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Instituto Hermes Pardini S/A (“IHP” ou “Administração”)
Rua Aimorés, n° 66 – Funcionários, CEP 30140-070 – Belo Horizonte, MG
Conforme solicitação de V. Sa., a Crowe Macro GCA Consultoria Empresarial Ltda. (doravante denominada “Crowe”) apresenta o Sumário do laudo de
avaliação (“Sumário”) 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 quotas do Laboratório de Patologia Clínica Dr. Paulo Cordeiro de Azevedo LTDA. (doravante denominada “Empresa”) (“Transação”), em 18 de
junho de 2021.
A fim de atender os requisitos da Lei das S.A, efetuamos as análises de representatividade do investimento (inciso I) e do preço médio da cota (inciso II),
sendo que os resultados destas análises estão apresentadas neste documento.
O laudo completo, emitido pela Crowe Macro GCA Consultoria Empresarial Ltda e entregue a Administração nesta mesma data, apresenta todos os detalhes
de critérios, premissas e metodologias utilizados para estimar os valores aqui descritos.
É importante ressaltar que não foi aplicado nenhum processo de auditoria nas informações fornecidas pela Administração. Adicionalmente, vale esclarecer
que nossas recomendações e cálculos apresentados nesse relatório são baseados em expectativas mercadológicas do segmento de negócios da Empresa,
bem como nas condições macroeconômicas existentes na data da transação, as quais poderão ser diferentes no futuro e, consequentemente, impactar a
operação da empresa avaliada.
Agradecemos a oportunidade de colaborar com a Administração e a atenção dispensada pelos seus colaboradores em apoio a execução dos nossos
trabalhos.
Atenciosamente,
São Paulo, 9 de setembro de 2021

MARCELO TOMMASI:15361242810
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Introdução
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. O 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 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 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.

§ 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 AssembleiaGeral do IHP em virtude da aquisição da Empresa.

© 2021 Crowe Global

5

Introdução
Limitação de responsabilidade
As análises contidas neste documento estão baseadas em previsões fundamentadas em premissas operacionais e financeiras estimadas pela Crowe com
base em informações obtidas junto a Administração e da Empresa. 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 pela Empresa; (ii) mudanças regulatórias, tributárias e de politica econômica do Governo Brasileiro; (iii) alterações nas
condições macroeconômicas, e outros fatores inerentes ao negócio da Empresa. 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 deverão ser considerados 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 mesmo
sentido, ao executar os seus trabalhos, a Crowe não expressa nenhum parecer formal ou qualquer forma de garantia em relação às demonstrações
financeiras.
Os resultados de nossas analises estão baseados nas demonstrações financeiras de 18 de junho de 2021 da Empresa, que foram as mais recentes
fornecidas pela Administração.
A Crowe não tem responsabilidade de atualizar este documento para eventos e circunstâncias que ocorram após a data-base. Nenhuma investigação foi
efetuada sobre os títulos de propriedade da Empresa, 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
Empresa, 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 documento.
Este documento, bem como o laudo completo entregue a Administração nesta mesma data, são para uso exclusivo da Administração.
Este documento não poderá ser distribuído em partes. Qualquer usuário deste documento deve estar ciente das condições que nortearam este trabalho, bem
como a situação macroeconômica do Brasil e do mercado que a Transação estava inserida.
© 2021 Crowe Global

6

Sumário Executivo

© 2021 Crowe Global

7

Sumário Executivo
Detalhes da transação
Em 18 de junho de 2021 (“Data de Fechamento”) o Instituto Hermes Pardini adquiriu 455.021.970 (quatrocentos e cinquenta e cinco milhões, vinte e um mil e
novecentos e setenta) quotas, que representam 100% do capital social do Laboratório de Patologia Clínica Dr. Paulo Cordeiro de Azevedo LTDA. A
aquisição, de acordo com a companhia, faz parte dos esforços de expansão das operações para todas as regiões do país, por meio de empresas líderes
regionais, como é o caso do Laboratório Paulo Azevedo. O grupo Pardini possui uma grande representatividade no Norte, por meio da unidade de negócio
Lab-to-Lab, terceirizando exames e laboratórios. A Empresa adquirida possui uma grande liderança regional no segmento de Análises Clínicas, e por meio
dessa aquisição o IHP busca um ponto de apoio em seus atendimentos Lab-to-lab na região Norte e Nordeste.
Segundo a Administração, a relevância da marca Paulo Azevedo e a estrutura Física da Empresa, contribuirão para um crescimento e agilidade nos
atendimentos de laboratórios parceiros da região Norte.
Preço da transação
Na Data de Fechamento, as partes celebraram o Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças (“Contrato”), mediante da qual o IHP efetuou a
aquisição de 100% das quotas do Laboratório de Patologia Clínica Dr. Paulo Cordeiro de Azevedo LTDA, pertencentes aos quotistas Paulo Sergio Roffé
Azevedo, Leonidas Braga Dias Júnior e Murilo Chermont Azevedo (“Vendedores”). O preço total da transação é de R$ 127.000.000,00, a ser pago em quatro
parcelas, cujos montantes serão corrigidos pela Variação de 100% do CDI, calculados desde a Data do Fechamento até a data do efetivo pagamento,
conforme cronograma descrito abaixo:
• Parcela A: corresponde ao valor de R$ 50.800.00,00, que será pago à vista na Data de Fechamento da Transação;
• Parcela B: corresponde ao valor de R$ 38.100.000,00, que deverá ser pago em 12 meses após a Data de Fechamento;
• Parcela C: corresponde ao valor de R$ 25.400.000,00, que deverá ser pago em 24 meses após a Data de Fechamento;
• Parcela D: corresponde ao valor de R$ 12.700.000,00, que deverá ser pago em 60 meses após a Data de Fechamento.

© 2021 Crowe Global

8

Sumário da Avaliação do Artigo 256
Conclusão
Com base nos cálculos demonstrados nas seções a seguir, de acordo com os critérios previstos no disposto do Artigo 256 da Lei 6.404/76 (Lei das S.A.),
concluímos que:
 Em relação ao inciso I, temos que o investimento deve ser considerado relevante, pois representa 15,54% do Patrimônio Líquido apresentado nas
demonstrações financeiras do IHP em 30 de junho de 2021;
 Em relação ao inciso II, o maior dos valores calculados nos itens (a), (b) e (c) seria de R$ 0,47 por cota. Sendo assim o preço unitário pago pela cotas
da Empresa, que foi de R$ 0,28, não ultrapassou este limite;

Inciso I - Relevância do investimento

Inciso II - Itens (b) e (c)
R$ 0,50

R$ 0,47

R$ 0,45

R$ 0,40

R$ 0,35

Patrimônio
Líquido IHP em
30/06/2021
84,46%

Valor da
Aquisição
15,54%

R$ 0,30

R$ 0,28

R$ 0,25

R$ 0,20

R$ 0,15

R$ 0,10

N/A

R$ 0,05

R$ 0,04

R$ -

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)

Desta forma, entendemos que é necessária a deliberação da Assembleia-geral do IHP para aprovar a aquisição da Empresa.

© 2021 Crowe Global
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Perfil da Empresa
Perfil

Linhas de Negócio

O Laboratório de Patologia Clínica Dr. Paulo Cordeiro de Azevedo LTDA.
foi fundado em 1941 e está localizado no Estado do Pará, atuando no
setor de Análises Clínicas, Anatomia Patológica, Colposcopia e
Ultrassonografia. A Empresa é líder regional no segmento de Análises
Clínicas, possui uma marca forte que é reconhecida pelos seus pacientes,
prescritores e planos de saúde.

A empresa atua na realização, mediante solicitação médica, de exames
laboratoriais de pacientes ambulatoriais ou internados e em materiais
enviados por outros laboratórios. Os segmentos são separados da
seguinte forma:
Ultrassonografia

Estrutura Organizacional

Exame que produz imagens em movimento das estruturas e
órgãos do interior do corpo.

O laboratório possui cerca de 600 funcionários e 22 unidades de
atendimento em Belém e outras cidades do Estado do Pará, presente nos
principais corredores de atendimento de saúde e localização em cidades
polo de saúde no interior do Estado.

Anatomia Patológica

Estrutura Societária
A estrutura societária da Empresa na data da Transação era:

Paulo Sergio
Roffé Azevedo
55%

Leonidas Braga
Dias Júnior
35%

Murillo Chermont
Azevedo
10%

Responsável por diagnosticar condições patológicas com base
no exame macroscópico de tecido, órgão, etc.

Análise Clínica
Coletar dados e apontar diagnósticos a respeito da saúde
do paciente.
Colposcopia
Procedimento médico diagnóstico para análise e avaliação
do colo do útero.
A empresa ainda possui serviços domiciliares e o LabVocê, aplicativo
móvel de atendimento aos pacientes, resultados de exames, localização
das unidades e preparo para realização de exames.

© 2021 Crowe Global
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Perfil da Empresa
Convênios e Seguradoras atendidos:
 Conab
 ADA
 Correios
 AGF - Saúde
 Cosanpa
 AMIL
 CVRD
 Asacelpa
 Eletronorte
 Asfepa
 Embrapa
 Assefaz
 Embratel
 Banco Central
 Escola Técnica
 Blue life
 Fassincra
 Cafbep
 Caixa Econômica  Federação da Unimeds
 Gama Saúde
 Capsaúde
 GEAP
 Casf
 HGB
 Cassi
 Hospital da PM
 Celpa
Parceiros institucionais

Ao todo são 22 unidades de atendimento:

Belém
13 unidades

Ananindeua
4 unidades

Canaã dos Carajás 1 unidade

Capanema
1 unidade

Castanhal
1 unidade

Paragominas
1 unidade

Parauapebas
1 unidade
© 2021 Crowe Global

















Hospital Naval
IASEP (PAS)
Líder
Medservice
Micheli
Particular
Petrobrás
Prima
Santa Casa
Saúde Bradesco
Sulamerica
TRE
TRT - 8ª região
Unibanco
Unimed

Unidades de atendimento
Demonstrado abaixo seguem algumas unidades de atendimento da Empresa:

Almirante Barroso

Augusto
Montenegro

Augusto Montenegro-

BR-316

Braz de Aguiar

Canaã dos Carajás

Capanema

Castanhal

Cidade Jardim I

Cidade NovaFormosa

Cidade Nova-SN03

Parauapebas

Generalíssimo

Guarajá

Humaitá

José Malcher

Senador Lemos

Formosa

Mauriti-Porto Dias
Prime

Mundurucus

Paragominas
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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 e despesas
operacionais foi o IGP-M. O gráfico ao lado ilustra a trajetória prevista para
este indicador, segundo o consenso de Mercado em 30 de junho de 2021,
informado pelo Banco Central.

Premissas macroeconômicas

19,09%

Taxa Selic
O gráfico ao lado ilustra a trajetória prevista para este indicador, segundo o
consenso de Mercado, informado pelo Banco Central em 30 de junho de 2021.
Inflação Norte-americana
A taxa de inflação norte-americana adotada como componente do cálculo da
taxa de desconto foi a CPI (Consumer Price Index). Utilizamos a trajetória
prevista para este indicador, segundo o consenso de Mercado, informado pelo
Federal Reserve.

6,50%

© 2021 Crowe Global

6,50%

6,50%

6,50%

4,00%

3,90%

3,90%

3,90%

2,10%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2022

2023

2024

2025

Perp.

4,56%

6,50%

5,00%

Risco Soberano (“Risco Brasil”)
A taxa de prêmio pelo Risco Soberano adotada como componente do cálculo
da taxa de desconto foi o índice EMBI+ (Emerging Markets Bond Index Plus)
referente ao prêmio de juros dos títulos da dívida brasileira emitida em dólares
norte-americano.

6,50%

2021

PIB

Selic (média anual)

IGPM
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Contexto financeiro da adquirida
Segue abaixo um sumário das demonstrações financeiras da Empresa, fornecidas para nossa análise:
Balanço Patrimonial
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e bancos
Reserva de Caixa
Contas a receber
Estoque
Impostos a Recuperar
Adiantamentos a funcionários
Adiantamentos a fornecedores
Despesas Antecipadas
Ativo não Circulante
Depósitos Judiciais
Outros ativos não circulantes
Direito de Uso
Imóveis
Imobilizado
( - ) Depreciação acumulada
Passivo
Empréstimos e Financiamentos
Arrendamentos
Adiantamentos de Clientes
Fornecedores
Obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
Outras Obrigações
Patrimônio Líquido
Capital Social
Lucros/ Prejuízos Acumulados

2018H
19.011
9.208
1.066
4.022
2.001
867
946
111,7
65
130
9.803
15
20.870

2019H

jun2021H

26.364
16.445
1.439
7.359
3.891
2.684
466
182,5
10
413
9.919
3
8.398
15.383

35.461
19.831
105
17.052
2.010
376
45,4
18
226
15.629
10
3
11.986
12.447

(11.082) (12.817) (13.864)

(8.816)

19.011
56
1.000
2.834
467
300
14.354
2.360
11.995

21.894
11.319
1.308
6.989
1.217
1.020
473
140,6
36
136
10.575
17
8.753
14.622

2020H

21.894
16
331
4.226
535
358
16.428
9.360
7.068

26.364
301
5.523
863
666
94
18.917
9.360
9.558

35.461
11.932
464
4.535
2.672
1.721
1.270
12.867
4.550
8.317

Demonstração de Resultados

2018H

2019H

2020H jun2021H

Receita Bruta

53.291

65.377

72.138

65.142

(-) Devoluções

(72)

(188)

(7)

(7.341)

(-) Tributos

(3.544)

(4.348) (5.026)

(3.678)

(=) Receita Liquida

49.675

60.842

67.105

54.123

(13.685) (15.366) (19.341)

(14.048)

(-) Custo Do Produto Vendido
(=) Margem Bruta

47.765

40.076

(-) Despesas Operacionais

(31.523) (37.872) (36.751)

(27.833)

Despesas com Pessoal

(15.523) (18.033) (17.961)

(12.497)

Despesas com Ocupação
Despesas Gerais
(=) EBITDA
(-) Depreciação
(=) Resultado Operacional

35.990

(5.762)

45.476

(6.671) (8.297)

(4.348)

(10.238) (13.168) (10.493)

(10.988)

4.466
-

7.604

11.014

12.243

- (1.260)

1.460

4.466

7.604

9.754

13.702

(+/-) Resultado Financeiro

(93)

(43)

(17)

(20)

(+/-) Outras rec/desp não operacionais

517

223

1.491

(118)

(=) Resultado antes do IRPJ/CSSL

4.890

7.784

11.228

13.565

(-) Imposto de Renda e Contribuição
Social

(1.739)

(2.044) (2.303)

(1.868)

(=) Resultado líquido

3.151

5.740

8.925

11.697

Em milhares de R$

© 2021 Crowe Global
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Procedimentos de avaliação do Artigo 256 da LSA
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Sumário de resultados da avaliação do Artigo 256
De acordo com as informações fornecidas pela Administração, efetuamos a avaliação dos quesitos constantes nos incisos I e II do artigo 256 da LSA
conforme segue descrito no quadro resumo abaixo:
Descrição

Inciso I

Inciso II

Exigências
avaliadas

Comentários

Avaliado

Resultado

Relevância do
investimento

O investimento é considerado relevante, uma vez que o valor da aquisição é superior a 10% do
Patrimônio Líquido do IHP em 30 de junho de 2021.

Sim

Relevante

Cotação Média
das ações em
bolsa

A Empresa não possui ações negociadas em bolsa ou em balcão. Portanto, não é possível a
mensuração deste requisito.

Não

Não aplicável

Valor do
Patrimônio Líquido
a Mercado por
cota

Para análise do Patrimônio Líquido a Preço de Mercado por cota, utilizou-se o Balanço Patrimonial
da Empresa em 18 de junho de 2021, disponibilizado pela Administração. Como resultado obtido
identificamos que o preço médio pago por cota ultrapassou os valores deste quesito.

Sim

Ultrapassou

Valor do Lucro
Líquido por cota

Neste quesito, o valor do lucro líquido por cota, calculado com base nos lucros líquidos
descontados baseado nas projeções financeiras, não excedeu o limite de 15 vezes a média do
lucro liquido por cota atualizado monetariamente dos ultimos 2 exercícios (2019 e 2020) prévios a
Transação. Desta forma, consideramos como critério o lucro líquido projetado por cota, sendo que
o valor obtido pelo preço médio pago por cota pelo IHP não ultrapassou o valor de 1,5x o lucro
líquido projetado por cota.

Sim

Não
Ultrapassou

© 2021 Crowe Global
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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, 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:
Descrição

Inciso I - Relevância do investimento

Em R$

Valor da Aquisição

127.000.000

(/) Patrimônio Líquido IHP em junho/2021

817.430.895

% do investimento em relação ao PL

15,54%

Valor da Aquisição

127.000.000

(/) Nº de Quotas

455.021.970

Preço pago por quota

Patrimônio
Líquido IHP em
30/06/2021
84,46%

Valor da
Aquisição
15,54%

0,28

Assim, de acordo a regra prevista no inciso I do Artigo 256 da Lei 6.404/76, o investimento é considerando relevante uma vez que o valor investido
representa 15,54% do Patrimônio Líquido do IHP em 30 de junho de 2021.
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Avaliação do Artigo 256 – Inciso II
Inciso II – item (b) Valor do Patrimônio Líquido a Mercado por cota

Valor do PL a valor justo por cota na data de aquisição
Em R$

Para análise do Patrimônio Liquido a Preço de Mercado por cota utilizou-se o Descrição
Balanço Patrimonial de 18 de junho de 2021 da Empresa.

Patrimônio Líquido na data do fechamento

Sendo assim, o resultado obtido foi valor do PL por cota de R$ 0,03 conforme
apresentado na tabela ao lado.
Portanto, o limite do preço médio pago por cota da Empresa seria de R$ 0,04.
Inciso II - item (c) Valor do Lucro Líquido por cota
De acordo com disposto no item (c) do Inciso II, o valor do lucro líquido da
ação a ser calculado não poderá ser superior a 15 vezes o lucro líquido anual
por cota nos 2 últimos exercícios sociais, atualizados monetariamente. Desta
forma efetuamos o cálculo com base no valor presente dos lucros líquidos
projetados em nossa avaliação econômica e o valor médio do lucro líquido por
cota com base nos últimos dois exercícios sociais. Para tal, considerando que
a Transação foi consumada em 18 de junho de 2021, adotamos os valores de
lucro líquido por cota dos exercícios de 2019 e 2020, aplicando-se a correção
monetária até a Data de Fechamento.

(/) Nº de quotas

0,03

Limite do preço da cota da adquirida (1,5x)

0,04

Valor do Lucro Liquido por cota – Média dos dois últimos exercícios

Lucro Líquido por cota
Total do Lucro Liquido descontado
Com base nos procedimentos descritos anteriormente, o Valor do Lucro Nº de cotas
Líquido por Quota é de R$ 0,31. Portanto, o limite do preço médio pago por Valor por cota com base no lucro líquido
Limite do valor da cota adquirida (1,5x)
cota da Empresa seria de R$ 0,47.
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455.021.970

(=) Valor do PL por cota

Descrição
Resultado da empresa no Período
Fator de atualização em 30/06/2021
Resultado atualizado pelo IGP-M
Nº de cotas
Lucro por cota
15x
Média
Levando-se em conta que o lucro líquido descontado por quota não ultrapassa Limite do valor da cota adquirida (1,5x)

15 vezes o valor do lucro histórico atualizado monetariamente, para análise do
Artigo 256 consideramos o valor do lucro líquido descontado por quota.

12.867.244

2019H
8.924.510
1,4173
12.648.399
455.021.970
0,03
0,42

2020H
11.697.005
1,1509
13.462.634
455.021.970
0,03
0,44
0,43
0,65
Em R$
142.409.077
455.021.970
0,31
0,47
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Resultados da Avaliação do Artigo 256
Conclusão
Com base nos cálculos demonstrados nas seções a seguir, de acordo com os critérios previstos no disposto do Artigo 256 da Lei 6.404/76 (Lei das S.A.),
concluímos que:
 Em relação ao inciso I, temos que o investimento deve ser considerado relevante, pois representa 15,54% do Patrimônio Líquido apresentado nas
demonstrações financeiras do IHP em 30 de junho de 2021;
 Em relação ao inciso II, o maior dos valores calculados nos itens (a), (b) e (c) seria de R$ 0,47 por cota. Sendo assim o preço unitário pago pela cotas
da Empresa, que foi de R$ 0,28, não ultrapassou este limite;

Inciso I - Relevância do investimento

Inciso II - Itens (b) e (c)
R$ 0,50

R$ 0,47

R$ 0,45

R$ 0,40

R$ 0,35

Patrimônio
Líquido IHP em
30/06/2021
84,46%

Valor da
Aquisição
15,54%

R$ 0,30

R$ 0,28

R$ 0,25

R$ 0,20

R$ 0,15

R$ 0,10

R$ 0,05

N/A

R$ 0,04

R$ -

Preço médio pago pela Cotação média das
cota
ações em bolsa

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

Desta forma, entendemos que é necessária a deliberação da Assembleia-geral do IHP para aprovar a aquisição da Empresa.
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Anexo

Estrutura Societária
Conforme informações disponibilizadas pela Administração, abaixo apresentamos o quadro de participação em número de cotas dos sócios da
Empresa, na data da transação:

Quotista

© 2021 Crowe Global

Quantidade de Quotas

% de participação

Paulo Sergio Roffé Azevedo

250.262.083

55%

Leonidas Braga Dias Júnior

159.257.690

35%

Murillo Chermont Azevedo

45.502.197

10%

Total

455.021.970

100%
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Anexo

Tabela de Betas de empresas comparáveis
Segue abaixo a tabela dos betas considerados para o cálculo do custo de capital próprio:

Empresa

Sede

Indústria

Diagnósticos da América S.A.

Brazil

Health Care Services

Fleury S.A.

Brazil

Health Care Services

Instituto Hermes Pardini S.A.

Brazil

Health Care Services

Centro de Imagem Diagnósticos
S.A.

Brazil

Health Care Services

Fonte: Capital IQ
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Valor de
Mercado
R$ milhões
33.848
8.201
2.664
1.391

Beta
(5 anos)

Total
equity

Total dívida

Relação Aliquota de
Beta
Dívida/Equity
IR
desalavancado

0,57

7.297

7.336

100,5%

34,0%

1,07

1.758

2.386

135,7%

34,0%

1,16

756

703

92,9%

34,0%

1,07

1.243

1.091

87,7%

34,0%

0,34
0,57
0,72
0,68

Mínimo

1.390,9

0,57

756

703

88%

0,34

Mediana

5.432,2

1,07

1.501

1.738

97%

0,62

Média

11.525,7

0,97

2.764

2.879

104%

0,58

Máximo

33.847,5

1,16

7.297

7.336

136%

0,72
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Anexo

Taxas de Desconto Comparáveis Equity Research
Segue abaixo a tabela com taxa de desconto (WACC) calculadas por analistas dos Bancos de Investimento que dão cobertura as empresas listadas do
segmento:
Empresa

Data

Banco

Moeda

WACC

Ajuste

WACC
Ajustado

Diagnósticos da América S.A.

22/07/2021

BTG Pactual

Real

10,5%

22,7%

12,9%

Diagnósticos da América S.A.

05/07/2021

J. Safra Corretora de
Valores e Cambio Ltda

Real

10,2%

22,7%

12,6%

Diagnósticos da América S.A.

01/07/2021

Morgan Stanley

Real

10,7%

22,7%

13,1%

Fleury S.A.

27/07/2021

J.P. Morgan

Real

12,0%

16,5%

14,0%

Fleury S.A.

23/07/2021

BTG Pactual

Real

10,6%

16,5%

12,3%

Instituto Hermes Pardini S.A.

17/05/2021

Morgan Stanley

Real

11,7%

20,9%

14,1%

Centro de Imagem Diagnósticos S.A.

11/06/2021

BTG Pactual

Real

10,8%

14,0%

12,3%

Fonte: Capital IQ
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Máximo

12,0%

14,1%

Média

10,9%

13,0%

Mediana

10,7%

12,9%

Mínimo

10,2%

12,3%
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Composição da Taxa de Desconto (WACC)
Segue abaixo a composição da taxa de desconto aplicada às projeções financeiras da Empresa:
Premissas

Descrição

Fonte

Retorno da Taxa livre de Risco (Rf)

2,0%

Taxa do Bonus do Tesouro Americano de 20 anos na data base

Capital IQ

Prêmio pelo risco (ERP)

5,1%

Média 24 meses

Damodaran
Capital IQ

Beta desalavancado

0,62

Mediana da amostra de empresas comparáveis

Imposto de Renda (efetiva)

34,0%

Lucro Real

Relação Divida/ Equity (D/E)

54,3%

Beta re-alavancado

0,84

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

Prêmio pelo porte

3,2%

Micro Cap

Duff and Phelps

Risco do País (Brasil)

2,8%

EMBI+ na data base

Capital IQ

Inflação Brasil de longo prazo

3,3%

Estimativa do BACEN

BACEN

Inflação EUA de longo prazo

2,1%

Média dos últimos 10 anos do Consumer Price Index (CPI)

U.S Federal Reserve

Diferencial de inflação Brasil - EUA

1,1%
Prêmio de listagem

Damodaran

Premio de listagem
Cálculo do Custo de Capital Proprio (Ke)
Retorno da Taxa livre de Risco (Rf)
(+) Prêmio pelo porte
(+) Prêmio pelo risco

30,0%

2,0%
3,2%
4,3%

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

9,5%

(+) Premio pelo Risco Soberano

2,8%

(+) Premio pelo diferencial de inflação
(=) Taxa de retorno para empresa listada em R$
(+) Premio de listagem
(=) Taxa de retorno do Capital Próprio (Ke)
Cálculo do Custo de Dívida Onerosa (Kd)
Custo antes de impostos
(*)Taxa de imposto esperada
Custo do Capital de terceiros após impostos
Calculo do Custo médio ponderado de capital (WACC)
Participação do Capital de terceiros (D)
Custo do Capital de Terceiros (Kd)

1,1%
13,4%
4,0%
17,4%

8,2%
34,0%
5,4%

Capital próprio (E)

35,2%
5,4%
64,8%

Custo do Capital Próprio (Ke)
Custo médio ponderado de capital (WACC)

13,2%
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Descrição
Custo médio da dívida de Empresas Comparáveis
Lucro Real

Fonte
Capital IQ
Legislação

17,4%
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Qualificação do avaliador
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Informações da instituição avaliadora
Fatos Relevantes

Verticais de negócios

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

A Crowe Brasil atua nas seguintes práticas:

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.
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 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
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Informações do responsável pela avaliação
Referências do responsável pela avaliação
Nome: Marcelo Tommasi
Cargo: Sócio, Head of Corporate Finance, Crowe
Brasileiro, 49 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.

© 2021 Crowe Global

27

Glossário

© 2021 Crowe Global

28

Glossário
Administração

Referente à administração do Instituto Hermes Pardini S/A.

Adquirida

Laboratório de Patologia Clínica Dr. Paulo Cordeiro de Azevedo LTDA

BACEN

Banco Central do Brasil

BRL ou R$

Moeda brasileira – Real

CAGR

Taxa Composta Anual de Crescimento (Compound Annual Growth Rate)

CAPEX

Novos investimentos (Capital Expenditure)

CAPM

Modelo de precificação de ativos (Capital Asset Pricing Model)

COPOM

Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil

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

18 de junho de 2021

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)

Empresa

Laboratório de Patologia Clínica Dr. Paulo Cordeiro de Azevedo LTDA.

EV

Valor das Operações (Enterprise Value)

FCD

Fluxo de Caixa Descontado
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Glossário
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 ao Laudo completo de avaliação datado de 9 de setembro de 2021

MPEEM

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

Período Histórico

jan/2018 a jun/2021

Período Explícito Projetado

jul/2021 a dez/2025

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 quotas da Empresa para o IHP

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)
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