


● Execução de seus planos muito bem feita;

● Resiliência nos seus resultados;

● Bom relacionamento com seus clientes;

● Liderança na Região Sul.

● Mercado com muita concorrência;

● Ausência de vantagens competitivas;

● Baixa margem de lucro;

● Geração de caixa inconsistente.
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O Grupo Dimed deu início à sua história no começo da década de 1920,

embora a empresa, tal qual conhecemos hoje, surgiu a partir da junção

entre as duas maiores redes de farmácias do Rio Grande do Sul, a Panitz e

a Velgos. Ambas se uniram em uma joint venture, chamada de Dimed

Distribuidora de Medicamentos, para abastecer ambas as redes.

A Rede Panitz, detentora do Laboratório Lifar, e a Rede Velgos, dona do

laboratório Sanitas, uniram-se e criaram o Laboratório Lifar, responsável

pela fabricação de grande parte dos produtos da marca Panvel.

Para alavancar as verticais de negócios, foi inaugurada a Panvel Farmácias,

junção das duas redes. Anos depois, a Panvel lançou sua própria linha de

produtos. Para fomentar seu crescimento, a empresa fez seu IPO em 1977.

O crescimento do Grupo aconteceu na região Sul do país. O contexto,

entretanto, exigia uma adaptação tecnológica. A Panvel implementou

uma plataforma omnichannel, integrando diversas ferramentas.

A empresa passou por um processo de Re-IPO, a fim de que captasse

recursos financeiros suficientes para acelerar seus projetos durante os

próximos 5 anos. A Panvel tem como objetivo expandir sua rede de

farmácias, para aprimorar sua malha logística.

Visando atingir novos públicos consumidores, a companhia também

inaugurou lojas promocionais, especialmente em regiões de alto

adensamento populacional.
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A Panvel está entre as cinco maiores redes farmacêuticas do Brasil,

sendo que sua operação está, majoritariamente, localizada na região Sul do

país. A companhia atua, além de sua rede de lojas, por meio da distribuição

via atacado de produtos para outras redes de farmácias, supermercados e

atacados e na fabricação de produtos de marca própria.

Suas unidades operacionais estão descritas a seguir, enquanto na

Figura 1 vemos sua respectiva relevância individual.

● Panvel: contando com mais de 15 mil itens à venda, entre

medicamentos e perfumaria, a rede de farmácias Panvel é referência na

região Sul do país.

● Dimed: responsável pela distribuição de produtos na rede atacadista,

atendendo prioritariamente o Rio Grande do Sul. Ao todo, são mais de 15

mil produtos disponíveis, auxiliando a rede de farmácias na redução de

custos e otimização da malha logística.

● Lifar: laboratório responsável pelo desenvolvimento e fabricação de

cosméticos, alimentos e suplementos alimentares. Cerca de 30% dos

produtos da marca própria Panvel são produzidos pelo laboratório, além de

outros itens white label.
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Na Figura 1 temos acesso à divisão da receita líquida de acordo com a

relevância das unidades operacionais. O Laboratório Lifar produziu uma

receita bruta de cerca de R$41 milhões em 2021, pouco relevante diante do

total das operações.

Figura 1 - Composição Receita Líquida.
Fonte: RI Panvel.

A rede de farmácias gera receita por meio da comercialização de

medicamentos de marca, medicamentos genéricos, produtos de venda

livre (quando não é exigido prescrição médica), além de não

medicamentos (higiene pessoal, cosméticos e dermocosméticos).

As principais farmacêuticas do país, inclusive a Panvel, procuram

aumentar sua participação no mercado de medicamentos especiais

porque esses são de alto valor e geram maior margem de lucro; como por

exemplo os remédios ligados ao câncer, fertilidade, neurologia e

endocrinologia.

A Figura 2 retrata a receita de varejo dividida nas classes de produtos

vendidos.
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Figura 2 - Quebra de receita por vendas.
Fonte: RI Panvel.

A companhia possui uma participação relevante no mercado

brasileiro, embora ainda melhor na região Sul, onde é estimado um market

share de 12%, número que vem aumentando nos últimos trimestres. Na

Figura 3 temos sua participação de mercado por estado, assim como a

quantidade de lojas.

Figura 3 - Market share (%) e número de lojas.
Fonte: RI Panvel.
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A abertura de novas lojas faz parte das projeções de crescimento do

Grupo Panvel, principalmente pelo fato de que a empresa vem colhendo

bons resultados dos seus pontos de venda. Em tecnologia, seja na relação

com clientes, fidelização, ou até na rapidez das entregas, as farmácias do

grupo são referências nacionais para a indústria farmacêutica.

Além do mais, a produtividade de vendas nas mesmas lojas, medidas

através do indicador Same Store Sales (SSS) dá suporte a esse crescimento.

As vendas nas mesmas lojas têm superado a inflação consistentemente,

comportamento que se repete na análise em lojas novas e nas maduras.

Esse é um claro indício de que as lojas estão ganhando produtividade

e, agora, conseguem aumentar seu faturamento por ponto de venda.

Como resultado disso, esperamos que as despesas fixas sejam diluídas, o

que tornaria sua operação mais lucrativa.

Na Figura 4 temos algumas perspectivas de crescimento para a

companhia. É importante ressaltar que mesmo se não fossem abertas

novas lojas, a Panvel ainda poderia aumentar sua lucratividade, tanto pelo

ganho de produtividade nas lojas maduras como também na maturação

do seu portfólio de lojas.

Atualmente, entre as suas 548 lojas, 71,4% delas são consideradas

pontos de venda maduros, enquanto 12,4% possuem menos de 1 ano de

inauguração; 9,9% foram abertos há menos de 2 anos e 6,4% foram

inaugurados nos últimos 3 anos. Existe uma curva de vendas até a

maturação dos negócios.

A estratégia de abertura de novas lojas deverá acontecer em cidades

onde a Panvel tem baixa presença ou média, que sejam localizadas,

principalmente, na região Sul, embora outros estados, como SP, não

estejam descartados.
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Figura 4 - Mercado farmacêutico global.
Fonte: IQVIA.

O Grupo Panvel almeja atingir a marca de 800 lojas até 2025, o que

poderia gerar uma receita bruta anual superior a R$6 bilhões, assim como

sua margem EBITDA pode subir de 4,6%, em 2021, para 7,0% em 2025.

É interessante notar que mesmo passando por um ciclo de forte

expansão, parte dos custos com a abertura de novas lojas são

compensados pelos ganhos de lucratividade a partir da maturação das

lojas já abertas.

Inclusive a Panvel divulga os dados de lucratividade e rentabilidade

por safra das lojas abertas. É perceptível que as lojas abertas em safras mais

antigas operam com uma rentabilidade bem mais atraente, melhores até

do que era esperado no momento que a empresa decidiu por fazer seu

follow on, em 2019. Isso é, seu plano vem sendo muito bem executado e é

possível que esse desempenho continue assim por mais alguns anos.

Segundo dados da IQVIA, a média de vendas mensal nas lojas da

Panvel são até superiores do que a média das demais redes farmacêuticas

que fazem parte da Abrafarma, que é a entidade de representação nacional

das farmácias.
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Por fim, devemos lembrar que as perspectivas de crescimento não

são unicamente na escala micro, mas o macro também joga a seu favor.

Isso é, a indústria farmacêutica brasileira, de 2014 a 2021, teve um

crescimento anual médio de 6,0%, sendo que somos o quarto maior

mercado no mundo. Esse mercado é caracterizado pela sua resiliência, com

crescimento histórico acima do PIB e do Varejo geral.

Sabemos que a classe idosa é a que mais gasta com saúde, por isso, a

transição demográfica é um importante driver para as indústrias

farmacêuticas. O Brasil é uma das nações que mais envelhece

rapidamente, com expectativa de ter quase 69 milhões de idosos em 2050.

A Panvel está inserida no segmento de listagem Novo Mercado,

sendo esse o maior nível quanto ao rigor das Boas Práticas de Governança

Corporativa.

Como podemos observar na Figura 5, o controle da companhia é

dividido entre as famílias Mottin, Weber e Pizzato, além do fundo de

investimento Kinea, que montou sua posição na empresa durante o

contexto de follow on realizado pela Panvel.

Como Presidente do Conselho de Administração e também CEO da

companhia, temos Júlio Ricardo Motin, que faz parte do quadro

colaborativo desde o ano da formação da Dimed S.A., em 1967. Outros

membros das famílias controladoras também exercem cargos ou de

diretoria ou de conselho.
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Figura 5 – Estrutura Acionária.
Fonte: RI Panvel.

Para a remuneração dos diretores está previsto o plano de

recebimento de ações, que visa alinhar interesse entre executivos e

acionistas minoritários.

Por outro lado, dois pontos não são tão bem vistos no mercado,

sendo o primeiro deles a relevância que a remuneração fixa e variável

possuem em relação ao lucro da empresa. Seria interessante uma maior

diluição dessas despesas.

Em segundo lugar, é preferível que os órgãos de Presidente do

Conselho de Administração e CEO sejam exercidos por pessoas diferentes,

já que assim abriria mais espaço para debates e contraposições.

Em primeiro lugar, mesmo que a empresa esteja conseguindo

executar sua estratégia de crescimento muito bem durante os últimos

trimestres, nada se pode garantir acerca da execução do plano de

crescimento futuro. Inclusive, para bater sua meta de 800 lojas até o final

de 2025, seria necessário aumentar o ritmo de abertura de novas lojas.
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Além disso, a Panvel atua em um mercado altamente competitivo,

sem vantagens competitivas evidentes entre os maiores players. A

companhia compete diretamente com outras redes farmacêuticas de igual

ou maior poderio financeiro e técnico; como RaiaDrogasil, Rede Pague

Menos e Drogaria Pacheco & Drogaria São Paulo.

É verdade que o market share das empresas dominantes cresceu

nos últimos anos em detrimento da participação de mercado das redes

menores ou farmácias independentes. Porém, mesmo se fechando em

poucas empresas, a competição entre elas é muito agressiva.

Para comprovar essa informação temos a margem de lucro e

rentabilidade histórica que as farmacêuticas operam. Uma vez que esse

mercado precisa de um alto giro de estoque, a margem de erro costuma

ser estreita, caso contrário, nada custará a Panvel a apresentar prejuízo.

Em seus documentos, a Panvel enumera algumas qualidades

desenvolvidas, entre elas a rapidez de entrega de produtos, a digitalização

de seus sistemas e o forte relacionamento com seus clientes. De fato, todos

esses são pontos positivos e que merecem ser exaltados.

Apesar disso, esses pontos positivos não podem ser classificados

como vantagens competitivas, pois não há nada de único que não possa

ser replicado em algum outro concorrente. Indo além, alguns

competidores podem se desenvolver até mais do que a Panvel nesses

quesitos abordados.

Por fim, existe o risco de regulação, sabendo que esse setor é alvo de

projetos de lei com recorrência. Caso algum projeto libere, por exemplo, a

comercialização de medicamentos de prescrição médica em outros meios

de distribuição além das farmácias, os resultados da Panvel podem ser

impactados.
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Apesar desse setor ser caracterizado pela existência de uma

concorrência aguerrida e um mercado em que as margens de lucro são

muitas das vezes pressionadas, a Panvel soube traçar e executar seus

planos com muita assertividade.

Isso é, se a dinâmica de lucratividade no setor é apertada, as redes

farmacêuticas precisam buscar alternativas para ganhar dinheiro no

aumento do volume de vendas. Para atingir esse objetivo, é possível

explorar diferentes vertentes.

A primeira vertente surge a partir da abertura de novas lojas. A

empresa não só abriu novos pontos de venda como renovou seu ritmo de

crescimento, dando foco principalmente na região Sul do país. Vemos

algumas dessas informações na Figura 6.

As novas lojas abertas tiveram uma curva de maturação mais rápida

do que poderia ser imaginado pela gestão. Isso nos faz acreditar que a

empresa soube escolher pontos de venda com qualidade e não

simplesmente abriu lojas para cumprir com seu cronograma.

Além do mais, a abertura de lojas nessa região reforça a tese de

adensamento logístico, uma estratégia muito comum entre empresas

varejistas. Afinal de contas, o abastecimento de lojas e, consequentemente,

mix de produtos e otimização do estoque, pode melhorar as vendas e até a

margem de lucro, já que evita remarcações de preços (descontos).
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A Panvel também lançou um novo formato de loja, chamado Loja

POP, permitindo à companhia o atendimento para a classe média

expandida, uma vez que seu posicionamento ainda é mais voltado para os

públicos A e B. No futuro, essa pode se tornar uma avenida de crescimento

mais forte.

Figura 6 – Abertura de novas lojas.
Fonte: RI Panvel.

A segunda vertente surge a partir do ganho de produtividade nas

mesmas lojas, embora sua execução também possa ser replicada nas

novas lojas. A empresa deu muita atenção ao relacionamento com o

cliente, como forma de aumentar seu engajamento e fidelização com a

rede.

Para isso, desenvolveu a plataforma omnichannel, que visa

incrementar a integração entre todos os canais de venda da Panvel.

Clientes omnichannel são aqueles que transitam entre os modelos offline e

digital de uma empresa e tendem a gerar mais receita que um cliente não

omnichannel. Nesse caso, a Panvel se destacou como uma das melhores

redes farmacêuticas digitais do país, que ainda contou com o investimento

em CRM, melhorando seu relacionamento com o cliente.
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Para acompanhar essa melhoria operacional, a Panvel atendeu a

uma demanda do mercado e listou suas ações no Novo Mercado,

garantindo o direito de tag along aos seus investidores. Antes ainda desse

movimento, a empresa fez seu re-IPO, aumentando a liquidez das ações e

usando o recurso captado para novos investimentos.

Na Figura 7 temos o desempenho operacional. Nela, vemos que a

empresa tem um crescimento anual composto nos últimos cinco anos,

CAGR, de 11,% para sua receita líquida, enquanto o CAGR EBIT e do lucro

líquido é de 3,2%.

Figura 7 – Resultado operacional.
Fonte: RI Panvel.

Percebemos que o crescimento da receita líquida acontece em

proporção superior ao crescimento das demais linhas de negócio, o que

indica uma perda de lucratividade e rentabilidade, conforme ilustra a

Figura 8.

Reforçamos que é característico desse setor não ter indicadores de

qualidade tão altos assim, mas sabendo que a Panvel passa por uma fase

de expansão, ainda há uma curva de aprendizagem a ser colhida.
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À medida que as novas lojas se maturarem e o adensamento

logístico tiver sido realizado em sua plenitude, existirá uma natural diluição

de custos e despesas fixas, tornando a companhia mais lucrativa. Essa

dinâmica também depende da relevância que a companhia quer dar para

sua operação no atacado, sabendo que essa é menos lucrativa.

Figura 8 – Lucratividade e rentabilidade.
Fonte: RI Panvel.

Já quanto ao endividamento da Panvel (Figura 9), vemos uma

tendência de alta desde 2018, pelo menos. O atual patamar de Dívida

Líquida sobre EBITDA ainda não é preocupante, mas já começa a limitar

eventuais acessos ao mercado financeiro para mais financiamento.

Por ser um setor de margens estreitas, o lucro líquido acaba sendo

mais arriscado. Logo, a empresa não pode se dar ao luxo de viver um

endividamento alto e descontrolado, uma vez que não tem previsibilidade

na sua operação.

Além do mais, aqui vemos outra causa pela qual o lucro líquido

cresceu menos nos últimos anos, sobretudo em 2022, já que as despesas

financeiras em alta impactaram a Panvel.

15



Figura 9 – Endividamento.
Fonte: RI Panvel.

Por fim, a geração de caixa livre da empresa não teve uma

consistência tão clara assim, da mesma forma como não apresentou uma

alta seguindo a tendência do seu EBIT. A razão disso está na expansão e

abertura de lojas, que exigiu reforço de estoque e de capex. Por conta disso,

a Panvel ainda não é uma boa geradora de caixa e não deve ter uma boa

distribuição de dividendos assídua e recorrente.

Figura 10 – Geração de caixa livre e operacional.
Fonte: RI Panvel.
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Os resultados da Panvel seguem em alta nos últimos trimestres. A

empresa cresceu suas vendas em duplo dígito e ganhou, novamente,

market share em todos os estados de atuação.

Com a Figura 11 podemos concluir que esse ganho de participação de

mercado é reflexo de sua bem-sucedida política de relacionamento com

clientes, que aumentou nas lojas físicas e canais digitais, graças a estratégia

de um portfólio bem dimensionado e gestão de estoque eficiente.

Já o NPS da rede farmacêutica atingiu 81, métrica usada para medir a

lealdade dos clientes e que indica que seus clientes são promotores da

marca. A Panvel é a referência do setor nessa métrica.

Tudo isso contribuiu para que as vendas nas mesmas lojas (SSS)

apresentassem um crescimento novamente superior à inflação acumulada

no período. A dinâmica é positiva tanto nas lojas recém-abertas como

também nas lojas já maduras.

Figura 11 – Base de Clientes.
Fonte: RI Panvel.
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Também merece destaque o desempenho antecipado de números

que estavam previstos para acontecer somente em exercícios posteriores.

Entre eles, a Panvel rompeu a barreira de R$600 mil/mês de venda média

por loja, o que contribuiu para o crescimento dos resultados, conforme

mostra a Figura 12.

Figura 12 – Resultados acumulados no ano.
Fonte: RI Panvel.

Análise de Múltiplos

O método consiste na análise dos múltiplos das empresas. Para que

sua eficiência seja atestada, é coerente que se compare empresas do

mesmo setor de atuação e que, ainda por cima, essas empresas estejam no

mesmo ciclo de vida, isto é, se estão em expansão, maturidade ou

decaimento de suas atividades.
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Para a comparação de múltiplos (Figura 13), foram escolhidas as

empresas RaiaDrogasil (RADL3), Pague Menos (PGMN3) e D1000 (DMVF3).

Essa última é mais conhecida pelas redes que compõem seu portfólio,

entre elas a Drogasmil, Farmalife, Drogarias Tamoio e Drogaria Rosário,

com mais de 200 lojas no país. Já Pague Menos e RaiaDrogasil possuem,

pelo menos, o dobro de lojas da Panvel.

● P/L: indica o quanto os acionistas estão dispostos a pagar pelo lucro

da companhia, de outra forma, quantos anos os acionistas estão dispostos

a investir de maneira a recuperar seu aporte inicial.

● P/SR: é a relação entre o valor de mercado da companhia e sua

receita líquida. Esse indicador é válido considerando que essas empresas

geralmente são classificadas como empresas de crescimento, o que pode

distorcer outros múltiplos.

● EV/EBIT: o objetivo desse indicador é analisar quanto o valor da

firma, que é a soma do valor de mercado com a dívida líquida, se relaciona

com o lucro operacional da empresa. É diferente dos outros indicadores

pois, aqui, relaciona a operação em si.

Figura 13 - Comparação de múltiplos.
Fonte: Status Invest/Elaboração Própria.
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É visível que os múltiplos da Panvel estão sendo negociados com

desconto frente à RaiaDrogasil, por essa ser a líder do setor em número de

lojas e faturamento e uma companhia que vem executando seu projeto de

expansão muito bem, também.

Já os indicadores de qualidade da Panvel e Pague Menos estão

próximos uns dos outros, o que justificaria ver seus múltiplos de preço

também próximos.

Nesse caso, existem duas hipóteses: ou as ações da Panvel deveriam

subir de preço para fechar o gap entre os múltiplos de preço com a

RaiaDrogasil, ou a RaiaDrogasil quem deveria cair de preço.

Para entender o comportamento histórico dos múltiplos da Panvel e

quais são suas projeções futuras, acessamos a Figura 14.

Figura 14 – Comportamento Histórico dos Múltiplos e Expectativas Futuras.
Fonte: Status Invest/Elaboração Própria.

Vemos que o mercado já precifica um contínuo crescimento da

Panvel para os próximos anos. Para confirmar se essas projeções são

plausíveis de acontecer, recorremos a um outro método de valuation.
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Método Do Fluxo De Caixa Descontado (DCF)

Esse método projeta fluxos de caixa da empresa para os próximos

anos e o traz a valor presente descontado a uma taxa média ponderada,

chamada de custo de capital, na sigla em inglês WACC (Weighted Average

Cost of Capital).

Essa taxa representa o quanto a empresa gasta com custos de dívida

e de remuneração ao acionista. De maneira geral, é o custo de

financiamento da empresa.

Esse método tem como objetivo fazer uma estimativa reversa do

mercado. Em outras palavras, o objetivo dessa análise consiste em avaliar,

dado o preço das ações, qual seria o crescimento esperado pelo mercado

em relação à companhia.

Em um dos cenários projetados, a empresa precisaria melhorar sua

margem EBIT, saindo de pouco mais de 3% para algo próximo a 6%. Esse

dado vai de acordo com a projeção da própria Panvel para além de 2025,

após encerrar seu ciclo de expansão. Não há garantia, porém, de que isso

irá acontecer.

Além disso, a empresa deveria crescer cerca de 15% ao ano até o final

dessa década, pelo menos, para que seu valor fosse justificado. Vimos,

porém, que nos últimos cinco anos o desempenho operacional da

empresa, manifestado pelo CAGR, ficou inferior.

Com isso, chegamos a um preço de R$11,18. Para referência, o preço

de fechamento da ação no dia 18/11/2022 foi de R$11,08.
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A Panvel vem conseguindo um feito muito interessante em um setor

cheio de dificuldades e desafios. A empresa tem crescido quase que

linearmente há décadas e, mesmo não tendo uma enorme margem de

lucro, desde 1995, pelo menos, a empresa nunca apresentou prejuízo.

Isso é fruto de um ótimo plano de execução, uma vez que a diretoria

entende que para ganhar dinheiro nesse setor é preciso ganhar no volume,

não na margem. Porém crescer, muitas das vezes, é mais difícil do que se

parece.

Muitas empresas que tentaram crescer simplesmente para cumprir

seu cronograma de expansão se deram mal, o que não é o caso da Panvel.

Seja nas lojas novas ou maduras, o desempenho de vendas colhido pela

companhia é resiliente, e ainda vem sendo suportado por um bom

relacionamento com os clientes.

Apesar de toda essa história, acredito que os problemas do setor

superam os pontos positivos da Panvel. A indústria farmacêutica apresenta

uma concorrência agressiva, em que todos os players não conseguem se

diferenciar em preços. O resultado disso são indicadores de qualidade

muito pressionados.

Por isso, ao juntar uma baixa lucratividade, uma geração de caixa que

ainda não é consistente e nem deverá ser seu forte, com um preço não tão

descontado assim, me faz acreditar que as ações da Panvel ainda não se

enquadram para o investimento. Dito isso, não temos recomendação de

compra para as ações da Panvel (PNVL3).
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Todas as análises aqui apresentadas foram elaboradas pelo analista de valores mobiliários autônomo Gabriel

Guimarães Bassotto (CNPI EM-2470), com objetivo de orientar e auxiliar o investidor em suas decisões de investimento;

portanto, o material não se constitui em oferta de compra e venda de nenhum título ou valor imobiliário contido. O

investidor será responsável, de forma exclusiva, pelas suas decisões de investimento e estratégias financeiras. O relatório

contém informações que atendem a diversos perfis de investimento, sendo o investidor responsável por verificar e

atentar para as informações próprias ao seu perfil de investimento, uma vez que as informações constantes deste

material não são adequadas para todos os investidores. Os analistas responsáveis pela elaboração deste relatório

declaram, nos termos da Resolução CVM nº 20/2021, que as recomendações do relatório de análise refletem única e

exclusivamente as suas opiniões pessoais e foram elaboradas de forma independente, inclusive em relação à pessoa

jurídica à qual estão vinculados. Além disso, os analistas envolvidos não estão em situação que possam afetar a

imparcialidade do relatório ou que possam configurar conflitos de interesse. A elaboração desse material se deu de

maneira independente, e o conteúdo nele divulgado não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído, no todo ou em

parte, a terceiros, sem autorização prévia.
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