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Belo Horizonte, 18 de maio de 2020 – O Instituto Hermes Pardini S.A. (“IHP”), uma das maiores empresas de
Medicina Diagnóstica do Brasil, divulga seus resultados operacionais e financeiros referentes ao exercício do
primeiro trimestre do ano (1T20). Exceto se indicado de outra forma, as informações deste documento estão
expressas em moeda corrente nacional (em Reais). As informações trimestrais consolidadas da Companhia são
elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, baseadas na Lei das Sociedades por Ações
e nas regulamentações da CVM, como também, de acordo com norma internacional IAS 34 – Interim Financial
Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board – (IASB).

1. Principais resultados do 1T20


Crescimento de 1,0% no volume de exames YoY.



Receita Bruta: R$331,3 milhões.



Margem bruta de 24,8%.



EBITDA e Margem EBITDA de R$50,5 milhões e 16,4%, respectivamente.



ROIC (Retorno sobre o Capital Investido) sem ágio de 31,9%.



Lucro líquido de R$15,8 milhões.

2. Carta da Administração
Iniciamos o ano de 2020 com a Companhia em seu melhor momento operacional e tecnológico, portanto,
preparada para entregar mais um ciclo de crescimento. Nos últimos 2 anos, investimos esforços em projetos
relevantes, tais como, o Enterprise - maior projeto de automação laboratorial do mundo, o MyPardini – portal
de relacionamento com o cliente L2L, o qual foi modernizado e totalmente reformulado e o Excelência
Operacional – aumento da eficiência da estrutura de back office.
Em linha com o planejamento estratégico apresentado no Pardini Investor Day 2019, a Companhia já começou
a entregar aos seus clientes parte dos benefícios e serviços oferecidos pelos projetos implementados ao longo
desse período. Como evidência, reportamos até a 1ª quinzena de março, um crescimento orgânico de 9,3% no
volume do segmento de Apoio, e conseguimos entregar no consolidado do trimestre um crescimento de 1%
no volume, a despeito do impacto sofrido durante os últimos 15 dias do trimestre.
Após o mês de fevereiro, conforme é de conhecimento amplo, fomos acometidos pela pandemia do novo
Coronavírus (COVID-19) afetando substancialmente o planejamento de todas as empresas dos mais variados
segmentos. Não obstante as dificuldades que estamos enfrentando, identificamos que, diversas ações do
nosso
planejamento
estratégico
tinham grande relevância neste
momento,
motivo
pelo
qual
aceleramos a sua implantação, como
forma de mitigar os impactos bem
como gerar novas fontes de receitas
para a Companhia.
Nesse sentindo, expandimos por
exemplo, o atendimento domiciliar –
Pardini Digital Pra Você – para as
praças de São Paulo e Rio de Janeiro,
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que já apresentam crescimento significativo a partir de março. Além disso, ampliamos substancialmente o
atendimento a hospitais e o número de laboratórios atendidos no modelo de Apoio Total. Para tanto,
mantivemos praticamente todas as nossas rotas com a frequência original, o que somente foi possível através
da implementação do nosso novo modelo logístico, o JetLab. Como efeito, já verificamos uma recuperação
significativa na receita Consolidada da Companhia a partir do 2º trimestre.
Evolução % da receita em relação à média histórica
COVID-19
Resultado
do Plano de
Ação

Elaboração
do Plano de
Ação

1ª SEM.
MARÇO

2ª SEM.
MARÇO

3ª SEM.
MARÇO

Execução do
Plano de
Ação

4ª SEM.
MARÇO

1ª SEM.
ABRIL

2ª SEM.
ABRIL

PSC

3ª SEM.
ABRIL

4ª SEM.
ABRIL

5ª SEM.
ABRIL

1ª SEM.
MAIO

2ª SEM.
MAIO

L2L

Adicionalmente às medidas citadas, destacamos outras frentes de trabalho adotadas pela Companhia, como
parte do plano de ação elaborado para enfrentamento da crise, além das ações já aprovadas no âmbito do
planejamento estratégico 2020, e divulgado no Pardini Investor Day. Conforme pode ser observado na figura
abaixo, destacamos 13 iniciativas já implementadas.
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Iniciamos, em março, a produção do
exame RT-PCR para COVID-19, com
capacidade diária de até 2,5 mil testes
(meta 5 mil/dia). Mais recentemente,
passamos a oferecer também outros
testes, tais como o teste rápido sorológico
IgM e IgG, com resultado em apenas 15 a
30 minutos.
Continuamos
empenhados
e
monitorando
diuturnamente
os
desdobramentos da pandemia, definindo nosso plano de ação baseado em 3 eixos (i) garantir a posição de
liquidez da Companhia, (ii) geração de novas receitas e (iii) readequação dos custos fixos. Desenvolvemos
possíveis cenários (1, 2 e 3) bem como planos (A, B e C) a serem adotados para cada um deles caso se
materialize.
Para tanto, reforçamos o caixa da Companhia com captação de recursos financeiros que montam R$ 200
milhões, revisamos os investimentos a serem realizados (CAPEX) bem como iniciamos tratativas de
renegociações contratuais. Além de medidas internas visando a continuidade e sustentabilidade da
Companhia, estamos oferecendo aos nossos clientes parcerias que visam a saúde financeira dos seus negócios,
como por exemplo parceria firmada com o Banco BDMG – BDMG Solidário Hermes Pardini. Com essa parceria,
o Grupo Pardini possibilita o acesso dos laboratórios de todo o estado de Minas Gerais a um atendimento
diferenciado e regionalizado por meio da FIEMG, tornando o processo de concessão de crédito para capital de
giro mais simples e ágil.
Eventos Subsequentes
Durante o mês de abril, suspendemos as atividades de 50 unidades de atendimento, redirecionando parte dos
colaboradores para outras atividades, tal como o atendimento domiciliar. Já no mês de maio, todas as unidades
retomaram as atividades, porém com horário restrito de funcionamento.
Todos os colaboradores são instruídos e contam com apoio diário em relação às prevenções que devem ser
tomadas nesse momento. As unidades estão preparadas, com fornecimento de EPI, adequação de fluxo de
clientes, triagem dentre outras medidas. Estabelecemos um plano de trabalho remoto, bem como a
antecipação de férias e feriados, redução de jornada, suspensão do contrato de trabalho e revisão da estrutura.
Mantemos um canal de comunicação ativo, com envio de notícias, treinamentos, atualizações, instruções
diárias formuladas por um comitê exclusivo, visando sempre a transparência e valorização dos nossos
profissionais.
Em breve, será inaugurada nossa nova unidade de atendimento no bairro Itaim em SP, expandido nossa
atuação, e incrementando ainda mais o nosso nível de serviço e experiência do cliente.
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Temos convicção de que, passado este momento de incertezas e aprendizados, o Grupo Hermes Pardini
continuará mantendo sua posição de liderança, prezando pela medicina diagnóstica de excelência, e sairá
ainda mais preparado para levar o que há de melhor em medicina diagnóstica para quem precisa, e onde
estiver.
Muito obrigado,
Roberto Santoro Meirelles
Diretor Presidente
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3. Demonstração de Resultados do Exercício
3.1.

Volume de Exames e Ticket Médio

Volume de exames, excluindo as transações intercompany.

O crescimento apresentado no trimestre foi atribuído principalmente ao canal de coleta Lab-to-Lab, em razão
da aquisição de novos clientes, bem como da entrega de projetos com foco na experiência do cliente os quais
ocorreram no final do ano de 2019 e início de 2020, contribuindo para o aumento do share of wallet. Além
desses fatores, a aquisição do Laboratório Solução realizada no 4T19, contribuiu marginalmente para esse
aumento.
Importante ressaltar que a volumetria do Lab-to-Lab até a primeira quinzena de março de 2020, quando ainda
não havia sofrido os efeitos da pandemia do COVID-19, apresentou crescimento orgânico de 9,3%,
evidenciando a eficácia das estratégias e melhorias implementadas pela Companhia.
No PSC, observamos uma redução na volumetria apresentada quando comparamos o 1T20 com o 1T19,
principalmente devido (i) às fortes chuvas presenciadas nas praças de Minas Gerais e São Paulo no final de
janeiro e início fevereiro de 2020 (ii) período do carnaval em fevereiro sem recuperação em março em razão
da pandemia e (iii) o agravamento da pandemia do COVID-19 que afetou o fluxo de atendimento nas unidades
em todas as praças a partir da segunda quinzena de março (efeitos “one-offs”).
Observamos um efeito secundário da queda do ticket médio, referente à Toxicologia Pardini, que houve uma
redução de 18,1% comparado ao 1T19.
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3.2.

Receita Bruta

As eliminações referem-se principalmente a transações intercompany e são excluídas para fins do cálculo da receita bruta contábil

Além dos eventos citados no item anterior a receita bruta nos dois canais de coleta foi impactada pelo evento
COVID-19 ocorrido a partir da segunda quinzena de março.

Considera somente clientes Lab-to-Lab da marca Hermes Pardini
O aumento de 111 clientes geradores de receita, reflete a eficiência do planejamento comercial da Companhia
em aumentar nosso market share.
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Receita bruta no período / número de lojas geradoras de receita no período.*

No 1T20, a receita bruta por loja apresentou uma redução de 11,5% em comparação com o 1T19, atingindo
R$1.200,8 mil como resultado do carnaval no mês de fevereiro sem possibilidade de recuperação em março,
em razão dos efeitos da COVID-19.
*As unidades Méier e Jacarepaguá, abertas no final de dezembro/2019 na cidade do Rio de Janeiro/RJ e que estavam em fase rampup, tiveram suas atividades suspensas no 1T20 e, portanto, não foram consideradas no indicador de receita bruta por loja geradora de
receita acima.

3.3.

Custo dos Serviços Prestados

A redução de 3,5% nos custos é resultado principalmente (i) dos ganhos de eficiência em materiais, devido ao
novo modelo de remuneração dos fornecedores por teste reportado, fruto do Projeto Enterprise e (ii) aumento
de capacidade produtiva nacional para exames toxicológicos para detecção de droga de abuso, com
consequente redução dos custos de produção.
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3.4.

Lucro Bruto

Conforme explicado anteriormente, a redução da margem bruta no 1T20 quando comparado ao 1T19 foi
resultado principalmente da queda no ticket médio do L2L no trimestre, queda de volume do L2L na segunda
quinzena de março e redução do volume de pacientes atendidos nas unidades no mesmo período.
3.5.

Despesas Operacionais (Vendas, Gerais e Administrativas e Outras)
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R$ MM
Despesas com vendas
Despesas gerais e administrativas
Outras Rec. / Desp. Operacionais
Total Despesas Operacionais

1T19
R$ MM
21,9
25,6
2,8
50,4

1T20
% RL
6,5%
7,6%
0,8%
15,0%

R$ MM
22,3
26,4
1,5
50,2

% RL
7,2%
8,6%
0,5%
16,3%

As despesas com vendas, gerais e administrativas permaneceram relativamente estáveis (aumento de R$1,1
milhão) quando comparamos o 1T20 e com o 1T19, como efeito positivo dos ganhos de eficiência através do
Projeto Eficiência Empresarial conquistados ao longo de 2019.
3.6.

EBITDA

R$ MM
Lucro Líquido
Resultado Financeiro
Depreciação e amortização
IR/CSLL
Efeitos Não Recorrentes/Não Operacionais
EBITDA
margem (%)

1T19
29,1
9,3
25,1
6,8
6,6
76,9
22,9%

1T20
15,8
8,5
24,1
2,2
0,0
50,5
16,4%

Variação
-45,8%
-9,0%
-4,1%
-67,4%
-100,0%
-34,3%
- 652 bps

O EBITDA atingiu R$50,5 milhões no 1T20, redução de 34,3% em relação ao 1T19 como consequência da queda
da receita no período analisado.
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3.7.

Lucro Líquido

O lucro líquido atingiu R$15,8 milhões no 1T20, redução de 45,8% na comparação com o 1T19. A margem
líquida foi de 5,1% no 1T20, redução de 355 bps.

4. Endividamento e Fluxo de Caixa
4.1

Endividamento

No encerramento do 1T20, a Companhia apresentou dívida líquida de R$249,5 milhões, representando um
grau de alavancagem (Dívida Líquida / EBITDA LTM) de 0,8x.

* Obrigações por Compra de Investimento líquidos de Aplicações Financeiras Vinculadas
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A operação de debênture realizada em dezembro de 2018 (R$210 milhões de valor de principal) representava
57,4% da dívida bruta total da Companhia no encerramento do 1T20. Atualmente, 96,2% da dívida bruta total
encontra-se indexada à taxa CDI ou Selic, o que vem permitindo que a Companhia reduza o custo financeiro a
medida em que a taxa básica de juros da economia (SELIC) vem sendo reduzida pelo Comitê de Política
Monetária (COPOM).
O gráfico abaixo mostra o cronograma de amortização dos saldos de empréstimos e financiamentos no
encerramento do 1T20.

4.2

Fluxo de Caixa Livre – ex IFRS 16
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5.

ROIC – Retorno sobre o Capital Investido

O ROIC excluindo ágio foi de 31,9% no 1T20:

Os gráficos abaixo demonstram o “spread” entre o ROIC (com e sem ágio) e o custo da dívida após impostos,
considerando uma alíquota de 34,0%:
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