APRESENTAÇÃO
DE RESULTADOS
2T20
As informações relativas ao mês de julho são preliminares e não auditadas

Destaques Operacionais no 2T20
•

O 2T20 foi um trimestre que demonstra a nossa convicção de que estamos no melhor momento operacional e tecnológico
de nossa história.

•

Capacidade de acelerar e antecipar implantação de projetos de alto impacto tecnológico e logístico, bem como expandir
em tempo recorde a área de biologia molecular dedicada à produção de exames RT-PCR para o COVID-19.

•
•

Estratégia digital orientada para dados.
Criação da plataforma digital Espaço Covid, lançamento do novo App Pardini e ampliação do Atendimento Domiciliar para São
Paulo e Rio de Janeiro

Projetos PSC

Projetos L2L
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Destaques Operacionais no 2T20 (Cont’)
COVID-19

•
•

Revolução no setor de genética molecular da Companhia.

Aumento da capacidade de RT-PCR para 20.000
testes/dia.

•

Novo processo batizado de Guardian Molecular System,
que além do uso inteligente de automação, proporciona
rastreabilidade e integração.

•

Processo contribuirá também para os nossos planos
futuros em Medicina Personalizada.
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Destaques Operacionais no 2T20 (‘Cont)
•

Lançamento do portal Gestão Saúde, oferendo soluções integradas e personalizadas para atender as necessidades das
empresas, sejam nacionais ou subsidiárias internacionais.

•

Como resultado dessas ações, tivemos um desempenho financeiro acima das expectativas e no mês de junho
desempenho superior ao mesmo período do ano anterior.
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Destaques Operacionais no 2T20 (Cont’)
•

No 2T20, o investimento da Companhia foi concentrado na implementação das medidas

estabelecidas no plano de ação COVID-19, baseado em 3 eixos:
(i) garantir a posição de liquidez da Companhia.
(ii) geração de novas receitas.
(iii) readequação de custos fixos

•
•
•

Garantia da posição de liquidez da Companhia, com captação de R$200 milhões para reforço de caixa.
Suspensão e/ou postergação de pagamentos relacionadas a alugueis de máquinas e equipamentos.
Savings relacionados a SG&A, através de trabalho remoto do backoffice, antecipação de férias e feriados, redução de

jornada, suspensão do contrato de trabalho, revisão da estrutura bem como ampliação da integração das empresas
adquiridas.
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Destaques Operacionais no 2T20 (Cont’)
•

Algumas ações tomadas:

DSO (Days
Sales
Outstanding)

Redução de 75 para 72 dias

Capex

Redução em torno de 50%

Resultado

+R$60MM entre novas receitas e redução de gastos
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Destaques Operacionais no 2T20 (Cont’)
•

Superamos todas nossas expectativas nesses primeiros 100 dias, com receita liquida, EBITDA e lucro líquido acima dos
cenários projetados.

•
•
•

Receita líquida e o lucro líquido de junho aproximadamente 8% maior que o mesmo período do ano anterior.
EBITDA do 2T20 de R$34,9MM. Em junho foi 20% maior que o mesmo período do ano anterior.
Continuamos registrando recorde de vendas em julho¹

% receita consolidada (2019 x 2020)
125%

108%
84%
Covid-19

73%

Março

Março

47%

Abril

Abril

Maio
2019

¹Não auditado

Maio

Junho

Junho

Julho

Julho

2020
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Destaques Financeiros no 2T20

1.
Fluxo de Caixa
Operacional

Receita Bruta
R$ 275,8 MM

EBITDA
R$ 34,9 MM

Lucro Líquido
R$ 7,0 MM

R$ 47,8 MM

Margem Bruta
21,2%

Margem EBITDA
13,6%

Margem Líquida
2,7%

ROIC sem ágio
23,2%

Covid RT-PCR
435 mil exames
realizados

Capacidade instalada
RT-PCR

Receita acumulada
RT-PCR

20 mil exames/dia

R$ 75,5 MM
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Aviso e Contatos RI
Aviso
Declarações contidas neste documento relativas às perspectivas dos negócios, projeções de resultados operacionais e
financeiros e referências ao potencial de crescimento da Companhia constituem meras previsões e foram baseadas nas
expectativas e estimativas da Administração em relação ao desempenho futuro do Instituto Hermes Pardini. Embora a Companhia
acredite que tais previsões sejam baseadas em suposições razoáveis, ela não assegura que elas sejam alcançadas. As
expectativas e estimativas que baseiam as perspectivas futuras da Companhia dependem em grande parte do comportamento do
mercado, da situação econômica e política do Brasil, de regulamentações governamentais existentes e futuras e do desempenho
geral da economia mundial e, portanto, estão sujeitas a mudanças que fogem ao controle da Companhia e de sua Administração.
Os dados referentes aos meses de julho e agosto são preliminares e não foram auditados

Contatos: Relações com Investidores

e-mail: ri@grupopardini.com.br
site: www.grupopardini.com.br/ri
Telefone: +55 (31) 3629-8039
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Glossário
•

Lab-to-Lab: Serviços de apoio a laboratórios conveniados em todo o território nacional através de uma grande
capilaridade logística e sistema de TI integrados;

•

PSC: Sigla em inglês para Patient Service Centers, é o atendimento direto ao cliente pela Companhia através
de suas lojas;

•

EBITDA: Sigla em inglês para Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization;

•

ROIC: Sigla em inglês para Return On Invested Capital

•

YoY: Sigla em inglês para Year over Year;
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