
 

 
 

07 de outubro de 2021, 

Fleury S.A. 

Com mais de 90 anos, o Grupo Fleury é uma das maiores e mais respeitadas empresas de medicina e saúde do 
País, referenciada pela comunidade médica e pela opinião pública por sua excelência em serviços ao cliente, 
inovação e qualidade técnica. 
 
Portfólio completo em medicina diagnóstica, realizando cerca de 3,5 mil testes em 37 diferentes áreas. 
Total de 75 milhões de exames de análises clínicas e 5 milhões de imagem. 
 
Total de 10 mil colaboradores e 2,4 mil médicos. 
 
Presente nos principais centros econômicos do Brasil com diversificada linhas de negócio. 
 
As linhas de negócio do Grupo são: 
 
Unidades de Atendimento: 222 unidades, que correspondem a 84% da receita e estão distribuídas nos estados de 
São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, Paraná e no Distrito 
Federal. 
 
Operações em Hospitais: correspondem a 15% da receita e realizam exames e diagnósticos em 25 instituições 
hospitalares. 
 
Laboratório de Referência: exames de média e alta complexidade para outros laboratórios, hospitais e clínicas em 
todo o Brasil, possibilitando-lhes a ampliação de sua gama de oferta com qualidade diagnóstica única. 
 
Medicina Preventiva: soluções em saúde preventiva para empresas. 
 
Diagnóstico odontológicos: representada por meio de participação de 51% no Grupo Papaiz, joint venture com a 
Odontoprev, que possui posição de liderança no mercado de São Paulo. 
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Gráfico (FLRY3) 

 

Gráfico Candlestick mensal com MME 5/10 dias da Fleury                                                                               Fonte: Economatica     
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Principais Indicadores (FLRY3) 

 

Lâmina da Fleury                                                                                                                                                Fonte: Economatica 
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Devido à grande importância que representa para a qualidade de vida e saúde das pessoas, o mercado de medicina 
diagnóstica tem apresentado um crescimento a taxa de dois dígitos nos últimos anos. Cada vez mais os 
procedimentos médicos auxiliares, a exemplo dos exames por imagem e expedientes laboratoriais, se tornam um 
dos pilares para diagnósticos mais ágeis e seguros. 
 
Muitos fatores explicam a expansão desse mercado, como a evolução da tecnologia, que contribui para que os 
procedimentos se tornem mais simplificados, de fácil acesso e menos onerosos. 
 
Além disso, a mudança nos hábitos das pessoas e as transformações econômicas percebidas nos últimos anos — 
apesar do cenário de crise — fizeram com que os cuidados com a saúde se tornassem um hábito entre as pessoas, 
gerando um aumento na demanda sobre os planos de saúde e, consequentemente, em diversas especialidades 
médicas. 
 
Segundo projeções do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS), a demanda por exames deve mais que 
dobrar no período compreendido entre de 2015 e 2030. Esse cenário corrobora com o alto faturamento desse 
mercado, que movimentou cerca de R$ 40 bilhões no último ano. 
 
A Cia. em tela (FLRY3), figura entre as maiores de seu setor, que por sua vez, é um dos mais recentes a ingressarem 
na bolsa brasileira (B3), com recentes presenças de hospitais, laboratórios, farmácias e planos de saúde em seu 
portfólio. 
 
 A Fleury S.A., inserida neste cenário, vem entregando crescimento sustentável de Receita, Margens e Lucro desde 
sua estreia em bolsa.  
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Fonte: https://ri.fleury.com.br/ 

O Passivo da empresa encontra-se bem equalizado, em níveis confortáveis e baixo custo de captação. 
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Concluímos nesta análise de Fleury S.A. (FLRY3), que a cia. permanece atrativa para potenciais operações com 

seus papeis. Seus múltiplos de mercado P/L (Preço/Lucro) de 14,7x, P/VPA (Preço/Valor Patrimonial) de 3,8x, 

margem líquida de 12,5% e liquidez corrente de 1,0, reforçam a tese de compra sob a ótica fundamentalista.  

Ao olharmos os gráficos de suas ações, identificamos que seu IFR (Índice de Força Relativa) encontra-se em níveis 

de compra (20), mas acreditamos ser necessário aguardar a confirmação de seu ponto de suporte entre R$ 18,50 e 

R$ 20,00 para uma compra mais segura e posterior venda em curto/médio prazo entre R$ 22,00 e R$ 26,00. 

 

 

 

 

D I S C L A I M E R 

Departamento de Research Amaril Franklin Corretora 

Eduardo Rodrigues Machado  

                 CNPI   

                                                                                        

Resolução CVM Nº 20/2021  

Em conformidade com as disposições do art.21 da Resolução CVM nº 20, de 25 de fevereiro de 2021, o(s) analista(s) de investimento(s) responsável(eis) pela elaboração deste relatório 

declara(m) que: 

 

I – as recomendações do relatório de análise refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais e que foram elaboradas de forma independente, inclusive em relação à Amaril 
Franklin CTV LTDA,  
 
Em conformidade com as disposições do art.22 da Resolução CVM nº 20, de 25 de fevereiro de 2021, a Amaril Franklin CTV LTDA declara que: 

 
a) está envolvida na aquisição, alienação ou intermediação dos valores mobiliários objeto do relatório de análise. 
 
As informações contidas nas páginas deste relatório, têm propósito unicamente informativo. Nossas manifestações devem ser compreendidas como OPINIÃO que reflete o momento 

da análise e são consubstanciadas em informações coletadas que julgamos confiáveis. Porém, alertamos aos usuários que a Amaril Franklin CTV LTDA. não se responsabiliza pela 

utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos. Não é permitida a comercialização, reprodução, transmissão, aluguel, publicação ou 

distribuição de parte ou totalidade do conteúdo deste relatório, mediante qualquer forma ou meio, sem prévia e formal autorização. Sujeito a alteração sem aviso prévio. 
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