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Revisão de Preço: incorporação dos resultados do 1T22

Drogarias

Fonte: Bloomberg e BB Investimentos.

Revisamos o valuation da RD e da Pague Menos para incorporar os resultados 
referentes ao 1T22 e atualizar as premissas macroeconômicas diante da perspectiva 
de elevação da inflação e taxa de juros desde a nossa última revisão de preço. Com 
isso, nosso novo preço-alvo para RADL3 ao final de 2022 é de R$ 23,20 (antes R$ 
25,60) e para PGMN3 ao final de 2022 é de R$ 10,60 (antes R$ 13,00).

Desempenho das Ações e Perspectivas. Os papéis RADL3 e PGMN3 acumulam quedas 
de, aproximadamente, 30% e 46% nos últimos 12 meses, superiores à queda 
observada do Ibovespa. Ambos os desempenhos são reflexo, ao nosso ver, da 
elevação da percepção de risco envolvendo as ações do setor de consumo, diante 
da piora inflacionária e perda de poder de compra dos consumidores. No caso da 
Pague Menos, ainda pesa negativamente sobre ela a atual preferência dos 
investidores por companhias de valor (tese de value investing), em contraposição às 
companhias cuja tese de investimento é de crescimento (growth). 

Apesar de vislumbramos forte potencial de valorização entre o preço corrente dos 
papéis e seus respectivos preços justos para o final de 2022, entendemos que a 
volta do interesse dos investidores por papéis ligados ao segmento de consumo 
dependerá do arrefecimento da inflação e de uma perspectiva clara  acerca do fim 
do ciclo de aperto monetário, o que vislumbramos apenas a partir do 2S22. a 
resiliência característica do setor de drogarias também não tem ajudado no atual 
ambiente inflacionário. Por essa razão, mantemos a recomendação Neutra para 
ambas RADL3 e PGMN3 no momento. 
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RaiaDrogasil

Fonte: RD e BB Investimentos

Ticker RADL3 Recomendação Neutra

Variação 30 dias -17,3% Preço em 18-mai-2022 R$ 18,27

Variação em 2022 -24,2% Preço-alvo 31-dez-2022 R$ 23,20

Variação 12 meses -30,9% Potencial de Valorização 27,0%

Mínimo 12 meses R$ 17,83

Máximo 12 meses R$ 28,51

A RD tem investido em três pilares para tornar-se a maior empresa promotora de 
saúde da população: (i) a Nova Farmácia, que combina a oferta de produtos e 
serviços focados na saúde, além de uma experiência omnicanal ao consumidor; (ii) o 
Marketplace de Saúde, visando à ampliação da oferta de produtos relacionados à 
saúde dos consumidores, tanto em produtos já comercializados, quanto em novas 
verticais, e (iii) a Plataforma de Saúde, cujo foco é ampliar o escopo do marketplace
para incluir serviços de saúde, como telemedicina, e desenvolver jornadas de apoio 
ao consumidor na prevenção de doenças e promoção de hábitos saudáveis. 

No que se refere à Nova Farmácia, a RD divulgou o crescimento das vendas digitais 
em 51,2% a/a, o que representou uma penetração de 10% sobre as vendas. O 
crescimento desse canal de vendas é importante para a companhia, na medida em 
que os clientes que utilizam esse canal são mais fiéis, mais engajados e compram 
com maior frequência, o que resulta em um dispêndio de 20 a 25% superior ao 
gasto anteriormente em média. Além disso, dado que 91% das transações dos 
canais digitais do trimestre foram atendidas a partir das lojas físicas, vale mencionar 
a abertura líquida de 211 lojas nos últimos 12 meses findos no 1T22, com aumento 
da capilaridade pela adição de 83 novas cidades ao portfólio em comparação ao 
1T21.

Evolução da Plano Estratégico



#Pública

BB Investimentos

Quanto ao Marketplace, a companhia informou que segue estruturando sua 
plataforma, que conta atualmente com 107 mil SKUs e 464 sellers, ante 16 mil 
SKUs e 61 sellers no 1T21. Já em relação à Plataforma de Saúde, em construção, a 
RD destaca a oferta de 220 programas gratuitos oferecidos nos apps de saúde 
integral da Vitat no trimestre, contando com 900 mil usuários únicos. 

RaiaDrogasil
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Fonte: RD e BB Investimentos |* Exclui a adoção da norma contábil IFRS 16

Revisão de Preço

Nossa revisão do valuation da RaiaDrogasil contempla:

• A incorporação dos resultados referentes ao 1T22;

• A atualização de premissas macroeconômicas, com piora da inflação e elevação 
da taxa de juros e taxa de desconto desde a nossa última revisão de preço.

Tese de Investimentos

A tese de investimento da RD baseia-se (i) na sua rede de lojas geograficamente 
exposta por todo o Brasil, contando com mais de 2.000 pontos de vendas; (ii) 
desenvolvimento da estratégica omnicanal, buscando agregar cada vez mais 
conveniência aos seus clientes; (iii) desenvolvimento de uma plataforma focada na 
promoção da saúde, criando um círculo virtuoso de maior fidelidade e dispêndio 
por parte dos clientes e (iv) envelhecimento populacional, favorecendo o 
segmento de medicamentos. 

Riscos

Os riscos existentes na tese de investimentos da RD são: (i) impacto de 
investimentos em aquisição de cliente e no desenvolvimento da omnicanalidade 
acima do esperado; (ii) incapacidade de abrir e operar novas lojas, com crescimento 
de vendas abaixo do esperado; e (iii) aumento da concorrência em decorrência da 
capitalização e planos de expansão anunciados por seus concorrentes nos próximos 
anos.
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Fonte: RD e BB Investimentos

Tabelas

Indicadores de Rentabilidade

R$ milhões 2020 2021 2022e 2023e 2024e

RSPL 12,8% 12,7% 16,4% 17,3% 18,1%

RSCI 13,0% 17,2% 18,8% 19,6% 19,2%

Dividend Yield 1,3% 1,9% 1,9% 2,4% 3,1%

Valor da Empresa 43.708
Premissas Valuation 
DCF

VP do FCFF 8.708 WACC 7,5%

VP do Valor Terminal 34.999 Beta 0,70

Dívida Líquida 5.437 Taxa Livre de Risco 1,4%

Valor para Acionistas 38.271 Prêmio de Mercado 8,1%

Número de Ações (mi) 1.648 Risco País 2,9%

Valor Justo por ação R$ 23,20  
Crescimento 

perpetuidade
5,5%
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R$ milhões 2020 2021 2022e 2023e 2024e

Receita Bruta 21.180 25.606 30.581 34.332 37.629

crescimento 15,1% 20,9% 19,4% 12,3% 9,6%

CMV -14.176 -16.921 -20.191 -22.633 -24.807

Lucro Bruto 5.891 7.206 8.624 9.716 10.649

Margem Bruta (%) 27,8% 28,1% 28,2% 28,3% 28,3%

Despesas Operacionais -4.503 -5.359 -6.514 -7.209 -7.826

D&A -564 -627 -722 -832 -915

Resultado Operacional 825 1.220 1.388 1.674 1.907

EBITDA 1.388 1.847 2.110 2.507 2.823

Margem EBITDA (% ROB) 6,6% 7,2% 6,9% 7,3% 7,5%

Resultado Financeiro -81 -155 -282 -232 -62

Lucro antes IR 743 1.065 1.106 1.442 1.845

Impostos -164 -249 -148 -304 -405

Lucro líquido 579 815 958 1.138 1.440

Margem líquida (% ROB) 2,7% 3,2% 3,1% 3,3% 3,8%

RaiaDrogasil
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Demonstração de Resultado do Exercício (DRE)*

Fonte: RD e BB Investimentos |* Exclui a adoção da norma contábil IFRS 16.
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R$ milhões 2020 2021 2022e 2023e 2024e

Ativos 13.828 14.776 16.842 18.904 21.170

Ativo Circulante 7.020 7.719 9.084 10.344 11.932

Ativo Realizável de Longo 
Prazo

525 240 251 262 274

Investimentos, Intangível 
e Imobilizado

6.282 6.817 7.508 8.298 8.964

Passivo 13.828 14.776 16.842 18.904 21.170

Passivo Circulante 4.801 5.896 6.749 7.570 8.348

Passivo Exigível de Longo 
Prazo

4.601 4.161 4.873 5.459 6.113

Patrimônio Líquido 4.426 4.719 5.220 5.874 6.708

RaiaDrogasil
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Balanço Patrimonial

Fonte: RD e BB Investimentos

Indicadores de Endividamento

R$ milhões 2020 2021 2022e 2023e 2024e

Dívida Bruta 1.653 1.505 1.806 2.168 2.601

Caixa 880 356 443 676 1.351

Dívida Líquida 773 1.149 1.363 1.491 1.250

Dívida Líquida / EBITDA 0,6 x 0,6 x 0,6 x 0,6 x 0,4 x
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Fluxo de Caixa

Fonte: RD e BB Investimentos

R$ milhões 2020 2021 2022e 2023e 2024e

Lucro Operacional 914 1.367 1.608 1.908 2.151

(-) Impostos -180 -309 -363 -431 -486

NOPAT 735 1.058 1.245 1.477 1.665

(+) D&A 1.149 1.292 1.485 1.683 1.849

(-) Capex -673 -848 -1.013 -1.229 -1.169

(-) Renovação do Direito 
de Uso

-753 -885 -1.163 -1.243 -1.346

(-) Capital de Giro -152 -501 -428 -387 -343

(=) FCFF 305 117 125 300 656

Sensibilidade Preço-alvo 2022e (WACC x Crescimento 
Perpetuidade)

R$ 6,5% 7,0% 7,5% 8,0% 8,5%

4,5% 25,4 19,7 16,0 13,3 11,3 

5,0% 33,3 24,3 18,9 15,3 12,7 

5,5% 49,3 31,9 23,2 18,0 14,6 

6,0% 98,6 47,3 30,5 22,2 17,2 

6,5% - 94,5 45,3 29,2 21,3 
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Pague Menos

Fonte: Pague Menos e BB Investimentos

Ticker PGMN3 Recomendação Neutra

Variação 30 dias -24,3% Preço em 18-mai-2022 R$ 6,32

Variação em 2022 -32,4% Preço-alvo 31-dez-2022 R$ 10,60

Variação 12 meses -46,3% Potencial de Valorização 67,7%

Mínimo 12 meses R$ 6,30

Máximo 12 meses R$ 13,75

O plano estratégico da Pague Menos está baseado na expansão orgânica e ganho 
de eficiência, mediante incremento de vendas por lojas e monetização da Clinic
Farma.

No que se refere à expansão orgânica, destacamos a abertura líquida de quatro lojas 
no 1T22, totalizando 1.169 lojas em funcionamento. Seu foco para expansão 
consiste no adensamento das regiões Norte e Nordeste e a “interiorização” da 
companhia, com a entrada em novos municípios de pequeno e médio portes. 

Quanto ao incremento de vendas por loja, pontuamos, dentre as diversas inciativas 
que vem sendo implementadas com esse objetivo, o ganho de relevância do novo 
app, que foi lançado ao final de 2021 e já concentra 20% das vendas do canal 
digital, sinalizando rápida adoção dessa ferramenta como veículo de compra pelos 
consumidores. Outro destaque do trimestre consiste no incremento da participação 
das vendas provenientes de convênios e parcerias, que representou 27,6% das 
vendas totais, 11,8 p.p. superior ao 1T21.

Evolução da Plano Estratégico
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Já em relação à monetização da Clinic Farma, ponderamos que a inciativa foi 
ampliada para 893 lojas e contou com a adesão de 7,0% da base de clientes, ante 
6,2% no ano anterior. A companhia destacou que uma das prioridades estratégicas 
do Hub de Saúde em 2022 consiste em escalar a oferta de vacinação, via modelo 
próprio ou parcerias com players regionais, utilizando a estrutura do Clinic Farna 
instalada. Atualmente, a Pague Menos conta com 100 lojas habilitadas para a
aplicação de vacinas e integradas ao e-commerce e app, o que permite o 
agendamento on-line do serviço.

Pague Menos
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Revisão de Preço

Nossa revisão do valuation da Pague Menos contempla:

• A incorporação dos resultados referentes ao 1T22;

• Revisão das sinergias a serem capturadas ainda em 2022 por ocasião da 
conclusão da transação envolvendo a Extrafarma;

• A atualização de premissas macroeconômicas, com piora da inflação e elevação 
da taxa de juros e taxa de desconto desde a nossa última revisão de preço.

Tese de Investimentos

A tese de investimento da Pague Menos está baseada na (i) sua posição de liderança 
na região Norte e Nordeste, mas com reconhecimento nacional de sua marca e 
posicionada como a terceira maior rede no segmento de varejo farmacêutico no 
Brasil; (ii) retomada da expansão orgânica com a abertura e reforma de lojas; (iii) 
incremento de vendas e rentabilidade por meio da maturação das iniciativas 
tomadas para reestruturação do modelo de negócios, e que contemplam aumento 
do sortimento de produtos, expansão da marca própria, redução de ruptura de 
estoque, melhora na precificação e negociações com fornecedores; e (iv) 
desenvolvimento do hub de saúde on-line, com integração de telemedicina, 
atendimento por farmacêuticos da Clinic Farna e plataforma de marketplace.

Riscos

Os riscos inerentes à tese de investimento Pague Menos são: (i) concentração ainda 
regional no Nordeste e Norte; (ii) acirramento da concorrência impactando o plano 
de expansão orgânica e vendas mesmas lojas; (iii) perda de benefícios fiscais ora 
vigentes; (iv) decisão desfavorável no âmbito de revisão criminal envolvendo o 
acionista majoritário; (v) decisão desfavorável quanto à aquisição da Extrafarma pela 
Pague Menos.
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Valor da Empresa 6.584
Premissas Valuation 
DCF

VP do FCFF 1.123 WACC 8,6%

VP do Valor Terminal 5.461 Beta 0,74

Dívida Líquida 2.620 Taxa Livre de Risco 1,4%

Valor para Acionistas 3.967 Prêmio de Mercado 8,1%

Número de Ações (mi) 441,4 Risco País 2,9%

Valor Justo por ação R$ 9,00  
Crescimento 

perpetuidade
5,5%

Pague Menos
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DCF Pague Menos (ex-Extrafarma)

Fonte: Pague Menos e BB Investimentos

Valuation por Múltiplo (inclusão Extrafarma)

R$ milhões Pague Menos Extrafarma Combinação Negócios

EBITDA (22e) 771,5 64,8 836,3

Valor Mercado 3.964 700 4.664

Dívida Líquida (22e) 2.969 - 2.969

Valor Empresa 6.933 700 7.633

EV/EBITDA 22e (x) 9,0x 10,8x 9,1x
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R$ milhões EBITDA EV/EBITDA Valor da Empresa

Combinação Negócios 836,3 9,1x 7.633

Sinergias (VPL) - 9,1x -

Valor da Empresa 7.633

(-) Dívida Líquida 2.969

Valor do Equity 4.664

# ações 441,4

Preço-alvo 22e (R$) 10,60

Pague Menos
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Fonte: Pague Menos e BB Investimentos |*ex-Extrafarma.

Indicadores de Rentabilidade

R$ milhões 2020 2021 2022e 2023e 2024e

RSPL 4,9% 7,9% 7,9% 7,0% 8,8%

RSCI 15,8% 11,4% 13,4% 9,4% 10,7%

Dividend Yield 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3%

Tabelas*
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R$ milhões 2020 2021 2022e 2023e 2024e

Receita Bruta 7.308 8.063 9.205 10.219 11.106

crescimento 7,6% 10,3% 14,2% 11,0% 8,7%

CMV -4.738 -5.108 -5.832 -6.474 -7.036

Lucro Bruto 2.121 2.421 2.764 3.068 3.334

Margem Bruta (%) 29,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0%

Despesas Operacionais -1.799 -2.047 -2.330 -2.566 -2.789

D&A -87 -93 -108 -124 -141

Resultado Operacional 239 289 355 433 495

EBITDA 327 382 463 557 637

Margem EBITDA (% ROB) 4,5% 4,7% 5,0% 5,4% 5,7%

Resultado Financeiro -138 -80 -125 -98 -82

Lucro antes IR 101 209 230 335 413

Impostos 38 3 19 -98 -74

Lucro líquido 117 188 238 293 382

Margem líquida (% ROB) 1,6% 2,3% 2,6% 2,9% 3,4%

Pague Menos
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Demonstração de Resultado do Exercício (DRE)*

Fonte: Pague Menos e BB Investimentos | *Excluíndo a adoção da norma contábil IFRS 16.
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R$ milhões 2020 2021 2022e 2023e 2024e

Ativos 5.754 6.573 7.329 8.127 8.983

Ativo Circulante 3.147 3.513 3.736 4.065 4.454

Ativo Realizável de Longo 
Prazo

612 649 752 840 913

Investimentos, Intangível 
e Imobilizado

1.995 2.412 2.841 3.222 3.616

Passivo 5.754 6.573 7.329 8.127 8.983

Passivo Circulante 1.889 2.191 2.482 2.802 3.104

Passivo Exigível de Longo 
Prazo

1.924 2.292 2.577 2.883 3.261

Patrimônio Líquido 1.941 2.090 2.270 2.442 2.619

Pague Menos
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Balanço Patrimonial

Fonte: Pague Menos e BB Investimentos

Indicadores de Endividamento

R$ milhões 2020 2021 2022e 2023e 2024e

Dívida Bruta 878 1.190 1.253 1.418 1.687

Caixa 620 654 639 789 894

Dívida Líquida 258 536 613 629 792

Dívida Líquida / EBITDA 0,8 x 1,4 x 1,3 x 1,1 x 1,2 x
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Fluxo de Caixa

Fonte: Pague Menos e BB Investimentos

R$ milhões 2020 2021 2022e 2023e 2024e

Lucro Operacional 322 374 434 502 545

(-) Impostos 129 -19 35 -145 -101

NOPAT 450 355 469 356 444

(+) D&A 251 279 338 398 464

(-) Capex -46 -242 -266 -285 -307

(-) Renovação do Direito 
de Uso

-262 -481 -506 -501 -557

(-) Capital de Giro -294 -273 -6 51 -111

(=) FCFF 99 -361 28 20 -66



#Pública

Siga os conteúdos 
do BB Investimentos 
nas redes sociais.
Clique em cada ícone para acessar.

Playlist 
BB I Economia e Mercado

Canal Podcast
BB I Empreendedorismo e Negócios

bb.com.br/analises

bb.com.br/carteirasugerida

https://open.spotify.com/show/7lRLyV60X6lu81c3SSUq4b?si=9737686263ec4faa
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhnExfBbbmATPwZyoSIdtm_dYodA-NV81
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhnExfBbbmATPwZyoSIdtm_dYodA-NV81
https://open.spotify.com/show/7lRLyV60X6lu81c3SSUq4b?si=9737686263ec4faa
https://www.bb.com.br/analises
https://www.bb.com.br/carteirassugeridas
https://www.bb.com.br/carteirassugeridas
https://www.bb.com.br/analises
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Este é um relatório público e foi produzido pelo BB-Banco de Investimento S.A. (“BB-BI”). As
informações e opiniões aqui contidas foram consolidadas ou elaboradas com base em
informações obtidas de fontes, em princípio, fidedignas e de boa-fé. Embora tenham sido
tomadas todas as medidas razoáveis para assegurar que as informações aqui contidas não
sejam incertas ou equivocadas, no momento de sua publicação, o BB-BI não garante que tais
dados sejam totalmente isentos de distorções e não se compromete com a veracidade dessas
informações. Todas as opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referem-
se à data presente e derivam do julgamento de nossos analistas de valores mobiliários
(“analistas’), podendo ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio, em função de
mudanças que possam afetar as projeções da empresa, não implicando necessariamente na
obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal
mudança. Quaisquer divergências de dados neste relatório podem ser resultado de diferentes
formas de cálculo e/ou ajustes.

Este material tem por finalidade apenas informar e servir como instrumento que auxilie a
tomada de decisão de investimento. Não é, e não deve ser interpretado como material
promocional, recomendação, oferta ou solicitação de oferta para comprar ou vender
quaisquer títulos e valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. É recomendada a
leitura dos prospectos, regulamentos, editais e demais documentos descritivos dos ativos
antes de investir, com especial atenção ao detalhamento do risco do investimento.
Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior
ao capital investido. A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. O BB-BI
não garante o lucro e não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser
tomadas com base nas informações divulgadas nesse material. É vedada a reprodução,
distribuição ou publicação deste material, integral ou parcialmente, para qualquer finalidade.

Nos termos do art. 22 da Resolução CVM 20/2021, o BB-Banco de Investimento S.A declara
que:

1 - A instituição pode ser remunerada por serviços prestados ou possuir relações comerciais
com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou
universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s); o
Conglomerado Banco do Brasil S.A (“Grupo”) pode ser remunerado por serviços prestados ou
possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório, ou com pessoa
natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo
interesse dessa(s) empresa(s).

2 - A instituição pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1%
do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), e poderá adquirir, alienar ou intermediar
valores mobiliários da(s) empresa(s) no mercado; o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode
possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s)
empresa(s) analisada(s), e poderá adquirir, alienar e intermediar valores mobiliários da(s)
empresa(s) no mercado.

3 – O Banco do Brasil S.A. detém indiretamente 5% ou mais, por meio de suas subsidiárias, de
participação acionária no capital da Cielo S.A, companhia brasileira listada na bolsa de valores e
que pode deter, direta ou indiretamente, participações societárias em outras companhias
listadas cobertas pelo BB–Banco de Investimento S.A.

Disclaimer
Informações Relevantes
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Declarações dos Analistas

O(s) analista(s) envolvido(s) na elaboração deste relatório declara(m) que:

1 - As recomendações contidas neste relatório refletem exclusivamente suas opiniões pessoais
sobre a companhia e seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e
autônoma, inclusive em relação ao BB-Banco de Investimento S.A e demais empresas do Grupo.

2 – Sua remuneração é integralmente vinculada às políticas salariais do Banco do Brasil S.A. e não
recebem remuneração adicional por serviços prestados para a(s) companhia(s) emissora(s)
objeto do relatório de análise ou pessoas a ela(s) ligadas.

O(s) analista(s) declara(m), ainda, em relação à(s) companhia(s) emissora(s) dos valores
mobiliários analisada(s) neste relatório:

3 – O(s) analista(s), seus cônjuges ou companheiros, detêm, direta ou indiretamente, em nome
próprio ou de terceiros, ações e/ou outros valores mobiliários de emissão da(s) companhia(s)
emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste relatório.

4 – O(s) analista(s), seus cônjuges ou companheiros, possuem, direta ou indiretamente,
qualquer interesse financeiro em relação à(s) companhia(s) emissora(s) dos valores mobiliários
analisada(s) neste relatório.

5 – O(s) analista(s) tem vínculo com pessoa natural que trabalha para a(s) companhia(s)
emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste relatório.

6 – O(s) analista(s), seus cônjuges ou companheiros, estão, direta ou indiretamente envolvidos
na aquisição, alienação ou intermediação de valores mobiliários da(s) companhia(s) emissora(s)
dos valores mobiliários analisada(s) neste relatório.

RATING

“RATING” é uma opinião sobre os fundamentos econômico-financeiros e diversos riscos a que
uma empresa, instituição financeira ou captação de recursos de terceiros, possa estar sujeita
dentro de um contexto específico, que pode ser modificada conforme estes riscos se alterem.
“O investidor não deve considerar em hipótese alguma o “RATING” como recomendação de
Investimento.

Disclaimer
Informações Relevantes: analistas de valores mobiliários.

Analistas
Itens

1 2 3 4 5 6

Georgia Jorge X X - - - -
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