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Rede Hospitalares de capital aberto / em processo 
de IPO (Ofertas Públicas Iniciais)
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Companhia Nº de hospitais Hospitais por Estado

11

3

11

54

Nº de leitos

9.304

1.081

1.206

1.172

Outras 
operações

Oncologia / 
Diagnóstico

n/a

Clínicas / Centros 
Médicos / 

Operadoras de 
Saúde

Oncologia / 
Diagnóstico

1



Rede Hospitalares de capital aberto / em processo 
de IPO (Ofertas Públicas Iniciais) Cont.

Valor do 
Negócio

(R$ milhões)

Múltiplo 
por 

receita

Múltiplo por 
leito

(R$ milhões/leito)

143.694 ¹

5.803 ¹

10,2x 57,9x 15,4

EBITDA

(R$ milhões)

Companhia
Múltiplo 

por 
EBITDA

(1) Cotação de 29/04/21. (2) Considerando o desconto aceito pela Mater Dei, de 20% em relação ao piso da faixa indicativa. (3) Lucro antes dos Impostos, Juros, Depreciação e Amortização. Média 
2018/2019/2020. (4) Somente hospitalar. Fonte: Rede D’Or / ANAHP. (5) Fonte: Rede D’or. Demais fontes: prospectos, divulgação de resultados das companhias e imprensa. Elaboração própria. 

2.846 ²

14.029

984

718

2.482

155

117

8,1x 37,4x 5,4

5.087 ² 612 107 8,3x 47,5x 4,3

2,9x 24,4x 2,4

Status IPO

Realizado
Dez/20

Realizado
Abr/2020

Suspenso

Suspenso

Receita 
Líquida

(R$ milhões)

✓ Rede D’Or: Por se tratar da maior rede e com hospitais com categoria premium, possui múltiplos acima de seus pares, explicado principalmente
por um ticket médio por paciente/dia 64% maior que a média do setor4 e expectativa de 5,3 mil novos leitos através de expansão da rede própria
até 2025 e da busca por novas aquisições nos mercados em que já atua e em novas regiões5.

✓ Mater Dei: Mesmo aceitando desconto de 20% em relação ao piso da faixa indicativa, possui múltiplo EBITDA superior ao pretendido pela Kora e
H. Care (que suspenderam IPO). Apresentou margem EBITDA médio (2018-20) de 30,7%, maior entre as quatro.

✓ Kora Saúde e Hospital Care: Ofertas foram suspensas “em razão da atual conjuntura dos mercados financeiro e de capitais” segundo a Kora, e
“devido à deterioração das condições dos mercados brasileiro e internacional”, segundo o Hospital Care.

✓ A percepção do mercado é que o excesso de oferta dividiu a atenção dos investidores, que também estão reavaliando riscos de continuidade da
crise sanitária, ruídos políticos e outras incertezas econômicas como alta da inflação, da Selic e do dólar.
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Margem 
EBITDA³ 

(%)

22,6%

30,7%

13,9%

8,9%



A Ondina Investimentos assessora processos de 
fusões e aquisições do começo ao fim

Entendimento 
da estrutura de 

transação
pretendida / 

Identificação de 
potenciais 

investidores

Avaliação 
econômica 
(Valuation)

Elaboração dos 
materiais de 

Apresentação

Abordagem e 
interação com 

os Investidores.

Apoio ativo na 
negociação com 
os Investidores, 

até o final do 
processo

Coordenação de 
todo o processo, 

em conjunto 
com advogados.

Identificação de 
potenciais 

empresas-alvo, 
e interações 

iniciais;

Assinatura de 
termo de 

confidenciali-
dade / Coleta de 

informações 
necessárias;

Avaliação 
econômica 
(Valuation)

Elaboração de 
oferta indicativa;

Coordenação de 
Due Diligence, 

com os 
auditores e 
advogados;

Envolvimento 
ativo na 

negociação, até 
o final do 
processo;

Coordenação de 
todo o processo, 

em conjunto 
com advogado.

Processo de aquisição

Mais de 10 anos de experiência em Fusões e Aquisições

Escritório em Recife, e atuação nacional  |  www.ondinainvestimentos.com

Processo de venda / admissão de sócios
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