últimos 12 meses.

15  Para esse exercício utilizamos as seguintes premissas: Ke: 14%; ROE Orgânico: 50%; ROE M&A: 16%; fase de crescimento com duração  
de 10 anos e crescimento de 24% ao ano; Fase estável com crescimento de 8% e ROE de 50%.
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Imagem 22: Detalhamento do aumento de sinistralidade da HAPV ocorrido em 2021

BREAKDOWN MLR16 2021 SINISTRALIDADE CAIXA

Fonte: Hapvida 
Elaboração: Athena Capital

BREAKDOWN MLR16 2021
Ao fazer operações de M&A, a empresa tende a impactar imediatamente sua sinistralidade com os benefícios 
derivados das sinergias ocorrendo de forma mais espaçada ao longo do tempo. Existem diversas oportunidades 
para gerar sinergias, como a compra conjunta de materiais e medicamentos, por exemplo. Empresas também 
captam sinergias através da redução de setores administrativos e descontinuidade de contratos pouco rentáveis, 
mas, embora gerem valor, tais iniciativas geram inicialmente custos ligados aos desligamentos e rescisões. 
Adicionalmente há ganho com o aumento da verticalização de suas operações, mas este é um processo que leva 
mais tempo. 

Outra surpresa negativa ao longo de 2021 e início de 2022 ocorreu nos net adds17 que foram abaixo do esperado. 
Parte da decepção origina do ambiente competitivo mais acirrado e parte do processo de limpeza de base das 
companhias adquiridas, que envolve rescisão de contratos sem sentido econômico e/ou por conta de beneficiários 
não serem aderentes com o modelo de negócio verticalizado da companhia.

Vale ressaltar que a pandemia trouxe ruídos significativos para o setor, que ainda persistem, e acreditamos ter 
também contribuído de maneira importante para seu derating. Como decorrência da pandemia, se instaurou uma 
CPI do Covid, que jogou holofotes nas práticas médicas do setor, gerando receios de uma regulação mais rígida.  
Ademais, houve o reajuste de plano individual aprovado pela ANS mais forte para esse ano de 2022 que, por ser 
ano eleitoral, também traz um risco político associado. Por fim, há um movimento para implementação de um piso 
salarial para os enfermeiros como forma de retribuir a participação importante desse grupo durante a pandemia. 
Entendemos que todos esses episódios aumentam a percepção de risco no setor, que, em outros tempos, era 
visto como um porto seguro para investidores em um ambiente prospectivo de mais incerteza e eventual piora 
da economia.

16  Medical Loss Ratio: Equivale a sinistralidade 

17  Vidas líquidas adicionadas (novas vendas brutas – churn da carteira)
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Como vemos a Hapvida hoje?

A principal diferença entre a nossa visão e boa parte do mercado é sobre o quão recorrente os efeitos negativos 
recentes serão. O derating que os ativos tiveram indica uma mudança de visão do mercado quanto à perspectiva 
mais estrutural para a companhia. 

Continuamos com a visão de que a piora de ambiente competitivo nos parece mais uma dinâmica conjuntural. 
Consideramos que a piora da rentabilidade do sistema atingiu um nível que já deixa grande parte das companhias 
em situação financeira frágil e não parece permitir que tal situação perdure, tanto que a reversão desse processo 
parece já estar em curso, com as primeiras indicações de reajustes fortes de tickets pelas companhias no setor. 
Abaixo os reajustes já históricos para o PME (Pequenas e Médias Empresas e os reajustes propostos para 2022 
no segmento:

Imagem 23: Reajustes do segmento PME

Fonte: Agência Nacional de Saúde 
Elaboração: Athena Capital

Também acreditamos que a dinâmica de net adds tende a melhorar nos próximos meses. Nesse sentido, a vertical 
GNDI segue com tendência mais saudável dado o dinamismo da região em que atua em comparação com a vertical 
HAPV, que possui maior exposição a Norte/Nordeste, onde a situação econômica parece ter afetado mais as 
companhias e indivíduos. De qualquer forma, nas nossas interações com corretores de saúde, temos a impressão 
de que algumas operadoras foram agressivas logo após primeira onda de Covid, precificando agressivamente os 
contratos e travando os clientes por 24 meses, que retornam ao mercado no segundo semestre desse ano, tendo 
que recompor a rentabilidade dessas carteiras. Nesse contexto, nos parece que a HAPV/GNDI tem condições 
de ganhar/retomar alguns desses contratos, dado o posicionamento mais acessível dos seus produtos em um 
momento em que o cliente busca opções diante de elevados reajustes de preços.
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Olhando de forma separada a dinâmica de ticket das companhias e a dinâmica da sinistralidade/beneficiário, 
vemos que houve uma elevação recente dos sinistros que, no 1T22, parece ter associação aos casos da variável 
Omicrôn aliado ao surto de influenza do final de 2021, que bateu no sinistro do 1T22 (tal dinâmica é ainda mais 
impactante na vertical GNDI, dada a maior parcela de rede credenciada e que ganha uma proporção ainda mais 
importante nesses eventos extraordinários como do 1T22). Já olhando o ticket, vale ressaltar o impacto gradual 
do reajuste negativo do plano individual de 8,2% que impacta em 1/12 o reajuste a cada mês desde abril/21. Sendo 
assim, o impacto máximo aconteceria somente em abril/22 e os trimestres mais afetados seriam o 1T22 e 2T22 
(este com 2 meses do início da recomposição bem mais elevada de 2022 de 15,5%). Olhando de maneira agregada 
e prospectiva espera-se uma pequena normalização da sinistralidade/beneficiário com o fim do impacto de 
custos adicionais de Covid aliada à incorporação gradual dos reajustes de tickets ao longo do ano, fazendo com 
que até o ao longo de 2023 a sinistralidade de ambas as companhias retorne aos patamares pré-Covid. 

Imagem 25: Projeções de normalização nos próximos anos

GNDI

HAPV

Elaboração: Athena Capital
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Além da dinâmica de 2-3 anos de resultado abaixo do esperado (EBITDA de 2022 deve vir 56% abaixo do esperado 
anteriormente e de 2023 aproximadamente 21% abaixo), o que obviamente impacta no valor econômico gerado, 
acreditamos que a variável que mudou de forma mais importante nesse processo todo foi o preço das ações da 
companhia.

Uma mudança em nossa percepção em relação ao momento anterior da empresa é que hoje existem menos 
oportunidades para M&As relevantes, dada a consolidação que ocorreu. Depois de todas as aquisições já 
realizadas, a companhia tem uma posição geográfica bem dispersa com operações relevantes em cada uma 
delas, sendo plenamente capaz de crescer organicamente em cada uma dessas regionais. Como comentado 
anteriormente, esse crescimento orgânico gera um ROIC bem mais elevado (perto de 50% no orgânico vs. pouco 
acima de custo de capital nos M&As históricos).

Imagem 24:Maiores potenciais para M&A para HAPV no mercado em 2017 e 2022

Target - Operadoras 50k + 
Beneficiários 2017 Beneficiários Market Share 

Nacional

% 
Beneficiários 
HAPV + GNDI

Status 2017 Status 2022

São Francisco Sistemas  
de Saúde Sociedade 562.099 1,2% 13,1% Não Adquirida HAPV

Grupo Hospitalar do Rio  
de Janeiro Ltda 464.271 1,0% 10,8% Não Adquirida Não Adquirida

Green Line Sistema  
de Saúde Sa 459.224 1,0% 10,7% Não Adquirida HAPV

Prevent Senior Private 
Operadora de Saúde 374.749 0,8% 8,8% Não Adquirida Não Adquirida

Medisanitas Brasil Assistência 
Integral À 333.047 0,7% 7,8% Não Adquirida HAPV

Agemed Saúde Sa 291.242 0,6% 6,8% Não Adquirida HAPV

Santa Helena Assistência 
Médica S/A 274.277 0,6% 6,4% Não Adquirida HAPV

Clinipam Clinica Paranaense  
de Assistencia 248.199 0,5% 5,8% Não Adquirida HAPV

Samp Espírito Santo 
Assistência Médica Ltd 233.909 0,5% 5,5% Não Adquirida Athena Saúde

Vision Med Assistência  
Médica Ltda 193.244 0,4% 4,5% Não Adquirida Não Adquirida

Centro Clínico Gaúcho Ltda 167.367 0,4% 3,9% Não Adquirida HAPV

Fundação São Francisco Xavier 142.097 0,3% 3,3% Não Adquirida Não Adquirida

Biovida Saúde Ltda 127.012 0,3% 3,0% Não Adquirida Não Adquirida

Ameplan Assistência Médica 
Planejada Ltda 115.747 0,2% 2,7% Não Adquirida Não Adquirida

Associação de Beneficência  
e Filantropia S 114.997 0,2% 2,7% Não Adquirida Não Adquirida

Sompo Saúde Seguros Sa 111.225 0,2% 2,6% Não Adquirida HAPV

Memorial Saude Ltda 109.206 0,2% 2,6% Não Adquirida Não Adquirida
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Target - Operadoras 50k + 
Beneficiários 2017 Beneficiários Market Share 

Nacional

% 
Beneficiários 
HAPV + GNDI

Status 2017 Status 2022

Promed Assistencia  
Medica Ltda 101.278 0,2% 2,4% Não Adquirida HAPV

Jardim América Saúde Ltda 96.039 0,2% 2,2% Não Adquirida HAPV

Plano de Saúde Ana Costa Ltda 95.408 0,2% 2,2% Não Adquirida HAPV

Centro Trasmontano  
de Sao Paulo 92.159 0,2% 2,2% Não Adquirida Não Adquirida

Hb Saúde S/A 91.406 0,2% 2,1% Não Adquirida HAPV

São Lucas Saúde S/A 86.018 0,2% 2,0% Não Adquirida HAPV

Paraná Clínicas - Planos  
de Saúde S/A 84.655 0,2% 2,0% Não Adquirida HAPV

Casa de Saúde São  
Bernardo S/A 83.929 0,2% 2,0% Não Adquirida Athena Saúde

Nossa visão sobre a capacidade de crescimento futuro da companhia

A Hapvida hoje tem uma carteira de perto de 9 MM vidas em um mercado de saúde suplementar de 49,4 milhõies 
beneficiários. Ou seja, companhia tem um market share de 18,2% em um mercado de saúde suplementar com 
penetração de 23%. Dada a qualidade do serviço público de saúde no Brasil e quanto as pessoas hoje valorizam o 
acesso à saúde privada no Brasil18, acreditamos que nos próximos anos tanto a penetração da saúde suplementar 
no Brasil, quanto o de market share da Hapvida/GNDI, tendem a crescer. O market share da companhia deve se 
beneficiar do posicionamento mais acessível de seus produtos e cuja dinâmica da rede verticalizada permite que 
fiquem ainda mais acessíveis no tempo (reajustes consistentemente inferiores que os concorrentes). 

Destacamos como nesse ramo a evolução tecnológica se traduz em novas drogas/tecnologias e, portanto, mais 
gastos. Essa dinâmica é evidente quando olhamos para fora, como nos EUA nas últimas 2 décadas, mas também 
no próprio Brasil, cuja variação do VCMH19 foi na média 3x maior que a variação do IPCA no período de 2009-2019). 
Devido a essa dinâmica estimamos um ticket evoluindo cerca de 200 bases points acima da variação do IPCA, 
levando a receita da Hapvida a crescer 13% ao ano nos próximos 10 anos. Em cima disso, incorporando a diluição 
natural do G&A e das despesas financeiras da companhia, o lucro líquido poderia crescer em ritmo de 20% a.a. 
Abaixo, o diagrama explicita bem essa expectativa orgânica de crescimento de resultados da Hapvida para os 
próximos vários anos:

18  Plano de saúde é o 3º item mais desejado do Brasil

19  Variação de Custos Médico Hospitalares

Fonte: ANS 
Elaboração: Athena Capital

https://economia.estadao.com.br/blogs/coluna-do-broad/plano-de-saude-e-o-3o-item-mais-desejado-por-brasileiros/
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Imagem 26: Premissas do case HAPV

Projeção 10 anos

CAGR Saúde Suplementar 2,90% Penetração de 23% para 29% em 10 anos

CAGR Vidas HAPV 5,80% Market Share sai de 18% para 24%

+
Ticket médio 6,50% 200 base points acima da inflação

CAGR Receita 13,00%

Diluição de G&A e despesas financeiras

CAGR de Lucro Líquido 20%

Nesse cenário20, o múltiplo justo para uma companhia com esse perfil de crescimento poderia ser mais que o 
dobro do atual patamar, que é de 12x P/E 23, considerando apenas as sinergias operacionais mais rapidamente 
capturadas (do primeiro ano de fusão) e reconhecendo as sinergias fiscais a valor presente. A proposição de 
valor nos parece muito interessante para um case que construiu um moat de sólidas vantagens competitivas nos 
últimos anos. 

Rede D’Or

Apesar do IPO recente, em dezembro de 2020, já conhecíamos e mantínhamos interações com a companhia há 
muito tempo. A capacidade de execução da companhia sempre nos impressionou e o posicionamento dela vinha 
se fortalecendo ano após ano. No entanto os preços que a companhia veio a mercado nos parecia precificar a 
companhia perto da perfeição.

O que o mercado precificava no momento do IPO?

Negociando entre 45-60x P/E 12m foward nas projeções dos sell sides as ações da Rede D’Or precificavam 
premissas agressivas tanto de M&A quanto de crescimento orgânico. Com cerca de 8.000 leitos em seu IPO, 
havia a projeção de crescimento de 1.000 leitos/ano por 5 anos através de M&As e mais do que dobrar o tamanho 
da companhia com crescimento orgânico via greenfields e brownfields. Fora que, durante esse crescimento 
agressivo, a empresa precisaria consistentemente ter um reajuste de ticket com ganhos reais.

Apesar de exequível, parecia um cenário desafiador e com pouca margem de manobra em caso de algum acidente 
de percurso. Decidimos olhar de fora os desdobramentos da companhia após o IPO, mas nunca escondemos a 
admiração pelo corpo de executivos e o modelo de integração que construíram e que foram azeitando ao longo de 
vários anos de bem-sucedidas aquisições.

20  Premissa de Ke de 14%; g na perpetuidade de 8% ao ano; ROE orgânico de 40%

Elaboração: Athena Capital
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Como a companhia performou operacionalmente no pós pandemia?

Assim como a Hapvida, a empresa passou pelo ciclo de demanda represada durante a primeira onda da pandemia, 
com a volta dos procedimentos coincidindo com a chegada de novas ondas de Covid, levando a uma piora no seu 
mix e na sua receita/leito. Essa métrica também foi impactada pelas aquisições, que se intensificaram bem pós IPO

Imagem 27: Crescimento de ticket médio por leito da Rede D’Or e a inflação do período

Ela também sofreu com os gargalos logísticos globais do pós pandemia, que levaram ao aumento de custos 
materiais e medicamentos. Assim, a proporção desses itens como percentual da receita da cia evoluiu de 21,0% 
no pré pandemia para 24,6% mais recentemente. Essa mudança foi na direção oposta da tendência que vinha 
ocorrendo, que era uma redução com aumento de escala e poder de barganha da companhia. 

Imagem 28: Variação da participação de materiais e medicamentos em relação a Receita Líquida 

CAGR NO PERÍODO

MATERIAIS E MEDICAMENTOS E SUA INFLUÊNCIA NA MARGEM

Fonte: Empresas LIstadas 
Elaboração: Athena Capital

Fonte: ANS 
Elaboração: Athena Capital
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A Rede D’Or optou por manter leitos disponíveis e não diminuir o ritmo de aquisição e construção de novos 
greenfield e brownfields, apesar do forte recuo da demanda no 2T20 e menor nível de complexidade observado. 
Mas, durante a fase de pandemia, os fluxos dos hospitais precisaram ser apartados entre pacientes covid e não 
covid, adotar medidas para garantir a saúde e bem-estar dos pacientes e colaboradoras da companhia como, 
testagem para covid, contratação de colaboradores adicionais, maior uso de EPIs21, maior nível de estoque, 
criação de uma plataforma de telemedicina. Todas essas medidas impactaram conforme as contas da RDOR 
seu EBITDA em R$1,05 bilhões do começo da pandemia até o final do 1T22 (equivalentes a 13% do EBITDA da 
companhia no período). 

Como vemos para frente?

Acreditamos que a perspectiva atual é de continua redução dos impactos da pandemia no resultado, melhorando 
gradualmente a margem da companhia apenas pelo fim desses custos extraordinários. Além disso, vemos sinais 
concretos que materiais/medicamentos começam a ceder de forma importante, o número de cirurgias eletivas 
ou complexas está em tendência de normalização e os reajustes de tabelas com operadoras vêm sendo bem 
implementados. Por esses indícios, a companhia segue confortável em retornar aos patamares históricos de 
custos de materiais/medicamentos como percentagem da receita já em 2023. 

Uma transação “fora da caixa”

Em fevereiro de 2022, a Rede D’or anunciou a proposta de aquisição da SulAmérica e entrada no segmento de 
seguros de saúde. A SulAmérica hoje é um importante cliente da Rede D’Or e vemos a aquisição, ainda pendente 
de aprovação pelo CADE, de maneira muito positiva. Em primeiro lugar, ao se dar através da troca de ações e a 
Rede D’Or tendo uma moeda mais valorizada que a SulAmérica, fez a transação bastante accreative para seus 
acionistas. Além disso, acreditamos que há alguns low hanging fruits de sinergias a serem capturados nos 
primeiros meses após a aprovação da operação. E, por fim, e mais importante, a transação aumenta de forma 
importante o mercado endereçável da companhia e permite que uma equipe com execução impecável, como da 
Rede D’Or ,ajude no crescimento da Sul América, que já era a plataforma mais eficiente de planos de saúde high 
end de rede aberta. Atrelar essa expertise da SulAmérica com a experiência em procedimentos de saúde da Rede 
D’Or tende a criar um player ainda mais poderoso no mercado de mid-high ticket.

Após aquisição da SulAmérica vemos a RDOR negociando a P/E de 16x 2023, incorporando algumas sinergias 
que julgamos mais fáceis e rápidas. Vemos ROIC de 40-45% ao ano nas expansões brownfield e de 20% ao ano 
nos greenfields e M&As de redes hospitalares, além de boa capacidade de crescimento do lado do segmento de 
prestação de serviços médicos. Sob essas premissas, o valuation atual nos confere uma margem de segurança 
bem adequada e uma ótima oportunidade para nos tornarmos acionistas da empresa mais estruturada do setor 
e cujas potencialidades no segmento de operador de saúde parece ainda estar em seus estágios mais iniciais.

21  Equipamentos de Proteção Individual, como máscaras, visores, etc.
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Conclusão

Como toda análise em retrospecto, ainda que façamos o exercício de usar apenas as informações existentes 
naquele momento, isso não seria uma reprodução adequada de viver e ser influenciado pelo mercado e todos os 
seus participantes em tempo real. É importante lembrar algumas das tendências e visões dominantes daquele 
momento e como somos influenciados por esse ambiente que nos cerca.

Além dos juros baixos e outros fatores que afetaram diretamente a economia e precificação dos ativos, o mundo 
em 2020 vivia um “clima” de que tudo mudaria, sacramentado em uma das expressões mais marcantes dessa 
época: “novo normal”. Por exemplo, naquele momento havia uma predisposição muito maior a um questionamento 
baseado em métricas tradicionais ou comparações de bases históricas ser rechaçado como dados não aplicáveis 
a um mundo que tinha se transformado. 

Nesse ambiente se propagava a crença de que nesse “novo mundo” o papel do valuation para decisões de 
investimento teria passado por uma mudança radical, diminuindo a importância de exercícios semelhantes aos 
demonstrados aqui. Nós levantamos esse tópico ainda em 2020, em nossa carta “Admirável Mundo Novo” em que 
questionamos o que víamos como falta de ceticismo do mercado diante de tal cenário. 

“Tem despertado nossa atenção a forma como boa parte desses artigos projetam um futuro de forma convicta, 
prevendo mudanças em diversos modelos de negócios estabelecidos, ao mesmo tempo em que alguns fatores 
essenciais para os investimentos parecem ficar à margem do debate.”

- Carta Admirável Mundo Novo, divulgada em julho de 2020

Quando juntamos esses fatores mais particulares de 2020 com outros bem mais comuns (FOMO22 , efeito manada, 
foco da mídia, etc) se torna mais fácil entender como alguns preços atingiram níveis que, em uma análise com 
maior ceticismo, pareciam excessivos, ainda que não ocorresse uma crise econômica ou aumento de juros como 
o que veio e serviu de catalisador para essas grandes desvalorizações.

E se, para os setores que cobrimos aqui, tais excessos tiveram uma forte correção a ponto de, em alguns 
casos, criar oportunidades, o mais importante é lembrar que outros setores e teses tomam seus lugares como 
“queridinhos”. O setor de Petróleo, que saiu de intocável quando o tema da moda era ESG para um dos atuais 
“queridinhos” dos investidores, é um exemplo recente e ilustra o quanto o mercado pode ser bipolar e mudar 
radicalmente entre opiniões distintas.

22  Fear Of Missing Out: expressão no mercado financeiro sobre a dificuldade de ficar fora de “modas” do mercado

https://athenacap.com.br/wp-content/uploads/2020/07/Athena-Capital-Carta-12-Junho2020vf.pdf
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Com isso em mente, reforçamos dois preceitos da Athena que diminuem o quanto expomos de nosso patrimônio 
ao risco dessa característica do mercado:

I. Não fazemos carteiras “temáticas”, em que grande parte da carteira é construída com um pressuposto 
geral, tal como que estamos em um Superciclo de Commodities ou diante de uma recessão global. 

II. O investimento não pode ser exclusivamente qualitativo, por melhor que seja a empresa. Fazer exercícios 
de valuation com diversas premissas e cenários distintos é essencial. Discordamos de visões como a de 
que existe “bom a qualquer preço”. Parte do risco do investimento é o preço pago por um ativo e desprezar 
essa informação significa, no mínimo, trazer mais risco ao investimento.

“A afirmação de que determinado setor foi beneficiado ou prejudicado é válida para uma mudança de 1% ou de 
100% em seu faturamento, assim como se o seu preço a mercado é R$1,00 ou R$1.000,00.”

- Carta Admirável Mundo Novo, divulgada em julho de 2020

Um dos desafios de ser um gestor é a busca pelo difícil equilíbrio entre se manter fiel a alguns princípios e ser 
rápido em reagir a um mundo em constantes mudanças. Ter a mente aberta para absorver a evolução do mundo 
dos investimentos e dos ambientes empresariais e concorrenciais é essencial. Nesse ponto, um time experiente 
e multidisciplinar é muito importante, porque é dos questionamentos internos do dia a dia que ajustamos nosso 
framework sem, no entanto, comprometer a pedra fundamental da nossa filosofia de investimento e sobre a qual 
fomos empilhando, ao longo dos anos, nossos conhecimentos e aprendizados.


