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Destaques Operacionais no 1T19
Projeto Enterprise – evolução

Cronograma de implementação em dia com o
planejado, com mais de 70% concluído. Em março
realizamos a transição de cerca de 50% dos
exames de imunohormônios, a maior já realizada
até o momento.

Aumento de volume de exames

Produção 24,2 milhões de testes no 1T19,
evolução de +7,3%.
Aumento de 306 clientes geradores de receita no
Lab-to-Lab em comparação com o 1T18.

Atendimento aos clientes Lab-to-Lab
Assessoria Comercial Digital

Atendimento Centralizado

Apoio Digital

Consolidação das iniciativas na área de atendimento ao cliente: áreas de Assessoria Comercial
Digital e Customer Service, permitindo melhorar a resolutividade das demandas dos nossos clientes e
maior dedicação da equipe comercial para a geração de novas receitas. Portal MyPardini:
relacionamento digital e concentração das demandas dos clientes.
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Destaques Operacionais no 1T19
Medicina Personalizada e Toxicologia Pardini

Psychemedics
Brasil

Medicina Personalizada: soluções em genômica,
genética humana, doenças raras, oncogenética,
patologia molecular, anatomia patológica .

Pesquisa e Desenvolvimento

Durante o 1T19 a nossa equipe de P&D
implementou 17 novos projetos (3 internalizações,
12 melhorias de processos e 2 novos exames).
Enviamos e tivemos aprovados 25 trabalhos
científicos para o congresso AACC (ago/19).

Toxicologia Pardini: Toxicologia ocupacional e
forense.

NPS (Net Promoter Score)

NPS das marcas Hermes Pardini e Padrão
continuaram com níveis superiores a 75. Em
relação a marca CMNG, o NPS já superou os 70
pontos no início de 2019.
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Destaques Financeiros no 1T19
• Receita Bruta de R$361,4 milhões (+14,2%);
• Receita Líquida de R$335,6 milhões (+14,9%);

• Glosas representaram 0,3% da Receita Bruta (queda de 71%);
• EBITDA ajustado de R$65,8 milhões (+10,1%), com margem de 19,6% (-86
bps);

• Lucro Líquido de R$30,2 milhões (+1,9%);
• Pagamento de JCP referente ao 1T19, no valor bruto de R$10,9 milhões,
realizado em 15 de abril de 2019;
• Aprovação, em Assembleia Geral Ordinária realizada em 22 de abril, do
pagamento de Dividendos no montante de R$20,1 milhões, a serem pagos até
30 de maio.

Para fins de comparação, os números neste slide e nos próximos são apresentados sem o efeito do IFRS 16. Maiores detalhes podem ser
encontrados no Release de Resultados.
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Destaques Financeiros no 1T19

• ROIC sem ágio foi de 28,0% (-234 bps);

• Continuidade da implementação das oportunidades identificadas no escopo do
Projeto Eficiência Empresarial;
• Projeto Enterprise continua evoluindo dentro do cronograma esperado. Em
março realizamos a transição de aproximadamente 50% dos exames de
imunohormônios no NTO para o novo modelo de produção, representando a maior
transição realizada até o momento.

Para fins de comparação, os números neste slide e nos próximos são apresentados sem o efeito do IFRS 16. Maiores detalhes podem ser
encontrados no Release de Resultados.
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Receita Bruta Consolidada
Crescimento (YoY%)

Consolidado

PSC

Lab-to-Lab

1T19

•

A Receita Bruta consolidada totalizou R$361,4 milhões no 1T19 (+14,2%);

•

No Lab-to-Lab a Receita Bruta apresentou evolução principalmente como resultado das
aquisições da DLE e Labfar, no primeiro semestre de 2018 e Psychemedics Brasil no 1T19;

•

No PSC a Receita Bruta apresentou evolução como resultado do aumento da receita em todas
as nossas regiões de atuação.
Para fins de comparação, os números neste slide são apresentados sem o efeito do IFRS 16. Maiores detalhes podem ser encontrados no Release
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Receita Bruta Lab-to-Lab
Receita Bruta Lab-to-Lab (R$ MM)

Lab-to-Lab Ex DLE, Labfar e Psychemedics Brasil

Lab-to-Lab DLE, Labfar e Psychemedics Brasil

Receita Bruta por Cliente (R$ Mil) e Quantidade de Clientes
Geradores de Receita

Receita Bruta por cliente (R$ Mil)

Nº de Clientes (geradores de receita no período)
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Receita Bruta PSC
Receita Bruta PSC (R$ MM)

Receita Bruta por Loja (R$ Mil)
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Impostos, Glosas, Outras Deduções e
Receita Líquida
Impostos, Glosas e Outras Deduções (% RB)

Receita Líquida (R$ MM)

Impostos sobre Serviços
Glosas

PSC

Lab-to-Lab

Vendas Canceladas e Outros Abatimentos

Para fins de comparação, os números neste slide são apresentados sem o efeito do IFRS 16. Maiores detalhes podem ser encontrados no Release
de Resultados.
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Lucro Bruto e Margem Bruta Consolidada

*

* Excluindo efeitos
não recorrentes e
não operacionais

Para fins de comparação, os números neste slide são apresentados sem o efeito do IFRS 16. Maiores detalhes podem ser encontrados no Release
de Resultados.
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Despesas Operacionais

Despesas Operacionais
Despesas com vendas
Despesas gerais e administrativas
Outras Rec. / Desp. Operacionais
Total Despesas Operacionais

1T18
R$ MM
% RL
20,2
6,9%
21,3
7,3%
0,8
0,3%
42,3
14,5%

1T19
R$ MM
% RL
21,9
6,5%
25,8
7,7%
2,8
0,8%
50,5
15,0%

Variação
∆%
∆ bps
8,1%
-41 bps
21,1%
+39 bps
253,1%
+57 bps
19,3%
+55 bps

• Despesas com vendas: aumento devido principalmente à integração das
empresas adquiridas no primeiro semestre de 2018;
• Despesas gerais e administrativas: aumento devido principalmente à
integração das empresas adquiridas e ao impacto não recorrente de despesas
rescisórias do Projeto de Excelência Empresarial.
Para fins de comparação, os números neste slide são apresentados sem o efeito do IFRS 16. Maiores detalhes podem ser encontrados no Release
de Resultados.
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EBITDA Ajustado

EBITDA ajustado (R$ MM) e margem (%)

Para fins de comparação, os números neste slide são apresentados sem o efeito do IFRS 16. Maiores detalhes podem ser encontrados no Release
de Resultados.
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Resultado Financeiro e Endividamento
R$ MM
Resultado Financeiro Líquido
Receitas Financeiras
Despesas Financeiras
Variação Cambial

Evolução da Dívida Líquida
(R$ MM)

1T18
-5,0
2,9
-7,7
-0,2

1T19
-6,0
3,5
-9,7
0,2

Variação
21,5%
20,8%
26,3%
-238,4%

Tipo de Dívida (R$ MM)
Debêntures
Finep
Capital de Giro
Finame
Finimp
Parcelamentos tributários
Obrigações por compra de investimentos*
Total

1T19
%
212,2 50,3%
16,9
4,0%
0,1
0,0%
1,2
0,3%
10,0
2,4%
43,5 10,3%
138,3 32,8%
422,1 100,0%

* Obrigações por Compra de Investimentos líquido de
aplicações financeiras vinculadas

•

•

A Receita Financeira foi impactada pelo menor saldo em caixa no 1T19 (-R$11,5 MM em
comparação com o 1T18) e pela atualização do compromisso de opção de compra das
empresas Labfar, DLE e Psychemedics Brasil;
Dívida Líquida de R$293,0 milhões ao final do 1T19, representando alavancagem de 1,3x
(dívida líquida / EBITDA LTM).
Para fins de comparação, os números neste slide são apresentados sem o efeito do IFRS 16. Maiores detalhes podem ser encontrados no Release
de Resultados.
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IR/CSLL, Alíquota Efetiva e Lucro Líquido
Imposto de renda e contribuição social
(R$ MM) e Alíquota Efetiva (%)

Lucro Líquido (R$ MM) e
Margem Líquida (%)

Para fins de comparação, os números neste slide são apresentados sem o efeito do IFRS 16. Maiores detalhes podem ser encontrados no Release
de Resultados.
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ROIC e Custo da Dívida
ROIC sem ágio

ROIC com ágio

Para fins de comparação, os números neste slide são apresentados sem o efeito do IFRS 16. Maiores detalhes podem ser encontrados no Release
de Resultados.
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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.

Contatos: Relações com Investidores

e-mail: ri@grupopardini.com.br
site: www.grupopardini.com.br/ri
Telefone: +55 (31) 3629-4503
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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;

•

ROIC: Sigla em inglês para Return on Invested Capital;

•

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

•

LTM: Sigla em inglês para Last Twelve Months;

•

YoY: Sigla em inglês para Year over Year;

•

BPS: Sigla em inglês para Basis Points;

•

NPS: Sigla em inglês para Net Promoter Score.
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