27 SEP 2021

Fitch Eleva Rating da Blau Farmacêutica para
‘AA+(bra)’; Perspectiva Estável
Fitch Ratings - São Paulo - 27 Sep 2021: A Fitch Ratings elevou, hoje, o Rating Nacional de Longo Prazo
da Blau Farmacêutica S.A. (Blau) para ‘AA+(bra)’, de ‘AA(bra)’. A Perspectiva do rating é Estável.
A elevação do rating da Blau reflete o consistente crescimento da geração de caixa e a resiliência das
margens operacionais da companhia nos últimos anos. Também incorpora a expectativa de que os
recursos provenientes da oferta pública inicial de ações (IPO) criem as condições necessárias para um
relevante aumento na escala de suas operações e ampliação da verticalização no suprimento de
insumos farmacêuticos nos próximos cinco anos, com maior diversificação de produtos. A forte
demanda e a natureza defensiva da indústria farmacêutica contribuem para reduzidos riscos de
insucesso dos projetos de expansão.
A Perspectiva Estável incorpora a expectativa de que o perfil financeiro da Blau permanecerá forte,
com conservadora estrutura de capital, reduzida alavancagem – mesmo durante o ciclo de elevados
investimentos – e forte liquidez.

PRINCIPAIS FUNDAMENTOS DO RATING
Sólidos Fundamentos do Setor: Os fundamentos do setor farmacêutico são positivos a longo prazo,
tendo em vista o envelhecimento da população mundial e o maior acesso das pessoas aos sistemas de
saúde. Historicamente, o setor tem apresentado desempenho consistentemente positivo e superior ao
crescimento da economia. Nos últimos quatro anos, o mercado farmacêutico brasileiro reportou
aumento médio anual de 12%, enquanto o segmento não varejo cresceu a uma taxa média de 15%,
evidenciando a resiliência da demanda, mesmo em cenários macroeconômicos adversos.
A maior incidência de casos de doenças crônicas e os constantes investimentos em inovação para
tratamentos especializados devem continuar impulsionando o consumo de medicamentos nos
próximos anos. A capacidade de investir em desenvolvimento, para manter um volume sustentável de
lançamentos a cada ano, além de ampliar a capacidade para se beneficiar do esperado crescimento do
setor, será fundamental para que a Blau mantenha sua posição competitiva na indústria.
Fragmentado Mercado Farmacêutico Não-Varejo: Pelas estimativas da Fitch, a participação de mercado
da Blau é inferior a 4% do mercado farmacêutico total do Brasil. Em seu nicho de atuação, a Blau
detém fortes posições – sete de seus dez principais produtos ocuparam o primeiro ou segundo lugar
no mercado brasileiro no primeiro semestre de 2021. O mercado farmacêutico não varejo é altamente
fragmentado, e a Blau tem uma estratégia bem-definida de focar em produtos de alta complexidade,
principalmente injetáveis. Os medicamentos são desenvolvidos internamente após o vencimento das

patentes, e seus investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) corresponderam a 2% da receita
até 2019. A Fitch projeta que este patamar de investimento ficará em 4% nos próximos anos, em linha
com 2020, e que a atuação da companhia no varejo, que, atualmente, representa em torno de 5% da
receita, seguirá limitada.
Crescimento Gradual da Escala: A escala de operações da Blau ainda é limitada, com vendas
fortemente concentradas em alguns produtos-chave, e a expectativa é de um aumento relevante da
capacidade produtiva da companhia e ampliação da verticalização no suprimento de insumos
farmacêuticos, melhorando a sua diversificação de produtos. Os recursos do IPO, de BRL1,2 bilhão,
realizado em abril de 2021 apoiarão a estratégia de crescimento da companhia nos próximos anos. A
Blau está operando próxima à capacidade plena, o que limita sua capacidade de atender à crescente e
resiliente demanda, deixando-a mais vulnerável à competição. No primeiro semestre de 2021, os dois
principais produtos da companhia corresponderam a 33% do faturamento, e os dez principais, a 79%.
Cerca de 80% dos produtos da Blau são de uso recorrente, voltados a pacientes com doenças crônicas,
o que reduz o risco de substituição.
A Blau tem demonstrado flexibilidade em ajustar o volume de vendas entre os setores público e
privado. Historicamente, a exposição da companhia ao setor público é elevada e representou em torno
de 45% de sua receita em 2019, reduzindo para 27%,em 2020 e 14%, no primeiro semestre de 2021. A
expectativa é que o setor público represente entre 25% e 30% da receita da companhia nos próximos
anos. No setor privado, a carteira da Blau é pulverizada entre os distribuidores de medicamentos,
enquanto no setor público a companhia apresenta concentração no Ministério da Saúde. A forte
dependência de sucesso em licitações públicas para itens de alta complexidade adiciona risco ao
modelo de negócios da empresa e pode gerar instabilidade na geração de caixa operacional. Porém, a
companhia demonstra boa flexibilidade para realocar volumes de vendas entre os dois segmentos,
dada a redução das licitações por conta dos impactos da pandemia. O histórico de inadimplência da
carteira de clientes da Blau é baixo, mesmo no segmento público, que opera com prazos de
pagamento mais curtos do que a média do setor privado.
Fortalecimento Gradual da Geração de Caixa: A expectativa é que a Blau reporte EBITDA de BRL533
milhões e fluxo de caixa das operações (CFFO) de BRL101 milhões em 2021 e BRL627 milhões e BRL359
milhões, respectivamente, em 2022. Estes números se comparam com o EBITDA de BRL406 milhões e
o CFFO de BRL211 milhões registrados em 2020, considerando pressões temporárias de capital de
giro. As margens de EBITDA devem permanecer estáveis, em torno de 35% em 2021 e 2022, de acordo
com a metodologia da Fitch. A médio prazo, o aumento gradual da rentabilidade se apoia no contínuo
crescimento de vendas de produtos, na expansão de capacidade, no foco em produtos de alta
complexidade, na manutenção da forte posição de mercado da companhia em seu nicho de atuação e
na demanda resiliente. O cenário-base incorpora investimentos em novas linhas de produção de,
aproximadamente, BRL175 milhões em 2021 e de em torno de BRL1,5 bilhão entre 2022 e 2024,
pressionando o fluxo de caixa livre (FCF), que deverá permanecer negativo até 2025.
Capacidade de Repassar Aumentos de Custos: A estrutura de custos da Blau apresenta exposição
moderada ao dólar. A Fitch estima que cerca de 80% do custo de matéria-prima sejam atrelados à
moeda estrangeira, referente a compras de insumos farmacêuticos importados. As exportações

representam 5% das receitas da empresa. Recentemente, entretanto, a margem operacional da Blau
demonstrou tendência de crescimento, mesmo em um cenário de desvalorização do real. Isso indica
relativa capacidade de a Blau – e a indústria, de forma geral – repassar esses aumentos de custos,
mesmo em um ambiente regulatório rígido de reajuste de preços. Os reajustes ocorrem em bases
anuais e são definidos pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED).
Alavancagem Deve Permanecer Reduzida: A estrutura de capital da Blau deve permanecer
conservadora nos próximos anos, mesmo durante o ciclo de elevados investimentos. A expectativa é
que a dívida líquida/EBITDA permaneça inferior a 1,0 vez. Em 30 de junho de 2021, a companhia
possuía posição líquida de caixa de cerca de BRL500 milhões. A crescente geração de caixa
operacional, combinada com investimentos programados para os próximos quatro anos e dividendos
administráveis, deve preservar a estrutura de capital da companhia em patamar confortável

SENSIBILIDADE DOS RATINGS
Fatores Que Podem, Individual ou Coletivamente, Levar a Uma Ação de Rating Positiva / Elevação:
-- Ganho material de escala, mantendo a rentabilidade, com maior diversificação de produtos.
Fatores Que Podem, Individual ou Coletivamente, Levar a Uma Ação de Rating Negativa /
Rebaixamento:
-- Deterioração da marca ou perda relevante de participação de mercado da companhia;
-- Alavancagem, medida por dívida líquida/EBITDA, acima de 2,5 vezes, em bases recorrentes;
-- Aumento da competição, devido à entrada de empresas fortes no mercado;
-- Enfraquecimento do perfil de liquidez da companhia.

PRINCIPAIS PREMISSAS
-- Crescimento da receita em torno de 22%, em 2021, e 15%, de 2022 a 2024.
-- Margens EBITDA entre 32% e 38%, incluindo despesas de P&D equivalentes a 4,0% da receita;
-- Investimentos de BRL175 milhões em 2021 e de cerca de BRL1,5 bilhão entre 2022 e 2024;
-- Distribuição de dividendos de 25% do lucro líquido.

RESUMO DA ANÁLISE
O Rating Nacional de Longo Prazo ‘AA+(bra)’ da Blau é inferior ao do Aché Laboratórios Farmacêuticos
S.A. (Aché, IDR – Issuer Default Rating – Rating de Inadimplência do Emissor em Moeda Estrangeira
‘BB’/Perspectiva Negativa, IDR em Moeda Local ‘BBB’/Perspectiva Negativa, Rating Nacional de Longo
Prazo ‘AAA(bra)’/Perspectiva Estável), que possui sólida posição no mercado farmacêutico brasileiro,
principalmente no segmento de medicamentos com prescrição médica e da Eurofarma (Rating

Nacional de Longo Prazo ‘AAA(bra)’/Perspectiva Estável), que apresenta maior diversificação de
segmentos e geográfica, com presença em vinte países, sendo a grande maioria ainda em processo de
maturação. A Blau e a Ache estão presentes apenas no Brasil. A concentração da receita em poucos
produtos e a ainda limitada escala de operações da Blau a tornam mais vulnerável à competição.
Como o Aché e a Eurofarma, a Blau possui estrutura de capital conservadora e com baixa
alavancagem, e suas margens operacionais são mais elevadas que os pares do setor. Em comparação
com outros emissores brasileiros classificados pela Fitch, destacam-se a resiliência dos negócios da
Blau aos ciclos econômicos, sua forte geração de CFFO, bem como sua estrutura de capital
desalavancada.

LIQUIDEZ E ESTRUTURA DA DÍVIDA
Liquidez Forte: A liquidez da Blau é forte e foi reforçada com os recursos do IPO. Em 30 de junho de
2021, o caixa e as aplicações financeiras da companhia somavam BRL999 milhões e a dívida total,
BRL552 milhões, incluindo BRL60 milhões em obrigações a pagar por conta de aquisições. A Blau
possui um alongado perfil de vencimento da dívida, com BRL240 milhões vencendo até o final de 2022
e BRL93 milhões em 2023. A dívida total era composta por debêntures (60% da dívida total),
obrigações por aquisição (10%), linhas de capital de giro (4%) e Resolução 4.131 (25%).
A expectativa é que a Blau preserve conservadora liquidez, sem pressões de refinanciamento a médio
prazo, e que a companhia continue financiando seu plano de expansão com o caixa.

PERFIL DO EMISSOR
A Blau é uma empresa de limitado porte na indústria farmacêutica brasileira, focada na produção de
medicamentos de alta complexidade utilizados em hospitais e clínicas. A companhia tem um portfólio
de cerca de 315 produtos registrados (dos quais, trinta ativos). A companhia possui quatro plantas
fabris, com 16 áreas produtivas, e opera em três segmentos de negócios: biológicos, especialidades e
oncológicos.

INFORMAÇÕES REGULATÓRIAS:
A presente publicação é um relatório de classificação de risco de crédito, para fins de atendimento ao
artigo 16 da Resolução CVM nº 9/20.
As informações utilizadas nesta análise são provenientes da Blau Farmacêutica S.A.
A Fitch adota todas as medidas necessárias para que as informações utilizadas na classificação de risco
de crédito sejam suficientes e provenientes de fontes confiáveis, incluindo, quando apropriado, fontes
de terceiros. No entanto, a Fitch não realiza serviços de auditoria e não pode realizar, em todos os
casos, verificação ou confirmação independente das informações recebidas.
Histórico dos Ratings:
Data na qual a classificação em escala nacional foi emitida pela primeira vez: 27 de novembro de 2019.

Data na qual a classificação em escala nacional foi atualizada pela última vez: 1º de outubro de 2020.
A classificação de risco foi comunicada à entidade avaliada ou a partes a ela relacionadas, e o rating
atribuído não foi alterado em virtude desta comunicação.
Os ratings atribuídos pela Fitch são revisados, pelo menos, anualmente.
A Fitch publica a lista de conflitos de interesse reais e potenciais no Anexo X do Formulário de
Referência, disponível em ‘www.fitchratings.com/brasil’.
Para informações sobre possíveis alterações na classificação de risco de crédito veja o item:
Sensibilidade dos Ratings.
Informações adicionais estão disponíveis em 'www.fitchratings.com' e em 'www.fitchratings.com/
brasil'.
A Fitch Ratings foi paga para determinar cada rating de crédito listado neste relatório de classificação
de risco de crédito pelo devedor ou emissor classificado, por uma parte relacionada que não seja o
devedor ou o emissor classificado, pelo patrocinador ("sponsor"), subscritor ("underwriter"), ou o
depositante do instrumento, título ou valor mobiliário que está sendo avaliado.
Metodologia Aplicada e Pesquisa Relacionada:
-- Metodologia de Ratings Corporativos (21 de dezembro de 2020);
-- Metodologia de Ratings em Escala Nacional (22 de dezembro de 2020).
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