Divulgação de
RESULTADOS 4T20

O futuro
já começou

Aviso
Legal

Esta apresentação pode conter certas declarações prospectivas e informações relativas ao Centro
de Imagem Diagnósticos S.A. (Alliar) e suas controladas, que refletem as visões atuais e / ou
expectativas da Companhia a respeito de seu desempenho nos negócios, e eventos futuros.
Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração que possa predizer, prever,
indicar ou implicar resultados futuros, desempenho ou realizações, e podem conter palavras como
"acredita", "antecipa", "espera", "estima", "poderia", "prevê", "potencial", "provavelmente resultará"
ou outras palavras ou expressões de significado semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma
série de riscos, incertezas e suposições. Alertamos que um número de fatores importantes pode
causar resultados reais diferentes, quaisquer terceiros (inclusive investidores) são única e
exclusivamente responsáveis por qualquer decisão de investimento ou negócio ou ação tomada
em confiança nas informações e declarações contidas nesta apresentação ou por quaisquer danos
conseqüentes, especiais ou similar. A Alliar não se obriga a atualizar ou revisar esta apresentação
mediante novas informações e/ou acontecimentos futuros. Além dos fatores identificados em
outro lugar nesta apresentação, os seguintes fatores, entre outros, podem causar resultados reais
diferentes materialmente das declarações prospectivas ou desempenho histórico: mudanças nas
preferências e condição financeira de nossos consumidores e condições competitivas nos
mercados em que atuamos, mudanças nas condições econômicas, políticas e de negócios no Brasil;
intervenções governamentais, resultando em mudanças na economia brasileira, impostos, tarifas
ou ambiente regulatório, a nossa capacidade para competir com sucesso; mudanças em nossos
negócios, a nossa capacidade de implementar com sucesso estratégias de marketing; nossa
identificação de oportunidades de negócios, a nossa capacidade para desenvolver e introduzir
novos produtos e serviços, mudanças no custo dos produtos e os custos operacionais; nosso nível
de endividamento e outras obrigações financeiras, a nossa capacidade de atrair novos clientes;
inflação no Brasil, a desvalorização do real frente ao dólar dos EUA e flutuações da taxa de juros,
mudanças presentes ou futuras nas leis e regulamentos, e nossa capacidade de manter
relacionamentos de negócios existentes e criar novos relacionamentos.
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4T20
Destaques

▪

Maior faturamento da história : R$315.5 M, +11.5% a.a.

▪

Recorde no Segmento Particular/Marketplace: +111.5% a.a.

▪

Recorde no iDr: +77.6% a.a.

▪

Recorde em Análises Clínicas: R$ 61.8 M, +67.0% a.a.

▪

Recorde em Agendamentos Online e atendimento em Canais Remotos

▪

Recorde trimestral no EBITDA aj.: R$ 75.5 M, +11.6% a.a.

▪

Recorde de lucratividade¹: R$12.7 M; +71.2% a.a.

Geração de caixa operacional de R$ 119.8 M YTD e Caixa robusto, no
valor de R$ 229.1 M ao final do período

▪

Fortalecimento do Propósito Empresarial

▪

1)

Recorde de Lucro Líquido em bases recorrentes. Exclui a venda do Hospital São Rafael em 2018.
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Rede física própria

Propósito
empresarial
Somos uma
multiplataforma que
provê acesso à
medicina diagnóstica
de excelência através
de tecnologia e
conhecimento

Operação remota

Alliar
Precisão para quem Precisa
Marketplace

Público e PPPs
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Maior faturamento¹ da história da Alliar,
totalizando R$315M no 4T20
+11,5%

O FUTURO
JÁ
COMEÇOU

315
275

279

283

4T17

4T18

4T19

¹ Receita operacional bruta – ex. Construção

4T20
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Crescimento de receita¹ impulsionado
pelas novas fontes pagadoras
4T19 R$ 283 M

O FUTURO
JÁ
COMEÇOU

Marketplace
e Particular

73%

Core Business

16%

Público
e PPPs

6%

iDr

4T20

5%

R$ 315 M

¹ Receita operacional bruta – ex. Construção

•

Recorde de faturamento no Marketplace e
Particular, + 111.5% a.a.

•

Retomada de crescimento do Core Business

•

Contribuição positiva do setor público

•

Recorde de faturamento no iDr, +77.6 % a.a.

•

Maior faturamento¹ da história da Alliar
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Novo recorde em Análises Clínicas e
retomada de crescimento em Imagens
Receita¹ – R$M
11,5%

O FUTURO
JÁ
COMEÇOU

62
(20%)

(VISÃO PRODUTO)

Análises Clínicas registra novo recorde
de performance, com receita total R$62
milhões no 4T20, +67% vs. 4T19

•

Participação de AC alcança 20%, +7 p.p.
4T19

•

Exames de imagem com receita total
R$254 milhões, crescimento de +3% a.a.

+ 67% a.a
em AC

37
(13%)

254
(80%)

•

+ 3% a.a.
em Imagem

246
(87%)

4T19

¹ Receita operacional bruta – ex. Construção

4T20
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Novo recorde de receita e rápidos avanços no
marketplace
Marketplace: Evolução # mil vidas

Receita – Crescimento % a.a.
+111,5%

135
95

15
4T19

Marketplace e
Particulares

4T20

ago-20

dez-20

mar-21

Novidades 2021
•

Vendas de Seguro Internação Hospitalar e assistência funerária, a partir de R$5,90/mês

•

Presença atual em 14 Estados, com projeção de cobertura nacional já em 2021

•

Lançamento de novo produto
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Novo recorde de receita e continuidade de
expansão em novos contratos e geografias
Receita – Crescimento % a.a.

Novas Geografias

77,6%

4T19

4T20

Clínicas próprias - Alliar

Novidades 2021
•

iDr entra em 2021 3x maior vs 2019

•

Expansão no Amapá, Pernambuco e Rio Grande do Sul, total de 31 cidades e 12 Estados

•

iQMR: início de oferta de vendas para clínicas e hospitais
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Novo recorde de EBITDA aj¹., totalizando
R$75,5 milhões
R$M
+11,5%

Resultados
Financeiros
67,7

4T19

1)

75,5

4T20

Ajuste ref. à recuperação dos investimentos realizados pela RBD, na parceria publico privada com o Estado da Bahia
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Recorde de lucro líquido¹, com crescimento de
71.2% a.a.
R$M
+71,2%

Resultados
Financeiros

12,7
7,4

4T19

1)

Recorde de Lucro Líquido em bases recorrentes. Exclui a venda do Hospital São Rafael em 2018.

4T20
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Balanço fortalecido, caixa robusto e início de
desalavancagem financeira
Breakdown da dívida¹ %

Resultados
Financeiros

41%

59%

Alavancagem financeira – Dív Líq / Ebitda

33%

4.5x

% Curto Prazo
(até 12 meses)
% Longo Prazo
(>12 meses)

4.3x

3.6x

67%

2.2x
1.9x

dez-19

dez-20

4T19

1T20

2T20

3T20

•

Alongamento do cronograma de vencimentos

•

Rolagem de vencimentos 1T21 para 1T22

•

Posição robusta de caixa sobre dívida de curto prazo, com cobertura de 87%

1) Empréstimos, financiamentos e debêntures

4T20
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Sólida geração de caixa operacional em 2020
Geração de Caixa Operacional – R$ M

Resultados
Financeiros

Conversão de Caixa Operacional – % do Ebitda Aj.

219

2019

•

120

75,6%

84,5%

2020

2019

2020

Apesar do ano desafiador em termos de resultado, a Alliar reportou geração

positiva de caixa operacional, no total de R$119.8 M no período, com
conversão em caixa de 84,5%.
•

4T20 com geração de caixa operacional de R$49.9 M
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Retomada de investimento e maximização da
utilização dos ativos
Implementação de machine learning em 30
equipamentos de Ressonância do grupo Alliar

Novidades
2021

Expansão de capacidade em mega unidades
atuais
Adição de novos equipamentos de ultrassom,
mapa, holter e outros

Parceria Afya: início das vendas de cursos de
especialização
Cartão 2.0: Lançamento de novo produto em
2T21 e MPV de consultas médicas nas
unidades de atendimento
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Novidades na liderança, com executivos de
sólida experiência em saúde
Diretoria Médica: Dr. Gustavo Meirelles

Novidades
2021

+21 anos de experiência no setor da saúde.
Atuou como executivo do Fleury durante 18
anos de sua carreira

CFO: Karla Maciel
+15 anos de experiência em finanças. Atuou
como CFO da Opty – Hospitais Oftalmológicos
e exerceu também a função de Controller da
Triunfo Participações e de auditora na E&Y.

Diretoria de Rel. com Investidores: Gabriel Rozenberg
+15 anos de experiência em finanças. Atuou
em Planejamento e Relações com Investidores
da RD - Raia Drogasil por 8 anos.
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Próximos eventos

Agenda
com
mercado

• 06, 07 e 08 de Abril - Bradesco Brazil Investment Forum
• 26 de Abril – Assembleia Geral Ordinária
• 13 de Maio – Divulgação de Resultados 1T21
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Q&A
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