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1.0 - Identificação dos responsáveis

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Roberto Santoro Meirelles

Cargo do responsável

Diretor Presidente

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Camilo de Lelis Maciel Silva

Cargo do responsável

Diretor de Relações com Investidores
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1.1 – Declaração do Diretor Presidente
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1.2 - Declaração do Diretor de Relações Com Investidores
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1.3 - Declaração do Diretor Presidente/relações Com Investidores
O Diretor Presidente e o Diretor de Relações com Investidores da Companhia já prestaram suas declarações
individuais nos itens 1.1 e 1.2 deste Formulário de Referência.
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2.1/2.2 - Identificação E Remuneração Dos Auditores
Possui auditor?

SIM

Código CVM

287-9

Tipo auditor

Nacional

Nome/Razão social

PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes

CPF/CNPJ

61.562.112/0001-20

Data Início

01/01/2015

Descrição do serviço contratado

(i) Auditoria das demonstrações financeiras da Companhia para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2015,
2016, 2017 e 2018; (ii) Revisão das informações financeiras trimestrais da Companhia, relativas aos trimestres encerrados
em 31 de março, 30 de junho e 30 de setembro de 2015, 2016, 2017 e 2018; (iii) Emissão do relatório de auditoria sobre as
demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2015 de acordo com o IFRS; (iv) Prestação de serviços no âmbito da oferta
pública inicial de ações de emissão da Companhia em 2016 e 2017, incluindo a emissão da carta de conforto. (v) Prestação
de outros serviços pelos auditores independentes relacionados ao setor de fusões e aquisições da Companhia nos exercícios
de 2015, 2016 e 2017.

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

Foram devidos aos auditores os seguintes valores como remuneração pelos serviços descritos acima prestados no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2018: (i) Auditoria das demonstrações financeiras da Companhia para o exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e Revisão das informações financeiras trimestrais da Companhia, relativas aos
trimestres encerrados em 31 de março de 2018, 30 de junho de 2018 e 30 de setembro de 2018: R$614.315,12 (seiscentos e
catorze mil e trezentos e quinze reais e doze centavos).

Justificativa da substituição

A PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes foi substituída pela KPMG Auditores Independentes para a prestação de
serviços de auditoria das demonstrações financeiras da Companhia a partir do exercício de 2019, visando a rotatividade do
auditor externo.

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor

Não aplicável, tendo em vista que houve concordância da PricewaterhouseCoopers Touche Tohmatsu Auditores
Independentes para a substituição de auditores independentes.

Nome responsável técnico

DATA_INICIO_ATUACAO

Guilherme Campos e Silva

01/01/2015

CPF
714.114.966-04

Endereço
Rua dos Inconfidentes, 911, 17º e 18º andares, Savassi, Belo Horizonte, MG, Brasil, CEP 30140128
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Possui auditor?

SIM

Código CVM

418-9

Tipo auditor

Nacional

Nome/Razão social

KPMG Auditores Independentes

CPF/CNPJ

57.755.217/0001-29

Data Início

01/01/2019

Descrição do serviço contratado

(i) Auditoria das demonstrações financeiras da Companhia para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019
e 31 de dezembro de 2020;
(ii) Revisão das informações financeiras trimestrais da Companhia, relativas aos trimestres encerrados em 31 de março, 30 de
junho e 30 de setembro de 2019 e 2020.
(iii) Relatório de Asseguração Limitada Independente relativo ao processo de compilação de índices contratuais (covenants)
da 2ª emissão de Debêntures Simples da Companhia.

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

São devidos aos auditores os seguintes valores como remuneração pelos serviços descritos acima prestados no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2020:
(i) Auditoria das demonstrações financeiras da Companhia para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e
Revisão das informações financeiras trimestrais da Companhia, relativas aos trimestres encerrados em 31 de março de 2020,
30 de junho de 2020 e 30 de setembro de 2020: R$665.840,26 (seiscentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e quarenta reais
e vinte e seis centavos).
(iii) Relatório de Asseguração Limitada Independente relativo ao processo de compilação de índices contratuais (covenants)
da 2ª emissão de Debêntures Simples da Companhia: R$17.200,00.

Justificativa da substituição

Não se aplica.

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor

Não se aplica.

Nome responsável técnico

DATA_INICIO_ATUACAO

Anderson Luiz de Menezes

01/10/2020

CPF
592.364.006-63

Endereço
Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105, Vila São Francisco, São Paulo, SP, Brasil, CEP 04711
-904, Telefone (11) 39401500, Fax (11) 39401501, e-mail: dpp@kpmg.com.br
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2.3 - Outras Informações Relevantes

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia entende que todas as informações relevantes foram incluídas nos
demais itens desta Seção 2 do Formulário de Referência.
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3.1 - Informações Financeiras - Consolidado

(Reais)

Exercício social (31/12/2020)

Exercício social (31/12/2019)

Exercício social (31/12/2018)

734.431.000,00

696.456.000,00

606.817.000,00

Ativo Total

1.969.262.000,00

1.625.791.000,00

1.245.637.000,00

Rec. Liq./Rec. Intermed.
Fin./Prem. Seg. Ganhos

1.494.012.000,00

1.353.634.000,00

1.204.709.000,00

Resultado Bruto

405.066.000,00

408.008.000,00

342.029.000,00

Resultado Líquido

126.611.000,00

158.404.000,00

123.353.000,00

Número de Ações, Ex-Tesouraria
(Unidades)

127.839.165

130.168.613

130.168.613

Valor Patrimonial da Ação (Reais
Unidade)

5,740000

5,350000

4,660000

Resultado Básico por Ação

0,978902

1,216677

0,945070

Resultado Diluído por Ação

0,98

1,21

0,94

Patrimônio Líquido
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3.2 - Medições Não Contábeis

(a)

valor das medições não contábeis

(i)

EBITDA

O EBITDA é uma medição não contábil divulgada pela Companhia em consonância com a Instrução da CVM nº
527, de 4 de outubro de 2012 (“Instrução CVM 527”), conciliada com suas demonstrações financeiras, que
consiste no resultado líquido do período acrescido do resultado financeiro líquido, do imposto de renda e
contribuição social sobre o lucro e das despesas de depreciação e amortização do mesmo período. A margem
EBITDA é calculada pela divisão do EBITDA do período pela receita líquida de vendas do mesmo período.
O EBITDA e a margem EBITDA não são medidas reconhecidas pelas práticas contábeis adotadas no Brasil nem
pelas Normas Internacionais de Relatórios Financeiros (International Financial Reporting Standards – IFRS), não
representam o fluxo de caixa para os períodos apresentados e não devem ser consideradas como alternativa ao
lucro líquido, ao fluxo de caixa operacional, assim como não devem ser consideradas como indicador de
desempenho operacional ou alternativa ao fluxo de caixa como indicador de liquidez da Companhia.
Não obstante o EBITDA possuir um significado padrão, nos termos do artigo 3º, inciso I, da Instrução CVM 527, a
Companhia não pode garantir que outras sociedades, inclusive companhias fechadas, adotarão esse significado
considerado padrão. Nesse sentido, caso o significado padrão instituído pela Instrução CVM 527 não seja adotado
por outras sociedades, o EBITDA divulgado pela Companhia pode não ser comparável ao EBITDA preparado por
outras sociedades. Além disso, divulgações feitas anteriormente à entrada em vigor da Instrução CVM 527 por
companhias que não foram obrigadas a retificá-las podem não adotar o significado padronizado instituído pela
Instrução CVM 527.
O EBITDA apresenta limitações que podem prejudicar a sua utilização como medida de lucratividade ou geração
de caixa, em razão de não considerar determinados custos e despesas decorrentes dos negócios da Companhia,
que poderiam afetar de maneira significativa os lucros da Companhia, tais como: despesas financeiras, tributos e
custos de depreciação e amortização.
(ii)

EBIT

O EBIT consiste no resultado líquido do período, acrescido do resultado financeiro líquido e do imposto de renda
e contribuição social sobre o lucro do mesmo período. A margem EBIT do período é calculada pela divisão do EBIT
pela receita líquida de prestação de serviços do mesmo período.
O EBIT e a margem EBIT não são medidas reconhecidas pelas práticas contábeis adotadas no Brasil nem pelas
IFRS, não representam o fluxo de caixa para os períodos apresentados e não devem ser consideradas como
alternativa ao lucro líquido, ao fluxo de caixa operacional, assim como não devem ser consideradas como
indicador de desempenho operacional ou alternativa ao fluxo de caixa como indicador de liquidez da Companhia.
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3.2 - Medições Não Contábeis
(iii)

ROIC sem ágio

O ROIC sem ágio (return over invested capital without goodwill) é a taxa de retorno sobre o capital investido e
consiste no EBIT do período, líquido de dedução do imposto de renda efetivo, calculado pela multiplicação da
rubrica EBIT pela alíquota efetiva média dos últimos quatro trimestres dividido pelo capital investido médio. O
capital investido médio, por sua vez, consiste na média dos últimos quatro trimestres da somatória das contas de
capital de giro, realizável a longo prazo, imobilizado e intangível, deduzido do ágio registrado no intangível.
O ROIC sem ágio não é uma medida reconhecida pelas práticas contábeis adotadas no Brasil nem pelas IFRS, não
representa o fluxo de caixa para os períodos apresentados e não deve ser considerado como alternativa ao lucro
líquido, ao fluxo de caixa operacional, assim como não deve ser considerado como indicador de desempenho
operacional ou alternativa ao fluxo de caixa como indicador de liquidez da Companhia.
O ROIC sem ágio não possui significado padrão e outras companhias podem calculá-lo de maneira diferente da
Companhia. Porém, uma vez que o ROIC sem ágio não considera certos ativos, passivos, receitas e despesas
intrínsecos aos nossos negócios que poderiam, por sua vez, afetar significativamente nossos lucros, o ROIC sem
ágio apresenta limitações que afetam seu uso como indicador de nossa rentabilidade.
(iv)

ROIC com ágio

O ROIC com ágio (return over invested capital with goodwill) é a taxa de retorno sobre o capital investido e consiste
no EBIT do período, líquido de dedução do imposto de renda efetivo, calculado pela multiplicação da rubrica EBIT
pela alíquota efetiva média dos últimos quatro trimestres dividido pelo capital investido médio. O capital investido
médio, por sua vez, consiste na média dos últimos quatro trimestres da somatória das contas de capital de giro,
realizável a longo prazo, imobilizado e intangível.
O ROIC com ágio não é uma medida reconhecida pelas práticas contábeis adotadas no Brasil nem pelas IFRS, não
representa o fluxo de caixa para os períodos apresentados e não deve ser considerado como alternativa ao lucro
líquido, ao fluxo de caixa operacional, assim como não deve ser considerado como indicador de desempenho
operacional ou alternativa ao fluxo de caixa como indicador de liquidez da Companhia.
O ROIC com ágio não possui significado padrão e outras companhias podem calculá-lo de maneira diferente da
Companhia. Porém, uma vez que o ROIC com ágio não considera certos ativos, passivos, receitas e despesas
intrínsecos aos nossos negócios que poderiam, por sua vez, afetar significativamente nossos lucros, o ROIC com
ágio apresenta limitações que afetam seu uso como indicador de nossa rentabilidade.
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3.2 - Medições Não Contábeis
(b)
conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras combinadasconsolidadas auditadas
(i)

EBITDA

(ii)

EBIT

(iii)

ROIC sem ágio

(iv)

ROIC com ágio

(1)

EBIT (LTM): consiste no resultado líquido do período, acrescido do resultado financeiro líquido e do imposto de renda e contribuição
social sobre o lucro considerando um resultado de 12 meses.

(2)

Alíquota Efetiva (LTM): consiste na divisão entre o imposto de renda e contribuição social pelo lucro antes do imposto de renda e
da contribuição social considerando um período de 12 meses.
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3.2 - Medições Não Contábeis
(2)

NOPLAT: corresponde ao valor do EBIT líquido da dedução do imposto de renda efetivo que é calculado pela multiplicação da
rubrica EBIT por pela alíquota efetiva do período.

(3)

Capital Investido Médio sem ágio: corresponde à média entre os últimos quatro trimestres, incluindo o atual, da somatória das
rubricas capital de giro, realizável a longo prazo, imobilizado e intangível, deduzido o ágio registrado no intangível.

(4)

ROIC sem ágio: corresponde a divisão do NOPLAT pelo Capital Investido Médio sem ágio.

(5)

Capital Investido Médio com ágio: corresponde à média entre os últimos quatro trimestres, incluindo o atual, da somatória das
rubricas capital de giro, realizável a longo prazo, imobilizado e intangível.

(6)

ROIC com ágio: corresponde a divisão do NOPLAT pelo Capital Investido Médio com ágio.

A tabela abaixo demonstra as contas que compõem o capital de giro, bem como a conciliação do Capital Investido
Médio com as informações contábeis da Companhia.

(1)

Capital Investido Médio sem Ágio: corresponde à média entre os últimos quatro trimestres, incluindo o atual, da somatória das
rubricas capital de giro, realizável a longo prazo, imobilizado e intangível, deduzido o ágio registrado no intangível.

(2)

Capital Investido Médio com Ágio: corresponde à média entre os últimos quatro trimestres, incluindo o atual, da somatória das
rubricas capital de giro, realizável a longo prazo, imobilizado e intangível.

(3)

Capital de Giro: Total das rubricas de contas a receber de clientes, estoques, impostos a recuperar, aplicações financeiras vinculadas
e outros ativos, do ativo circulante, subtraído das rubricas de fornecedores, obrigações fiscais e outros passivos circulantes.
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3.2 - Medições Não Contábeis
(c)
motivo pelo qual tal medição é mais apropriada para a correta compreensão da sua condição financeira
e do resultado de suas operações
(i)

EBITDA

A Companhia utiliza o EBITDA para medir nosso desempenho operacional e de nosso fluxo de caixa. O EBITDA é
uma medição não contábil elaborada por sua administração e conciliada com as demonstrações financeiras e não
é uma medida de desempenho financeiro segundo as BR GAAP ou as IFRS. O EBITDA não deve ser considerado
isoladamente ou como substituto do lucro líquido ou do lucro operacional. Não mede o fluxo de caixa, liquidez ou
capacidade de pagamento de dívida da Companhia, mas funciona como indicador do desempenho econômico
geral da Companhia, que não é afetado por flutuações nas taxas de juros, alterações da carga tributária do
imposto de renda e da contribuição social ou dos níveis de depreciação e amortização.
Adicionalmente, a Companhia utiliza o EBITDA como base para algumas das suas decisões administrativas. Além
disso, a Companhia acredita que o EBITDA oferece aos acionistas um indicador da sua capacidade de cumprir com
suas obrigações e da capacidade de obter novos financiamentos para seus investimentos e capital de giro.
Contudo, o EBITDA apresenta limitações que prejudicam a sua utilização como medida da lucratividade da
Companhia, uma vez que não levam em conta certos custos relevantes decorrentes de seus negócios, que, embora
controlados, poderiam afetar adversamente seus lucros, tais como despesas financeiras, tributos e custos de
depreciação.
(ii)

ROIC (com e sem ágio)

O ROIC é um indicador de desempenho utilizado pelo mercado financeiro para avaliação do retorno que os
investimentos proporcionaram às companhias investidoras, independente da origem dos recursos (capital próprio
ou de terceiros). Portanto, o ROIC independe da estrutura de capital das companhias, que é uma estratégia interna
de cada entidade, permitindo assim melhor comparabilidade. Nesse sentido, a Companhia utiliza o ROIC como
um indicador adicional de sua eficiência operacional. A Companhia também considera relevante o uso do ROIC
em suas decisões de investimento.
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3.3 - Eventos Subsequentes às Últimas Demonstrações Financeiras

Os eventos subsequentes ocorridos entre 31 de dezembro de 2020 e 19 de março de 2021 (data da aprovação e autorização
para divulgação, pelo Conselho de Administração do Instituto Hermes Pardini S/A, das demonstrações financeiras
consolidadas referentes ao exercício de 2020) foram:
Compra de ações de própria emissão
Em consonância com o 3º programa de recompra de ações de emissão da própria Companhia (“plano de recompra de
ações”), aprovado pelo Conselho de Administração, foi adquirido no mês de março 1.000.000 de ações de própria emissão,
totalizando R$19,8 milhões com o preço médio de R$19,79 conforme quadro abaixo:
Data de aquisição
01/03/2021
02/03/2021
03/03/2021
04/03/2021
Total

Quantidade
150.000
200.000
200.000
450.000
1.000.000

Valor
Preço médio
2.993
19,95
3.908
19,54
3.973
19,86
8.921
19,82
19.794
19,79

Juros sobre Capital Próprio
Em 19 de março de 2021, a Companhia aprovou em Reunião do Conselho de Administração, a distribuição de juros sobre
capital próprio referente ao período entre janeiro de 2021 e março de 2021, no valor de R$8.372.998,11 (oito milhões,
trezentos e setenta e dois mil, novecentos e noventa e oito reais e onze centavos), equivalentes a R$0,06601271861 por
ação ordinária de emissão da Companhia. Os juros sobre o capital próprio serão distribuídos e pagos aos acionistas de
acordo com a data de corte para verificação de posição acionária dos acionistas que fazem jus aos juros sobre capital
próprio em 24 de março de 2021 e o pagamento de juros sobre o capital próprio será efetuado até 05 de abril de 2021.
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3.4 - Política de Destinação Dos Resultados

As regras não sofreram alterações nos três últimos exercícios sociais e constam no Estatuto Social da Companhia.

a. regras sobre retenção de
lucros

a.i. valores das retenções de
lucros

a.ii. percentuais em relação aos
lucros totais declarados

2020

2019

2018

A administração é responsável
pela destinação do lucro de
acordo com o estatuto social e
pela observância da legislação
societária que trata do assunto.

A administração é responsável
pela destinação do lucro de
acordo com o estatuto social e
pela observância da legislação
societária que trata do assunto.

A administração é responsável
pela destinação do lucro de
acordo com o estatuto social e
pela observância da legislação
societária que trata do assunto.

As retenções nos lucros são:

As retenções nos lucros são:

As retenções nos lucros são:

(i) Reserva legal: de acordo com
o artigo 193 da Lei das
Sociedades por Ações, a
sociedade deve destinar 5% do
lucro
líquido
apurado
no
exercício à constituição da
reserva legal, até o limite de 20%
do capital social. A destinação é
optativa quando a reserva legal
somada às reservas de capital
supera em 30% o capital social.
Essa reserva pode ser utilizada
para fins de aumento de capital
ou absorção de prejuízos, não
podendo ser distribuída a título
de dividendos.

(i) Reserva legal: de acordo com
o artigo 193 da Lei das
Sociedades por Ações, a
sociedade deve destinar 5% do
lucro
líquido
apurado
no
exercício à constituição da
reserva legal, até o limite de 20%
do capital social. A destinação é
optativa quando a reserva legal
somada às reservas de capital
supera em 30% o capital social.
Essa reserva pode ser utilizada
para fins de aumento de capital
ou absorção de prejuízos, não
podendo ser distribuída a título
de dividendos.

(i) Reserva legal: de acordo com
o artigo 193 da Lei das
Sociedades por Ações, a
sociedade deve destinar 5% do
lucro
líquido
apurado
no
exercício à constituição da
reserva legal, até o limite de 20%
do capital social. A destinação é
optativa quando a reserva legal
somada às reservas de capital
supera em 30% o capital social.
Essa reserva pode ser utilizada
para fins de aumento de capital
ou absorção de prejuízos, não
podendo ser distribuída a título
de dividendos.

(ii) até 70% (setenta por cento)
do lucro líquido, por proposta
dos órgãos de administração,
poderá
ser
destinada
à
constituição da Reserva de
Expansão, observado o disposto
no Artigo 194 da Lei das
Sociedades por Ações.

(ii) até 70% (setenta por cento)
do lucro líquido, por proposta
dos órgãos de administração,
poderá
ser
destinada
à
constituição da Reserva de
Expansão, observado o disposto
no Artigo 194 da Lei das
Sociedades por Ações.

(ii) até 70% (setenta por cento)
do lucro líquido, por proposta dos
órgãos de administração, poderá
ser destinada à constituição da
Reserva
de
Expansão,
observado o disposto no Artigo
194 da Lei das Sociedades por
Ações.

(i) Foi constituída reserva legal
no valor de R$6.326.356,90.

(i) Foi constituída reserva legal
no valor de R$7.907.066,94.

(i) Foi constituída reserva legal
no valor de R$6.156.199,51.

(ii) Foi retida parcela do lucro
destinada a orçamento de
capital,
no
montante
de
R$85.095.905,48.

(ii) Foi retida parcela do lucro
destinada a orçamento de
capital,
no
montante
de
R$107.665.291,67.

(ii) Foi retida parcela do lucro
destinada a orçamento de
capital,
no
montante
de
R$58.581.062,64.

(i) Percentual Reserva Legal
sobre lucro total declarado: 5,0%

(i) Percentual Reserva Legal
sobre lucro total declarado: 5,0%

(i) Percentual Reserva Legal
sobre lucro total declarado: 5,0%

(ii) Percentual Orçamento de
Capital sobre o lucro total
declarado: 67,26%

(ii) Percentual Orçamento de
Capital sobre o lucro total
declarado: 47,58%

Os dividendos são pagos
anualmente após a decisão da
Assembleia Geral Ordinária que
aprova
as
demonstrações
financeiras anuais. A Companhia
pode ainda, por deliberação do

b. regras sobre distribuição de
dividendos

(i)

Dividendos mínimos
obrigatórios: aos acionistas é
assegurado o dividendo mínimo
estatutário de 25% (vinte e cinco
por cento) do lucro líquido
ajustado
nos
termos
da
legislação societária brasileira,
após a constituição da reserva
legal, quando aplicável.

(ii) Percentual Orçamento de
Capital sobre o lucro total
declarado: 68,08%
(i)
Dividendos
mínimos
obrigatórios: aos acionistas é
assegurado o dividendo mínimo
estatutário de 25% (vinte e cinco
por cento) do lucro líquido
ajustado
nos
termos
da
legislação societária brasileira,
após a constituição da reserva
legal, quando aplicável.

c. periodicidade das
distribuições de dividendos

Os dividendos são pagos
anualmente após a decisão da
Assembleia Geral Ordinária que
aprova
as
demonstrações
financeiras anuais. A Companhia
pode ainda, por deliberação do

Os dividendos são pagos
anualmente após a decisão da
Assembleia Geral Ordinária que
aprova
as
demonstrações
financeiras anuais. A Companhia
pode ainda, por deliberação do

(i)
Dividendos
mínimos
obrigatórios: aos acionistas é
assegurado o dividendo mínimo
estatutário de 25% (vinte e cinco
por cento) do lucro líquido
ajustado
nos
termos
da
legislação societária brasileira,
após a constituição da reserva
legal, quando aplicável.
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3.4 - Política de Destinação Dos Resultados

2020

2019

2018

Conselho de Administração e ad
referendum da Assembleia Geral
da Companhia: (a) distribuir
dividendos com base nos lucros
apurados
nos
balanços
semestrais,
(b)
levantar
balanços relativos a períodos
inferiores a um semestre e
distribuir dividendos com base
nos lucros neles apurados,
desde que o total de dividendos
pagos em cada semestre não
exceda o montante das reservas
de
capital,
(c)
distribuir
dividendos intermediários, à
conta de lucros acumulados ou
de reservas de lucros existentes
no último balanço anual ou
semestral, e (d) creditar ou pagar
aos acionistas, na periodicidade
que decidir, juros sobre o capital
próprio,
os
quais
serão
imputados ao valor do dividendo
obrigatório, passando a integrálos para todos os efeitos legais.

Conselho de Administração e ad
referendum da Assembleia Geral
da Companhia: (a) distribuir
dividendos com base nos lucros
apurados
nos
balanços
semestrais,
(b)
levantar
balanços relativos a períodos
inferiores a um semestre e
distribuir dividendos com base
nos lucros neles apurados,
desde que o total de dividendos
pagos em cada semestre não
exceda o montante das reservas
de
capital,
(c)
distribuir
dividendos intermediários, à
conta de lucros acumulados ou
de reservas de lucros existentes
no último balanço anual ou
semestral, e (d) creditar ou pagar
aos acionistas, na periodicidade
que decidir, juros sobre o capital
próprio,
os
quais
serão
imputados ao valor do dividendo
obrigatório, passando a integrálos para todos os efeitos legais.

Conselho de Administração e ad
referendum da Assembleia Geral
da Companhia: (a) distribuir
dividendos com base nos lucros
apurados
nos
balanços
semestrais,
(b)
levantar
balanços relativos a períodos
inferiores a um semestre e
distribuir dividendos com base
nos lucros neles apurados,
desde que o total de dividendos
pagos em cada semestre não
exceda o montante das reservas
de
capital,
(c)
distribuir
dividendos intermediários, à
conta de lucros acumulados ou
de reservas de lucros existentes
no último balanço anual ou
semestral, e (d) creditar ou pagar
aos acionistas, na periodicidade
que decidir, juros sobre o capital
próprio,
os
quais
serão
imputados ao valor do dividendo
obrigatório, passando a integrálos para todos os efeitos legais.

d. eventuais restrições à
distribuição de dividendos
impostas por legislação ou
regulamentação especial
aplicável ao emissor, assim
como contratos, decisões
judiciais, administrativas ou
arbitrais

Não há restrições a distribuição
de dividendos na Companhia.

Não há restrições a distribuição
de dividendos na Companhia.

Não há restrições a distribuição
de dividendos na Companhia.

e. se o emissor possui uma
política de destinação de
resultados formalmente
aprovada, informando órgão
responsável pela aprovação,
data da aprovação e, caso o
emissor divulgue a política,
locais na rede mundial de
computadores onde o
documento pode ser
consultado.

A empresa não possui uma
política de destinação de
resultados
formalmente
aprovada.

A empresa não possui uma
política de destinação de
resultados
formalmente
aprovada.

A empresa não possui uma
política de destinação de
resultados
formalmente
aprovada.
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3.5 - Distribuição de Dividendos E Retenção de Lucro Líquido
(Reais)

Exercício social 31/12/2020

Lucro líquido ajustado

Exercício social 31/12/2019

Exercício social 31/12/2018

120.200.781,08

150.234.271,88

116.967.790,72

Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado
(%)

26,000000

25,000000

46,000000

Taxa de retorno em relação ao patrimônio líquido do emissor
(%)

17,240000

22,740000

20,330000

Dividendo distribuído total

30.696.490,43

37.558.567,97

53.622.748,34

Lucro líquido retido

85.095.905,48

107.665.291,67

58.581.062,64

30/04/2021

28/04/2020

22/04/2019

Data da aprovação da retenção

Lucro líquido retido

Montante

Pagamento dividendo

Montante

Pagamento dividendo

Montante

Pagamento dividendo

Juros Sobre Capital Próprio
Ordinária

30.696.490,43

30/12/2020

34.624.241,55

30/12/2019

33.471.559,71

27/12/2018

2.934.326,42

31/12/2020

20.151.188,63

30/05/2019

Dividendo Obrigatório
Ordinária
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3.6 - Declaração de Dividendos À Conta de Lucros Retidos ou Reservas

Nos exercícios de 2018, 2019 e 2020, não foram declarados dividendos à conta de lucros retidos ou reservas constituídas
em exercícios sociais anteriores.
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3.7 - Nível de Endividamento
Exercício Social

31/12/2020

Soma do Passivo
Circulante e Não
Circulante
1.234.831.000,00
0,00

Tipo de índice

Índice de Descrição e motivo da utilização de outro índice
endividamento

Índice de Endividamento

1,68000000

Outros índices

0,50000000

Dívida Financeira Líquida / EBITDA.
A Companhia entende que este índice de endividamento
representa, de forma mais apropriada, o nível relativo de
endividamento da Companhia, pois reflete o endividamento
consolidado líquido de acordo com sua capacidade
imediata de pagamento. A Dívida Financeira Líquida é
composta pela Dívida Financeira Bruta menos o saldo de
Caixa e Equivalentes de Caixa. A Dívida Financeira Bruta é
composta pelos saldos de Debêntures, Empréstimos e
Financiamentos de Curto e Longo Prazo.
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3.8 - Obrigações
Exercício social (31/12/2020)
Tipo de Obrigação

Tipo de Garantia

Outras garantias ou
privilégios

Financiamento

Garantia Real

4.947.000,00

1.108.000,00

Empréstimo

Quirografárias

106.052.000,00

314.354.000,00

110.999.000,00

315.462.000,00

Total

Inferior a um ano

Um a três anos Três a cinco anos

Superior a cinco anos

Total

1.108.000,00

1.200.000,00

8.363.000,00

0,00

0,00

420.406.000,00

1.108.000,00

1.200.000,00

428.769.000,00

Observação
As obrigações incluídas no item de Financiamento se referem a operações de FINEP.
As obrigações incluídas no item de Empréstimos se referem a operações de Capital de Giro, FINIMP e Debêntures.
As informações acima se referem às demonstrações financeiras consolidadas da Companhia.
Não obstante a recomendação constante do Ofício-Circular/CVM/SEP/nº001/2021, o item “Soma do passivo circulante e do passivo não circulante” do quadro 3.7 e o item “Total das obrigações” deste item 3.8 não
coincidem tendo em vista que o item 3.7 considera outros passivos que não relacionados a empréstimos, financiamentos e títulos de dívida da Companhia (e.g. salários, encargos ou tributos).

PÁGINA: 20 de 369

Formulário de Referência - 2021 - INSTITUTO HERMES PARDINI S.A.

Versão : 2

3.9 - Outras Informações Relevantes

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia entende que todas as informações relevantes foram incluídas nos demais
itens desta Seção 3 do Formulário de Referência.
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4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

O investimento nos valores mobiliários de emissão da Companhia envolve a exposição a determinados riscos.
Antes de tomar qualquer decisão de investimento em qualquer valor mobiliário de emissão da Companhia, os
potenciais investidores devem analisar cuidadosamente todas as informações contidas neste Formulário de
Referência, os riscos mencionados abaixo e as demonstrações financeiras da Companhia e respectivas notas
explicativas. Os negócios, situação financeira, resultados operacionais, fluxo de caixa, liquidez e/ou negócios
futuros da Companhia poderão ser afetados de maneira adversa por qualquer dos fatores de risco descritos a
seguir. O preço de mercado dos valores mobiliários de emissão da Companhia poderá diminuir em razão da
ocorrência de qualquer desses e/ou de outros fatores de risco, hipóteses em que os potenciais investidores poderão
perder todo ou parte substancial de seu investimento nos valores mobiliários de emissão da Companhia. Os riscos
descritos abaixo são aqueles que a Companhia conhece e acredita que, na data deste Formulário de Referência,
podem afetar a Companhia adversamente e de forma relevante. Além disso, riscos adicionais não conhecidos
atualmente ou considerados menos relevantes pela Companhia também poderão afetar a Companhia
adversamente.
Para os fins desta seção “4. Fatores de Risco”, exceto se expressamente indicado de maneira diversa ou se o
contexto assim o exigir, a menção ao fato de que um risco, incerteza ou problema poderá causar ou ter ou causará
ou terá “efeito adverso” ou “efeito negativo” para a Companhia, ou expressões similares, significa que tal risco,
incerteza ou problema poderá ou poderia causar efeito adverso relevante nos negócios da Companhia, situação
financeira, resultados operacionais, fluxo de caixa, liquidez e/ou negócios futuros da Companhia e de suas
subsidiárias, bem como no preço dos valores mobiliários de emissão da Companhia. Expressões similares incluídas
nesta seção “4. Fatores de Risco” devem ser compreendidas nesse contexto.
Não obstante a subdivisão desta seção “4. Fatores de Risco”, determinados fatores de risco que estejam em um
item podem também se aplicar a outros itens desta seção “4. Fatores de Risco”.
(a)

riscos relacionados à companhia

(i)

a companhia pode não ser capaz de expandir a prestação de serviços de exames laboratoriais.

O plano de negócios da Companhia contempla crescimento substancial na prestação de serviços de exames
laboratoriais. No entanto, a capacidade de crescimento e realização de prestação de serviços de exames
laboratoriais nas unidades da Companhia depende de uma série de fatores que está fora de seu controle, tais
como aumento do endividamento dos consumidores, desemprego, diminuição dos beneficiários e maior
regulamentação para acesso ao serviço por parte dos planos de saúde.
Surtos de doenças também podem resultar em quarentenas da população em geral, inclusive de nossos
empregados, podendo vir a prejudicar o desempenho de nossas operações.
Em dezembro de 2019, foi relatado que o COVID-19 surgiu em Wuhan, China. Em março de 2020, a Organização
Mundial da Saúde declarou como pandêmico o surto de COVID-19. Essa pandemia, assim como a realidade ou o
medo de qualquer outro desenvolvimento adverso da saúde pública, afetou materialmente a circulação de
pessoas no Brasil e, consequentemente, a demanda por serviços diagnósticos de saúde. A extensão do impacto
que o COVID-19 pode impactar nossos negócios depende de desenvolvimentos futuros, que são altamente
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incertos e não podem ser previstos e estão fora de nosso controle, incluindo novas informações que podem
rapidamente surgir sobre a gravidade do vírus, o escopo do surto e as ações para contê-lo ou tratar seu impacto,
entre outros.
Não há eventos recentes comparáveis que possam nos fornecer orientação quanto ao efeito da disseminação da
COVID-19 e de uma pandemia global e, como resultado, o impacto final de uma epidemia de saúde é altamente
incerto e sujeito a alterações. Dessa forma, a extensão em que o surto da COVID-19 afeta nossos negócios,
condição financeira, resultados operacionais ou fluxos de caixa dependerá de desenvolvimentos futuros, que são
altamente imprevisíveis, incluindo, entre outros, a duração e a distribuição geográfica do surto, sua gravidade, as
ações para conter o vírus ou tratar seu impacto e com que rapidez e até que ponto as condições econômicas e
operacionais normais podem ser retomadas. Mesmo depois que o surto da COVID-19 diminuir, a Companhia
poderá continuar a ter impactos adversos relevantes em seus negócios como resultado de seu impacto econômico
global, incluindo qualquer recessão, desaceleração econômica ou aumento do desemprego que ocorreu ou pode
ocorrer no futuro.
Os impactos da pandemia da COVID-19 também podem precipitar ou agravar os outros riscos informados neste
Formulário de Referência.
Caso a Companhia não seja capaz de expandir a prestação de serviços de exames laboratoriais, os resultados e/ou
a condição financeira da Companhia poderão ser significativa e adversamente afetados, impactando
negativamente o valor de mercado das ações de sua emissão.
(ii)
a companhia pode não ser capaz de expandir seus negócios através da abertura de novas unidades de
atendimento ou manter as Unidades de Atendimento atuais.
A expansão dos negócios da Companhia em mercados atuais e em novos mercados poderá resultar na
necessidade de novas adaptações de seus recursos e depender substancialmente da capacidade da Companhia
de implementar e gerir a expansão de tais recursos, com o objetivo de manter todas as unidades integradas.
A Companhia pretende expandir suas atividades nos mercados em que atua, bem como em outras regiões ainda
não exploradas, para o que as medidas descritas acima serão necessárias. Contudo, a Companhia poderá não ser
capaz de aumentar ou manter, no futuro, níveis de crescimento similares àqueles apresentados nos últimos anos,
ou de abrir novas unidades com a performance esperada, e, em razão disso, seus futuros resultados operacionais
podem não ser condizentes com aqueles obtidos nos últimos exercícios sociais.
Caso a Companhia não seja capaz de manter ou aumentar seus níveis históricos de crescimento, o negócio, os
resultados operacionais e o valor de mercado das ações de emissão da Companhia poderão vir a ser adversamente
afetados.
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(iii)
a Companhia pode não ser capaz de realizar associações e/ou aquisições no momento e em condições,
termos ou preços desejados. Adicionalmente, tais associações e/ou aquisições podem não trazer os resultados
que a Companhia espera e/ou a Companhia pode não ser capaz de integrá-las com sucesso aos seus negócios.
O sucesso das associações e/ou aquisições que a Companhia realiza depende, principalmente, da sua capacidade
de identificar oportunidades de novos prestadores de SADs (conforme definido no item 7.1 deste Formulário de
Referência), seja em novos mercados ou em mercados nos quais a Companhia já atua, negociar aquisições,
associações ou parcerias com tais prestadores, e de integrá-los de forma satisfatória aos seus negócios. A
Companhia pode não ser capaz de identificar novos prestadores de SADs que correspondam às suas expectativas,
seja em razão de condições e preços não aceitáveis ou menos favoráveis, ou em virtude da ausência de
oportunidades estratégicas em dado momento (inclusive em decorrência de consolidação no setor), devido a
restrições regulatórias, dentre outros fatores. Adicionalmente, a geração de caixa oriunda de atividades
operacionais pode não ser suficiente para suportar os planos de expansão da Companhia, sendo necessário que
a Companhia incorra em dívidas adicionais ou emita ações adicionais para financiar seu crescimento. Caso a
Companhia não seja capaz de obter financiamentos, ou de obtê-los em condições aceitáveis, existe risco de que
os planos de negócios e de crescimento da Companhia tenham que ser revisados, afetando adversamente os
resultados operacionais e condições financeiras da Companhia, bem como o valor de mercado das ações de
emissão da Companhia.
A integração de novos prestadores de SADs aos negócios da Companhia apresenta uma série de riscos e desafios,
incluindo: (i) a absorção de diversas operações, serviços, processos e tecnologias das sociedades adquiridas, com
a exclusão de estruturas redundantes; (ii) a possibilidade de perda ou não absorção de clientes, empregados,
colaboradores, e distribuidores das sociedades adquiridas; (iii) a manutenção das operações, serviços, processos
e unidades de atendimento, especialmente em decorrência da situação das locações e propriedades das unidades
estabelecidas anteriormente à associação e/ou aquisição, que, em determinados casos, estão pendentes de
regularização quanto a titularidade dos imóveis e regularidade do contrato de locação; (iv) o comprometimento
com a gestão dos negócios existentes, inclusive se determinada integração se apresentar mais complexa do que
o esperado, consumindo mais recursos e demandando esforços e tempo adicionais da administração da
Companhia; (v) a possibilidade de surgimento de contingências relevantes não identificadas no processo de
auditoria legal e financeira, ou de excessivos processos propostos por empregados e colaboradores dispensados
no contexto da associação e/ou aquisição, e outras obrigações de indenização nos termos dos respectivos
contratos; (vi) a impossibilidade ou limitação para aproveitar o ágio gerado em tais aquisições para fins fiscais ou
o eventual questionamento de tal aproveitamento por autoridades fiscais; e (vi) necessidade de adoção de
procedimentos de controles internos ou de revisão de procedimentos internos considerados inadequados.
Ainda, os resultados de eventual sinergia decorrente das aquisições de novos prestadores de SADs ou dos
benefícios gerados por essas aquisições podem ficar aquém do esperado. Além disso, caso as integrações de novos
SADs não tragam os benefícios esperados e/ou caso se verifique qualquer dos demais fatores descritos acima, ou
outros não antecipados, os negócios e a qualidade dos serviços da Companhia poderão ser prejudicados, com o
consequente impacto negativo em seus resultados e no valor de mercado das ações de emissão da Companhia.
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(iv)
caso os médicos solicitantes dos exames não aprovem a qualidade dos laudos e/ou exames de imagem
produzidos pela Companhia, poderão recomendar os serviços dos concorrentes da Companhia, o que pode
afetar de forma adversa o resultado financeiro operacional e a situação financeira da Companhia.
A Companhia acredita que, ao recomendarem a seus pacientes um laboratório ou clínica de SAD, os médicos
solicitantes levam em consideração fatores como a qualidade do atendimento, a qualificação e competência dos
médicos que prestam os serviços, a conveniência de agendamento, a localização da unidade e, principalmente, a
qualidade dos laudos e/ou exames de imagem.
Caso os médicos solicitantes, entre outros motivos, considerem insuficiente a qualidade dos laudos e/ou exames
de imagem produzidos pela Companhia ou pelos prestadores de serviço por ela contratados ou entendam que a
Companhia deixou de atender a qualquer das exigências acima, poderão recomendar a seus pacientes que
procurem um concorrente da Companhia para a prestação de SAD ou serviços similares, o que pode impactar
adversamente os resultados financeiros e operacionais da Companhia e, consequentemente, o valor de mercado
das ações de sua emissão.
(v)
a companhia depende, na prestação de serviços de imagem e anatomia patológica, da expansão da
oferta de serviços específicos, incluindo a contratação de médicos qualificados para a realização desses serviços
e pode não ser capaz de executar expansões e contratações na velocidade adequada ou com os investimentos
estimados.
Os serviços de imagem e anatomia patológica e de processamento e análise de apoio diagnóstico prestados pela
Companhia são realizados por médicos. Dada a crescente concorrência por mão de obra qualificada no Brasil,
especialmente quando relacionada ao setor de saúde, e à necessidade de projetos para ampliação da área
existente, a Companhia pode não dispor de mão de obras qualificada para conseguir realizar a expansão da oferta
desses serviços na velocidade adequada para atender à demanda por estes serviços ou dentro dos investimentos
estimados, o que pode vir a afetar adversamente a operação e, consequentemente, a capacidade de geração de
receita da Companhia e o valor de mercado das ações de sua emissão.
(vi)
os negócios da Companhia dependem, em larga escala, da reputação de suas marcas junto a clientes,
fontes pagadoras e comunidade médica das áreas geográficas em que atua e pretende expandir. Caso a
Companhia não seja capaz de manter a reputação das marcas por ela utilizadas, os seus negócios poderão ser
adversamente afetados.
Atualmente, a Companhia depende do reconhecimento de suas marcas: Hermes Pardini, Padrão, CMNG,
Diagnóstika, Progenética, Biocod, Ecoar, Humberto Abrão, DLE, Labfar, Toxicologia Pardini e Solução. A reputação
da Companhia associada às suas marcas é fundamental para a manutenção de sua posição no segmento de SAD,
de sua capacidade de atrair e manter clientes e fontes pagadoras, bem como de estabelecer parceiras com
empresas, instituições, universidades e centros de pesquisas, e de sua capacidade de expandir geograficamente.
Assim, eventos que afetem negativamente as marcas da Companhia, incluindo efeitos decorrentes de eventos
anteriores à aquisição de tais marcas pela Companhia, podem levar a descredenciamentos por pagadores de
serviços médicos, à redução da procura por parte dos pacientes e de recomendações por parte dos médicos
solicitantes e a outras consequências similares não antecipadas.
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Qualquer evento que possa causar dano à reputação da Companhia e/ou das marcas que a Companhia opera
podem afetar os negócios da Companhia de maneira adversa e, consequentemente, seus resultados operacionais
e condição financeira e o valor de mercado das ações de sua emissão.
(vii)
as futuras aquisições e/ou associações da Companhia podem sofrer restrições ou podem não ser
aprovadas pelo Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência.
Os atos de concentração econômica em que, cumulativamente: (i) pelo menos um dos grupos envolvidos na
operação tenha registrado, no último balanço, faturamento bruto anual ou volume de negócios no país, no ano
anterior à operação, equivalente ou superior a R$750,0 milhões; e (ii) pelo menos outro grupo envolvido na
operação tenha registrado, no último balanço, faturamento bruto anual ou volume de negócios no país, no ano
anterior à operação, equivalente ou superior a R$75,0 milhões, devem ser submetidos à análise do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”).A Lei n.º 12.529 (“Lei de Defesa da Concorrência”) também
estabelece um regime prévio de análise de atos de concentração, de forma que a operação apenas poderá ser
consumada após a aprovação pelo CADE, devendo ser preservadas as condições concorrenciais entre as empresas
envolvidas até o julgamento final.
Desta forma, o CADE pode determinar que uma potencial aquisição e/ou associação da Companhia poderá afetar
negativamente as condições de concorrência nos mercados em que a Companhia atua. Nestes casos, o CADE pode
rejeitar operações que a Companhia vier a realizar ou, ainda, aprová-las com restrições contrárias aos interesses
da Companhia, as quais podem ser estruturais (como, por exemplo, a alienação de ativos de empresas ou a
retirada de marcas do mercado) ou comportamentais (como a proibição da participação em reuniões de Diretoria
ou Conselho de Administração e a manutenção da oferta de determinados produtos e/ou serviços). Qualquer
dessas decisões pode afetar adversamente os resultados das operações da Companhia e o valor de mercado das
ações de sua emissão.
(viii) disputas societárias na Companhia ou suas controladas podem afetar adversamente o resultado
operacional e situação financeira da Companhia.
Desde 2011, a Companhia possui um plano de expansão com foco em fusões e aquisições. O eventual ingresso de
novos acionistas na Companhia poderá tornar o processo decisório da Companhia mais longo e complexo. A
Companhia está sujeita ao risco do surgimento de disputas societárias envolvendo os acionistas controladores
atuais ou eventuais novos acionistas que venham a ingressar na Companhia como resultado do seu plano de
expansão com foco em fusões e aquisições. Tais disputas poderão implicar em custos à Companhia ou suas
controladas, desviar atenção da administração e acarretar interrupções, suspensão e/ou cancelamento nos
negócios de tais sociedades. Adicionalmente, disputas societárias poderão acarretar em perda de oportunidades
de novas parcerias estratégicas, o que pode afetar adversamente o crescimento da Companhia e o valor de
mercado das ações de sua emissão.
(ix)
falhas no funcionamento dos sistemas de tecnologia da informação da Companhia, incluindo ataques à
sua infraestrutura de sistemas de TI, podem comprometer as suas operações e afetá-la adversamente.
As operações da Companhia são altamente informatizadas. Os sistemas de tecnologia da informação da
Companhia estão presentes na esfera administrativa de seus negócios e em cada etapa de suas operações,
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compreendendo não só o agendamento de exames e procedimentos, como o transporte de amostras, as análises
técnicas dos resultados e a divulgação desses resultados, a contabilização das receitas da Companhia e custos,
dentre outras etapas. O regular funcionamento dos sistemas de tecnologia da informação da Companhia pode
ser comprometido em virtude de caso fortuito, falhas humanas e de programação, bem como em razão da
infraestrutura da Companhia e/ou dos prestadores de serviços de processamento de dados, além de eventos de
força maior, como incêndios, explosões, desastres, e quaisquer outros fatores ou incidentes alheios ao controle
da Companhia.
Adicionalmente, a segurança dos sistemas de tecnologia da informação da Companhia pode ser corrompida por
programadores experientes ou hackers, que podem não só prejudicar o regular funcionamento de tais sistemas
como apropriar-se indevidamente das informações confidenciais da Companhia e/ou de seus clientes e fontes
pagadoras. A ocorrência de qualquer dos fatores acima pode impactar negativamente o valor de mercado das
ações de emissão da Companhia e suas atividades operacionais, resultado e/ou, ainda, sua imagem.
Ainda, a LGPD (“Lei Geral de Proteção de Dados”) estabelece responsabilidade solidária entre os controladores
de dados, como a Companhia, e os operadores de dados, definidos como os agentes que realizam tratamento de
dados pessoais em seu nome e no seu interesse, sempre que os controladores de dados estiverem diretamente
envolvidos no tratamento de dados pessoais pelos operadores. Isto significa que as violações à legislação de
proteção de dados por contratados e subcontratados da Companhia que realizem tratamento de dados em seu
interesse, inclusive os provedores de aplicativos e conexão na internet, poderão resultar em deveres de
compensação e indenização perante terceiros à Companhia, que poderão gerar custos e despesas relevantes e
impactar os resultados financeiros da Companhia e sua reputação.
Além disso, devido à pandemia da COVID-19, as práticas de trabalho remoto pelos colaboradores aumentaram.
Assim, interrupções ou falhas nos sistemas de tecnologia da informação, como por exemplo no sistema de
teletrabalho, apuração e contabilização do faturamento, causadas por acidentes, mau funcionamento ou atos
mal-intencionados, podem ocasionar impactos no funcionamento corporativo da Companhia, comercial e
operacional, o que pode afetar seus negócios e resultados operacionais de forma negativa, além de afetar
adversamente a imagem e confiabilidade junto ao mercado. Ataques cibernéticos têm se tornado cada vez mais
sofisticados e difusos. A Companhia mantém em sua base de dados informações sensíveis de seus clientes, que
podem ser objeto de ataques cibernéticos por parte de indivíduos que tentam ter acesso não autorizado a estas
informações para utilização de forma indevida.
Desta forma, falhas na proteção dos dados pessoais dos clientes da Companhia, bem como a inadequação à
legislação aplicável, podem resultar em custos e afetar negativamente sua imagem e reputação.
(x)
as apólices de seguros mantidas pela Companhia podem não ser suficientes para cobrir eventuais
sinistros.
Desastres naturais, condições meteorológicas adversas, falhas humanas e outros eventos podem causar danos
físicos e perda da vida, interrupção dos negócios da Companhia, danos a equipamentos, poluição, dano ao meio
ambiente, dentre outros. A Companhia não pode garantir que as apólices de seguro mantidas por ela serão
adequadas e/ou suficientes em todas as circunstâncias ou contra todos os riscos. A ocorrência de um sinistro
significativo não segurado ou indenizável, parcial ou integralmente, pode implicar em dispêndio significativo de
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valores pela Companhia. Além disso, a Companhia não pode garantir se no futuro conseguirá manter apólices de
seguro a taxas comerciais razoáveis ou em termos aceitáveis, ou contratadas com as mesmas companhias
seguradoras ou com companhias seguradoras similares. Todas as situações descritas acima podem provocar
impactos adversos para a Companhia, afetando negativamente o seu negócio e o valor de mercado das ações de
sua emissão.
(xi)
a Companhia pode ser adversamente afetada por litígios relacionados à responsabilidade civil em razão
da execução e/ou resultados de exames de diagnóstico por imagem ou análises clínicas que realiza.
De um modo geral, prestadores de serviços envolvidos na execução de exames diagnósticos podem ser réus em
processos judiciais nos quais se alega negligência, imprudência, imperícia, dentre outros casos de imputação de
responsabilidade civil profissional. Ademais, em grande parte dos casos, os clientes da Companhia podem se valer
das normas de proteção ao consumidor, especialmente com base na Lei n.º 8.078/1990 (“Código de Defesa do
Consumidor”) e regras processuais especiais, tais como a inversão do ônus da prova, a responsabilização objetiva
e a responsabilidade solidária por danos causados por empresas prestadoras de serviços médicos contratadas
pela Companhia. Caso seja condenada em tais processos, a Companhia poderá ser obrigada a indenizar perdas e
danos determináveis conforme o caso, o que pode acarretar perdas financeiras consideráveis para a Companhia.
Ações judiciais relacionadas a questões de responsabilidade civil profissional poderão afetar financeiramente, de
modo adverso, a Companhia, além de afetar significativamente sua reputação e levando a uma diminuição do seu
volume de clientes e fontes pagadoras e, consequentemente, à redução da sua receita operacional bruta,
afetando adversamente os negócios e resultados e o valor de mercado das ações de emissão da Companhia.
(xii)
decisões judiciais e administrativas desfavoráveis podem afetar adversamente a condição financeira,
os resultados operacionais ou a reputação da Companhia
A Companhia é e pode vir a ser ré em diversas ações judiciais e administrativas, nas esferas fiscais, cíveis e
trabalhistas. Tais valores podem sofrer aumentos substanciais no futuro, inclusive superior ao histórico da
Companhia. Não há garantia de que a Companhia não será alvo de novas ações de valor considerado relevante e
que possam impactar adversamente a Companhia. Nesse caso, as provisões existentes ou que venham a ser
constituídas podem ser insuficientes para fazer frente ao custo total decorrente dos processos, especialmente se
a Companhia for alvo de novas ações envolvendo valores relevantes. Adicionalmente, a Companhia pode estar
sujeita a contingências de outra natureza que a obriguem a dispender valores significativos. No caso de decisões
judiciais desfavoráveis à Companhia, especialmente em processos envolvendo valores relevantes, causas conexas
e ações coletivas, que alcancem valores substanciais ou impeçam a realização de negócios conforme inicialmente
planejados, e estas poderão causar um efeito adverso nos resultados da Companhia e, consequentemente, no
valor de mercado das ações de sua emissão.
(xiii) riscos associados ao não cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados e à aplicação de multas e
outros tipos de sanções.
A Companhia obtém, armazena, trata e utiliza dados pessoais, tais como dados de clientes, fornecedores e
colaboradores no âmbito de suas operações comerciais, sobretudo dados pessoais sensíveis de clientes no âmbito
da prestação dos seus serviços. É preciso garantir que qualquer tratamento de dados pessoais e informações
confidenciais, tais como, processamento, utilização, armazenagem, disseminação, transferência ou eliminação
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sob a responsabilidade da Companhia seja realizada de acordo com a legislação aplicável. Especialmente em
relação ao tratamento de dados pessoais, a Companhia deve observar as leis de proteção de dados e privacidade
aplicáveis.
Em 2018, foi sancionada a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, também conhecida como Lei Geral de Proteção
de Dados (“LGPD”), que regula as práticas relacionadas ao tratamento de dados pessoais de forma geral e não
mais esparsa e setorial, como até então o direito à privacidade e proteção de dados era regulado no Brasil.
A LGPD estabelece um novo marco legal a ser observado nas operações de tratamento de dados pessoais e prevê,
dentre outras providências, direitos aos titulares de dados pessoais, hipóteses em que o tratamento de dados
pessoais é permitido (bases legais), obrigações e requisitos relativos a incidentes de segurança da informação
envolvendo dados pessoais e a transferência e compartilhamento de dados pessoais, bem como prevê sanções
para o descumprimento de suas disposições, que variam de uma simples advertência e determinação da exclusão
dos dados pessoais tratados de forma irregular à imposição de multa ou proibição do tratamento de dados
pessoais. A lei, ainda, autoriza a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. (“ANPD”), autoridade
garantidora da observância das normas sobre proteção de dados.
Após muitas discussões, a LGPD entrou em vigor em 18 em setembro de 2020, exceto pela aplicabilidade de
sanções que entrará em vigor em 1º de agosto de 2021.
O descumprimento de quaisquer disposições previstas na LGPD tem como riscos: (i) a propositura de ações
judiciais, individuais ou coletivas pleiteando reparações de danos decorrentes de violações, baseadas não
somente na LGPD, mas também na legislação brasileira esparsa e setorial sobre proteção de dados ainda vigente;
e (ii) a aplicação das penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor e Marco Civil da Internet por
alguns órgãos de defesa do consumidor, uma vez que estes já têm atuado neste sentido.
Com a entrada em vigor das sanções, caso a Companhia não esteja em conformidade com a LGPD, ela pode estar
sujeita às sanções (além daquelas mencionadas no parágrafo anterior), de forma isolada ou cumulativa, de
advertência, obrigação de divulgação da infração, bloqueio temporário, eliminação de dados pessoais, suspensão
parcial do funcionamento do banco de dados a que se refere a infração pelo período máximo de 6 meses,
suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais a que se refere a infração pelo período
máximo de 6 meses, proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados e
multa de até 2% do faturamento da empresa, grupo ou conglomerado no Brasil no seu último exercício, excluídos
os tributos, até o montante global de R$50.000.000 por infração. Além disso, a Companhia pode ser
responsabilizada por danos materiais, morais, individuais ou coletivos causados e ser considerada solidariamente
responsável por danos materiais, morais, individuais ou coletivos causados por ela ou outros controladores ou
operadores com quem compartilha dados pessoais, devido ao não cumprimento das obrigações estabelecidas
pela LGPD.
Desta forma, falhas na proteção dos dados pessoais tratados pela Companhia, bem como a inadequação à
legislação aplicável, podem acarretar multas elevadas, divulgação da infração para o mercado, eliminação dos
dados pessoais da base de dados, e até a suspensão das suas atividades, o que poderá afetar negativamente a
sua reputação e seus resultados.
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(xiv) os resultados da Companhia poderão ser afetados em virtude de contratos de locação vigentes por
prazo indeterminado, bem como pela não obtenção ou não renovação, em prazo adequado, de licenças, alvarás
e demais autorizações aplicáveis, necessárias para o desenvolvimento das atividades em seus
estabelecimentos.
A Companhia exerce atividades em imóveis de terceiros, ocupados mediante a celebração de contratos de
locação, sendo que alguns destes contratos estão vigentes por prazo indeterminado. Nestes casos, o locador
poderá denunciar o contrato mediante prévia comunicação por escrito, concedendo à Companhia o prazo de 30
dias para desocupação. A Companhia não pode assegurar que todos os contratos vigentes por prazo
indeterminado serão renovados. As atividades desenvolvidas pela Companhia, bem como os imóveis que ela
ocupa ou pode vir a ocupar estão sujeitos à obtenção de licenças, alvarás e demais autorizações aplicáveis, dentre
outros, a depender da atividade desempenhada, bem como do município em que a unidade está ou pretende ser
instalada. A Companhia não pode assegurar que obterá todas as licenças ou a renovação de licenças existentes
nos prazos adequados. A Companhia também não pode assegurar que a obtenção destas licenças ocorrerá dentro
do cronograma previsto para abertura de novos estabelecimentos ou que terá todas as licenças exigidas para os
estabelecimentos já existentes. A falta de qualquer destas licenças ou o indeferimento da sua obtenção ou
renovação pode implicar penalidades que variam desde a aplicação de multas até o encerramento das atividades
desenvolvidas no respectivo imóvel ou, no caso de novos estabelecimentos, a Companhia pode ser impedida de
iniciar suas atividades. A ocorrência de quaisquer das situações descritas acima, em especial o fechamento de
determinadas unidades consideradas relevantes, podem ter efeito adverso nos resultados operacionais da
Companhia e, consequentemente, no valor de mercado das ações de emissão da Companhia.
(xv)
o comprometimento das operações da principal central de processamento de amostras da Companhia
poderá afetar a sua capacidade de processamento de exames de análises clínicas e de alta complexidade.
A principal central de processamento de amostras da Companhia está localizada no distrito industrial do município
de Vespasiano, no estado de Minas Gerais. Essa central de processamento de amostras é destinada ao
processamento de cerca de 80% do total de exames processados mensalmente pela Companhia no exercício social
de 2020.
Caso essa central de processamento de amostras deixe de funcionar total ou parcialmente, o processamento de
exames de análises clínicas e de alta complexidade pela Companhia poderá ser afetado ou suspenso por tempo
indeterminado, inclusive, o que poderá impactar adversamente nosso negócio e nosso resultado operacional da
Companhia e, consequentemente, o valor de mercado das ações de sua emissão.
(xvi) os titulares das ações de emissão da Companhia poderão não receber dividendos ou juros sobre o
capital próprio.
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações e com o estatuto social da Companhia, os acionistas fazem jus a
um dividendo obrigatório de 25% do lucro líquido anual ajustado. O ajuste do lucro líquido para os fins de cálculo
da base dos dividendos inclui contribuições à reserva legal e outras deduções que reduzem o valor disponível para
a deliberação de dividendos. O lucro líquido também pode ser capitalizado, utilizado para compensar prejuízo ou
retido, nos termos previstos na Lei das Sociedades por Ações, assim também ficando indisponível para a
deliberação de dividendos ou juros sobre o capital próprio. Nesse sentido, a Companhia pode não pagar
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dividendos acima da distribuição obrigatória prevista em seu estatuto social, ou mesmo não distribuir quaisquer
dividendos aos seus acionistas, em qualquer exercício fiscal, caso o Conselho de Administração da Companhia
informe que essas distribuições não seriam aconselháveis em vista da condição financeira da Companhia, sendo
que esta deliberação deve ser objeto de apreciação pela Assembleia Geral.
(xvii) a captação de recursos adicionais por meio de uma oferta de ações ou títulos conversíveis em ações
poderá diluir a participação acionária dos acionistas.
A Companhia pode no futuro captar recursos por meio da emissão pública ou privada de ações, títulos de dívida
ou outros valores mobiliários conversíveis em ações. A captação de recursos adicionais por meio de oferta pública
de ações ou de títulos de dívida ou outros valores mobiliários conversíveis em ações pode ser feita com exclusão
do direito de preferência dos acionistas da Companhia, nos termos da Lei das Sociedades por Ações, e poderá,
portanto, diluir a participação acionária dos investidores em suas ações. Adicionalmente, nos casos em que haja
direito de preferência, investidores podem não considerar o preço de emissão vantajoso e deixar de subscrever as
ações ou de títulos conversíveis em ações objeto da emissão, o que também pode levar à sua diluição.
(xviii) os diretores estatutários da Companhia fazem jus à uma remuneração variável à título de bônus, que
pode variar de 0 até 5,04 vezes o valor de seu pró-labore e são beneficiários de um Plano de Remuneração
Baseado em Ações.
Conforme descrito no item 13.1 deste Formulário de Referência, os diretores estatutários da Companhia fazem
jus à uma remuneração variável à título de bônus, que pode variar de 0 até 5,04 vezes o valor de seu pró-labore
fixo mensal (“Bônus”). O valor atribuído como bônus a cada um dos diretores estatutários da Companhia é
definido mediante o alcance de metas pessoais e corporativas. Além disso, os diretores estatutários também são
beneficiários de um Plano de Remuneração Baseado em Ações (“Plano”), aprovado em Assembleia Geral
Extraordinária realizada em 01 de dezembro de 2017. O Plano tem como principais objetivos: (a) estimular a
expansão e o êxito da Companhia; (b) alinhar os interesses dos acionistas da Companhia aos dos colaboradores e
executivos; (c) compartilhar riscos e ganhos de forma equitativa entre os acionistas, os colaboradores e executivos
da Companhia; e (d) incentivar e reter colaboradores executivos da Companhia. O Plano possui vigência até 14
março de 2027 onde os diretores estatutários poderão receber até 2.422.443 ações (dois milhões quatrocentos e
vinte e dois mil quatrocentos e quarenta e três ações), desde que cumpridas as metas estabelecidas no Plano.
Para maiores informações, ver a seção 13 deste Formulário de Referência.
Com o objetivo de buscar a maior remuneração variável possível de acordo com o plano de remuneração da
Companhia, os diretores estatutários da Companhia poderão ter interesses divergentes com relação aos demais
stakeholders da Companhia e poderão agir exclusivamente de forma a alcançar suas metas pessoais. Tais atos
poderão, inclusive, estar em divergência aos interesses da própria Companhia e seus acionistas, o que poderá
afetar negativamente a gestão da Companhia e de suas controladas, e, consequentemente, seus resultados.
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(xix) a Companhia pode ser afetada de maneira relevante e adversa se algum de seus Núcleos Técnicos
sofrerem danos materiais ou for reduzido, suspenso ou interrompido ou se algum de seus transportadores
terceirizados não puder cumprir suas obrigações de entrega para a Companhia.
Na data deste Formulário de Referência, a Companhia possuía Núcleos Técnicos para produção de exames de
Análises Clínicas, localizados nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina.
Quase a totalidade dos exames de análises clínicas produzida pela Companhia, é processada a partir desses
Núcleos Técnicos. Se a operação normal dos Núcleos Técnicos for reduzida, suspensa ou interrompida (i) seja por
reduções significativas do uso da infraestrutura de transporte; (ii) por redução do seu funcionamento em
decorrência de desastres naturais, incêndio, acidentes, falhas de sistema, greve de funcionários, falta de insumos
utilizados no processo produtivo ou quaisquer outras causas inesperadas; ou (iii) por qualquer outro motivo, isso
poderá atrasar ou afetar a capacidade de processar exames diretamente para clientes, implicando redução das
vendas e, consequentemente, piora dos resultados operacionais da Companhia.
Os seguros contratados pela Companhia podem ser insuficientes para cobrir os danos e custos se um ou mais dos
seus Núcleos Técnicos sofrerem danos substanciais, incluindo danos causados por desastres naturais, incêndio ou
inundação.
A Companhia contrata terceiros para transportar insumos, materiais, e amostras biológicas, principalmente entre
as unidades (próprias ou de clientes) e os Núcleos Técnicos. Se qualquer um desses transportadores, rodoviários
ou aéreos, não puder cumprir suas obrigações de entrega em tempo hábil, os tempos de resposta podem
aumentar, o volume de exames processados pode diminuir e, consequentemente, os negócios, a situação
financeira e os resultados operacionais da Companhia podem ser afetados adversamente.
(b)

aos controladores, diretos e indiretos, ou ao grupo de controle da Companhia

(i)
os interesses dos acionistas controladores da Companhia poderão conflitar entre si e/ou com os
interesses dos demais acionistas.
Os acionistas controladores da Companhia têm poderes para, entre outras matérias, eleger a maioria dos
membros do Conselho de Administração e determinar o resultado final das matérias cuja deliberação seja de
competência dos acionistas, incluindo operações com partes relacionadas, reorganizações societárias, aquisições
e alienações de ativos e o montante e a ocasião para distribuição de dividendos ou remunerações de capital
similares que excederem o dividendo obrigatório, nos termos da Lei n.º 6.404/1976 (“Lei das Sociedades por
Ações”). Os acionistas controladores poderão ter interesse em realizar aquisições, alienar ativos, obter
financiamentos ou realizar outras operações que possam estar em conflito com seus interesses recíprocos, com
os interesses da Companhia e/ou de seus outros acionistas.
O acordo de acionistas celebrado entre os acionistas controladores da Companhia, em 15 de dezembro de 2011,
conforme aditado em 31 de agosto de 2016, 9 de dezembro de 2016 e 19 de janeiro de 2018, prevê, ainda, (i) a
necessidade de unanimidade de voto entre os controladores para aprovação de determinadas matérias e (ii) que
os membros do Conselho de Administração eleitos pelos acionistas controladores da Companhia deverão exercer
seu voto em qualquer reunião do Conselho de Administração e assembleias gerais, como um único bloco, após a

PÁGINA: 32 de 369

Formulário de Referência - 2021 - INSTITUTO HERMES PARDINI S.A.

Versão : 2

4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco
devida realização de reuniões prévias entre os acionistas controladores para a uniformização dos votos (“Voto do
Bloco Majoritário”).
A Companhia não pode assegurar que tal unanimidade de voto entre os controladores e os Votos do Bloco
Majoritário proferidos em reuniões do Conselho de Administração e assembleias gerais, bem como os atos
praticados pelos acionistas controladores, serão consistentes com os melhores interesses da Companhia e dos
acionistas minoritários.
Para mais informações sobre o grupo de controle da Companhia e os acordos de acionistas em vigor entre os
acionistas do grupo de controle, veja a Seção 15 deste Formulário de Referência.
(c)

aos acionistas da Companhia

A Companhia acredita não estar exposta, atualmente, a riscos cuja a fonte sejam os acionistas.
(d)

às controladas e coligadas da Companhia

(i)
a Companhia depende da distribuição de resultados de suas controladas e pode ser afetada
adversamente caso suas controladas tenham o seu desempenho prejudicado.
A Companhia é controladora de sociedades que desenvolvem atividades específicas. A capacidade da Companhia
de cumprir suas obrigações financeiras e de pagar dividendos aos seus acionistas está diretamente relacionada ao
fluxo de caixa e lucros de suas controladas, as quais estão sujeitas, dentre outros, aos mesmos riscos operacionais,
societários e regulamentares a que a Companha está sujeita, conforme descritos neste item 4.1. Não há garantia
de que o fluxo de caixa e os lucros das controladas da Companhia serão positivos ou que serão suficientes para o
cumprimento das obrigações financeiras da Companhia e para a deliberação de dividendos aos seus acionistas, o
que pode afetar seu resultado e o valor das ações emitidas pela Companhia.
(ii)
a Companhia pode não conseguir integrar as operações das empresas adquiridas às suas operações na
velocidade esperada, ou não alcançar os benefícios esperados das aquisições.
A integração das operações de empresas já adquiridas e das que a Companhia venha a adquirir no futuro pode
não ocorrer com a velocidade ou benefícios esperados, incluindo o risco de perda dos principais clientes ou
empregados da empresa adquirida e o risco de alcançar níveis de sinergia ou de redução de custos ou despesas
inferiores aos esperados.
Adicionalmente, o tempo e o esforço necessários à avaliação e negociação de uma aquisição proposta, e a
necessidade de análise e prévia aprovação de tais aquisições por órgãos governamentais, como o CADE, podem
resultar em incertezas substanciais quanto à efetivação com sucesso de tais aquisições. Tais incertezas podem, por
sua vez, afetar o valor das ações emitidas pela Companhia.
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(e)

aos fornecedores da Companhia

(i)
a Companhia conta com número limitado de fabricantes/fornecedores de equipamentos médicos e
insumos necessários aos serviços de imagem prestados pela Companhia.
Em relação aos serviços de imagem, muitos dos equipamentos médicos usados nas unidades de atendimento da
Companhia são altamente complexos e produzidos por um número limitado de fabricantes de equipamentos.
Qualquer interrupção no fornecimento de aparelhos médicos ou serviços a partir destes fabricantes, incluindo
como resultado de falha por qualquer um desses fabricantes na obtenção de consentimentos de terceiros
necessários e licenças para a propriedade intelectual utilizadas no equipamento que fabricam, pode retardar o
desenvolvimento de novas unidades de atendimento ou afetar negativamente o funcionamento das Unidades de
Atendimento existentes, podendo afetar adversamente e de forma relevante os negócios da Companhia e o valor
das ações de sua emissão.
(ii)
a Companhia utiliza insumos produzidos ou fabricados no exterior em suas operações, que poderão
sofrer atrasos em sua entrega e que estão sujeitos a variação cambial.
Uma parcela dos insumos que a Companhia utiliza em suas operações, tais como reagentes, filmes e outros
materiais, é produzida ou fabricada no exterior e importada por seus fornecedores para revenda no mercado
nacional. Desta forma, eventuais greves, acidentes, incêndios, casos fortuitos e casos de força maior nas
alfândegas, portos, aeroportos, e na Receita Federal ou na Polícia Federal podem afetar a disponibilidade desses
insumos, o que pode afetar adversamente a capacidade da Companhia de desenvolver seus negócios e gerar
resultados operacionais, podendo impactar negativamente valor das ações de sua emissão. Adicionalmente, o
preço destes insumos é fixado em moeda estrangeira, o que expõe a Companhia a risco de variação cambial. Para
maiores informações, vide item 4.2 deste Formulário de Referência.
(iii)
o guia de conduta e os controles internos da Companhia, bem como os contratos celebrados com os
fornecedores, podem falhar ou não ser suficientes para evitar violações de leis de combate a corrupção e
fraudes e práticas irregulares por parte de seus administradores, empregados e fornecedores, o que pode gerar
multas regulatórias, indenizações trabalhistas, condenações ambientais e danos à reputação da Companhia.
A Companhia está sujeita a violações de seu guia de conduta, em decorrência de conduta nos negócios e
ocorrências de comportamento fraudulento e desonesto por parte de seus administradores, empregados,
fornecedores e demais colaboradores. Para mitigar riscos dessa natureza, a Companhia possui os seguintes
processos:


Guia de Conduta do colaborador devidamente atualizado, aprovado por seu Conselho de Administração
na data de 19 de março de 2021 e publicado em nosso website de Relações com Investidores da
Companhia (www.hermespardini.com.br/ri) e da CVM (www.gov.br/cvm).



Dentre as atividades do Programa de Compliance, temos a Due Diligence de Terceiros, onde são
levantadas informações adicionais às cadastrais que nos possibilitam apurar eventuais riscos para a
Organização, associados ao provável futuro parceiro de negócio. O processo eletrônico de Due Diligence,
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possibilita a identificação de PEP - Pessoas Expostas Politicamente, situações Judiciais em várias esferas,
criminal, trabalhista, ambiental, Cadastro de Empresa Inidônea – CEI, dentre outras.


A Companhia possui Política Anticorrupção, baseada na Lei 12.846/13 – Lei Anticorrupção, alinhada com
as boas práticas de Governança, trazendo diretrizes a serem adotadas no relacionamento de seus
colaboradores e terceiros, com o Setor Público e Privado, sempre pautado nos mais elevados padrões de
ética, honestidade e integridade;



Canal de Denúncias Terceirizado, denominado “Nosso Canal de Conduta” que tem a função de receber
relatos, sejam de colaboradores ou de terceiros, de ocorrência de fatos ou situações em desrespeito aos
nossos valores éticos, princípios, às nossas Políticas e à legislação em vigor. As apurações são realizadas
por uma Matriz de Investigação e os casos são enviadas ao nosso Comitê de Ética para deliberação das
medidas disciplinares aplicáveis a cada situação.



Política de Consequências visando estabelecer medidas e possíveis sanções aplicáveis, no caso de desvios
de conduta e/ou descumprimento das normas Internas da Companhia.

Corroborando com todos estes mecanismos, a Companhia realiza constantes treinamentos aos colaboradores
abordando todos os temas do Programa de Governança e Compliance.
O descumprimento das leis aplicáveis, dos contratos celebrados e de outras normas por parte dos
administradores, empregados, fornecedores e demais colaboradores da Companhia pode resultar em multas e
indenizações nas esferas administrativa, civil e penal, em indenizações trabalhistas, ambientais, quarteirização da
cadeia produtiva e condições de segurança impróprias, bem como na perda de licenças operacionais, com a
decorrente responsabilização subsidiária ou solidária da Companhia, e prejuízos à sua reputação. Todas as
circunstâncias descritas acima podem impactar negativamente os negócios, resultados e situação financeira da
Companhia, bem como o valor de mercados das ações de sua emissão.
(iv)
a companhia concentra a terceirização das atividades de transporte de amostras em um número
reduzido de fornecedores.
A Companhia terceiriza o serviço de transporte de amostra, o qual é contratado junto a um número reduzido de
fornecedores, enquanto permanece como responsável direta pela gestão da logística das suas operações. Caso
os contratos celebrados com estes fornecedores sejam interrompidos ou cancelados, ou os fornecedores deixem
de cumprir suas obrigações de forma adequada e tempestiva, a Companhia poderá não ser capaz de contratar
novos fornecedores com a rapidez necessária ou desejada para evitar interrupções em sua cadeia produtiva, o
que poderá impactar negativamente suas operações. Adicionalmente, caso a renegociação dos contratos
atualmente em vigor importem em custos adicionais pela Companhia, a margem bruta operacional da Companhia
será afetada, o que poderá impactar negativamente seus resultados e situação financeira, bem como o valor de
mercados das ações de sua emissão.
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(f)

aos clientes da Companhia

(i)
parcela significativa da receita da Companhia decorre dos contratos celebrados com operadoras de
planos de saúde, laboratórios conveniados e empresas e, ainda, entidades governamentais.
O resultado das operações da Companhia depende significativamente dos contratos que a Companhia mantém
com operadoras de planos de saúde, hospitais, laboratórios conveniados e empresas. Nesse sentido, a Agência
Nacional de Saúde Suplementar (“ANS”), no âmbito de suas atribuições, regulamenta determinadas condições
aplicáveis às relações contratuais entre operadoras de planos de assistência à saúde e prestadores de serviços de
saúde, como a Companhia. A ANS poderá determinar a rescisão de contratos celebrados em afronta a sua
regulamentação, o que pode vir a afetar adversamente as operações da Companhia e, consequentemente sua
capacidade de geração de receita.
O setor de saúde no Brasil é dividido em público e privado. O setor público de saúde oferece gratuitamente
assistência à saúde a todos os cidadãos brasileiros por meio do Sistema Único de Saúde (“SUS”). O setor privado
de saúde, também chamado de setor de saúde suplementar, compreende uma variedade de participantes,
incluindo operadoras de planos de saúde, prestadores de serviços e clientes particulares. Dentre os prestadores
de serviços, destacam-se hospitais, clínicas médicas, laboratórios de análises clínicas e centros de diagnósticos
por imagem.
Quanto ao setor privado de saúde, adota-se amplamente contratos com prazo indeterminado de duração, que
por definição são passíveis de encerramento a qualquer momento por qualquer das partes, geralmente após
encaminhamento de simples notificação prévia sem imposição de penalidade. Esse modelo de negócio confere
considerável poder de negociação às operadoras de planos de saúde, especialmente em relação aos preços dos
serviços que a Companhia presta quando das renegociações destes contratos, que geralmente ocorrem
anualmente. Além disso, as operadoras de planos de saúde, hospitais, laboratório conveniados e empresas têm
concentrado esforços para reduzir os seus custos operacionais. A Companhia não pode garantir que será capaz
de suportar as pressões que eventualmente sofrerá das operadoras de planos de saúde para reduzir ou não
reajustar os preços praticados, ou reajustá-los de maneira que não seja compatível com seus custos.
Ainda, caso a ANS imponha maiores restrições a esses reajustes, as operadoras de planos de saúde poderão criar
pressões sobre os valores que a Companhia pratica para proteger as suas margens de lucro. Caso, por qualquer
razão, a Companhia não seja capaz de manter os contratos com as operadoras de planos de saúde, hospitais e
empresas, ou até mesmo de substituí-los por contratos semelhantes, ou renegociá-los em condições favoráveis
ou ao menos compatíveis com seus negócios, os seus resultados podem ser adversamente afetados e,
consequentemente, o mesmo pode ocorrer em relação ao valor de mercado das ações de emissão da Companhia.
A Companhia também presta serviços a entidades governamentais, inclusive a hospitais integrantes do SUS. A
participação da iniciativa privada na execução de ações e serviços de saúde para o setor público pode se dar de
diferentes formas, como, por exemplo, por meio da contratação de prestação de serviços regida pela Lei nº
8.666/1993. De acordo com tal Lei, a contratação de serviços deverá ser precedida de licitação, ressalvadas as
hipóteses de contratação direta pelo Poder Público. A Companhia detém contratos administrativos celebrados
mediante licitação (em sua maioria, por meio de sistema de registro de preços, em que fornecedores e produtos
são cadastrados para eventual e futura contratação pelo Poder Público), e celebrados diretamente, em
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decorrência de inexigibilidade ou dispensa de licitação. Em qualquer caso a fonte pagadora é o Poder Público,
havendo o risco de atraso nos pagamentos devidos ou ainda dificuldades adicionais na cobrança de tais valores
em razão de contingenciamento de verbas públicas, agravado pela crise econômica e política atual. O atraso no
pagamento e a inadimplência do Poder Público podem vir a afetar adversamente a capacidade de geração de
receita da Companhia, os seus negócios e os seus resultados e, consequentemente, o valor de mercado das ações
de emissão da Companhia.
(ii)
atrasos ou recusas generalizadas de fontes pagadoras públicas ou privadas para realizar os pagamentos
que são devidos à Companhia, bem como a dificuldade em renegociar com tais fontes pagadoras públicas ou
privadas reajustes decorrentes de inflação, podem afetar adversamente a Companhia.
A cobrança pelos prestadores de SAD no Brasil é operacionalmente complexa. Na maioria dos casos, as fontes
pagadoras do setor no qual a Companhia atua exigem a apresentação, juntamente com os instrumentos de
cobrança, de relatórios e documentos sobre os serviços prestados, cujo conteúdo, muitas vezes, varia de forma
significativa. No caso da Companhia, essa cobrança torna-se ainda mais complexa pelo número expressivo de
fontes pagadoras que atualmente atende. Além disso, a correção de certas informações depende de outras
informações que não estão sob o controle da Companhia, como, por exemplo, o tipo de plano de saúde adquirido
pelos beneficiários, clientes de operadoras de planos de saúde. Em razão disso, a Companhia não pode garantir
que será capaz de processar e encaminhar às suas fontes pagadoras, em tempo hábil e em volume significativo,
os instrumentos de cobrança e os relatórios que os acompanham, ou, ainda, que as suas fontes pagadoras não
questionarão, em volume significativo, os valores cobrados e/ou os serviços prestados.
Além disso, a Companhia não pode garantir que conseguirá repassar às fontes pagadoras os reajustes decorrentes
de inflação. Tais dificuldades poderão ocasionar atrasos ou recusas, bem como diminuição na realização de
pagamentos, total ou parcialmente. Adicionalmente, a Companhia não pode garantir que esses atrasos ou recusas
não decorrerão de anomalias relevantes nos negócios de operadoras de planos de saúde que motivem a ANS a
determinar a alienação das respectivas carteiras de beneficiários, a imposição de regimes de direção fiscal ou
técnica, a sua liquidação extrajudicial ou, em casos mais graves, a sua falência ou liquidação judicial.
Atrasos ou recusas generalizadas por parte das fontes pagadoras da Companhia quanto ao pagamento dos valores
que lhe são devidos podem afetar adversamente os negócios da Companhia, com consequente impacto no valor
de mercado das ações de sua emissão.
(iii)
uma falha no sistema de segurança da Companhia em relação a proteção de informações confidenciais
de seus clientes poderá prejudicar a sua reputação e sua marca e afetar substancialmente os seus negócios e
os resultados de suas operações
Uma das maiores dificuldades relacionadas à tecnologia da informação é a transmissão segura de informações
confidenciais em redes públicas e o armazenamento de dados. Uma falha no sentido de impedir essas quebras de
segurança poderá prejudicar a reputação da Companhia, sua marca e, ainda, afetar substancialmente o seu
negócio e os resultados das suas operações. Atualmente a Companhia possui armazenadas em seu banco de
dados informações pessoais de clientes, principalmente relacionadas a análises técnicas dos laudos para apoio à
decisão e a divulgação dos resultados, as quais podem ser violados caso sejam descobertas vulnerabilidades que
os sistemas de segurança da informação da Companhia ainda não estejam preparados para bloquear. Qualquer
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comprometimento dos sistemas de segurança da Companhia poderá prejudicar sua reputação e a sua marca,
expondo-se a situações de litígio, nas quais poderão ser obrigadas a indenizar a parte prejudicada, afetando
negativamente os seus resultados operacionais. Ademais, qualquer pessoa capaz de burlar as medidas de
segurança da Companhia poderá se apropriar de informações confidenciais ou causar interrupções em suas
operações.
(g)

aos setores da economia nos quais a Companhia atue

(i)
a Companhia enfrenta concorrência significativa, incluindo a concorrência por preços, o que poderá vir
a afetar adversamente a participação da Companhia no mercado e o resultado de suas operações.
A Companhia enfrenta grande concorrência na captação de clientes, bem como na contratação com operadoras
de planos de saúde e com hospitais, em concorrências públicas e na manutenção do reconhecimento de suas
marcas entre a classe médica. O mercado de análises clínicas e de diagnósticos por imagem apresenta intensa
concorrência, tanto em termos de preço como em termos de serviço. De acordo com o Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde, em dezembro de 2020 havia cerca de 27.000 prestadores (Serviço de Apoio a
Diagnose e Terapia – SADT) atuantes no mesmo segmento, sendo que as empresas privadas representam pouco
mais de 20.000 prestadores (Dados do CNES e mapa de empresas da Receita).
No mercado brasileiro de serviços de apoio médico, clientes que possuem cobertura de planos privados de saúde
geralmente podem escolher livremente qualquer empresa prestadora de SAD com a qual o seu plano de saúde
tenha contrato para a realização de exames. Se a Companhia não for capaz de manter a fidelidade de seus clientes
às suas marcas, ou se a Companhia não conseguir manter o padrão nos serviços prestados, a preços competitivos
de mercado, ela pode vir a perder participação de mercado e o resultado de suas operações poderá ser
adversamente afetado, com consequente impacto no valor de mercado de suas ações.
Adicionalmente, no que se refere aos contratos com planos de saúde celebrados pela Companhia, além da
qualidade do serviço, o preço é um fator extremamente importante na escolha das empresas prestadoras de SAD
pelas operadoras de planos de saúde. Grandes empresas prestadoras de SAD, como as que competem com a
Companhia em seus mercados, podem ser capazes de aumentar a eficiência econômica, entre outros meios, por
meio da realização de exames automatizados realizados em grande escala, aumentando o seu potencial
competitivo na concorrência por preços. Conforme a competição aumenta no segmento de atuação da
Companhia, outras empresas poderão procurar expandir seus negócios, criando uma maior pressão para a
elevação dos preços de aquisições de sociedades e uma maior pressão para a diminuição no preço dos serviços,
e estas empresas podem dispor de mais recursos próprios ou de terceiros que a Companhia. Essa expansão se
verifica também na verticalização das operações dessas empresas, principalmente, por meio da aquisição de
prestadores de serviços de medicina diagnóstica, e instalação de novos hospitais com capacidade para prestar
serviços de medicina diagnóstica e de análises clínicas.
Em razão disso, caso a Companhia não seja capaz de aumentar sua eficiência econômica de maneira proporcional
ao crescimento do mercado, o resultado de suas operações poderá ser adversamente afetado em decorrência da
concorrência de preços, com consequente impacto no valor de mercado de suas ações.
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Além disso, se um ou mais planos de saúde rescindirem os contratos que a Companhia mantém, por entenderem
que a política de preços da Companhia não seja competitiva, o resultado das operações da Companhia também
poderá ser adversamente afetado, com consequente impacto no valor de mercado das ações de sua emissão.
(ii)

eventual consolidação do setor poderá afetar futuras aquisições a serem realizadas pela Companhia.

O setor de medicina diagnóstica no Brasil está em processo de crescimento e consolidação, sendo que neste
processo a Companhia compete com concorrentes com grande disponibilidade de recursos financeiros, incluindo
hospitais e operadoras de planos de saúde, que têm se dedicado, em maior ou menor grau, a verticalizar suas
operações, principalmente por meio da aquisição de prestadores de serviços de medicina diagnóstica, preventiva
e terapêutica e instalação de novos hospitais com capacidade para prestar serviços de medicina diagnóstica,
preventiva e terapêutica. Além disso, a Companhia sofre a concorrência de hospitais não governamentais
filantrópicos, os quais apresentam uma estrutura de custos privilegiada por conta dos regimes tributários de
isenção e imunidade. Adicionalmente, a Companhia não pode garantir que não vai sofrer a concorrência de
empresas estrangeiras.
Caso os concorrentes da Companhia sejam mais bem-sucedidos na implementação de suas estratégias de
expansão de atividades, isso pode afetar a capacidade da Companhia de concluir novas associações com as
empresas alvo que identificar, trazendo como consequência uma série de riscos e dificuldades para os negócios
da Companhia, incluindo, mas não se limitando a: (i) a dificuldade em integrar operações, sistemas de
gerenciamento de informações, pessoal, pesquisa e desenvolvimento, marketing, operações, logística, vendas e
suporte; (ii) eventual alteração da estratégia de crescimento e geração de negócios; (iii) a possível perda de
funcionários-chave da Companhia ou de qualquer das suas sociedades controladas; (iv) a possível perda de
clientes; (v) a existência de custos e contingências não previstos inicialmente; (vi) questões adversas de caráter
contábil; e (vii) a intensificação do poder de mercado destes concorrentes, com impacto adverso sobre a
capacidade de a Companhia competir neste mercado.
Qualquer processo de integração pode demandar tempo e recursos relevantes, e a Companhia (ou qualquer
adquirente do controle de nossa Companhia) pode não conseguir conduzir este processo com êxito. Caso a
Companhia não consiga se integrar satisfatoriamente aos novos negócios ou operações adquiridas, as receitas e
os resultados envolvendo tais operações podem ser afetados de maneira adversa. Ademais, se os clientes e
demais pacientes que a Companhia atende tiverem incerteza quanto à sua capacidade de operar de forma
integrada, eles podem deixar de utilizar esses serviços e os negócios e o resultado das operações da Companhia
podem ser adversamente afetados, com consequente impacto no valor de mercado das ações de sua emissão.
(iii)
caso a Companhia não consiga se antecipar às tendências do setor em relação a novos serviços,
processos e tecnologias em medicina diagnóstica e medicina preventiva e terapêutica, ou ao menos
acompanhá-las, poderá ser adversamente afetada.
O setor de serviços de medicina diagnóstica e de medicina preventiva e terapêutica está sujeito à constante
introdução e desenvolvimento de novos serviços, processos e tecnologias, e ao aperfeiçoamento dos existentes.
Para manter sua posição no setor, a Companhia deve se antecipar ou acompanhar as exigências e as necessidades
dos seus clientes e fontes pagadoras por meio de investimentos em pesquisas e tecnologias para o
desenvolvimento de novos serviços e o aprimoramento dos existentes, com o fim de melhorar o seu desempenho.
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Caso utilize critérios ou tecnologias equivocados para desenvolver serviços e processos que não permitam à
Companhia competir de forma eficiente no futuro, ou deixe de antecipar as tendências do setor, ou não consiga
introduzir ou desenvolver serviços e tecnologias ao menos no mesmo momento em que seus concorrentes, seus
clientes e fontes pagadoras poderão deixar de utilizar seus serviços, o que pode afetar adversamente a Companhia
com consequente impacto no valor de mercado das ações de sua emissão.
(iv)
os resultados operacionais da Companhia poderão ser impactados por alterações na legislação
tributária brasileira.
A legislação tributária brasileira é alterada regularmente pelos Governos Federal, Estadual e Municipal. Tais
alterações incluem criação de novos tributos, alterações nas alíquotas e, por vezes, criação de tributos
temporários destinados a determinados propósitos governamentais específicos. Algumas dessas medidas
poderão resultar em aumento da carga tributária, o que, consequentemente, terá impactos na lucratividade e até
nos preços dos produtos inseridos no mercado de saúde. A Companhia não pode garantir que, diante de
alterações que aumentem a carga tributária, será capaz de manter o preço de seus produtos, seu fluxo de caixa
projetado ou sua lucratividade.
(v)
os resultados da Companhia podem ser adversamente impactados por modificações nas práticas
contábeis adotadas no Brasil.
As principais práticas contábeis adotadas no Brasil são emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(“CPC”). O CPC possui um calendário para aprovação de pronunciamentos contábeis, o qual pode sofrer alterações
a qualquer momento e sobre o qual a Companhia não possui qualquer ingerência. Assim, a Companhia não
consegue prever quais e quando serão aprovados novos pronunciamentos contábeis que possam de alguma
forma impactar nas futuras demonstrações contábeis elaboradas pela Companhia. Portanto, existe o risco de que
as futuras demonstrações contábeis da Companhia sejam alteradas em razão de novos pronunciamentos
contábeis previstos pelo CPC e normatizados pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”).
(h)

à regulação dos setores em que a Companhia atue

(i)
o setor brasileiro de serviços de medicina diagnóstica e medicina preventiva está sujeito a legislações e
regulamentações específicas.
O setor brasileiro de serviços de medicina diagnóstica, preventiva e terapêutica está sujeito à extensa legislação
e regulamentação, incluindo as relacionadas a meio ambiente, vigilância sanitária e segurança do trabalho, de
diversas autoridades federais, estaduais, municipais e do Distrito Federal. O funcionamento regular das Unidades
de Atendimento e das centrais de processamento de amostras depende, entre outros, da obtenção e manutenção
de licenças e alvarás válidos (ou protocolos) de instalação e funcionamento, bem como para a coleta, depósito ou
armazenamento, utilização de equipamentos, importação de mercadorias e materiais biológicos, manuseio,
tratamento, transporte, descarte de resíduos contaminantes, materiais radioativos e produtos químicos
controlados, além dos sanitários das competentes autoridades brasileiras.
Adicionalmente, a expansão das operações pode exigir que a Companhia obtenha novas licenças e alvarás. Além
disso, a Companhia pode ser obrigada a avaliar mudanças em suas operações de forma a restringir o impacto
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atual ou potencial ao meio ambiente e à saúde e à segurança dos seus empregados e colaboradores. Eventuais
empresas contratadas pela Companhia para realizar a coleta, o tratamento, transporte e disposição final dos seus
resíduos contaminantes e materiais radioativos também devem estar regulares quanto ao seu licenciamento
ambiental. A coleta, transporte, tratamento e destinação final adequados de um resíduo dependem da classe a
que ele pertence e os projetos nesse sentido estão sujeitos à prévia aprovação do órgão ambiental competente.
Além disso, todas as centrais de processamento de amostras, Unidades de Atendimento, centros de medicina
diagnóstica ou postos de coleta de materiais humanos devem estar sob responsabilidade técnica de profissional
legalmente habilitado perante o órgão de classe competente, sujeito à fiscalização da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (“ANVISA”) e/ou dos demais órgãos de vigilância, controle e fiscalização sanitária, nos Estados
e Municípios onde a Companhia atua. Em segurança do trabalho, a Companhia é obrigada a, dentre outras
obrigações, munir seus empregados e colaboradores alocados em suas Unidades de Atendimento e laboratórios
de análises clínicas com roupas e equipamentos que minimizem sua exposição a doenças infectocontagiosas.
A Companhia não pode garantir que a legislação e regulamentação brasileira aplicável ao setor de atuação não se
tornará mais severa ou a sujeitará a encargos mais onerosos no futuro, ou que as autoridades ou agências
reguladoras brasileiras, em todos os níveis da federação, adotem interpretações mais restritivas ou mais rigorosas
sobre essas leis e regulamentos, inclusive no tocante à obtenção das licenças, alvarás e registros para o
desenvolvimento de suas atividades. Ademais, a Companhia não pode garantir que as taxas, encargos e
contribuições devidas às autoridades competentes e aos órgãos de classe profissional não serão reajustados ou
sofrerão majoração decorrente da implantação de novas medidas legais ou administrativas. Qualquer um desses
fatores pode fazer com que a Companhia seja penalizada e incorra em custos adicionais não previstos, afetando
adversamente seus negócios e resultados operacionais e, consequentemente, o preço de mercado das ações de
sua emissão.
(ii)
mudanças ou alteração na interpretação na legislação e regulamentação aplicável à Companhia e a
determinados aspectos de suas operações podem causar um efeito adverso para a Companhia.
O setor brasileiro de SAD está sujeito à aplicação de legislação e regulamentação específica, bem como supervisão
e envolvimento de autoridades ou agências reguladoras brasileiras, nas esferas federal, estadual e municipal no
que se refere, dentre outros, à regulamentação relacionada à vigilância sanitária, meio ambiente, regulamentação
profissional específica e regulamentação de funcionamento das instalações da Companhia.
Adicionalmente, as atividades da Companhia estão sujeitas a abrangente legislação ambiental nas esferas federal,
estadual e municipal. O cumprimento desta legislação é fiscalizado por órgãos e agências governamentais, que
podem impor à Companhia sanções administrativas e penais por eventual inobservância da legislação, bem como
responsabilidade pela reparação do dano ambiental causado na esfera cível. Os terceiros contratados pela
Companhia para realizar a coleta, o tratamento, o transporte e a disposição final de resíduos contaminantes e
materiais radioativos também devem estar regulares quanto ao seu licenciamento ambiental. A regulamentação
de tais atividades depende da classe a que pertencem os resíduos em questão e os projetos nesse sentido estão
sujeitos à prévia aprovação do órgão ambiental competente. A contratação de terceiros para realizar essas
atividades não exime a responsabilidade da contratante por eventuais danos ambientais causados por tais
terceiros.
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Com relação aos órgãos de regulamentação profissional, todas as unidades de laboratórios de análises clínicas e
patologia clínica, postos de coleta descentralizados e centros de diagnósticos devem ser registrados junto ao
conselho profissional que regula a atividade e devem manter um profissional legalmente habilitado como
responsável técnico, estando sujeitos à fiscalização da ANVISA e/ou dos demais órgãos de vigilância, controle e
fiscalização sanitária, nos estados e municípios em que a Companhia atua.
Em segurança do trabalho, a Companhia deve, dentre outras obrigações, munir seus empregados e colaboradores
alocados em suas Unidades de Atendimento e laboratórios de análises clínicas com roupas e equipamentos que
minimizem sua exposição a doenças infectocontagiosas.
Adicionalmente, o regular funcionamento dos imóveis que a Companhia ocupa ou pode vir a ocupar está sujeito
à obtenção e manutenção de licenças e alvarás de instalação e funcionamento, bem como para a coleta, depósito
ou armazenamento, utilização de equipamentos, importação de mercadorias e materiais biológicos, manuseio,
tratamento, transporte, descarte de resíduos contaminantes, produtos perigosos, materiais radioativos e
produtos químicos controlados, além dos resíduos sanitários, conforme determinado pelas autoridades ou
agências reguladoras brasileiras.
A Companhia não pode garantir que a legislação e regulamentação brasileira aplicável ao setor de atuação não se
tornará mais severa ou a sujeitará a encargos mais onerosos no futuro, ou que as autoridades ou agências
reguladoras brasileiras, em todos os níveis da federação, adotem interpretações mais restritivas ou mais rigorosas
sobre essas leis e regulamentos, inclusive no tocante à obtenção das licenças, alvarás e registros para o
desenvolvimento de suas atividades. Ademais, a Companhia não pode garantir que as taxas, encargos e
contribuições devidas às autoridades competentes e aos órgãos de classe profissional não serão reajustados ou
sofrerão majoração decorrente da implantação de novas medidas legais ou administrativas. Qualquer um desses
fatores pode fazer com que a Companhia seja penalizada e incorra em custos adicionais
Caso autoridades ou agências reguladoras brasileiras adotem interpretações mais restritivas ou mais rigorosas ou
alterações sobre essas leis e regulamentos, tais interpretações mais restritivas ou alterações podem impactar de
forma desfavorável o setor de atuação da Companhia. A imposição de normas e a eventual incapacidade da
Companhia de cumprir integralmente as leis e regulamentos aplicáveis às suas atividades podem afetar
negativamente seus negócios, resultados e situação financeira e, consequentemente, o valor de mercado de suas
ações.
(iii)
a Companhia e suas subsidiárias podem figurar como responsáveis por dívidas trabalhistas de
terceirizados.
Na área de imagem e anatomia patológica, a Companhia celebra contratos com empresas médicas, que prestam
serviços nas áreas de diagnósticos por imagem, terceirizando tais serviços.
Assim, com relação aos empregados das empresas terceirizadas, a Companhia pode vir a ser
responsabilizadas solidária ou subsidiariamente pela Justiça do Trabalho, no que se refere ao pagamento de
eventuais débitos trabalhistas e previdenciários, o que pode afetar o resultado das operações da Companhia.
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Além disso, em decorrência das recentes alterações na legislação trabalhista relativa à terceirização, a Companhia
não pode prever como serão regulamentadas ou interpretadas pelo Poder Judiciário e autoridades competentes.
Também são imprevisíveis os impactos que tais mudanças terão sobre o mercado de trabalho e a remuneração
dos empregados terceirizados, o que pode afetar o resultado das operações da Companhia.
(i)

aos países estrangeiros em que a Companhia atue

A Companhia não identificou riscos cuja a fonte sejam os países estrangeiros onde atua.
(j)

a questões socioambientais

(i)
eventuais acidentes relacionados a descarte de resíduos sólidos podem resultar em multas e
indenizações significativas à Companhia e afetar sua imagem e reputação.
As atividades da Companhia geram resíduos potencialmente infectantes, radioativos e químicos que necessitam
de tratamento e descarte específicos. O descarte de materiais que possuam identificação e informações sigilosas
dos clientes, bem como a disposição de eletroeletrônicos, também merecem atenção especial. A Companhia pode
sofrer multas e sanções na esfera administrativa, por conta do descumprimento da legislação ambiental, e penal,
em um eventual acidente que venha a causar contaminação do meio ambiente e afete a população, além de
responsabilidade pela reparação do dano causado na esfera cível e do comprometimento de sua imagem e
reputação.
Com relação especificamente a resíduos sólidos, ainda que o acidente seja causado por alguma empresa
contratada pela Companhia para fazer a coleta, transporte e destinação adequada desse tipo de material, a
Companhia pode vir a ser objetiva e solidariamente responsabilizada por eventuais danos ambientais causados
pelos terceiros contratados, de forma que os negócios da Companhia poderão ser adversamente afetados.
Os processos de descarte de resíduos estão sujeitos às fiscalizações dos órgãos ambientais e sanitários, e também
são foco de avaliação nas auditorias internas e externas. O não cumprimento dos requisitos relacionados pode
gerar autuações e multas e impactar as certificações obtidas pela Companhia.
(ii)
a escassez de recursos naturais ocasionada por fatores climáticos ou antrópicos pode afetar as
operações da Companhia, implicando na necessidade de adoção de medidas de contingência complementares.
A falta de recursos como água e energia, ocasionada por alterações climáticas associadas ao aquecimento global
ou à atuação do homem sobre o ambiente pode impactar as operações da Companhia, dependentes destes
recursos, com destaque para o uso de água para análise das amostras nos laboratórios centrais. A imprevisibilidade
dos regimes de chuvas e a sazonalidade do clima e das temperaturas nas diferentes estações do ano impactam as
estimativas de consumo dos recursos. As recentes crises hídrica e energética demonstram ser este um tema atual
e ponto de preocupação para os diferentes segmentos econômicos brasileiros. Caso qualquer dos riscos apontados
acima se materializem, a Companhia poderá sofrer impactos relevantes tanto em suas operações nas Unidades de
Atendimento quanto no Laboratório de Referência, o que poderá impactar negativamente suas operações.
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(a)

risco cambial

A moeda brasileira tem sofrido desvalorizações recorrentes em relação ao dólar norte-americano e outras moedas
fortes ao longo das últimas quatro décadas. Durante todo esse período, o Governo Federal implementou diversos
planos econômicos e utilizou diversas políticas cambiais, incluindo desvalorizações repentinas,
minidesvalorizações periódicas (nas quais a frequência dos ajustes variou de diária a mensal), sistemas de
mercado de câmbio flutuante, controles cambiais e mercado de câmbio duplo. De tempos em tempos, houve
flutuações significativas da taxa de câmbio entre o real e o dólar norte-americano, assim como entre o real e
outras moedas fortes. Em 2018, o Real encerrou o ano com desvalorização de 17,1% em relação ao Dólar,
apresentando, em 31 de dezembro de 2018, uma taxa de câmbio de R$3,87 por US$1,00. Em 2019, o Real
encerrou o ano com desvalorização de 4,0% em relação ao Dólar, apresentando, em 31 de dezembro de 2019,
uma taxa de câmbio de R$4,03 por US$1,00. Em 2020, o Real encerrou o ano com desvalorização de 28,9% em
relação ao Dólar, apresentando, em 31 de dezembro de 2020, uma taxa de câmbio de R$5,20 por US$1,00. Em
razão disso, não se pode garantir que o real não será desvalorizado ou apreciado em relação ao dólar novamente.
As desvalorizações do real com relação ao dólar podem criar pressões inflacionárias no Brasil e acarretar
aumentos das taxas de juros, podendo afetar de modo negativo a economia brasileira como um todo, bem como
o valor de mercado das ações de emissão da Companhia.
A Companhia e suas controladas possuem contas a pagar a fornecedores contratados em moeda estrangeira
(principalmente, o dólar norte-americano e o euro). O risco vinculado a estes passivos decorre da possibilidade
de a Companhia e suas controladas incorrerem em perdas pelas flutuações nas taxas de câmbio. Os passivos em
moeda estrangeira expostos a esse risco em 31 de dezembro de 2020 representam 0,4% do total do passivo
circulante consolidado, equivalente a aproximadamente R$2,2 milhões. Adicionalmente, a Companhia efetua
mensalmente a compra de insumos que direta ou indiretamente estão expostos à variação cambial.
Assim, as desvalorizações do real frente ao dólar norte-americano e/ou a outras moedas expostas a variação
cambial podem afetar de modo negativo os negócios e os resultados da Companhia.
A Companhia contratou SWAP visando se proteger do aumento da cotação do dólar, que influencia diretamente
nos contratos de financiamentos. Os efeitos no resultado são reconhecidos em “receitas financeiras”, em
contrapartida de “Instrumentos financeiros passivos” para o saldo de diferencial a pagar e em “Instrumentos
financeiros ativos” para o saldo de diferencial a receber.
Na data de encerramento do exercício de 2020, com base em expectativas divulgadas pelo Itaú BBA no relatório
“Brasil_Proj_Macro_Itau_dez20”, a Administração estimou um cenário provável de variação das taxas de câmbio
de seus passivos financeiros, de acordo com a data de vencimento de cada operação. As taxas de câmbio prováveis
utilizadas foram:
Moeda

Cotações
prováveis

Dól a r norte-a meri ca no

R$

5,2083

Euro

R$

6,3161
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Tais taxas foram estressadas em 25% e 50%, servindo de parâmetro para os cenários possível e remoto,
respectivamente.
A seguir, é apresentada a análise de sensibilidade para oscilações nas taxas de câmbio sobre a exposição cambial
líquida da Companhia

Expos i çã o l íqui da em EUR - Fornecedores
Expos i çã o l íqui da em USD - Fornecedores
Expos i çã o l íqui da em USD - Emprés ti mos
Ins trumentos fi na ncei ros deri va ti vos - SWAP (ponta a ti va )
Expos i çã o pa s s i va l íqui da a pós deri va ti vos
Efei to Líqui do da Va ri a çã o Ca mbi a l - (perda )

(b)

Valor R$
(7)

Consolidado e Controladora
31/12/2020
Provável
Possível
Remoto
(6)
(8)
(9)

(2.206)
(2.882)
2.882
(2.213)

(2.214)
(2.855)
2.855
(2.220)

(2.768)
(3.569)
3.569
(2.776)

(3.321)
(4.283)
4.283
(3.330)

-

(7)

(563)

(1.117)

risco de taxa de juros

A Companhia utiliza os recursos oriundos das atividades operacionais para gerir as suas operações e para garantir
parte do seu crescimento. Para complementar a necessidade de caixa para crescimento, a Companhia obtém
empréstimos e financiamentos junto às principais instituições financeiras do país, assim como emite títulos de
dívidas (debêntures), que são predominantemente indexados à variação do Certificado de Depósito Interbancário
(“CDI”). O risco inerente surge da possibilidade de existirem aumentos relevantes no CDI, isto porque o aumento
das taxas de juros poderá impactar tanto no custo de captação de empréstimos pela Companhia, como também
no custo do endividamento, aumentando as despesas financeiras. Sendo assim, a Companhia está exposta a taxas
de juros flutuantes, em especial às variações das taxas que remuneram suas aplicações financeiras, dívidas e
demais ativos e passivos.
Em 31 de dezembro de 2020, aproximadamente 98,1% do endividamento total da Companhia, ou seja, R$420,4
milhões e 100% do total de aplicações financeiras, ou seja, R$263,7 milhões, estava indexado à variação das taxas
médias diárias de juros. A Companhia estimou um cenário provável de variação das taxas de juros entre as taxas
Selic e CDI, expressas na forma percentual ao ano, calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP S.A.
considerando que as taxas são mercadologicamente equivalentes. A variação da Taxa DI em 2020 foi de 2,76%
a.a., sendo a taxa em 31 de dezembro de 2020 equivalente a 1,90% ao ano.
No mesmo sentido, a Companhia também apresenta exposição indireta ao risco de variação da taxa de juros, uma
vez que suas controladas e coligadas obtêm empréstimos tanto com taxas de juros prefixadas como com pósfixadas.
O risco de taxas de juros decorre da parcela da dívida, caixa e aplicações financeiras referenciadas à Taxa DI, as
quais podem afetar negativamente as receitas ou despesas financeiras caso ocorra um movimento desfavorável
nas taxas de juros. A elevação das taxas de juros poderá impactar (i) na elevação do custo dos empréstimos da
Companhia; (ii) na redução da demanda pelos serviços da Companhia; ou (iii) significativamente nas despesas
financeiras e resultados operacionais da Companhia.
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As tabelas a seguir mostram em detalhes o prazo de vencimento contratual restante dos passivos e ativos
financeiros não derivativos da Companhia e os prazos de amortização contratuais, as quais foram elaboradas de
acordo com os fluxos de caixa não descontados dos ativos e passivos financeiros com base na data mais próxima
em que a Companhia deve quitar as respectivas obrigações:

(c)

risco de crédito

O risco de crédito é o risco de a Companhia sofrer perdas decorrentes de inadimplência de seus clientes ou de
instituições financeiras depositárias de recursos de caixa e equivalente de caixa, o que levaria ao prejuízo
financeiro. As atividades operacionais da Companhia, principalmente em relação ao contas a receber, e as
atividades de financiamento, incluindo depósitos em bancos e instituições financeiras, transações cambiais e
outros instrumentos financeiros, geram exposição da Companhia ao mencionado risco de crédito.
A exposição máxima ao risco de crédito é demonstrada na tabela abaixo:
31 de dezembro
de 2020

31 de dezembro
de 2019

31 de dezembro
de 2018

Caixa e equivalentes de caixa

132.306

129.469

140.586

Aplicações Financeiras Curto Prazo

144.835

0

0

Contas a receber de clientes Curto Prazo

391.678

282.226

242.971

Contas a receber de clientes Longo Prazo

2.168

0

0

Depósitos judiciais

1.990

2.041

3.712

672.977

413.736

387.269

Consolidado (Em milhares de reais – R$)
Risco máximo

Total

A pandemia do COVID-19 pode ter um efeito adverso em nossas operações e, dada a incerteza quanto à extensão
e o período da possível propagação do vírus, não podemos estimar o impacto futuro em nossas operações, fluxos
de caixa ou condição financeira.
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(d)

risco de liquidez

O risco de liquidez consiste na eventualidade da Companhia não dispor de recursos suficientes para cumprir com
seus compromissos em função dos diferentes prazos de realização/liquidação de seus direitos e obrigações. No
contexto das operações da Companhia e de suas controladas, pode ser definido pela possibilidade de não cumprir
com as obrigações associadas aos passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista, tais como o
saldo de empréstimos e financiamentos, fornecedores e contas a pagar.
O índice de liquidez geral da Companhia, medido pela soma dos ativos circulantes e não circulantes dividido pela
soma do passivo circulante e do não circulante era de 1,59 em 31 de dezembro de 2020, 1,75 em 31 de dezembro
de 2019 e 1,95 em 31 de dezembro de 2018.
(e)

riscos relacionados a fatores macroeconômicos

(i)
O surto de doenças transmissíveis em todo o mundo, como a atual coronavírus (COVID-19), pode levar
a uma maior volatilidade no mercado de capitais global e resultar em pressão negativa sobre a economia
mundial e a economia brasileira, impactando o valor das ações de emissão da Companhia.
Surtos de doenças que afetem o comportamento das pessoas, como do atual coronavírus (“COVID-19”), o Zika, o
Ebola, a gripe aviária, a febre aftosa, a gripe suína, a Síndrome Respiratória no Oriente Médio ou MERS e a
Síndrome Respiratória Aguda Grave ou SARS, podem ter um impacto adverso relevante no mercado de capitais
global, nas indústrias mundiais, na economia mundial e brasileira, nos resultados da Companhia e nas ações de
sua emissão.
Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde decretou a pandemia decorrente do COVID-19,
cabendo aos países membros estabelecerem as melhores práticas para as ações preventivas e de tratamento aos
infectados. Como consequência, o surto do COVID-19 resultou em medidas restritivas relacionadas ao fluxo de
pessoas impostas pelos governos de diversos países em face da ampla e corrente disseminação do vírus, incluindo
quarentena e lockdown ao redor do mundo. Como consequência de tais medidas, os países impuseram restrições
às viagens e transportes públicos, fechamento prolongado de locais de trabalho, interrupções na cadeia de
suprimentos, fechamento do comércio e redução de consumo de uma maneira geral pela população, o que pode
resultar na volatilidade no preço de matérias primas e outros insumos, fatores que conjuntamente exercem um
efeito adverso relevante na economia global e na economia brasileira.
Qualquer mudança material nos mercados financeiros ou na economia brasileira como resultado desses eventos
mundiais pode diminuir o interesse de investidores nacionais e estrangeiros em valores mobiliários de emissores
brasileiros, incluindo os valores mobiliários de emissão da Companhia, o que pode afetar adversamente o preço
de mercado de tais valores mobiliários e também pode dificultar o acesso ao mercado de capitais e financiamento
das operações da Companhia no futuro em termos aceitáveis.
Inexistem eventos recentes comparáveis que possam fornecer orientação quanto ao efeito da disseminação da
COVID-19 e de uma pandemia global e, como resultado, o impacto final do surto da COVID-19 ou de uma epidemia
de saúde semelhante é altamente incerto e sujeito a alterações.
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O trabalho em regime remoto, para parte dos profissionais da Companhia, pode causar redução da produtividade,
bem como um aumento de gastos com a implementação de novos processos e estruturas. A desaceleração
econômica e o período de incerteza podem perdurar por períodos indeterminados, gerando impacto adverso nas
receitas, atrasos ou postergação de novos projetos.
(ii)
as atividades e a negociação das ações de emissão da Companhia estão sujeitas a riscos inerentes ao
mercado de valores mobiliários brasileiro, como a volatilidade e falta de liquidez do mercado.
Mercados emergentes de valores mobiliários, como o brasileiro, envolvem, com frequência, investimentos de
maior risco quando comparados a outros mercados mundiais, sendo tais investimentos considerados, em geral,
de natureza mais especulativa.
Sobre os riscos econômicos e políticos, os investidores podem ter sua capacidade obter retorno, total ou parcial,
de seus investimentos afetada por mudanças no ambiente regulatório, fiscal, econômico e político.
Especificamente com relação aos investidores estrangeiros, existe o risco de que os mesmos enfrentem restrições
relacionadas ao repatriamento do capital investido ou à criação ou majoração de alíquotas de impostos existentes
sobre o investimento estrangeiro.
Por ser um mercado substancialmente menor, menos líquido, mais concentrado e potencialmente mais volátil do
que os principais mercados de valores mobiliários mundiais, o mercado brasileiro de valores mobiliários poderá
limitar substancialmente a capacidade dos investidores de vender as ações de emissão da Companhia nas
condições por eles desejadas.
Portanto, o tamanho, liquidez, concentração e potencialmente volatilidade do mercado de capitais brasileiro
poderão se transformar em obstáculos para os investidores de ações de emissão da Companhia que desejarem
vender as ações, pelo preço e na ocasião desejados, o que poderá ter efeito substancialmente adverso no
mercado das ações de emissão da Companhia. Na hipótese de as ações em negociação da Companhia não se
transformarem e permanecerem como um mercado ativo e líquido de negociação, o preço de negociação das
ações de emissão da Companhia pode ser negativamente impactado.
(iii)
a inflação e os esforços do Governo Federal de combate à inflação podem afetar adversamente os
negócios, operações e condição financeira da Companhia.
O Brasil já experimentou no passado índices de inflação extremamente elevados. Durante esse período, a
economia brasileira foi negativamente impactada por medidas adotadas pelo Governo Federal com o intuito de
controlar a inflação ou até mesmo por receio e especulação sobre eventuais medidas governamentais a serem
adotadas. Esse cenário contribuiu diretamente para a incerteza econômica existente no Brasil e para o aumento
da volatilidade do mercado de valores mobiliários brasileiro.
Após um período de controle das taxas de inflação, mais recentemente, a taxa anual de inflação medida pelo
Índice Geral de Preços – Mercado (“IGP-M”) divulgado pela Fundação Getúlio Vargas aumentou significativamente
de 5,53% em 2013 para 10,54% em 2015. Em resposta a este crescimento, o Governo Federal adotou medidas de
controle da inflação que incluiu a manutenção de política monetária restritiva com alta elevação das taxas de
juros, restringindo assim a disponibilidade de crédito e reduzindo o crescimento econômico. Uma das

PÁGINA: 48 de 369

Formulário de Referência - 2021 - INSTITUTO HERMES PARDINI S.A.

Versão : 2

4.2 - Descrição Dos Principais Riscos de Mercado
consequências deste combate à inflação foi a variação significativa das taxas de juros oficiais no Brasil, que
aumentaram de 9,90% em 2013 para 14,15% em 2015, conforme estabelecido pelo Comitê de Política Monetária
do Banco Central do Brasil – COPOM. Após um efetivo controle da inflação, refletido no índice IGP-M que reduziu
de 10,54% em 2015 para 7,30% em 2019, foi possível uma redução gradativa das taxas de juros oficiais no Brasil,
que reduziu de 14,15% em 2015 para 4,50% em 2019. O indicador IGP-M, porém, voltou a se elevar
significativamente em 2020, aumentando em 23,14% quando comparado com 2020. As taxas de juros oficiais no
Brasil, por sua vez, se mantiveram em patamar relativamente baixo para os parâmetros brasileiros, situando-se
em 2,00% em 2020.
Nesse sentido, o Brasil continua sujeito a variações nas taxas de inflação como consequência da intervenção do
Governo Federal, inclusive mediante a redução ou aumento das taxas de juros e a intervenção no mercado de
câmbio e ações para ajustar ou fixar o valor do real. O risco para a Companhia é o de que caso o Brasil volte a
experimentar índices de inflação elevada, não há garantia de que a Companhia será capaz de reajustar os preços
que cobra de seus clientes e fontes pagadoras para compensar os efeitos da inflação sobre a sua estrutura de
custos, o que poderá desencadear em um aumento dos custos e redução da margem operacional líquida da
Companhia.
(iv)
a influência do Governo Federal sobre a economia brasileira, bem como as condições políticas e
econômicas brasileiras, podem afetar adversamente as atividades da Companhia e o preço de mercado das
ações de sua emissão.
A interferência do Governo Federal na economia brasileira abrange, historicamente, aprovação de medidas de
controle da inflação, aumento nas taxas de juros, controle de preços, controles de capital, desvalorizações de
moeda, limites sobre importações, aumento das taxas de importação e bloqueio ao acesso de contas correntes,
entre outras. Com os acontecimentos recentes descritos no item anterior e o aumento da pressão sobre o
Governo Federal por modificações e reformas na economia nacional por meio de mudanças nas políticas e normas
monetárias, fiscais, creditícias e tarifárias, além da própria regulamentação setorial, podem trazer impactos
adversos que a Companhia não pode prever no momento. Frente ao momento imprevisível, não é possível
antever o impacto das reformas nos negócios da Companhia. Os negócios da Companhia, sua posição financeira,
o resultado de suas operações, suas perspectivas de negócios, bem como o valor de mercado das ações de sua
emissão podem ser impactados negativamente por novas políticas ou normas que envolvam ou afetem fatores
como:
 instabilidade social, econômica e política;
 expansão ou contração da economia brasileira;
 controles cambiais e restrições de remessas ao exterior;
 inflação;
 taxas de juros;
 flutuação cambial;
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 liquidez dos mercados financeiros e de capitais domésticos;
 política fiscal, política monetária e alterações na legislação tributária;
 alteração na política de importação;
 racionamento de água e energia;
 risco de variações de preço de insumos;
 desapropriação de propriedades;
 leis e regulamentos aplicáveis ao setor no qual a Companhia atua;
 interpretação de leis trabalhistas e previdenciárias;
 risco de greves, guerra civil, desastres naturais;
 risco de interrupções por problemas logísticos; e
 outros acontecimentos políticos, diplomáticos, sociais e econômicos que venham ocorrer no Brasil ou que
o afetem.
A incerteza quanto à implementação de mudanças por parte do Governo Federal nas políticas ou normas que
venham a afetar esses ou outros fatores no futuro pode contribuir para a incerteza econômica no Brasil e para o
aumento da volatilidade no mercado brasileiro e de capitais. Assim, tais incertezas e outros acontecimentos
futuros na economia brasileira poderão eventualmente prejudicar as atividades da Companhia e,
consequentemente, seus resultados operacionais, podendo inclusive afetar adversamente a negociação das ações
de emissão da Companhia.
Recentemente, a pandemia da COVID-19 tem provocado impactos econômicos negativos globais. Acredita-se que
o poder aquisitivo da população brasileira continuará a diminuir, o que poderá provocar uma redução relevante
no consumo e impactar o volume de vendas da Companhia. O impacto no volume das vendas da Companhia
poderá afetar negativamente os seus resultados e a sua situação econômica.
(v)
o preço de mercado dos valores mobiliários brasileiros está sujeito a acontecimentos e percepções
riscos em outros países, sobretudo em países de economia emergente e nos Estados Unidos.
O mercado de valores mobiliários brasileiro sofre grande influência de fatores e percepções externas. As
condições econômicas e de mercados de países da América Latina, Ásia, Estados Unidos, Europa e outros,
exercem, em diferentes escalas, impacto no valor de mercados dos valores mobiliários negociados aqui no Brasil
e nos títulos de empresas brasileiras negociados em mercados estrangeiros. A percepção de investidores aos
acontecimentos nesses outros países pode causar impacto adverso sobre o mercado de valores mobiliários
brasileiros.
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4.2 - Descrição Dos Principais Riscos de Mercado
O comportamento de investidores pode sofrer alterações e, consequentemente, impactar na decisão de manter
capital investido valores mobiliários emitidos por companhias brasileiras, por exemplo, em momento de crise em
países que exercem influência sobre o mercado brasileiro. O Brasil já experimentou a redução de recursos
externos investidos no Brasil no passado, especialmente em momentos em que outros países considerados como
mercados emergentes passavam por condições econômicas adversas.
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4.3 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos E Relevantes

A Companhia e suas controladas são partes em diversos processos administrativos e judiciais no desenvolvimento normal
de suas atividades. Tais processos dizem respeito principalmente a demandas de natureza cível, tributária e trabalhista. As
provisões da Companhia são registradas conforme os regramentos contábeis, sendo constituídas provisões para processos
avaliados por seus consultores jurídicos como processo com chance de perda provável.
O critério adotado para o detalhamento individualizado de processos judiciais e administrativos neste Formulário de
Referência foi a existência: (i) de processos judiciais e/ou administrativos com valor envolvido relevante; (ii) de processos
judiciais e/ou administrativos que têm potencial de atingir ou superar, no curto prazo, valor relevante em discussão, em
virtude de qualquer atualização; (iii) de processos judiciais e/ou administrativos que, mesmo sem valor da causa, poderiam
causar impacto patrimonial negativo relevante para a Companhia; e/ou (iv) processos que, independentemente do impacto
financeiro, possam vir a impactar adversamente a imagem, estratégias ou, de maneira relevante, as atividades da
Companhia.
Neste sentido, a Companhia entende não haver, de acordo com os critérios de relevância acima descritos, algum processo
judicial ou administrativo individualmente relevante, em 31 de dezembro de 2020. Entendemos que as provisões
formuladas para processos judiciais e administrativos são suficientes para atender a prováveis perdas.
4.3.1 – Valor total provisionado dos processos descritos no item 4.3
Em linha com o acima informado, a Companhia entende não haver algum processo administrativo ou judicial
individualmente relevante em 31 de dezembro de 2020.
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4.4 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos Cujas Partes Contrárias Sejam
Administradores, Ex-administradores, Controladores, Ex-controladores ou Investidores

Não aplicável, considerando que na data de apresentação deste Formulário de Referência, não havia processos judiciais,
administrativos ou arbitrais não sigilosos nos quais a Companhia ou controladas fossem parte, tendo como partes contrárias
administradores ou ex-administradores, controladores ou ex-controladores ou investidores da Companhia ou de suas
controladas.
4.4.1 – Valor total provisionado dos processos descritos no item 4.4
Não aplicável, considerando que na data de apresentação deste Formulário de Referência, não havia processos judiciais,
administrativos ou arbitrais não sigilosos nos quais a Companhia ou controladas fossem parte, tendo como partes contrárias
administradores ou ex-administradores, controladores ou ex-controladores ou investidores da Companhia ou de suas
controladas.
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4.5 - Processos Sigilosos Relevantes

Não aplicável, considerando que na data de apresentação deste Formulário de Referência, não havia processos sigilosos
relevantes nos quais a Companhia ou controladas fossem parte.

PÁGINA: 54 de 369

Formulário de Referência - 2021 - INSTITUTO HERMES PARDINI S.A.

Versão : 2

4.6 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Repetitivos ou Conexos, Não
Sigilosos E Relevantes em Conjunto

Conforme anteriormente exposto, a Companhia e suas controladas são partes em diversos processos administrativos e
judiciais no desenvolvimento normal de suas atividades. Tais processos dizem respeito principalmente a demandas de
natureza cível, tributária e trabalhista. As provisões da Companhia e suas controladas são registradas conforme os
regramentos contábeis, sendo constituídas provisões para processos avaliados por seus consultores jurídicos como
processo com chance de perda provável.
Foram considerados nos números abaixo (quantidade de processos e total do risco econômico estimado), os processos
judiciais e administrativos de sociedades adquiridas pela Companhia, cuja responsabilidade por tal contingência é exclusiva
dos vendedores de tais sociedades nos termos das obrigações contratuais estabelecidas entre as partes.
O critério adotado para o detalhamento individualizado de processos judiciais e administrativos neste Formulário de
Referência foi a existência: (i) de processos judiciais e/ou administrativos com valor envolvido relevante; (ii) de processos
judiciais e/ou administrativos que têm potencial de atingir ou superar, no curto prazo, valor relevante em discussão, em
virtude de qualquer atualização; (iii) de processos judiciais e/ou administrativos que, mesmo sem valor da causa, poderiam
causar impacto patrimonial negativo relevante para a Companhia; e/ou (iv) processos que, independentemente do impacto
financeiro, possam vir a impactar adversamente a imagem, estratégias ou, de maneira relevante, as atividades da
Companhia.
Neste sentido, a Companhia descreve abaixo os processos judiciais e administrativos que, de acordo com os critérios de
relevância acima descritos, entende serem relevantes em conjunto, em 31 de dezembro de 2020, segregados conforme
sua natureza.
(a)

questões cíveis

Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia e suas controladas eram parte em 561 processos judiciais e administrativos
cíveis, envolvendo um risco econômico total estimado para processos com chance de perda provável, possível e remota
de, aproximadamente, R$6,8 milhões, para os quais foram provisionados R$1,3 milhão, referentes a processos com chance
de perda provável.
Estes processos envolvem, majoritariamente, as seguintes matérias: (i) erro laboratorial; (ii) perda ou extravio de material
para exame; (iii) atendimento; (iv) descumprimento contratual; e (v) negativação indevida.
(b)

questões tributárias

Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia e suas controladas eram partes em 140 processos judiciais e administrativos
tributários, envolvendo um risco total estimado de, aproximadamente, R$56,5 milhões, valor este que deverá refletir as
atualizações previstas na legislação pertinente, dentre processos com chance de perda provável, possível e remota, para
os quais foram provisionados R$17,3 milhões referentes a processos com chance de perda provável.
Estes processos envolvem, majoritariamente, as seguintes matérias: (i) autos de infração para cobrança de contribuições
previdenciárias (a) incidentes sobre o pagamento de participação nos lucros e (b) devidas a outras entidades; (ii) processos
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4.6 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Repetitivos ou Conexos, Não
Sigilosos E Relevantes em Conjunto

de cobrança decorrentes do indeferimento de pedidos de compensação apresentados perante a Receita Federal do Brasil
em razão da demonstração em sua totalidade da existência dos créditos relativos a pagamentos indevidos ou feitos a maior,
através de de comprovantes de rendimento e retenções de IRPJ e CSLL; (iii) autos de infração e execuções fiscais para
cobrança de débitos relativos ao ISS; (iv) autos de infração para cobrança de débitos relativos à COFINS e ao PIS
supostamente devidos em operações de importação; e (v) auto de infração para determinar a redução de montantes de
Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa da CSLL em razão da glosa de determinadas despesas tidas como indedutíveis e
que, embora não exija nenhum débito da Companhia, eventual desfecho desfavorável poderá impactar diretamente um
dos parcelamentos fiscais contratados pela Companhia.
(c)

questões trabalhistas

Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia e suas controladas eram parte em 128 processos judiciais e administrativos
trabalhistas envolvendo um risco econômico total estimado de, aproximadamente, R$9,3 milhões, dentre processos com
chance de perda provável, possível e remota, para os quais foram provisionados R$2,1 milhões referentes a processos com
chance de perda provável.
Estes processos envolvem, majoritariamente, as seguintes matérias: (i) horas extras; (ii) adicional de insalubridade e
periculosidade; (iii) comissões; (iv) equiparação salarial; e (v) danos morais e materiais.
4.6.1 – Valor total provisionado dos processos descritos no item 4.6
Em linha com o acima informado, com base na análise da Companhia e nas informações de seus assessores jurídicos, a
Companhia, juntamente com suas controladas, constituiu provisão no montante total de R$20,7 milhões em 31 de
dezembro de 2020, para fazer frente a eventuais resultados adversos em processos, destacando-se R$1,3 milhão para
contingências cíveis, R$2,1 milhões para contingências trabalhistas e R$17,3 milhões para contingências tributárias. A
administração da Companhia acredita que os valores provisionados são suficientes para cobrir eventuais perdas
decorrentes dos processos, considerando a avaliação de seus advogados quanto aos riscos envolvidos.
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4.7 - Outras Contingências Relevantes

(a)

parcelamentos federais

Algumas de nossas subsidiárias aderiram a anistias perante a Receita Federal do Brasil e perante a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, com o intuito de obter descontos, utilizar créditos de Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa da CSLL
e parcelar débitos federais, em conformidade com as Leis nº 11.941/2009, 12.996/2014 e 13.496/2017.
O descumprimento das regras instituídas pelos programas de parcelamento pode ocasionar a sua rescisão, o consequente
cancelamento dos benefícios concedidos e a apuração do valor original do débito, com a incidência dos acréscimos legais,
até a data da rescisão. Em 31 de dezembro de 2020 o saldo de referidos programas de parcelamento, que leva em
consideração os descontos concedidos pela anistia, era de aproximadamente R$29,6 milhões.
(b)

parcelamento estadual

Uma de nossas subsidiárias também incluiu débito relativos ao ICMS devido no Estado de São Paulo em um programa de
parcelamento de débitos estaduais denominado PEP, cujo saldo, em 31 de dezembro de 2020 era de R$0,8 milhão.
(c)

parcelamentos municipais

Uma de nossas subsidiárias também incluiu débitos relativos ao ISS devido no Município de São Paulo em um programa de
parcelamento de débitos municipais denominado PPI, cujo saldo, em 31 de dezembro de 2020 era de R$1,2 milhões.
Por fim, uma de nossas subsidiárias também incluiu débitos relativos ao ISS e IPTU devidos no Município de Contagem, cujo
saldo em 31 de dezembro de 2020 era de R$0,1 milhão.
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4.8 - Regras do País de Origem e do País em Que os Valores Mobiliários Estão
Custodiados

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia possui sede no Brasil e seus valores mobiliários encontram-se custodiados
no país.
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5.1 - Política de Gerenciamento de Riscos

(a)

Política Formalizada de Gerenciamento de Riscos

A Companhia possui uma Política de Gerenciamento de Riscos Corporativos e Assistenciais formalmente aprovada
pelo Conselho de Administração em reunião realizada a 19 de março de 2021 e encontra-se disponível no website
de Relações com Investidores da Companhia (www.hermespardini.com.br/ri) e da CVM (www.gov.br/cvm). Esta
política foi elaborada de acordo com o COSO ERM, NBR ISO 31000, as boas práticas de Governança Corporativa
do Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo, bem como a Instrução Nº 586, de 8 de junho de 2017, emitida
pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”).
(b)

objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos

(i)

Riscos para os quais se busca proteção

A Política de Gestão de Riscos Corporativos e Assistenciais visa fornecer as diretrizes para a gestão de riscos da
Companhia, assegurando (i) uma gestão de riscos proativa e contínua por meio da antecipação e, quando
necessária, proteção a cenários desfavoráveis, de forma a preservar os resultados e o patrimônio do Grupo
Hermes Pardini ; (ii) uma gestão de riscos integrada em todas as atividades da organização; (iii) promoção
permanente de alinhamento dos objetivos das equipes envolvidas nos processos de gestão de riscos aos objetivos
globais da Companhia; (iv) melhoria contínua das avaliações da Companhia por parte dos seus investidores devido
à adoção das melhores práticas de gestão do risco; (v) patrocínio de ações de fortalecimento e disseminação da
cultura de gestão de riscos e controles internos da Companhia; e (vi) a promoção da cultura e de ações de
monitoramento para garantir a segurança dos pacientes do Grupo Pardini.
A Companhia busca proteção para os principais riscos que possam impactar de forma adversa e relevante os
objetivos traçados pela alta administração da Companhia, sua reputação bem como os seus resultados financeiros
e operacionais, os quais se encontram descritos no item 4.1 deste Formulário de Referência.
(ii)

Instrumentos utilizados para proteção

O processo de gestão de riscos do Grupo Pardini é uma adaptação do Framework proposta pela NBR ISO
31000:2018 Gestão de Riscos – Diretrizes e os fundamentos e conceitos do COSO ERM 2004 e COSO ERM 2017.
As atribuições pertinentes ao gerenciamento de riscos do Grupo Pardini estão formalizadas na Política de
Gerenciamento de Riscos Corporativos e Assistenciais e no Regimento Interno do Comitê de Gerenciamento de
Riscos.
O processo é composto por 07 fases interconectadas, sumariamente descritas abaixo:
(1) Comunicação e Consulta: a comunicação busca promover a conscientização e o entendimento do risco
em todo o Grupo Pardini, enquanto a consulta envolve obter retorno e informação para auxiliar na
identificação dos riscos e na tomada de decisão.
(2) Contexto Estratégico: ao estabelecer o contexto, o Grupo Pardini define seus objetivos, avalia o contexto
interno e externo e estabelece o escopo e os critérios para o processo de avaliação dos riscos.
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(3) Identificação de Riscos: a fase de identificação de riscos consiste em notificar a existência de um evento
que pode comprometer o alcance dos objetivos do Grupo Pardini.
(4) Classificação e Análise de Riscos: a fase de classificação e análise consiste em aprofundar na análise do
risco buscando uma compreensão mais abrangente do mesmo, de suas fontes, efeitos, bem como
estabelecer seu relacionamento com a gerência, processo, categoria, objetivos e outras relações
pertinentes ao risco. Nesta etapa define-se também o método que será utilizado para avaliação do grau
de risco.
(5) Avaliação de riscos: a avaliação consiste em mensurar o grau de risco, por meio da relação entre a
probabilidade de materialização e o impacto potencial do risco. A avaliação poderá ser feita de forma
qualitativa, quantitativa ou combinação dos dois métodos. Nesta etapa sugere-se também o tipo de
tratamento que deve ser dado ao risco.
(6) Tratamento de Riscos: realizando o processo de avaliação de riscos, levando-se em conta o grau de risco
e eventuais controles existentes, o Comitê de Gerenciamento de Riscos determina como se deve
responder aos riscos. Neste último caso, a plataforma dispara automaticamente ao Owner do risco uma
notificação para estruturação de um plano de ação.
(7) Monitoramento e Análise Crítica: consiste em monitorar periodicamente os riscos, com base na
priorização definida pelo Comitê de Gerenciamento de Riscos, além de realizar uma análise crítica
periódica de todo o sistema de gestão de riscos.
(iii)

Estrutura organizacional de gerenciamento de riscos

O Conselho de Administração, a Diretoria, a Gerência de Controles Internos e Compliance, a Gerência de
Qualidade e Sustentabilidade, a Auditoria Interna e o Comitê de Gerenciamento de Riscos são os responsáveis
pelas verificações, monitoramentos e planos de remediação para os riscos identificados através da política de
gerenciamento de riscos:
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As atribuições de cada órgão que compõe a estrutura de verificação, monitoramento e remediação dos riscos da
Companhia estão identificadas a seguir:


Conselho de Administração:

(i)

aprovar a política de gerenciamento de riscos da Companhia e suas futuras revisões;

(ii)

avaliar se a administração está adotando os controles necessários para o Gerenciamento de Riscos.



Diretoria Executiva:

(i)

implementar as estratégias e diretrizes da Companhia aprovadas pelo Conselho de Administração;

(ii)

atuar diretamente no Gerenciamento de Riscos de sua área, privilegiando a identificação, avaliação,
tratamento e monitoramento dos riscos;

(iii)

assegurar a implementação dos Planos de Ação definidos para tratamento dos Riscos;

(iv)

reportar à Auditoria Interna informações relacionadas às suas atividades que possam impactar no
gerenciamento de riscos e de conformidade;

(v)

comunicar à Auditoria Interna tempestivamente sobre riscos não identificados, sejam eles novos ou
não;

(vi)

cumprir o Plano de Ação alinhado com a área de Controles Internos e Auditoria Interna e implantá-lo
segundo a prioridade nele definida.



Gerência de Controles Internos e Compliance e Gerência de Qualidade:

A Companhia manterá uma Gerência de Controles Internos responsável por elaborar o planejamento e
assegurar a operacionalização da Gestão de Riscos Corporativos e uma Gerência de Qualidade responsável
pela Gestão dos Riscos Assistenciais, e que terão as seguintes atribuições:
(i)

identificar e analisar os riscos da companhia, através da elaboração da matriz de riscos, de acordo
com a metodologia adotada e documentada nos procedimentos de gestão de riscos pertinentes,
identificando necessidades e oportunidades de melhoria nos processos com objetivo de mitigar os
riscos;

(ii)

assessorar as áreas de negócio na identificação e avaliação do impacto dos diversos tipos de riscos
envolvidos em seus processos;

(iii)

desenvolver, em conjunto com as áreas, os planos de ação para os riscos priorizados pela Companhia,
de acordo com a metodologia adotada;
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(iv)

manter a Administração atualizada quanto às deficiências de controle, Governança e Gestão de Riscos
Corporativos e Assistenciais, bem como do status de implantação dos Planos de Ação, através da
elaboração de relatórios periódicos, ou por trabalho executado;

(v)

assegurar a manutenção desta Política de Gestão de Riscos e verificar o cumprimento das diretrizes
estabelecidas;.



Auditoria Interna

A Companhia manterá uma área de Auditoria Interna independente que terá as seguintes atribuições:
(i)

com base no plano de auditoria, testar a efetividade dos controles mitigatórios descritos na matriz de
riscos, bem como validar/testar o cumprimento (Compliance) das normas e políticas internas;

(ii)

assessorar na implementação dos planos de melhorias elaborados com base nos resultados dos testes
de auditoria nos processos de controles internos e Gestão de Riscos Corporativos e Assistenciais, por
meio da orientação e apoio nas atividades necessárias para o atingimento dos objetivos pretendidos;

(iii)

avaliar as responsabilidades relacionadas às atividades de gestão de riscos, assim como alçadas de
aprovações e escopos de atuação;

(iv)

elaborar relatórios periódicos dos riscos da Companhia e submetê-los ao CEO, Comitê de Auditoria
(COAUD), e ao Conselho de Administração (CAD).



Comitê de Gerenciamento de Riscos

A Companhia manterá um Comitê de Gerenciamento de Riscos que terá as seguintes atribuições:
(i)

monitorar as exposições de risco da Companhia, fornecendo diretrizes para o Programa de
Gerenciamento de Riscos;

(ii)

validar a metodologia de Gerenciamento de Riscos Corporativos e Assistenciais definidas pela
Companhia;

(iii)

aprovar e/ou recalibrar as avaliações de riscos realizadas pelos Control Owners, bem como
determinar/validar os planos de ação para mitigação dos riscos;

(iv)

supervisionar a operacionalização do Gerenciamento de Riscos da Companhia;

(v)

recomendar ações para disseminar internamente a cultura e sensibilidade a riscos na Companhia.

Para maiores informações sobre o Conselho de Administração e a diretoria da Companhia, bem como sobre a sua
composição, vide a seção 12 deste Formulário de Referência.
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Além da estrutura acima mencionada, a Companhia irá implementar o Comitê de Auditoria até a Assembleia Geral
Ordinária que deliberar as demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2021, conforme dispõe o
regulamento do Novo Mercado da B3 S.A.
(c)
adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da política
de gerenciamento de riscos
A Companhia entende que consegue monitorar os riscos inerentes ao negócio, exercendo a hierarquização das
atividades de avaliação de riscos, através de um planejamento de demandas realizado pelo Conselho de
Administração e pela Diretoria Executiva, com atuação dos setores supracitados no item (b.iii) Estrutura
Organizacional de Gerenciamento de Riscos, desta seção 5.1.
Desde 2017, quando foi criada a Gerência Corporativa de Controles Internos e Compliance, e contratada a
empresa Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes para prestar consultoria à Companhia na parte de
Risk Advisory, a Companhia vem aprimorando e intensificando as ações do Programa de Governança e
Compliance.
O programa tem como pilares importantes aspectos, tais como:
 Revisão, atualização e elaboração das Políticas Internas de Compliance;
 Implantação do “Nosso Canal de Conduta”, um canal de denúncias terceirizado e independente;
 Atendimento à Lei 12.846/13, denominada Lei de Anticorrupção Brasileira, e ao Decreto Regulamentador
8.420/15;
 Criação do Comitê de Ética;
 Criação do “Portal de Governança”;
 Atendimento às leis e regulamentações específicas para a área da saúde;
 Implantação das melhores práticas de Compliance para a área da saúde;
 Implantação do Programa de Gerenciamento de Riscos Corporativos e Assistências – GRCA, bem como a
sua respectiva política interna; e
 Implementação do Programa de Privacidade contemplando a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
Como parte do escopo do Programa de Governança e Compliance, foi elaborado o mapa de riscos da Companhia,
onde Companhia identificou potenciais riscos a serem monitorados/controlados. O processo contou com suporte
e participação dos gestores (Risk Owner) para validação dos riscos inerentes a suas respectivas áreas. A partir
deste trabalho, foi elaborado a Política de Gerenciamento de Riscos Corporativos e Assistenciais (GRCA) da
Companhia.
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Em relação ao GRCA (Programa de Gerenciamento de Riscos Corporativos e Assistências), no qual está inserida a
Política de Gestão de Riscos Corporativos, Segurança, Assistenciais e Ocupacionais, foi aprimorada a metodologia
e fortalecido o processo de gerenciamento de riscos corporativos e assistenciais da Companhia, onde foram
realizadas várias ações, tais como:
 Renovação e divulgação da lista dos principais riscos corporativos (Índice dos Riscos);
 Realização do alinhamento com cada gestor (Assessment);
 Reavaliação dos controles para mitigação dos riscos ou, na ausência destes, redefinição das ações para
implementação dos respectivos controles;
 Aprimoramento dos reportes: Matriz de Risco; mapa de riscos; visualizações por Gestor, por categoria de
risco, por impacto / probabilidade;
 Elaboração da Política de Gerenciamento de Riscos Corporativos;
 Criação do Comitê de Gerenciamento de Riscos e início da deliberação dos riscos pelo Comitê.
Estas ações contribuem para a melhoria significativa da visualização do nível de exposição aos riscos aos quais a
Companhia está submetida, reforçando-se a expectativa de que a Companhia está apta para agir preventivamente
sobre as eventuais exposições.
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5.2 - Descrição da política de gerenciamento de riscos de mercado
(a)

política formalizada de gerenciamento de riscos

A Companhia não adota uma política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado por entender que tais
riscos são monitorados e gerenciados pela nossa matriz de risco. Tal matriz de risco é elaborada e revisada dentro
do escopo de nosso Programa de Gerenciamento de Riscos Corporativos e Assistências (“GRCA”), sendo a
Diretoria Executiva de Finanças da Companhia a responsável por monitorar e gerenciar tais riscos. Além disso, a
Companhia adota as seguintes políticas e procedimentos:
(i)

política de contratação e gestão de seguros

A Companhia utiliza os serviços de consultoria de risco das principais corretoras de seguros do país para compor,
juntamente com a própria avaliação da Companhia, o levantamento do valor em risco da Companhia e definição
de estratégia de manutenção, mitigação ou transferência de risco através de contratação de apólices de seguros.
A Companhia possui contratadas Apólices de Riscos Nomeados, Lucros Cessantes e de Responsabilidade Civil
Geral, que visam à proteção dos ativos e fluxos operacionais da Companhia contra riscos relevantes, visando a
reduzir perdas, promover a preservação do seu patrimônio e à continuidade das suas operações.
(ii)

política de contas a pagar

A política de contas a pagar da Companhia estabelece as normas para o processo de pagamento aos fornecedores,
tais como:


Competências das áreas responsáveis pelo processo de pagamento, como os setores financeiro, fiscal e
de compras;



Responsabilidades da área de contas a pagar, no tocante ao processo de pagamento;



Prazos de recebimento das notas fiscais para pagamento; e



Adiantamentos a fornecedores.

(b)

objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos

(i)

Riscos para os quais se busca proteção
a. Risco de taxa de juros:
A Companhia e suas controladas contratam operações de empréstimos e aplicações financeiras
predominantemente em taxas de juros pós-fixadas atreladas a variação do CDI, para que as variações do
ativo possam compensar, na proporção de seus montantes, as variações do passivo. As contratações de
empréstimos ou financiamentos em taxas pós-fixadas em outro indexador ou em taxas pré-fixadas
somente são realizadas se apresentarem patamares e características de incentivo como as linhas do PSI
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– Programa de Sustentação do Investimento e do FINEP. Mensalmente, a área financeira publica
relatórios de composição da dívida e das disponibilidades com informações suficientes que permitem a
alta administração verificar as exposições ao risco de taxa de juros, bem como a evolução em relação ao
orçamento.
b. Risco de câmbio:
Durante os últimos exercícios sociais, a Companhia negociou com fornecedores a internalização da maior
gama de equipamentos e insumos para a produção. Atualmente, a Companhia importa periodicamente
pequena parcela destes insumos, gerando obrigações em moeda estrangeira cuja relevância no exercício
social encerrado em 2020 foi de R$2,2 milhões, representando 0,4% do passivo circulante.
Para importações de qualquer natureza de valores expressivos a empresa busca contratar operação de
derivativos. Não são contratadas operações de empréstimos em moeda estrangeira sem contratação de
hedge para conversão do risco para moeda e juros locais.
c. Risco de crédito:
A Companhia adota procedimentos de análise de cadastro e crédito para clientes novos que contempla
informações de restrições financeiras e do negócio do cliente e que, a partir do primeiro semestre de
2018, passaram a ser registradas no sistema Customer Relationship Management (CRM).
A Companhia possui uma política de gestão de recebíveis que contempla a elaboração de régua de
cobrança de forma a garantir que os títulos passem por todas as alternativas possíveis de acordo com a
maturidade do saldo a receber. Tal política pode ser monitorada pela alta administração, através de
relatórios gerenciais disponíveis na plataforma de Business Inteligence (BI), além da apresentação de
relatórios gerenciais de aging, inadimplência, provisões e renegociações.
Para mitigar esse risco, a administração da Companhia acompanha rigorosamente os fluxos de recebíveis,
além de fazer o acompanhamento permanente das posições em aberto nos bancos. Caso a Companhia
e/ou suas controladas identifiquem risco de não realização de ativos de crédito aos quais estão expostas,
a Companhia registra provisões para mitigar tal risco em sua integralidade.
Em relação ao contas a receber, a Companhia revisou, em 2019, o processo de constituição dos títulos de
Provisão para créditos de liquidação duvidosa e, devido à alta recuperação destes títulos, passou a adotar
provisionamento de todos os títulos vencidos há mais de 240 dias, ante 120 dias como era feito
anteriormente. As baixas para perdas ocorrem após 360 dias vencidos, desde que sejam devidamente
cumpridas as exigências de legislação fiscal.
Risco de crédito (em milhares de Reais)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Provisão para perda de serviços executados a
faturar
Total

31 de dezembro
de 2020

31 de dezembro
de 2019

31 de dezembro
de 2018

13.185

15.019

7.542

3.533

1.874

2.436

16.718

16.893

9.978
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d. Risco de liquidez:
O gerenciamento da liquidez e do fluxo de caixa da Companhia é efetuado diariamente pela área
financeira, utilizando-se de ferramentas orçamentárias, sistemas de informação de análise de
performance passadas e preditivas e forecasts semanais. Essa política ajuda a fornecer informações
suficientes para que a administração da Companhia avalie a necessidade de recursos com antecedência
necessária de modo a garantir que, juntamente com a capacidade de geração operacional de caixa da
Companhia, tais recursos sejam suficientes para a manutenção do seu cronograma de compromissos.
e. Risco Reputacional:
O risco em função da degradação da reputação ou imagem da Companhia frente a seus clientes,
colaboradores, fornecedores, órgãos regulares e acionistas é mitigado mediante:
 Adoção de política de comunicação corporativa que envolve uso da marca, imprensa, eventos,
brindes, patrocínios culturais e premiações;
 Estratégia de relacionamento institucional com principais stakeholders com parceiro contratado;
 Serviço de monitoramento de clipping e digital; e
 Pesquisa satisfação anual e monitoramento online (NPS – Net Promoter Score e ACSI – American
Customer Satisfaction Index).
(ii)

estratégia de proteção patrimonial (Hedge)

O resultado das operações da Companhia é afetado pelo risco de oscilações das taxas de câmbio, pois uma parcela
de suas obrigações é denominada em moedas estrangeiras (euro e dólar norte-americano). Para se proteger de
tais variações a Companhia utiliza, principalmente, instrumentos derivativos de swap cambial. Os riscos cambiais
são avaliados e, se necessário, mitigados pela área financeira que monitora periodicamente os fluxos financeiros
e operacionais da Companhia.
(iii)

instrumentos utilizados para proteção patrimonial (Hedge)

Em 2018, a Companhia contratou um empréstimo na modalidade FINIMP junto ao banco Santander, denominado
em dólares norte-americanos, no montante original de US$2,5 milhões, acrescidos de juros de 5,13% ao ano.
Sobre este empréstimo foi contratada operação de SWAP, trocando a moeda para reais e fixando a taxa de juros
em CDI + 0,98% ao ano. O prazo de vencimento do SWAP é o mesmo do empréstimo. No exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2020, o saldo desta operação era de R$0,1 milhão.
(iv)

parâmetros utilizados para gerenciamento de riscos

Mencionado nos itens (i), (ii) e (iii).
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(v)
se o emissor operar instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial (Hedge)
e quais são estes objetivos
A Companhia não opera instrumentos financeiros com objetivos diversos à proteção patrimonial. Desta forma, a
Companhia não contrata instrumentos financeiros derivativos para especulação no mercado financeiro.
(vi)

estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos

O Conselho de Administração e a Diretoria Executiva de Finanças são os responsáveis por monitorar
periodicamente a exposição da Companhia aos riscos cambiais e taxas de câmbio. Além disso, a Companhia
monitora os riscos de mercado através do processo de gerenciamento de riscos corporativos que aborda:
aumento da concorrência, concessão de crédito, precificação inadequada, variação da taxa de juros nacionais,
oscilações na taxa de câmbio, reputação e imagem, regulação do setor de atuação, dentre outros.
Para maiores informações sobre o Conselho de Administração e a Diretoria da Companhia, incluindo a Diretoria
Executiva de Finanças, bem como sobre a sua composição, vide a seção 12 deste Formulário de Referência.
(c)
adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da política
adotada
Apesar de não adotar uma política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado, a Companhia, por meio
do setor de auditoria interna e dentro do escopo do Programa de Gerenciamento de Riscos Corporativos e
Assistências (GRCA), realiza auditorias periodicamente programadas com o objetivo de validar e monitorar a
efetividade dos controles acima mencionados.
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(a)

principais práticas de controles internos e grau de eficiência de tais controles

As práticas de controles internos são as mesmas descritas no item 5.1 (b) deste Formulário de Referência. Além
disso, a Companhia tem investido, reiteradamente, na consolidação da área de Controles Internos, através da
contratação de pessoal para a identificação, mapeamento e revisão dos processos críticos como, por exemplo, a
atualização de processos, sistemas, políticas, procedimentos de gestão e operacionais. A Companhia também tem
buscado, por meio de benchmarking, ferramentas mais eficientes, tanto para o monitoramento e manuseio,
quanto para a divulgação das informações financeiras e econômicas. Os setores de Controladoria e Controles
Internos vêm adaptando os processos e controles, utilizando, como base teórica e balizadores das melhorias a
serem implantadas para aumentar a aderência às melhores práticas do mercado, os guias de boas práticas do
IBGC, ABNT NBR ISO31000 Gestão de Riscos Princípios e Diretrizes e COSO.
Abaixo são destacadas algumas das principais ações implementadas com o objetivo de aumento do controle e
transparência nos processos supracitados:


Criação, revisão e atualização de políticas existentes na Companhia;



Criação de Comitê de Ética, reportando diretamente ao CEO da Companhia e com participação atuante
da Gerência supracitada;



Continuidade ao programa de GRC: Programa de Gerenciamento de Riscos Corporativos e Assistenciais;



Criação da área de Auditoria Interna e programação de atividades voltadas para este fim;



Gerenciamento do Portal de Governança, que tem como propósito divulgar informações pertinentes,
bem como aprimorar mecanismos de treinamento e orientação para os públicos internos e externos;



Implementação do Canal de Conduta terceirizado – “Canal de Denúncias”;



Realização de roadshow de Governança e Compliance (treinamento presencial), conscientizando os
colaboradores sobre o programa dando ênfase no Guia de Conduta, Políticas Internas (Anticorrupção,
Segurança da Informação, de Consequências, dentre outras) e Nosso Canal de Conduta;



Implantação da Plataforma de Compliance com objetivo de buscar a certificação ISO 37301 - Sistemas de
Gestão de Compliance e o Selo Pró-Ética, iniciativa do Instituto Ethos e da Controladoria-Geral da União
(CGU) para reconhecimento ações das empresas Comprometidas com a Ética e a Integridade; e



Início das ações de levantamento de dados para adequação a LEI 13.709/18 - Lei Geral de Proteção de
Dados (LGPD) com apoio especializado de consultoria terceirizada e desenvolvimento do programa de
Privacidade.



Em 2020, a Companhia conquistou o Selo de Integridade de Contagem, que é oferecido por meio da
Controladoria Geral do Muncípio, em reconhecimento à adoção de boas práticas de integridade e
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anticorrupção no seu dia a dia. A conquista do Selo também fortalece o cumprimento da legislação, em
especial a Lei 12.846/14 (chamada Lei da Empresa Limpa), garantindo a transparência e a boa reputação
no mercado.
(b)

estruturas organizacionais envolvidas

Como parte dos esforços da Companhia em aprimorar e aumentar o grau de controle e gerenciamento de riscos,
importantes órgãos/gerências foram criados nos últimos anos para dar maior efetividade e ênfase a esse
gerenciamento:


Foi instituído na Companhia em maio de 2018 pela Presidência Executiva, o Comitê de Ética, composto
por membros representativos de todas as diretorias executivas, sendo responsável pela observância e
pelo cumprimento dos princípios éticos definidos pelas leis nacionais vigentes, pelos documentos internos
da Companhia e seu Guia de Conduta do Colaborador, em quaisquer relações comerciais ou profissionais
estabelecidas pela Companhia.



No ano de 2017 foi instituída a Gerência Corporativa de Controles Internos e Compliance, que, juntamente
com o Comitê de Ética, são os órgãos da Companhia responsáveis pelo gerenciamento de controles
internos.

O Comitê de Ética tem as seguintes funções, entre outras que lhe venham a ser designadas pelo Conselho de
Administração e/ou pelo Presidente Executivo:


Revisar periodicamente e recomendar eventuais alterações ao Guia de Conduta do Colaborador,
condizentes com a realidade da Companhia;
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Propor ações para disseminação e cumprimento do Guia de Conduta do Colaborador, de modo a
assegurar sua eficácia e efetividade;



Disseminar os valores e princípios na organização e assegurar que eles sejam cumpridos em todas as
esferas da organização, independentemente do nível hierárquico;



Receber consultas, duvidas e perguntas, analisa-las e promover os devidos esclarecimentos e
orientações;



Decidir sobre casos não abrangidos pelas regras estabelecidas no Guia de Conduta do Colaborador da
Companhia;



Analisar as eventuais infrações e violações ao Guia de Conduta do Colaborador e/ou às políticas internas
e procedimentos da Companhia, sejam elas recebidas diretamente do denunciante ou por intermédio dos
demais canais de Conduta (Canal de denúncia); e



Nos casos de infrações e violações ao Guia de Conduta do Colaborador, políticas e/ou procedimentos da
Companhia, definir as medidas disciplinares e garantir a sua efetiva aplicação independentemente do
nível hierárquico, sem prejuízo das penalidades legais cabíveis, conforme definido na Política de
Consequências;

A Gerência Corporativa de Controles Internos e Compliance tem como principais atribuições:


Criação, revisão e atualização de políticas internas existentes na Companhia;



Estruturação da área de Governança Corporativa e Compliance;



Implementação do GRC: Programa de Gerenciamento de Riscos Corporativos;



Programação de auditorias internas;



Revisão periódica do Guia de Conduta do Colaborador, adequando as melhores práticas de mercado;



Gerenciamento do Portal de Governança, que tem como propósito divulgar informações pertinentes,
bem como aprimorar mecanismos de treinamento e orientação para os públicos internos e externos;



Implementação do Canal de Conduta terceirizado.

(c)
se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração da Companhia,
indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento
A estrutura de controles internos da Companhia é gerenciada pelo Gerente de Controles Internos e Compliance
com reporte à Diretoria Executiva de Finanças, responsável pela aprovação das ações e demandas desenvolvidas.
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Todos os resultados dos levantamentos e constatações pelos órgãos indicados no item “b” acima são reportados
imediatamente à Diretoria Executiva de Finanças e/ou ao CEO (Presidente Executivo).
A Gerência de Controles Internos e Compliance articula ações em parceria com outras áreas da Companhia com
o intuito de reforçar conceitos e metodologias bem como sua efetiva aplicação. Tais ações envolvem a
coordenação junto as outras áreas da Companhia auxiliando, validando e verificando as deficiências e
recomendações em relação aos controles internos apontadas nos relatórios do auditor independente (ver item
“d” abaixo).
Coordena as atividades da área de Auditoria Interna.
(d)
deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório do auditor
independente.
Os auditores externos da Companhia, quando da execução de seus trabalhos de auditoria das demonstrações
financeiras referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, identificaram deficiências e recomendações
em relação aos controles internos da Companhia, sendo todas classificadas como “Outras Deficiências” e
nenhuma classificada como “Deficiência Significativa”. Além disso, nenhum destes apontamentos se refere às
áreas chave de avaliação dos controles internos, representando assim baixo risco para a qualidade das
Demonstrações econômico-financeiras do Grupo.
(e)

comentários dos Diretores sobre as deficiências apontadas no relatório do auditor independente.

A Administração da Companhia concorda com a avaliação dos auditores independentes em relação à ausência
de deficiências significativas no relatório de controles internos referente ao exercício findo em 2020.
A Administração avaliou as recomendações dos auditores independentes e adotou, quando necessário, planos de
ação para endereçar as recomendações dos auditores. No entendimento da Administração da Companhia tais
planos são suficientes para endereçar as recomendações dos auditores independentes.
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(a)
se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e
remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificando, caso positivo:
(i)
os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao perfil e riscos
identificados pelo emissor, informando com que frequência os riscos são reavaliados e as políticas,
procedimentos e as práticas são adaptadas.
A companhia possui o Guia de Conduta do Colaborador devidamente aprovado pelo Conselho de Administração
em reunião realizada em 19 de março de 2021. Este guia se aplica aos conselheiros, diretores, colaboradores e
terceiros (prestadores de serviço, agentes intermediários, e associados).
Em toda etapa de contratação, seja ela de serviços, materiais ou novos colaboradores, faz -se a menção ao
prestador, fornecedor ou colaborador para conhecimento do Guia de Conduta do Colaborador. No caso de novos
colaboradores, os mesmos são treinados e devem assinar um termo de conhecimento. Em outros casos , a cláusula
contratual pertinente ao tema contempla a aplicabilidade do mesmo. É importante salientar que, em ambos os
casos, serão aplicáveis as sanções cabíveis em caso de descumprimento das diretrizes ali impostas, podendo ser
de (i) término de contrato de trabalho por justa causa, (ii) encerramento de contrato de prestação de serviços ou
fornecimento de materiais, (iii) destituição, no caso de violações feitas por conselheiros, (iv) responsabilização
civil e ou criminal, (v) multas ou penalidades legais aplicáveis.
Na Companhia, foi instituído em maio de 2018, pela presidência executiva, o Comitê de Ética, composto por
membros representativos de todas as diretorias executivas. Este Comitê é responsável pela observância e o pelo
cumprimento dos princípios éticos definidos pelas leis nacionais vigentes, pelos documentos internos da
Companhia e seu Guia de Conduta do Colaborador, em quaisquer relações comerciais ou profissionais
estabelecidas pela Companhia.
O Comitê tem as seguintes funções, entre outras que lhe venham a ser designadas pelo Conselho de
Administração e/ou pelo presidente executivo:


Revisar periodicamente e recomendar eventuais alterações ao Guia de Conduta do Colaborador,
condizentes com a realidade da Companhia;



Propor ações para disseminação e cumprimento do Guia de Conduta do Colaborador, de modo a
assegurar sua eficácia e efetividade;



Disseminar os valores e princípios na organização e assegurar que eles sejam cumpridos em todas as
esferas da organização, independentemente do nível hierárquico;



Receber consultas, duvidas e perguntas, analisa-las e promover os devidos esclarecimentos e
orientações;



Decidir sobre casos não abrangidos pelas regras estabelecidas no Guia de Conduta do Colaborador da
Companhia;
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Analisar as eventuais infrações e violações ao Guia de Conduta do Colaborador e/ou às políticas e
procedimentos da Companhia, sejam elas recebidas diretamente do denunciante ou por intermédio dos
demais canais de conduta (canal de denúncia); e



Nos casos de infrações e violações ao Guia de Conduta do Colaborador, políticas e/ou procedimentos da
Companhia, definir as medidas disciplinares e garantir a sua efetiva aplicação independentemente do
nível hierárquico, sem prejuízo das penalidades legais cabíveis.

A Companhia instituiu, em 2019, a Política Anticorrupção, a qual é extensiva a dirigentes, aos colaboradores,
fornecedores e prestadores de serviços. Esta política (i) foi disponibilizada para treinamento a distância “EAD”,
para todos os colaboradores, e (ii) é um dispositivo contratual, onde 100% dos contratos passaram a constar
clausula específica sobre o tema (anticorrupção). Também em 2019, a Companhia instituiu a Política de
Consequências, que define claramente a obrigatoriedade de cumprimento do Programa de Governança
Corporativa e Compliance e suas consequências pela não observância, também disponibilizado para treinamento
a distância “EAD”, para todos os colaboradores.
(ii)
as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da eficiência dos
mecanismos e procedimentos internos de integridade
Atualmente, o departamento responsável por monitorar as deficiências dos mecanismos e procedimentos
internos de integridade é o Comitê de Ética, conjuntamente com a Gerência Corporativa de Controles Internos e
Compliance, contando com apoio permanente do Conselho de Administração e da alta administração da
Companhia.
A área de Auditoria Interna implementada no ano de 2020 realiza testes periódicos visando medir a eficácia dos
controles internos.
O desenho de estrutura organizacional envolvida no monitoramento dos procedimentos internos de integridade
está melhor descrito no 5.3 (b) deste Formulário de Referência.
(iii)

se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando:

 Se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados
e se abrange também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e
associados
O Guia de Conduta do Colaborador se aplica para todos os conselheiros, diretores, colaboradores e terceiros
(prestadores de serviço, agentes intermediários, e associados).
O Guia de Conduta do Colaborador recebeu forte patrocínio, tendo como parte integrante cartas assinadas pelo
presidente do Conselho de Administração e pelo presidente executivo do grupo, endossando e recomendando o
respeito e a aplicação dos seus dispositivos.
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Em 2020, a Companhia promoveu a atualização do Guia de Conduta para colaboradores e elaborou o Guia de
Conduta para Terceiros.
 Se e com que frequência os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados
são treinados em relação ao código de ética ou de conduta e às demais normas relacionadas ao tema
Em toda etapa de contratação, seja ela de serviços, materiais ou novos colaboradores, faz-se a menção para
conhecimento do Guia de Conduta do Colaborador. No caso de novos colaboradores, os mesmos são treinados e
devem assinar um termo de conhecimento, já no momento de sua integração. Em outros casos, a cláusula
contratual pertinente ao tema contempla a aplicabilidade do mesmo. Além disso, a cada alteração no Guia de
Conduta do Colaborador, os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e colaboradores
realizam um novo treinamento para se adequarem às mudanças no guia.
 As sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao assunto,
identificando o documento onde essas sanções estão previstas
As sanções aplicáveis na hipótese de violação ao Guia de Conduta do Colaborador da Companhia estão definidas
e embasadas na Política Interna de Consequências. O desrespeito ao Guia de Conduta, sujeitam a (i) término de
contrato de trabalho por justa causa, (ii) encerramento do contrato de prestação de serviços ou fornecimento de
materiais, (iii) destituição, no caso de violações feitas por conselheiros, (iv) responsabilização civil e/ou criminal,
(v) multas ou penalidades, conforme está descrito no referido Guia, item 1.5 - Medidas de Intervenção, e (vi)
outras medidas disciplinares.
 Órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código de conduta, locais
na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado
A companhia possui o Guia de Conduta do Colaborador devidamente aprovado pelo Conselho de Administração
em reunião realizada em 19 de março de 2021. O Guia de Conduta pode ser encontrado através do endereço
http://ri.hermespardini.com.br e no portal CVM.
(b)

se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo:


Se o canal de denúncia é interno ou se está a cargo de terceiros

A Companhia possui canal de denúncias denominado “Nosso Canal de Conduta”, o qual é terceirizado com a
empresa Deloitte Touche Tohmatsu (“Deloitte”).
 Se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe denúncias somente
de empregados
O Nosso Canal de Conduta é aberto, podendo ser acessado por clientes, colaboradores, fornecedores,
prestadores de serviços, investidores e todos os demais públicos.
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Se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciantes de boa-fé

Toda denúncia poderá ser feita (i) via site, através do canal “Nosso Canal de Conduta”, (ii) via telefone, (iii) via
e-mail, e (iv) via caixa postal, todos estes canais disponibilizados pela empresa terceirizada. A denúncia será
recebida pela equipe da Deloitte Touche Tohmatsu, que irá analisar a denúncia e, caso pertinente, será
disponibilizado o relato, através de ferramenta específica, aos responsáveis da Companhia, conforme matriz
de responsabilidade definida para cada tipo de relato, para que esta seja devidamente investigada. O
denunciante terá a opção de se identificar ou não (anônimo, sigiloso) e, mesmo que opte pela sua identificação,
terá a opção de ter sua identidade revelada ou não à Companhia. Caso negativo, todo o anonimato será
garantido pela Deloitte e em nenhum momento o nome da pessoa envolvida será revelada, conforme
disposição contratual firmada entre a Companhia e a Deloitte. Além da garantia do anonimato, o “Guia de
Conduta do Colaborador”, garante a não retaliação a qualquer colaborador, que de boa-fé faça alguma
denúncia.


Órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias

O órgão responsável pela apuração das denúncias é o Comitê de Ética da Companhia. Constituído por sete
membros representativos de todas as diretorias e escolhidos por embasamentos éticos, conduta ilibada e
históricos comportamentais exemplares.
(c)

se o emissor adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e reestruturação societárias

visando à identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas irregulares nas pessoas jurídicas envolvidas
A companhia realiza processos de Due Diligence, inclusive de Compliance, e que usualmente conta com a
assessoria de escritórios de advocacia e empresas de auditoria de renome e com expertise relevante em projetos
desta natureza, de forma a mitigar os riscos relacionados à eventuais práticas irregulares nas empresas alvo.
(d)
caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção,
detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, ide ntificar as razões
pelas quais o emissor não adotou controles nesse sentido
A Companhia entende que os mecanismos identificados nos itens anteriores são robustos e também destinados
a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública.
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Não obstante à ocorrência da pandemia causada pelo COVID-19, não foram identificadas, no último exercício social,
alterações significativas com relação aos principais riscos da Companhia.

PÁGINA: 77 de 369

Formulário de Referência - 2021 - INSTITUTO HERMES PARDINI S.A.

Versão : 2

5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos

Todas as informações relevantes e pertinentes a este item foram divulgadas nos itens anteriores.
Risco de liquidez
A fim de administrar a liquidez de nosso caixa em moeda local e estrangeira, são estabelecidas hipóteses de futuros
recebimentos e desembolsos, monitorados diariamente por nossa tesouraria. Aplicamos nossos recursos em ativos líquidos.
Além disso, a Companhia está monitorando desde o início a disseminação da pandemia de COVID-19 no Brasil, e o potencial
impacto em suas operações.
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6.1 / 6.2 / 6.4 - Constituição do Emissor, Prazo de Duração E Data de Registro na Cvm

Data de Constituição do Emissor

02/02/1977

Forma de Constituição do Emissor

Constituída sob a forma de sociedade civil por quotas de responsabilidade
limitada e transformada em sociedade por ações em 04/11/2011.

País de Constituição

Brasil

Prazo de Duração

Prazo de Duração Indeterminado

Data de Registro CVM

10/02/2017
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A Companhia foi fundada pelo Dr. Hermes Pardini e constituída em 1977 sob a forma de sociedade civil por quotas de
responsabilidade limitada e transformada em sociedade por ações em 04 de novembro de 2011. Atualmente, a família
Pardini permanece como a principal acionista da Companhia, através dos irmãos Victor Pardini, Regina Pardini e Áurea
Pardini, os quais possuem participação agregada na data de 31 de dezembro de 2020 de 64,7% do capital social da
Companhia. A sede da Companhia está localizada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
Seguindo os avanços do setor médico no Brasil e no mundo, a Companhia iniciou, em 1994, a atividades de anatomia
patológica. Em 1997, a Companhia lançou uma variedade de serviços com foco no Lab-to-Lab, os quais impulsionaram o
crescimento da Companhia nos anos seguintes e, em 1998, foi criado o departamento especializado em genética humana.
Em 2007, a Companhia contratou a Fundação Dom Cabral para elaborar um projeto com o objetivo de fortalecer a
governança corporativa, o qual foi implementado no mesmo período, através da criação do Conselho de Administração da
Companhia.
O ano de 2010 foi fundamental para o crescimento da Companhia, com a inauguração do Núcleo Técnico Operacional
(“NTO”), localizado no Distrito Industrial de Vespasiano, estado de Minas Gerais, a cerca de 16 km do Aeroporto
Internacional de Confins. O NTO da Companhia é considerado por fornecedores relevantes uma das maiores plantas
especializadas em análises clínicas do mundo, reduzindo custos logísticos e aumentando a rapidez e eficiência das análises
de amostras, o que a Companhia acredita conferir importante vantagem competitiva em relação aos serviços de
Laboratório de Referência.
Em 2011, com o objetivo de intensificar a sua estratégia de expansão geográfica e implementar o seu plano de negócios, a
Companhia celebrou acordo de investimento com a GIF Aperana Participações S.A., sucedida pelo GIF IV Fundo de
Investimento e Participações após sua incorporação na Companhia, por meio do qual tornou-se detentor de 30% das ações
de emissão da Companhia.
Com o objetivo de fortalecer a sua presença no segmento de diagnósticos por imagem e análises clínicas na região de Sete
Lagoas, a Companhia constituiu, em 16 de agosto de 2012, a Diagnóstico por Imagem Sete Lagoas Ltda. (“CEMEDI”),
sociedade na qual a Companhia possui 70,0% das quotas representativas de seu capital social.
Em 5 de outubro de 2012, a Companhia adquiriu 70% das ações representativas do capital social da IHP Digimagem
Medicina Diagnóstica S.A. (”Digimagem”), com o objetivo estratégico de entrar no mercado de São Paulo. A Digimagem
possui foco em exames de imagem (US, CT, PET-CT, MRI, medicina nuclear, endoscopia) e também oferece exames de
análises clínicas e vacinas. A participação restante na Digimagem foi adquirida em dezembro de 2016, onde a Companhia
passou a deter, desta forma, 100% do capital social da controlada. Desde o final de 2016, a Companhia adotou a estratégia
de mudança de marca Digimagem para Hermes Pardini, na praça de São Paulo, por entender que o foco desta marca não
deveria ser mais só em imagem mas, também, em Análises Clínicas.
Em seguida, em 7 de dezembro de 2012, a Companhia adquiriu 61% das ações de emissão da Laboratórios Pró Abordagem
Genômica Diagnósticos S.A. (“Progenética”), laboratório com foco em genética baseado no Rio de Janeiro e fundado em
1999. A Progenética foi uma das primeiras instituições a desenvolver exames moleculares de alta complexidade no Brasil e
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possuía experiência em sequenciamento genético, o que possibilitou à Companhia o fortalecimento da sua posição em
oncogenética no mercado do Rio de Janeiro, combinado com uma estrutura logística e comercial capazes de atingir outras
regiões do Brasil. A participação restante na Progenética foi adquirida em dezembro de 2016, onde a Companhia passou a
deter, desta forma, 100% do capital social da controlada.
Em 21 de dezembro de 2012, a Companhia também adquiriu 100% das quotas representativas do capital social da Biocod
Biotecnologia Ltda. (“Biocod”), fundada em 2000 e que atua no segmento de biotecnologia. A Biocod possuía presença
relevante na realização de testes de paternidade na cidade de Belo Horizonte.
Dando continuidade a seus planos de expansão, em 4 julho de 2013, a Companhia adquiriu 80,0% das ações de emissão do
Laboratório Padrão S.A. (“Padrão”), com o objetivo de fortalecer a sua presença na região Centro-Oeste. Fundado em 1985,
o Laboratório Padrão possui liderança de mercado no Estado de Goiás, segundo informações de fontes pagadoras. As
participações restantes no Padrão foram adquiridas em (i) dezembro de 2015, onde foram adquiridos 15% de participação
societária, e (ii) dezembro de 2016, onde foram adquiridos os 5% de participação societária restantes, onde a Companhia
passou a deter, desta forma, 100% do capital social da controlada.
Em 23 julho de 2013, a Companhia adquiriu 71,4% das ações de emissão da Diagpar Holding S.A. (“Diagnóstika”),
controladora direta das sociedades Diagnóstika – Unidade Diagnóstica em Patologia e Citologia Ltda. e Neocode – Patologia
Cirúrgica e Biologia Molecular Ltda. (anteriormente denominada Diagnóstika Plus - Patologia Cirúrgica e Citologia Ltda.),
laboratórios especializados em anatomia patológica fundados em 1984, com sede na cidade de São Paulo, estado de São
Paulo. Esta aquisição atendeu a estratégia da Companhia de possuir um núcleo técnico com grande capacidade técnica e
escala na cidade de São Paulo. A participação restante na Diagnóstika foi adquirida em maio de 2017, onde a Companhia
passou a deter, desta forma, 100% do capital social da controlada.
No ano de 2013, a Companhia fundou (i) o Centro Diferenciado de Diagnósticos por Imagem S.A. – CDDI, sediado em Belo
Horizonte, com o objetivo de realizar exames de imagem de alta complexidade e valor clínico para clientes particulares e
(ii) as companhias HP Importação, Comércio e Locação de Produtos e Equipamentos para Diagnóstico S.A e IHP Comércio
de Produtos para a Saúde S.A., ambas com sede em Belo Horizonte, com o objetivo de distribuir insumos hospitalares para
alguns de seus clientes e realizar a importação direta de alguns produtos. O Centro Diferenciado de Diagnósticos por
Imagem S.A. – CDDI, teve suas atividades descontinuadas em março de 2017.
Entre 2013 e 2015, a Companhia passou por um forte crescimento orgânico, abrindo 50 novas unidades de atendimento,
sendo 32 com a marca “Hermes Pardini”, 3 com a marca “Digimagem” e 15 com a marca “Padrão”.
Em 22 de outubro de 2016, a Companhia adquiriu (i) 100% do capital social da Centro de Medicina Nuclear da Guanabara
Ltda. – CMNG; e (ii) 100% do capital social da Diagnósticos Serviços Médicos Auxiliares Ltda. – DSMA (em conjunto,
“CMNG”), ambas situadas no Rio de Janeiro. Com estas aquisições, a Companhia buscou aumentar sua relevância neste
importante mercado. A aprovação sem restrições da aquisição da CMNG pelo Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (CADE) foi publicada no dia 2 de dezembro de 2016, tendo o fechamento da transação ocorrido em 23 de
dezembro de 2016.
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Em fevereiro de 2017, a Companhia obteve, junto à Comissão de Valores Mobiliários, o seu registro como emissora de
valores mobiliários na categoria “A”, bem como o registro de sua oferta pública inicial de distribuição primária e secundária
de ações ordinárias e obteve também a autorização para listagem e admissão à negociação de suas ações ordinárias no
Novo Mercado da B3.
Em outubro de 2017, a companhia inaugurou uma unidade da marca Pra Você, uma marca voltada ao atendimento de
clientes particulares e que não contam com planos de saúde, oferecendo serviços como consultas médicas, tratamentos e
exames a um preço mais acessível e com a mesma qualidade que é peculiar ao Grupo Pardini. As atividades desta unidade
foram encerradas em julho de 2018.
Como parte da estratégia de aumentar sua presença na praça de Belo Horizonte/MG, a companhia adquiriu, em novembro
de 2017, 100% do capital social do Laboratório de Análises Clínicas Humberto Abrão Ltda. (“Humberto Abrão”), empresa
referência no segmento Premium de análises clínicas e que possui 5 unidades de atendimento em Belo Horizonte. Como
estratégia de fortalecer também sua presença no segmento de imagem, principalmente devido a especialidades como
medicina nuclear, métodos gráficos e cardiologia, a empresa adquiriu, em dezembro de 2017, 100% do capital social da
Ecoar Medicina Diagnóstica Ltda. (“Ecoar”), empresa sediada também em Belo Horizonte, com 3 unidades de atendimento
e quase 30 anos de história.
Também em 2017, concluímos a incorporação de 6 empresas controladas pelo grupo, tais como Centro de Medicina
Nuclear da Guanabara (CMNG), Diagnósticos Serviços Médicos Auxiliares Ltda (Diag), IHP Digimagem Medicina Diagnóstica
S.A (Digimagem), Laboratórios Pro Abordagem Genômica Diagnóstica S.A. (Progenética), Diagpar Holding S.A. (Diagnóstika)
e HP Comércio de Produtos Para a Saúde S.A (Bem Viver) e que fez parte da estratégia da empresa de agregar valor aos
acionistas beneficiando-se do aproveitamento fiscal de mais de R$240,0 milhões de ágio oriundos das aquisições realizadas
pela empresa desde 2012.
Em março de 2018, em Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovada a compra de 51,0% do capital social da Labfar
Pesquisa e Serviços Ltda., cuja razão social foi posteriormente alterada para Toxicologia Pardini Laboratórios S.A. (“Labfar”
ou “Toxicologia Pardini Laboratórios”). O Labfar, com sede na cidade de Belo Horizonte/MG, desenvolve atividades
voltadas à realização de exames toxicológicos com alto grau de especialização, com foco nos testes de detecção de drogas
de abuso, que possibilitam a detecção em um período dilatado de tempo. Na data em que a Companhia adquiriu 51% da
Labfar, foi assinado entre a Companhia e os sócios vendedores um contrato de opção de compra e venda dos 49% restantes
da controlada. Em 01 de outubro de 2019, a Companhia exerceu sua opção de compra e passou, assim, a deter 100% de
sua subsidiária. Em dezembro de 2020, a Sansão Holding S.A., controlada da Companhia, exerceu a opção de compra das
ações de emissão do Labfar, passando a deter 100% do controle desta empresa. Esta transação está alinhada com a
estratégia de organização da estrutura de toxicologia e de fortalecimento do portfólio de exames especializados disponíveis
aos clientes do Pardini.
Em junho de 2018, em Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovada a compra de 100% do capital social da Diagnósticos
Laboratoriais Especializados Ltda. (“DLE”). O DLE, com sede na cidade do Rio de Janeiro/RJ, foi fundado em 1986 e desde
então vem construindo sua reputação nas áreas de genética humana e doenças raras no Brasil. Atua como centro de
referência em exames altamente especializados, com foco em genética molecular, bioquímica genética, triagem neonatal,
investigação laboratorial para erros inatos do metabolismo além de outras doenças raras, sendo pioneiro na implantação
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de diversas técnicas e equipamentos até então indisponíveis no Brasil. A aquisição do DLE faz parte da estratégia da
Companhia de consolidar sua posição no segmento de medicina personalizada, ampliando por meio de aquisições o
portfólio de exames com alto grau de especialização disponíveis aos clientes do Lab-to-Lab.
No dia 27 de fevereiro de 2019, foi assinado o Termo de Fechamento e Primeiro Aditivo ao Contrato de Compra e Venda
de Ações e Outras Avenças com a transferência de 55% do capital social da Sansão Holding S.A. (“Sansão”), cujo principal
ativo é o investimento do total das quotas da antiga sociedade Psychemedics Brasil Exames Toxicológicos Ltda., atualmente
denominada Toxicologia Pardini Ltda. (“Toxicologia Pardini”), que, por sua vez, passou a ser controladora de 100% da PMD
Laboratório de Toxicologia Ltda. Esta aquisição está alinhada com a estratégia da Companhia de consolidar, por meio de
aquisições, sua presença no segmento de toxicologia forense e ampliar o seu portfólio de exames com alto grau de
especialização. Na mesma data em que a Companhia adquiriu 55% da Sansão Holding S.A., a Companhia outorgou aos
proprietários não controladores uma opção para que estes, a seus exclusivos critérios, vendessem à Companhia a totalidade
das ações detidas por eles na Sansão. Na mesma data, os proprietários não controladores outorgaram à Companhia opção
para que esta, a seu exclusivo critério, comprasse a totalidade das ações detidas por eles na Sansão. Em 29 de dezembro
2020, em negociação com parte dos acionistas minoritários, a Companhia obteve a aquisição antecipada da opção de
compra de 454 mil ações, que equivale a 9,1% do total das ações no valor de R$8,3 milhões, totalizando 64,1% de
participação total na Sansão.
Em 15 de outubro de 2019, o Grupo Pardini anunciou o fechamento da aquisição de 100% do Solução Laboratório de
Análises Clínicas S.A. (“Solução”), localizado na cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina. O Solução foi fundado em 2010
e desde então vem atuando na prestação de serviços de laboratório de apoio, oferecendo soluções Lab-to-Lab a clientes
localizados, principalmente, na região Sul do Brasil. Como parte do Grupo Pardini, o Solução irá tornar a prestação de
serviços Lab-to-Lab para a região Sul do Brasil mais eficiente, gerando sinergias operacionais, melhorando o nível dos
serviços prestados e reduzindo o tempo de entrega de resultados aos nossos clientes nesta região.
Em 19 de novembro de 2019, foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária, a incorporação das subsidiárias integrais
Ecoar e Humberto Abrão, além da cisão parcial e versão do acervo cindido à Companhia do DLE. Com a operação a
Companhia pretende simplificar a estrutura organizacional e societária, propiciando, assim, uma redução dos seus custos
operacionais e administrativos, além de integração dos negócios e na geração de sinergias daí decorrentes.
Em 2016, iniciamos o projeto mais ambicioso da Companhia, o “Projeto Enterprise”, a maior planta de automação
laboratorial do mundo. Acreditamos que a tecnologia e a inovação são de extrema relevância para oferecermos alta
qualidade em medicina diagnóstica, transformando o Grupo Pardini numa plataforma de geração de informações clínicas
estratégicas para médicos e pacientes, proporcionando decisões mais precisas e confiáveis. O Projeto foi 100% finalizado
em 2020, trazendo diversos benefícios à Companhia e seus clientes, quais sejam: maior agilidade e segurança no
recebimento de amostras, redução do tempo de liberação de resultados, gestão integrada de todos os núcleos técnicos
através da tecnologia de Command Center, redução de custos, dentre outros. Foi dedicada uma equipe multidisciplinar
utilizando práticas da Indústria 4.0, contribuindo para novas conexões com clientes, pacientes, operadoras de saúde e
hospitais, provendo acesso a uma das melhores tecnologias em medicina diagnóstica do país. O Projeto Enterprise é mais
do que uma plataforma produtiva, é um modelo de inteligência.
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Iniciamos, no mês de outubro de 2020, nosso primeiro NTH (Núcleo Técnico Hospitalar) na cidade de Belo Horizonte. Este
é um projeto que marca a entrada do Grupo Pardini no segmento de Hospitais Premium e de alta especialização com âncora
em oncologia. Não se trata apenas de um laboratório dentro de uma unidade hospitalar, mas também de uma parceria
sólida que envolverá praticamente todas as unidades de negócios da empresa gerando receita, criando sinergias e
estreitando relações junto à classe médica e às Operadoras de Saúde.
Como resultado do planejamento de expansão hoje a Companhia atende, no setor de Laboratório de Referência, mais de
6 mil laboratórios conveniados em cerca de 2 mil cidades. Em relação às Unidades de Atendimento (conforme descritas no
item 7.1 do Formulário de Referência), a Companhia possui 124 Unidades de Atendimento ao Paciente (PSCs), nos estados
de Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro e São Paulo, sendo líder de mercado em Belo Horizonte e Goiânia, onde as
Unidades de Atendimento atendem a mais de 16.000 pacientes todos os dias.
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6.5 - Informações de Pedido de Falência Fundado em Valor Relevante ou de Recuperação
Judicial ou Extrajudicial

Até a data de apresentação deste Formulário de Referência, não houve pedido de falência ou de recuperação judicial ou
extrajudicial da Companhia fundado em valor relevante.
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6.6 - Outras Informações Relevantes

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia entende que todas as informações relevantes foram incluídas nos demais
itens desta Seção 6 do Formulário de Referência.
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(a)

visão geral

Com mais de 60 anos de história, acreditamos que a marca Hermes Pardini tornou-se referência nacional em
termos de qualidade, confiabilidade e excelência operacional, sendo associada a um amplo portfólio de exames
com alta especialização e diversificação, incluindo testes esotéricos, todos processados em nossos núcleos
técnicos e unidades de atendimento. Acreditamos que nossa posição de liderança foi alcançada por meio de
investimentos em tecnologia, pesquisa e desenvolvimento (“P&D”), foco contínuo na satisfação do cliente,
confiabilidade, reconhecimento de marca e em nosso modelo de negócios, o qual nos proporciona economias de
escala por meio de nosso Laboratório Central (Núcleo Técnico Operacional - “NTO”) em Minas Gerais.
Estrategicamente localizado a 16km de distância do aeroporto internacional de Confins, na área metropolitana
de Belo Horizonte, o nosso NTO é uma das maiores plantas especializadas em análises clínicas do mundo, de
acordo com nossos fornecedores. Centraliza a produção de quase 80% dos nossos exames, o que nos permite
manter a alta qualidade e a rapidez de processamento com custos reduzidos e nos proporciona importantes
vantagens competitivas, com maior qualidade e rapidez de processamento e menores custos.
Em 2016, iniciamos o projeto mais ambicioso da Companhia, o “Projeto Enterprise”, a maior planta de automação
laboratorial do mundo. Acreditamos que a tecnologia e a inovação são de extrema relevância para oferecermos
alta qualidade em medicina diagnóstica, transformando o Grupo Pardini numa plataforma de geração de
informações clínicas estratégicas para médicos e pacientes, proporcionando decisões mais precisas e confiáveis.
O projeto foi 100% finalizado em abril de 2020, trazendo diversos benefícios à Companhia e seus clientes, quais
sejam: maior agilidade e segurança no recebimento de amostras, redução do tempo de liberação de resultados,
gestão integrada de todos os núcleos técnicos através da tecnologia de Command Center, redução de custos,
dentre outros. Foi dedicada uma equipe multidisciplinar utilizando práticas da Indústria 4.0, contribuindo para
novas conexões com clientes, pacientes, operadoras de saúde e hospitais, provendo acesso a uma das melhores
tecnologias em medicina diagnóstica do país. O Enterprise é mais do que uma plataforma produtiva, é um modelo
de inteligência.
Atualmente, nosso NTO propicia as seguintes vantagens competitivas: (i) capacidade potencial, com o Projeto
Enterprise, de realizar mais de 160 milhões de testes por ano, que resultam em ganhos de escala e diluição dos
custos operacionais; (ii) oferta de nosso portfólio de produtos, inclusive exames especializados, em todo o
território nacional; e (iii) viabiliza a utilização de equipamentos de alta tecnologia, diluindo o custo fixo por exame.
Em 2010 implementamos de forma pioneira no Brasil a tecnologia Total Lab Automation (“TLA”), por meio do
qual os exames são processados sem nenhuma intervenção humana, o que aumenta de forma significativa a
confiabilidade dos resultados. Com o Projeto Enterprise, o número de exames no NTO processados através desta
tecnologia aumentou de 60% para cerca de 80% em 2020.
Combinamos a operação de nosso NTO com nossos seis NTAs localizados em Belo Horizonte, São Paulo, Rio de
Janeiro, Goiânia e Santa Catarina. Nossos NTAs em Belo Horizonte, Goiânia e Santa Catarina processam testes
comuns, com resultados rápidos e otimização da utilização de nossa capacidade produtiva e nossos NTAs em São
Paulo e Rio de Janeiro, por sua vez, processam, além dos testes comuns, uma gama de exames especializados. A
combinação das vantagens competitivas e rapidez do nosso NTO e NTAs com a especialização dos NTAs das
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marcas DLE e Diagnóstika, nos permite, na nossa visão, fornecer exames, tanto no Lab-to-Lab, quanto no PSC, de
forma eficiente.
Iniciamos, no mês de outubro de 2020, nosso primeiro NTH (Núcleo Técnico Hospitalar) na cidade de Belo
Horizonte. Este é um projeto que marca a entrada do Grupo Pardini no segmento de Hospitais Premium e de alta
especialização com âncora em oncologia. Não se trata apenas de um laboratório dentro de uma unidade
hospitalar, mas também de uma parceria sólida que envolverá praticamente todas as unidades de negócios da
empresa gerando receita, criando sinergias e estreitando relações junto à classe médica e às Operadoras de
Saúde.
No Laboratório de Referência, o tempo médio de chegada das amostras vindas de todo país para o NTO, em 2020,
foi em torno de 17 horas, e após a entrada os exames que são realizados nas áreas totalmente automatizadas
podem ser acessados, com segurança, pela internet, em até 6h. Nas Unidades de Atendimento, cerca de 90% dos
exames podem ser retirados nas unidades ou acessados via internet em até 24h após a coleta.
Com o foco em inovação e agregação de valores para os clientes, foram realizadas desde 2012 grandes aquisições
de laboratórios pelo nosso grupo visando ampliar a variedade de exames para públicos e regiões diferentes.
Concluímos uma joint venture e doze aquisições de laboratórios neste período, expandindo nossas atividades para
quatro estados diferentes, com um alcance atual superior a 16.000 clientes diários por meio de nossa plataforma
de varejo, integrada com nossos NTAs e o NTO. Nossa forte capacidade de executar e integrar novas aquisições,
inclusive por meio da unificação de sistemas, como por exemplo, de tecnologia da informação, financeiro e de
atendimento, bem como nosso amplo conhecimento do setor nos proporciona um significativo controle de nossas
operações, resultando no aumento de nossa receita líquida e redução de custos em curto prazo.
A Hermes Pardini, nossa maior marca em termos de receita líquida, tem um reconhecimento histórico no Lab-toLab e PSC, possuindo uma forte reputação de qualidade e confiabilidade, conforme Mercado Lógica Report, 2013.
Foi premiada por oito anos seguidos (2005 a 2013) e em 2015, 2018 e 2020 como a marca mais lembrada pelos
clientes quando questionados sobre marcas de laboratório de diagnóstico na região metropolitana de Belo
Horizonte pela revista Mercado Comum, através do prêmio Top of Mind, segundo levantamento realizado junto
a clientes. A marca venceu no último ano na categoria “Excelência”, demonstrando confiança e segurança que
passa a seus clientes. A mesma revista premiou em quatro categorias a Hermes Pardini em 2019 com o XI Prêmio
Minas – Desempenho Empresarial – Melhores e Maiores Empresas. A marca é complementada por uma carteira
de marcas locais bem estabelecidas, o que nos permite atender diferentes áreas geográficas e ofertar uma grande
variedade de produtos especializados. Nossa marca Padrão em Goiânia é líder de mercado no segmento devido a
maioria dos beneficiários das operadoras de saúde (ANS) utilizarem as unidades. Nossas marcas no Lab-to-Lab,
Progenética, Diagnóstika e DLE, são altamente respeitadas na comunidade médica em suas áreas de
especialização, que incluem oncogenética, testes genéticos, investigação diagnóstica para erros inatos do
metabolismo, doenças raras e exames de anatomia patológica. Nossa marca Toxicologia Pardini possui presença
relevante no mercado brasileiro de exames toxicológicos de larga janela de detecção, contando com unidades de
coleta credenciadas em quase 300 municípios e uma base de mais 10.000 clientes corporativos.
Investimos, nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 31 de dezembro de 2018 e 2017,
aproximadamente R$1,9 milhão, R$2,8 milhões e R$2,3 milhões, respectivamente, em P&D. Nosso departamento
de P&D utiliza estes investimentos na busca de inovações laboratoriais para nosso portfólio de produtos,
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objetivando qualidade técnica, confiabilidade, economias de escala e aumento de nossas vendas. Nossas recentes
conquistas em P&D incluem o desenvolvimento de novos testes, como, por exemplo, o teste de detecção do
COVID-19, desenvolvido em março de 2020 e os exames relacionados ao vírus Zika, Chikungunya, Mayaro e
Oropouche, para os quais fomos o primeiro laboratório brasileiro a desenvolver um teste molecular capaz de
detectar tais vírus. Adicionalmente, destacamos o desenvolvimento de biomarcadores para classificação de
leucemia aguda, haplótipos, e biópsia líquida para câncer de pulmão por PCR digital. Este último teste apresenta
uma alta sensibilidade e permite a identificação antecipada de mutações oncogênicas e de resistência ao
tratamento antes do aparecimento dos sintomas clínicos.
Acreditamos que nossa equipe de P&D é uma das mais qualificadas do mercado brasileiro de laboratórios
diagnósticos, por ter um know-how adquirido ao longo dos anos e através dos inúmeros testes já lançados e
produção científica. A alta qualificação de nosso corpo de pesquisadores contribui diretamente para os resultados
positivos observados por nosso departamento de P&D. Nossos pesquisadores são reconhecidos pela comunidade
médica, tendo feito publicações científicas em revistas indexadas brasileiras e internacionais tais como Genomics,
Virology Journal, Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, Journal Clinical Neuroscience, British Journal of
Hematology, Journal Stem Cell Research, Therapy e American Journal of Medical Genetics, Clinical Chemistry, PLOS
One & BMC Cancer.
Possuímos uma equipe com grande experiência em exames laboratoriais para diagnósticos, com ampla
experiência de atuação no setor. Nosso Diretor Presidente, Dr. Roberto Santoro, está em nossa Companhia desde
o ano de 2003 e seu alinhamento com nossa estratégia, seu conhecimento, experiência e liderança ajudaram
significativamente nossa trajetória de crescimento. Além de nosso Diretor Presidente, contamos com um
experiente corpo administrativo, com alto conhecimento do nosso mercado de atuação e comprovado histórico
no setor de medicina diagnóstica. Acreditamos estar bem posicionados para continuar a atrair força de trabalho
qualificada.
Além das pesquisas e testes desenvolvidos pela nossa equipe de P&D, acreditamos ser também referência no
setor quando o assunto é inovação.
Dentre as recentes inovações implementadas pela empresa estão:


VR Vacina: desenvolvimento realizado pelo nosso grupo em conjunto com a agência Ogilv, conseguindo
dar a tecnologia de realidade virtual uma utilidade prática, resolvendo um problema comum às crianças:
o medo da agulha. Quando a criança chega a unidades específicas do Pardini para ser vacinada, vai logo
recebendo seus óculos de realidade virtual. Enquanto ela é transportada para um universo lúdico em um
vídeo 360°, o enfermeiro prepara a vacina. Desta forma, há uma sincronização de sinestesia alterando a
percepção de dor e reescrevendo-a como ato de bravura, onde a criança é convidada a salvar o mundo e
para isso é preciso se proteger com toque de fogo no braço que é o local da aplicação da vacina;



Totem de autoatendimento: serviço que possibilita ao cliente a visualização e impressão de resultados,
entrega de material pendente e a consulta de informações de exames. Outra funcionalidade é o préatendimento para clientes que tenham determinados planos de saúde, direcionando o cliente direto para
a realização do exame, sem a necessidade de passar pelo guichê de atendimento. O totem de
autoatendimento é uma novidade no mercado que agiliza o atendimento e chega para agregar valor aos
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serviços da nossa Companhia. Através desse canal de comunicação digital, que combina diversas
tecnologias de interação e conectividade, o cliente tem acesso à informação, assistência interativa e
privacidade que acaba resultando em uma solução de alto impacto;


Painel Nutrigenético: possui um foco na saúde e bem-estar dos nossos clientes, permitindo avaliar o risco
relativo individual do desenvolvimento de algumas condições fisiológicas. Marcadores genéticos (SNPs)
são analisados através de metodologia de Sequenciamento de Nova Geração (NGS) para avaliar a
predisposição a metabolismo lipídico, glicose, obesidade, hipertensão, metabolismo do álcool,
intolerância a lactose, doença celíaca, ação antioxidante e destoxificação, resposta inflamatória,
metabolismo de vitaminas, metabolismo de folato e homocisteína e metabolismos da vitamina D;



Painel Fitness: auxilia o profissional de educação física a delinear estratégias personalizadas para
potencializar o condicionamento físico e boa forma. O teste pode ser realizado por praticantes ou não de
todo tipo de atividade física, e não somente relacionada à musculação e aulas coletivas indoor.



Painel Sport: através deste teste é possível conhecer mais detalhadamente o perfil da resposta do
indivíduo a determinado tipo de esforço ou atividade física, permitindo que o profissional desenvolva
programa de treinamento mis eficaz e direcionado para cada caso, fundamento em parâmetros
científicos.



Projeto Astro: serviço inédito que conecta patologistas do país inteiro e beneficiará toda a cadeia de
saúde. Através da Diagnóstika – uma das empresas do Grupo com expertise em Anatomia Patológica, foi
criada uma rede de conexão entre patologistas de múltiplas especialidades, competências e experiência.
Ancorado na tecnologia, o projeto inovador vai encurtar a distância entre especialistas espalhados por
todo o Brasil com o objetivo de democratizar o acesso ao diagnóstico especializado em anatomia
patológica através da patologia digital.



Drones: A Companhia será parceira da Speedbird Aero no desenvolvimento da logística aérea não
tripulada de amostras biológicas bem como para obter as liberações da Agência Nacional de Aviação Civil
(ANAC), o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA), bem como Vigilâncias Sanitárias Estaduais e Municipais. A parceria vai ao encontro do propósito
da Companhia de oferecer tecnologia em saúde e viabilizar o acesso à medicina diagnóstica para qualquer
pessoa do país, onde quer que ela esteja.



Projeto Guardian: A Companhia implementou em agosto de 2021 o Guardian, modelo produtivo com
tecnologia de automação para detecção de doenças infecciosas por biologia molecular. Trata-se do maior
núcleo de realização testes para detecção de doenças como a Covid-19 no Brasil, preparado para realizar
20 mil testes RT-PCR por dia. O Guardian foi implantado de maneira escalonada desde fevereiro de 2020
e faz parte do Enterprise Lab, maior polo de produção de exames laboratoriais do mundo. São mais de 60
equipamentos dedicados, funcionando 24 horas por dia. O Guardian representa uma nova estratégia de
conexão e automação dos testes de biologia molecular, com as competências core da companhia:
tecnologia, experiência em automação, pesquisa e desenvolvimento e o conhecimento adquirido nos
mais de 60 anos de história.
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Gestão Saúde: Os desdobramentos que a pandemia apresentou mudaram completamente a nossa
realidade, entretanto, o conjunto de soluções que oferecemos foi ampliado, principalmente para apoiar
o retorno seguro das atividades de empresas e trabalhadores. Pensando nisso, desenvolvemos uma
plataforma de relacionamento que oferece soluções integradas e customizadas para atender as
necessidades das empresas, para gerir de maneira eficiente o retorno ao trabalho dos seus colaboradores.
A partir de informações obtidas na etapa de compreensão da demanda e Relatório de Prontidão,
elaboramos a estratégia de atuação e disponibilizamos serviços e ferramentas que podem ser combinados
para contribuir efetivamente com o propósito de levar tecnologia em saúde para os nossos parceiros, de
acordo com os pilares: portfólio completo para testagem diagnóstica, gestão de colaboradores e
enfrentamento de crise, customização e conveniência em coletas.

Ao longo de 2018 a Companhia aumentou a sua presença e dedicação nas atividades de medicina personalizada,
genômica, oncogenética e patologia molecular, reforçando o seu portfólio de serviços especializados. Esse
portfólio tem como características o uso da genética, exposição ambiental e outros dados para definir padrões
individuais. Desta forma, os pacientes com uma determinada doença podem ser divididos em subgrupos,
baseados em características individuais semelhantes, possibilitando ao médico a indicação de um medicamento
e/ou tratamento personalizado, diminuindo riscos secundários. Acreditamos que a Companhia tem um
posicionamento diferenciado para desenvolver estes produtos no seu portfolio, dada a sua presença relevante no
canal de distribuição Lab-to-Lab e suas capacidades de P&D.
A Companhia e suas controladas atuam no setor de saúde, especificamente no segmento de serviços auxiliares
de apoio diagnóstico (“SAD”), prioritariamente no setor privado.
(b)

objeto social

O objeto social da Companhia é a prestação de serviços médicos e odontológicos, laboratoriais de pesquisas,
análises clínicas e auxiliares de complementação diagnóstica e terapêutica, em todas as suas modalidades, tais
como: Citologia, Anatomia Patológica, Patologia Clínica, Radiologia, Mamografia, Ressonância Magnética,
Ultrassonografia, Tomografia Computadorizada e demais estudos e diagnósticos por imagens (com e sem o uso
de radiação ionizante), serviços de diagnóstico por registro gráfico (ECG, EEG e outros exames análogos), Medicina
Veterinária, Genética Humana, Banco de Sangue e serviços de Hemoterapia, Criopreservação de sangue, tecidos,
órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie, terapia celular, atividades de reprodução humana assistida,
vacinação e imunização humana; bem como assessoria, consultoria e treinamento na área da saúde, pesquisa e
desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas, treinamento em desenvolvimento profissional e
gerencial e outras atividades profissionais, científicas e técnicas.
(c)

canais de coleta

A Companhia atua no setor de SAD, através de dois tipos de canais de coleta:


Unidades de Atendimento (PSC): Operamos 124 unidades, nos estados de Minas Gerais, Goiás, São Paulo
e Rio de Janeiro. Somos líderes nos mercados de Minas Gerais (com a marca Hermes Pardini) - conforme
informações fornecidas por nossos clientes e com base em uma análise interna a partir de dados públicos
divulgados pelo Datasus, CNES, ANS e IESS - e Goiás (com a marca Padrão) - devido a maioria dos
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beneficiários das operadoras de saúde (ANS) utilizarem as nossas unidades. Nossas unidades atendem
diretamente aproximadamente 16 mil clientes por dia, oferecendo exames de análise clínica, diagnóstico
por imagem, vacinas, check-up e outros serviços de diagnóstico.


(d)

Laboratório de Referência (Lab-to-Lab): Acreditamos ser líderes de mercado em serviços de Lab-to-Lab
no Brasil. Oferecemos um grande portfólio de exames especializados para outros laboratórios em todo o
território nacional, bem como serviços de consultoria, treinamento e suporte aos nossos clientes.
Operamos principalmente por meio de oito marcas: Hermes Pardini, Progenética, Diagnóstika, Biocod,
DLE, Labfar, Toxicologia Pardini e Solução.
serviços prestados

Dentre os serviços prestados pela Companhia, tanto através das Unidades de Atendimento (PSC) quanto através
do Lab-to-Lab, destacam-se os de diagnóstico por imagem, análises clínicas, anatomia patológica e imunização.


Diagnósticos por Imagem. Os serviços de diagnóstico por imagem são oferecidos predominantemente
para os clientes das Unidades de Atendimento (PSC), e também, em menor escala, no Laboratório de
Referência, na modalidade de tele-radiologia. Tais serviços englobam: (i) ressonância magnética,
tomografia computadorizada, ultrassom, raio-x, densitometria óssea, mamografia, cintilografia, PET-CT
(tomografia computadorizada por emissão de pósitrons), dentre outros; e (ii) os exames de métodos
gráficos, tais quais: eletrocardiograma, holter (monitoração contínua), testes ergométricos e
cardiopulmonares, dentre outros.



Análises Clínicas. Os exames de análises clínicas são oferecidos tanto para nossos clientes diretos, através
das Unidades de Atendimento, quanto para os laboratórios conveniados, no Lab-to-Lab. Tais serviços
consistem na realização de exames laboratoriais, tais como: hemograma, análise de urina e fezes, exames
bioquímicos, análises hormonais, exames toxicológicos, genética especializada, identificação de doenças
sexualmente transmissíveis, dentre outros. O menu de exames comportava em 31 de dezembro de 2020
mais de 8 mil tipos diferentes de exames dentre exames usuais e especializados. Os exames de análise
clínica envolvem a coleta de amostras e posterior análise por profissional habilitado, com o uso de
equipamentos automatizados ou através de técnicas manuais.



Citologia e Anatomia Patológica. Estes exames são oferecidos tanto para nossos clientes diretos, através
das Unidades de Atendimento, quanto para os laboratórios conveniados, no Lab-to-Lab. Neste grupo os
exames correspondem à análise de tecidos ou líquidos corporais. Estes materiais são encaminhados aos
núcleos operacionais para análise por profissionais especializados.



Medicina Personalizada: A Medicina Personalizada é uma nova abordagem mundial e está sendo
disponibilizada no Brasil pelo Grupo Pardini. Pode ser definida como o uso da genética, epigenética,
exposição ambiental e outras variáveis para determinar padrões específicos de pacientes e/ou de
doenças. Possibilita que a classe médica adote uma conduta personalizada na prevenção ou no
tratamento de patologias, auxiliando na utilização de drogas e medicamentos de acordo com o perfil de
cada paciente.
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Toxicologia Forense: A toxicologia forense busca identificar e quantificar os efeitos prejudiciais associados
a produtos tóxicos, envolvendo qualquer substância que possa provocar danos ou produzir alterações no
organismo. É um mercado que vem crescendo ao longo dos últimos anos e, com a aquisição da Toxicologia
Pardini Laboratórios S.A. (antiga Labfar Serviços e Pesquisa Ltda.) e da Toxicologia Pardini Ltda. (antiga
Psychemedics), o Grupo Pardini possui em seu portfolio uma das poucas empresas do Brasil habilitadas a
processar exames de drogas de abuso com larga escala de janela de detecção, voltada principalmente
para atender aprimoramentos na legislação brasileira de trânsito.



Imunização. O procedimento relacionado às vacinas é oferecido exclusivamente aos clientes diretos da
Companhia, através de suas Unidades de Atendimento. Nesse grupo, incluem-se os procedimentos de
aplicação de vacinas com a finalidade de fornecer ao indivíduo uma defesa contra determinadas doenças.
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(a)

interesse público que justificou sua criação

Não aplicável, tendo em vista que a companhia não se enquadra na definição de sociedade de economia mista.
(b)

atuação do emissor em atendimento às políticas públicas, incluindo metas de universalização

Não aplicável, tendo em vista que a companhia não se enquadra na definição de sociedade de economia mista.
(c)

processo de formação de preços e regras aplicáveis à fixação de tarifas

Não aplicável, tendo em vista que a companhia não se enquadra na definição de sociedade de economia mista.
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(a)

produtos e serviços comercializados

A Companhia presta os serviços de diagnóstico por imagem, análises clínicas, anatomia patológica, medicina
personalizada, toxicologia forense e imunização, descritos no item 7.1 deste Formulário de Referência, em seus
canais de coleta (i) Unidades de Atendimento (PSC) e (ii) Laboratório de Referência (Lab-to-Lab).
(i)

unidades de atendimento (“PSC”)

Atendimento direto ao cliente pela Companhia através de suas Unidades de Atendimento, que engloba os serviços
incluídos nas Unidades de Atendimento, conforme descritos no item 7.1 deste Formulário de Referência. A
Companhia atua nas áreas de análises clínicas diretamente, executando os exames através de seu NTO e de seus
NTAs, e na área de diagnósticos por imagem, métodos gráficos e medicina nuclear, na qual os laudos são
realizados por médicos especializados, contratados pela Companhia.
A Companhia atua no setor de PSC através das seguintes marcas: Hermes Pardini, Padrão, CMNG, Ecoar e
Humberto Abrão.
(ii)

laboratório de referência (“Lab-to-Lab”)

Serviços de apoio a laboratórios conveniados em todo o território nacional através de uma grande capilaridade
logística, sistemas de TI integrados, incluindo os exames descritos no item 7.1 deste Formulário de Referência,
através das marcas Hermes Pardini, Diagnóstika, Progenética, Biocod, DLE, Labfar, Toxicologia Pardini e Solução.
Dentre o menu dos exames disponibilizados, a Companhia tem por estratégia oferecer exames de alta
complexidade e testes esotéricos, que usualmente não são oferecidos por laboratórios que atuam em larga escala.
A Companhia consegue oferecer esses exames em escala graças a seu sistema de logística integrado e à eficiência
de seu NTO.
(b)

receita proveniente dos canais de coleta e sua participação na receita líquida da Companhia

100% da receita líquida da Companhia, após deduzidas as eliminações de transações intercompany
correspondentes a operações realizadas entre as empresas do grupo, advém de seus 2 (dois) canais de coleta: (i)
Unidades de Atendimento: e (ii) Laboratório de Referência, cuja representatividade na receita total da Companhia
está demonstrada abaixo:
(Em milhares de reais, exceto %)

31.12.2020

%

31.12.2019

%

31.12.2018

%

Unidades de Atendimento

634.495

42,0%

608.404

44,4%

573.925

47,2%

Laboratório de Referência

875.180

58,0%

763.388

55,6%

642.160

52,8%

1.509.675

100,0%

1.371.792

100,0%

1.216.085

100,0%

-15.663

-1,0%

-18.158

-1,3%

-11.376

-0,9%

1.494.012

99,0%

1.353.634

98,7%

1.204.709

99,1%

Receita líquida de prestação de serviços por unidade de negócios

Receita líquida de prestação de serviços antes de eliminações
Eliminações¹
Receita líquida de prestação de serviços

¹As eliminações referem-se principalmente a transações intercompany e são excluídas para fins do cálculo da receita bruta contábil
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(c)

lucro ou prejuízo resultante dos canais de coleta e sua participação no lucro líquido da Companhia

A Companhia não calcula o lucro ou prejuízo separadamente para cada um dos canais de coleta em que atua.
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(a)

características do processo de produção

Os serviços de auxílio de diagnóstico compreendem a realização de diversas modalidades de exames, objetivando
auxiliar o profissional da saúde na realização de diagnósticos, prevenção, definição prognóstica, monitoramento
e acompanhamento de doenças previamente diagnosticadas ou na análise da possibilidade de desenvolvimento
de doenças futuras.
As atividades desenvolvidas pela Companhia dividem-se, basicamente, nas seguintes áreas: (i) análises clínicas;
(ii) citologia e anatomia patológica; (iii) diagnóstico por imagem e métodos gráficos; e (iv) imunização.
(i)
análises clínicas: Nesse grupo, os exames são provenientes de coleta de sangue, urina, fezes ou outros
fluídos corporais. As amostras colhidas são transportadas, para análise, para um dos núcleos operacionais da
Companhia.
(ii)
citologia e anatomia patológica: Neste grupo os exames correspondem à análise de tecidos ou líquidos
corporais. Estes materiais são encaminhados aos núcleos operacionais para análise por profissionais
especializados.
(iii)
diagnóstico por imagem e métodos gráficos: Nesse grupo, as imagens corporais são captadas por
aparelhos específicos e, por meio da internet ou mídias físicas, são analisadas por uma equipe médica. Os métodos
gráficos correspondem aos exames pelos quais sinais elétricos provenientes de equipamentos são traduzidos em
sinais gráficos e interpretados por médicos. Nesse âmbito, a Companhia disponibiliza também os exames de
medicina nuclear, que são realizados mediante a utilização de substâncias, que, em razão de suas propriedades,
emitem radiação e seus sinais são captados por aparelhos, cujos resultados são interpretados para a emissão de
laudo.
(iv)
imunização: Nesse grupo, incluem-se os procedimentos de aplicação de vacinas com a finalidade de
fornecer ao indivíduo uma defesa contra determinadas doenças.
Os serviços do Laboratório de Referência têm início com o recebimento de solicitação do profissional da área de
saúde para a realização de exames dentro das áreas mencionadas acima. Após a realização dos exames, os
resultados provenientes das análises e/ou procedimentos de imagem ou métodos gráficos são direcionados aos
clientes e/ou ao profissional solicitante.
A produção desses exames depende de: (i) conhecimento médico, técnico e científico; (ii) equipamentos
adequados; (iii) profissionais habilitados; (iv) insumos específicos para cada área de atuação; (v) processos
definidos, (vi) cumprimento à legislação e (vii) controle de qualidade.
O processo de realização dos exames relacionados aos SAD compreende as seguintes etapas:
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1. Informação e preparo do cliente para a realização do exame
É uma etapa de fundamental importância para o correto resultado do exame. Fatores como dieta, atividade
física, jejum, tabagismo, influenciam os resultados de diversos exames. Para que o cliente seja orientado da
melhor maneira possível, a Companhia dispõe de centrais de relacionamento (call centers), sites na internet
e aplicativos, além da própria unidade de atendimento, que fornecem ao cliente informações necessárias
para a realização dos exames.
2. Cadastro, coleta e execução do exame
Os clientes, previamente informados e preparados, comparecem a uma das unidades de atendimento da
Companhia onde é realizado um cadastro contendo informações pessoais básicas e informações clínicas
relevantes. Na sequência, o cliente deve apresentar, caso necessário, a solicitação do profissional da saúde
com descrição dos exames que devem ser coletados e/ou executados.
Existem dois procedimentos distintos, de acordo com o tipo de exame a ser realizado pelo cliente: (i) nos
casos de exames de análises clínicas e anatomia patológica, as amostras são recebidas ou coletadas na
unidade de atendimento e, posteriormente, encaminhadas a uma das unidades de produção da Companhia
para processamento, análise das amostras e liberação dos resultados e (ii) nos casos de exames de imagem
e métodos gráficos, o cliente realiza os exames na unidade de atendimento, com emissão do respectivo
relatório na própria unidade e/ou após análise em uma das centrais de laudo da Companhia.
No caso do Laboratório de Referência, a amostra é colhida pelo laboratório conveniado seguindo orientações
da Companhia, os dados referentes a esta amostra são enviados a Companhia via integração de sistema, que
recolhe a amostra através de sua operação logística e a remete aos laboratórios centrais da Companhia, para
realização do teste.
3. Liberação do laudo (resultado do exame realizado pelo cliente) e sua respectiva entrega ao cliente ou
ao profissional solicitante.
Os exames são realizados de acordo com elevados padrões de qualidade, e tem sua responsabilidade técnica
assegurada na forma da legislação vigente. Todas as pessoas que realizam os exames e elaboram os laudos
são habilitadas para tanto. Após sua elaboração, cada laudo é assinado por um profissional capacitado e
devidamente registrado no conselho profissional competente. Os laudos podem acessados via internet,
retirados nas Unidades de Atendimento, entregues no domicílio do cliente (caso seja assim contratado), ou
enviados ao profissional solicitante.
No caso do Laboratório de Referência, os laudos são publicados no sistema de cada laboratório conveniado
ou podem ser acessados via internet.
Quanto ao parque de equipamentos, a Companhia utiliza equipamentos de última geração, utilizados nos
melhores laboratórios de análises clínicas e imagem.
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4. Recursos
Na área de imagem e métodos gráficos, a Companhia possui, atualmente, equipamentos de ressonância
magnética, tomógrafos, aparelhos de ultrassonografia, mamógrafos, gama câmaras, além de PET CT e
centenas de outros equipamentos relacionados à cardiologia diagnóstica e densitometria, raio-x, dentre
outros.
Para suportar o processo produtivo, a Companhia dispõe de recursos, tecnologia e práticas de gestão e
serviços ao cliente que promovem performance operacional e experiência positiva dos pacientes, onde
destacam-se:
(i)

ocupação otimizada de agendas: centrais de agendamento com atuação receptiva e ativa com foco
na conversão de chamadas em agendamento, visando maximizar o preenchimento de agendas no
curto prazo;

(ii) gestão de filas: sistema que permite monitorar o fluxo de clientes nas unidades de atendimento, o que
permite a redução do tempo de espera para o atendimento.
(iii) serviços digitais: interação constante com paciente durante o ciclo de atendimento através de
plataformas multicanais, desde a marcação, o envio de instruções de preparo, confirmação de
presença e da disponibilidade de resultados que são acessíveis pelo portal do paciente e médico
solicitante ou através de aplicativo;
(iv) acreditação da qualidade e segurança dos pacientes: possuímos certificações e acreditação, como ISO
9001, DICQ e PALC que certificam os processos operacionais que visam à qualidade, segurança dos
pacientes e melhoria contínua;
(v) gestão da satisfação de pacientes: sistema online de gerenciamento da satisfação dos pacientes (Net
Promoter Score – NPS) capaz de medir o grau de satisfação em todas as unidades e em todas as fases
do processo;
(vi) gestão da satisfação dos clientes do Lab-to-Lab: através da metodologia ACSI (American Customer
Satisfaction Index), medindo a satisfação dos clientes do Lab-to-Lab;
(vii) eficiência operacional: Organização da força produtiva e administrativa com aplicação da metodologia
de orçamento base zero e “lean thinking”, para combinar melhoria de índices de eficiência com
qualidade de atendimento;
(viii) qualidade médica: programas permanentes de qualidade com avaliação do desempenho médico e da
qualidade técnica dos laudos aplicado em todas as empresas da Companhia;
(ix) tecnologia da informação: ambiente integrado de aplicações computacionais que cuidam de todo o
processo produtivo da empresa do atendimento ao paciente até o processamento dos resultados (LIS),
atuando em interface com o sistema ERP para suportar as atividades de backoffice, gestão de pessoas
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através do sistema Sênior, gerenciamento de todas as empresas e informações da Companhia via
sistema Business Intelligence – BI e automatização de processos via BPM (Business Project
Management);
(x) gestão total do desempenho: monitoramento permanente do desempenho das operações por meio
de um sistema de BI, num painel central com visualização dos principais indicadores operacionais e
financeiros;
(xi) gestão de recursos e suprimentos: controle geral dos ativos da companhia visando alta disponibilidade
e contratos corporativos de aquisições e insumos, que capturam ganhos de escala pela força de
negociação da Companhia; e
(xii) planejamento estratégico e orçamentário: a Companhia realiza anualmente seu Planejamento
Estratégico que resulta no orçamento e indicadores do exercício seguinte, que são acompanhados de
acordo com a metodologia de balanced score card e utilizados também para avaliar e remunerar de
forma variável as pessoas chave da Companhia.
(b)

características do processo de distribuição

Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia dispunha de 124 Unidades de Atendimento distribuídas entre os
estados de Minas Gerais, Goiás, São Paulo e Rio de Janeiro. Os maiores polos produtivos da Companhia
considerando o volume de exames realizados, estão localizados nos Estados de Minas Gerais e Goiás, com as
marcas Hermes Pardini e Padrão.
As atividades da Companhia e de suas controladas são organizadas por meio das seguintes áreas:
(i)

núcleo técnico operacional

O NTO e os NTAs da Companhia processam as amostras das Unidades de Atendimento e dos laboratórios
conveniados. O NTO está localizado estrategicamente na região metropolitana de Belo Horizonte, em Vespasiano
(a 16 km do aeroporto internacional), e os NTAs estão localizados em São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia e Santa
Catarina. No NTO e NTAs, todos os exames são processados com equipamentos organizados em módulos flexíveis
conectados por esteiras, promovendo maior liberdade de movimentação das amostras clínicas, além de facilitar
a comunicação entre a equipe laboratorial.
O NTO e os NTAs da Companhia possuem alto padrão de qualidade, segurança do trabalho e meio ambiente,
condizentes com os padrões determinados pelos processos de acreditações reconhecidos, tais como Programa
de Acreditação para Laboratórios Clínicos da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica / Medicina Laboratorial
(SBPC/ML), Organização Nacional de Acreditação (ONA), DICQ Sistema Nacional de Acreditação e certificação ISO
9001.
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(ii)

transporte de amostras – atendimento ambulatorial

A Companhia viabiliza o transporte de amostras biológicas e insumos para a realização de exames de análises
clínicas por meio de uma frota de veículos (alugados) devidamente equipados com os kits de segurança e
emergências, conforme legislação. Todas as rotas são estabelecidas de acordo com as características de abertura
e fechamento de cada unidade, respeitando o tempo de estabilidade das amostras.
(iii)

transporte de amostras – laboratório de referência (Lab-to-Lab)

A Companhia realiza o transporte de amostras oriundas de todos os Estados até o NTO para o atendimento a
laboratórios por meio do seu canal de coleta de apoio. Essa atividade, gerenciada diretamente pela Companhia,
conta com o apoio de terceiros que viabilizam centros logísticos, frota de veículos e equipe técnica qualificada,
sempre observando a adequada conservação e transporte das amostras nos termos da legislação vigente. As
amostras são monitoradas pela Companhia durante todo o processo através de sistema de informática dedicado,
que também oferece suporte aos clientes. As equipes de terceiros são devidamente treinadas e preparadas pela
Companhia para o transbordo de cargas e acondicionamento das amostras, conforme as normas da Agencia
Nacional de Transporte Terrestre (“ANTT”), International Air Transport Association (“IATA”) e as autoridades
brasileiras de vigilância sanitária. Em geral, as amostras coletadas são processadas e os resultados são
disponibilizados eletronicamente aos clientes no prazo de 24 a 48 horas a partir da coleta do material,
independente do dia da semana.
(iv)

entrega de resultados

Os resultados dos exames podem ser obtidos pelos clientes nas Unidades de Atendimento, via internet, correio
ou mediante o envio direto ao profissional de saúde solicitante. Os laboratórios centrais da Companhia entregam
em até 24 horas aproximadamente 90% dos resultados dos exames de rotina, podendo tornar essa entrega ainda
mais rápida em situações de emergência.
Os exames de imagem são realizados em Unidades de Atendimento da Companhia e seus resultados geralmente
consistem na imagem gerada, acompanhada de um laudo preparado por profissionais especializados,
devidamente habilitados e capacitados. O prazo de liberação dos resultados depende da complexidade técnica na
geração das imagens, podendo variar entre dois dias úteis até cinco dias úteis.
Para agilizar o recebimento de resultados com alteração que sugira a necessidade de intervenção clínica, a
Companhia conta com um sistema operacional interno, apto a identificar os "resultados críticos", ou seja, os
resultados de exames de análises clínicas ou exames de diagnósticos por imagem que revelem um quadro em que
o paciente precise de cuidados médicos imediatos. Nesses casos, a equipe da Companhia contata o cliente ou o
profissional solicitante o mais breve possível, ao invés de aguardar a retirada dos resultados pelo cliente.
Em determinadas situações, a equipe médica da Companhia entra em contato com os médicos solicitantes para
informar resultados que não são classificados como “crítico”, mas que necessitam de um acompanhamento ou
conduta compartilhada entre laboratório e médico prescritor.

PÁGINA: 101 de 369

Formulário de Referência - 2021 - INSTITUTO HERMES PARDINI S.A.

Versão : 2

7.3 - Informações Sobre Produtos E Serviços Relativos Aos Segmentos Operacionais
(v)

tecnologia de informação

Operacionalmente, as amostras para exames de análises clínicas são identificadas com código de barras, o que
possibilita o fácil rastreamento durante a realização do exame, transporte e seu armazenamento. O sistema de
informações da Companhia permite um controle rigoroso dos processos analíticos, bem como o rastreamento
das amostras, o que torna o processo como um todo muito mais seguro. O sistema centralizado de informação,
utilizado pela Companhia, permite registrar o atendimento aos clientes em todas as Unidades de Atendimento.
O controle de estoque e de insumos necessários para a realização de exames também é centralizado e coordenado
pelo sistema de informação da Companhia. No almoxarifado, a Companhia dispõe de sistemas de controle que
consiste no recebimento, inspeção, armazenamento, separação e distribuição dos insumos para todas as
Unidades de Atendimento, laboratórios conveniados bem como para os núcleos técnicos operacionais (NTO, NTAs
e NTHs), por meio de requisições diárias enviadas aos armazéns da Companhia para atendimento regional. Os
sistemas denominados Warehouse Management System "WMS" e Enterprise Resource Planning “ERP”,
possibilitam à Companhia controlar todos os insumos por meio de uma política de estoque adotada para cada
item. Vale lembrar que o WMS/ERP, contempla o controle de lotes e validades, os quais a Companhia julga
importantes para a rastreabilidade de seus destinos. O WMS/ERP é a base para a Companhia realizar a gestão dos
estoques e o controle do atendimento para realização de seus exames no prazo. O sistema centralizado de
informação utilizado pela Companhia permite registrar o atendimento aos clientes em todas unidades de
atendimento da Companhia.
(vi)

centros de atendimento telefônico (call centers)

A Companhia possui centrais de atendimento telefônico (call centers) nos estados de Minas Gerais e Rio de
Janeiro, para o atendimento de todas as marcas PSC. O cliente pode entrar em contato via telefone, aplicativo
whatsapp, chat, e-mail e redes sociais, de forma a auxiliar no agendamento e informações sobre exames.
Além das referidas centrais de atendimento telefônico (call centers), a Companhia opera uma linha de
atendimento especial, por meio da qual os médicos de sua equipe auxiliam médicos prescritores a analisar e
interpretar os resultados de seus exames.
Em relação ao Lab-to-Lab, oferecemos uma central de Customer Service, que integra todos setores que atendem
a necessidade do cliente para obter maior resolutividade na tratativa de todas solicitações. O Customer Service
possui uma equipe localizada em São Paulo/SP, responsável pelo atendimento de exames de Anatomia Patológica,
uma equipe localizada no Núcleo Técnico Operacional – Vespasiano/MG em sinergia com a área técnica. Além
disso, contamos com um Canal do Cliente, exclusivo da marca DLE. Em 2020, estas equipes foram responsáveis
por cerca de 90% de todas as demandas do cliente do Lab-to-Lab. Além dos consultores, formado por profissionais
de diversas áreas como atendimento, assessoria médica e científica, tecnologia da informação, dentre outros, o
Customer Service conta também com a plataforma digital “My Pardini”, um portal reformulado para uma versão
mais ágil e fácil, mantendo o cliente cada vez mais conectado. Através deste portal, o cliente consegue obter:
Urgência, Recoleta, Comunicação, Rastreabilidade, Back Office, Avisos, Treinamentos, Insumos (Analytics),
Módulo de Gestão, dentre outras.
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(c)

características dos mercados de atuação, em especial:

(i)

participação em cada um dos mercados

A quantificação da participação de mercado da Companhia (market share) é de difícil caracterização devido aos
muitos competidores do setor e do fato de que muitos desses competidores não divulgam informações sobre a
sua respectiva participação no mercado. De acordo com as entidades responsáveis e órgãos de classe como, por
exemplo, a CNES, existiam aproximadamente 27.000 prestadores atuantes no mesmo segmento da Companhia
em dezembro de 2019, conforme última atualização de estatísticas disponível. Também de acordo com os últimos
dados disponíveis sobre gastos dos planos de saúde com apoio a medicina diagnóstica, divulgados pela ANS, a
Companhia possuía cerca de 16% de market share, podendo a chegar a 70% dependendo da região, no mercado
dito “coberto” nas cidades onde atuamos, ou seja, aquele cuja fonte pagadora são as operadoras de saúde nos
municípios onde temos unidades. Entretanto vale ressaltar que não existem meios ou fontes oficiais para analisar
todo o mercado de medicina diagnóstica, incluindo o público e o particular sem cobertura de planos de saúde.
Em relação ao mercado de Laboratório de Referência, a Companhia, (baseada em dados do Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde – CNES, da Base de Dados do Sistema Único de Saúde - DATASUS e em pesquisas
internas) estima possuir uma parte considerável do mercado total de Laboratório de Referência, sendo o restante
do mercado divido em mais de 80 Laboratórios de Referência já mapeados pela Companhia.
(ii)

condições de competição nos mercados

O mercado no qual a Companhia atua é livre para a entrada de qualquer competidor. Contudo, os principais
obstáculos enfrentados pelas sociedades atuantes neste segmento correspondem à aquisição da tecnologia
atualizada e aos procedimentos relacionados ao credenciamento de tais sociedades junto às fontes pagadoras,
como, por exemplo, seguradoras de saúde, cooperativas médicas, dentre outras. O mercado de análises clínicas
tem sofrido mudanças significativas como resultado da aceleração do desenvolvimento tecnológico e da
implementação de novas técnicas e serviços capazes de processar testes diagnósticos com alta precisão, eficiência
e em volumes maiores.
O uso dos recursos da robótica e da computação tem sido um importante diferencial nas estratégias competitivas.
O montante de investimento necessário para a implantação de tais tecnologias aumentou a importância de se
alcançar economias de escala, consequentemente conduzindo o movimento de integração do mercado.
Um dos critérios que aumentam a competitividade da Companhia, em relação aos demais players do mercado, é
o ganho de escala que a Companhia possui em análises clínicas, resultado das sinergias provenientes das
negociações com fornecedores de insumos e do aumento da capacidade da utilização do NTO e os NTAs da
Companhia, em razão do alto volume de exames processados diariamente.
Como uma das líderes no mercado nacional, a Companhia acredita ter vantagens nas condições de negociações
com os principais fornecedores de insumos. Além disso, o ganho de escala permite a obtenção de melhores
indicadores de produtividade na utilização dos equipamentos, mão de obra e área física, processando com
eficiência e baixo custo os exames.
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Adicionalmente, o credenciamento das empresas atuantes no mercado de saúde depende da credibilidade,
qualidade e custo que o prestador pode oferecer como diferenciais às sociedades tomadoras de tais serviços
(fontes pagadoras).
(d)

eventual sazonalidade

O volume de atendimento da Companhia costuma variar no decorrer dos diferentes meses do ano, sem que esta
sazonalidade afete o resultado anual. Os meses de janeiro, fevereiro, julho e dezembro apresentam um volume
menor de atendimento devido aos feriados e férias escolares.
Por outro lado, surtos epidêmicos e comoções da população relacionados à saúde levam a um aumento
considerável de atendimento. Usualmente, os meses de março, agosto e outubro são os que apresentam maior
movimento, em decorrência de maior número de dias úteis.
(e)

principais insumos e matérias primas, informando:

(i)
descrição das relações mantidas com fornecedores, inclusive se estão sujeitas a controle ou
regulamentação governamental, com indicação dos órgãos e da respectiva legislação aplicável
As relações da Companhia com seus fornecedores se dão em bases estritamente comerciais. Os principais
contratos celebrados estão relacionados aos equipamentos empregados nas atividades desempenhadas pela
Companhia, seja na modalidade de compra, aluguel, leasing, comodato ou empréstimo. Nos contratos de
comodato de equipamentos, os reagentes empregados devem ser adquiridos do fornecedor que tem a
propriedade dos respectivos ativos. Adicionalmente, a aquisição de insumos e equipamentos está sujeita à
análise, pela Companhia, dos registros exigidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.
(ii)

eventual dependência de poucos fornecedores

De modo geral, a Companhia possui baixo nível de dependência em relação aos seus fornecedores. Dentre os 10
principais fornecedores estratégicos da Companhia, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, o maior
fornecedor representava cerca de 10% do valor total pago referente à compra de insumos na área de produção.
Em razão disso, tais fornecedores propiciam à Companhia a possibilidade de aquisição de produtos e serviços a
preços de mercado, reduzindo, assim, os eventuais impactos em suas atividades pela ausência ou atraso por parte
de seus fornecedores.
(iii)

eventual volatilidade em seus preços

Os contratos celebrados pela Companhia com os seus fornecedores de insumos são pagos em reais, apesar de
serem negociados em dólar, motivo pelo qual os seus preços podem sofrer variação cambial, ocasionando
significativa volatilidade.
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(a)

montante total de receitas provenientes do cliente

Nos exercícios de 2018, 2019 e 2020 nenhum cliente concentrava uma receita acima de 10%.
(b)

segmentos operacionais afetados pelas receitas provenientes do cliente

Considerando que nos exercícios de 2018, 2019 e 2020 não existia concentração de qualquer cliente superior a 10% da
receita líquida total, acreditamos que nenhum canal de coleta da Companhia é afetado pelas receitas de qualquer dos seus
clientes.
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(a)
necessidade de autorizações governamentais para o exercício das atividades e histórico de relação com
a administração pública para obtenção de tais autorizações:
As empresas do SAD são regidas por uma série de regulamentações, grande parte estabelecida pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária ("ANVISA").
Nos termos da Lei n.º 9.782, de 26 de janeiro de 1999, conforme alterada, cabe à ANVISA:
(i)

coordenar as ações das diversas autoridades responsáveis pela vigilância sanitária em todos os
três níveis de governo;

(ii)

estabelecer normas e executar as políticas e ações relativas à vigilância sanitária em todos os níveis
de governo;

(iii)

autorizar o funcionamento de empresas de fabricação, distribuição e importação de produtos
sujeitos à vigilância e de comercialização de medicamentos;

(iv)

conceder registros de produtos sujeitos à vigilância sanitária;

(v)

conceder e cancelar o certificado de cumprimento de boas práticas de fabricação;

(vi)

atuar e aplicar penalidades em caso de violação da legislação pertinente ou de risco iminente à
saúde;

(vii)

monitorar e auditar os órgãos e entidades estaduais, distrital e municipais que integram o Sistema
Nacional de Vigilância Sanitária; e

(viii)

monitorar a evolução dos preços de medicamentos, equipamentos, componentes, insumos e
serviços de saúde.

Adicionalmente, a ANVISA tem poderes para inspecionar os serviços de saúde, inclusive serviços hospitalares,
terapêuticos e de exames diagnósticos, assim como as instalações físicas, equipamentos, localizações e
procedimentos usados ou empregados na prestação de serviços de saúde, inclusive a disposição de resíduos
decorrentes dessas atividades.
Para os laboratórios de análises clínicas e os postos de coleta, a ANVISA publicou as seguintes Resoluções da
Diretoria Colegiada ("RDC"):
 RDC 50/02 – Dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e
avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde.
 RDC 306/04 - Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de
saúde.
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 RDC 302/05 – Regulamento Técnico para o funcionamento de Laboratórios Clínicos.
 RDC 20/14 – Dispõe sobre – regulamento sanitário para o transporte de material biológico humano.
No âmbito estadual, distrital ou municipal, os departamentos de vigilância sanitária locais (“VISA”) são os
responsáveis pela fiscalização das ações sanitárias, atuando em conjunto ao controle sanitário federal realizado
pela ANVISA, de forma descentralizada. Assim, com o objetivo de eliminar, diminuir ou prevenir possíveis riscos à
saúde humana, é exigido pela VISA que cada estabelecimento que pratique atividades sujeitas ao controle
sanitário obtenha junto a elas seu licenciamento sanitário consistente na emissão de Alvará Sanitário que autoriza
seu funcionamento ou operação, de acordo com a atividade desenvolvida.
O descumprimento das determinações dos regulamentos mencionados acima constitui infração de natureza
sanitária sujeitando o infrator, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil cabíveis, a processo administrativo
e as seguintes penalidades previstas na Lei nº. 6.437, de 20 de agosto de 1977 (“Lei nº 6.437/77”): (i) advertência;
(ii) multa (que pode variar de R$2.000 a R$1,5 milhão); (iii) interdição parcial ou total do estabelecimento; (iv)
cancelamento de autorização para funcionamento da empresa; (v) cancelamento do alvará de licenciamento de
estabelecimento; (vi) intervenção no estabelecimento que receba recursos públicos de qualquer esfera; (vii)
suspensão de propaganda e publicidade, entre outros.
Outra norma relevante para empresas do segmento de SAD é a Resolução do Conselho Nacional do Meio
Ambiente – CONAMA nº 358, de 29 de abril de 2005, que dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos
resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências, a qual foi sancionada pelo Ministério do Meio Ambiente
para validar a Resolução ANVISA nº306, de 7 de dezembro de 2004.
Além disso, o gerenciamento inadequado dos resíduos dos serviços de saúde poderá sujeitar o infrator às
penalidades e sanções previstas na Lei nº. 9.605/1998 (“Lei de Crimes Ambientais”) e no Decreto Federal nº.
6.514/2008, sem prejuízo da reparação dos danos ambientais na esfera civil.
Além da regulamentação sanitária, as atividades de medicina nuclear e radio imuno ensaio desenvolvidas pela
Companhia estão sujeitas ao controle da Comissão Nacional de Energia Nuclear (“CNEN”). Esta autarquia,
vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, atua (i) no licenciamento de instalações nucleares e
radioativas; (ii) na fiscalização de atividades relacionadas à extração e à manipulação de matérias-primas e
minerais de interesse para a área nuclear; (iii) no estabelecimento de normas e regulamentos; (iv) na fiscalização
das condições de proteção radiológica de trabalhadores nas instalações nucleares e radioativas; (v) no
atendimento a solicitações de auxílio, denúncias e emergências envolvendo fontes de radiações ionizantes; (vi)
no desenvolvimento de estudos e na prestação de serviços em metrologia das radiações ionizantes. Qualquer
alteração nas condições das atividades previamente autorizadas deverá ser comunicada à CNEN para análise e
anuência prévia. Também o agente manipulador da fonte radioativa deverá ser credenciado pela comissão para
tal exercício laboral. Na hipótese da realização de atividades nucleares ou radiológicas sem a devida autorização,
a CNEN poderá determinar a suspensão das atividades do estabelecimento, bem como a incapacidade de
obtenção ou renovação das licenças sanitárias.
Ainda, as atividades desempenhadas pela Companhia podem envolver produtos ou substâncias químicas com
propriedades destrutivas, tóxicas, corrosivas, inflamáveis, explosivas, entre outras características, sujeitas ao
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controle, regulação e fiscalização pelo Exército Brasileiro, bem como pelos Departamentos da Polícia Federal e da
Polícia Civil. Por essa razão, todas as pessoas físicas e jurídicas que exercem atividades relacionadas à fabricação,
armazenamento, transformação, embalagem, comercialização, transporte, distribuição, importação e exportação
de produtos ou substâncias químicas controladas são obrigadas a regularizar suas atividades junto aos órgãos
competentes.
Dessa forma, as pessoas jurídicas que desempenhem atividades com produtos químicos controlados devem
requerer as seguintes licenças, a depender da classificação do produto: (i) Certificado de Registro, emitido pelo
Exército Brasileiro; (ii) Certificado de Registro Cadastral e Certificado de Licença de Funcionamento, emitidos pelo
Departamento da Polícia Federal; e (iii) Alvará de Licença e Certificado de Vistoria/Inspeção, emitidos pelo
Departamento da Polícia Civil Estadual.
A operação de um estabelecimento sem os devidos certificados e alvarás supramencionados, bem como qualquer
violação às leis e aos regulamentos relativos ao controle/fiscalização de produtos químicos controlados pelo
Exército Brasileiro, pela Polícia Federal e pela Polícia Civil Estadual, independentemente da imposição de
responsabilidade civil e penal após a conclusão do processo administrativo, poderá sujeitar a Companhia a
sanções administrativas, aplicadas cumulativa ou isoladamente, tais como: (i) advertência; (ii) multa, que pode
variar em cerca de R$2,1 mil a R$1,0 milhão; (iii) apreensão dos produtos; e (iv) suspensão ou cancelamento de
seus alvarás ou certificados.
Tendo em vista que os produtos químicos controlados podem representar riscos para a saúde das pessoas, para
a segurança pública ou para o meio ambiente, o transporte, embarque e expedição de tais produtos sujeitam-se
às regras específicas estabelecidas pela Agência Nacional de Transporte Terrestre (“ANTT”). As regras do
transporte de cargas perigosas estabelecidas pela ANTT se diferenciam, em relação ao transporte de cargas
regulares, por impor obrigações referentes a sinalização e equipagem técnica e operacional dos veículos, que
devem ser compatíveis com os produtos transportados, além de prever normas mais rígidas de inspeção dos
veículos por autoridades governamentais e qualificação específica dos condutores dos veículos.
Também, os estabelecimentos de saúde, incluindo estabelecimentos privados, não vinculados ao SUS, que
executam serviços de patologia clínica, radiologia, terapia renal substitutiva, radioterapia, quimioterapia,
hemoterapia, ressonância magnética, medicina nuclear, radiologia intervencionista e tomografia
computadorizada devem requerer o Cadastramento Nacional de Estabelecimento de Saúde (“CNES”).
Adicionalmente, os Conselhos Profissionais foram criados com a finalidade de orientar, disciplinar e fiscalizar o
exercício de determinadas categorias profissionais. Dessa forma, o registro de empresas e a anotação dos
profissionais legalmente habilitados junto às entidades competentes para a fiscalização do exercício das diversas
profissões são condições obrigatórias ao regular desempenho das atividades empresarias.
Tendo em vista que a Companhia presta serviços de saúde, oferecendo serviços médicos e hospitalares de
diagnóstico e/ou tratamento, serviços de enfermagem e farmacêuticos e serviços técnicos radiológicos, que
fazem uso de radiações e matérias nucleares, para o seu regular exercício deve ser registrada no (i) Conselho
Regional de Medicina (“CRM”); (ii) Conselho Regional de Enfermagem (“COREN”); (iii) Conselho Regional de
Farmácia (“CRF”); (iv) Conselho Regional de Técnicos de Radiologia (“CRTR”); e (v) Conselho Regional de
Biomedicina (“CRBM”); e (vi) Conselho Regional de Biologia (“CRBio”).
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Além do registro de pessoa jurídica junto ao Conselho Profissional competente, é necessário profissional técnico
responsável, dotado de documento intitulado Anotação de Responsabilidade Técnica (“ART”), emitido por
conselho profissional competente.
A Companhia acredita manter relação harmoniosa com os órgãos públicos competentes pela outorga das
autorizações necessárias ao seu funcionamento e desempenho de suas atividades.
De acordo com as exigências legais, a Companhia e suas filiais, em especial todas as centrais de processamento
de amostras, unidades de atendimento, centros de medicinas diagnóstica ou postos de coleta de materiais
humanos, podem estar sujeitas à obtenção das seguintes licenças, autorizações e permissões para o seu
funcionamento a depender da atividade desenvolvida:
 Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, concedida pela Receita Federal do Brasil – RFB;
 Inscrição no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES;
 Certificado de Registro para uso, comércio e transporte de produtos controlados, expedida pelo exército
brasileiro;
 Certificado de Licença de Funcionamento para uso, comércio e transporte de produtos controlados,
expedida pelo departamento de polícia federal;
 Alvará de Licença e Certificado de Vistoria/Inspeção licença de funcionamento para uso, comércio e
transporte de produtos controlados, expedida pelo departamento de polícia civil;
 Licença ambiental expedida pelo órgão ambiental municipal e/ou estadual competente, conforme
aplicável;
 Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais,
conforme aplicável;
 Autorização para operação expedida pela Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN, para fins de
licenciamento de instalações de rádio imuno ensaio;
 Inscrição junto a prefeitura local (“CCM”);
 ART de profissional técnico responsável, emitido por conselho profissional competente para todos os
núcleos técnicos operacionais, unidades hospitalares, unidades de atendimento e centros de medicina
diagnóstica;
 Alvará de funcionamento expedido pela prefeitura local, autorizando o seu funcionamento;
 Alvará Sanitário expedido pela vigilância sanitária local para os estabelecimentos e equipamentos –
quando licenciáveis;
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 Auto de vistoria expedido pelo corpo de bombeiros local; e
 Auto de conclusão da edificação e respectivo projeto aprovado, ambos expedidos pela prefeitura local.
A Companhia possui políticas estabelecidas no seu sistema de gestão para monitorar e gerenciar a documentação
e os procedimentos descritos acima.
(b)
política ambiental da Companhia e custos incorridos para o cumprimento da regulação ambiental e, se
for o caso, de outras práticas ambientais, inclusive a adesão a padrões internacionais de proteção ambiental
A Companhia possui um sistema de gerenciamento ambiental para monitorar e gerenciar o cumprimento das leis
e regulamentos ambientais e o monitoramento é realizado periodicamente, visando o sucesso do processo.
As seguintes políticas adotadas pela Companhia são elaboradas visando a mitigar os impactos ambientais
causados por suas atividades:
(i)

Política de Coleta Seletiva;

(ii)

Política de Gerenciamento de Resíduos;

(iii)

Política para Especificações de Abrigos de Resíduos;

(iv)

Política para o Lançamento de Efluentes;

(v)

Política para o Gerenciamento de Produtos Químicos Controlados; e

(vi)

Política de Requisitos Legais de Meio Ambiente relacionados aos Negócios da Companhia.

Alinhada a boas práticas de sustentabilidade, a Companhia, no desempenho de suas atividades, visa a eliminar ao
máximo os impactos ambientais de suas operações. Sua gestão no aspecto da sustentabilidade está relacionada
não só à mensuração dos resíduos, mas também às normas para sua manipulação, além da adequada utilização
de energia e dos recursos hídricos.
(i)

licenças e autorizações ambientais

A Política Nacional do Meio Ambiente, delineada na Lei Federal nº 6.938/1981, determina que a instalação,
operação, modificação ou ampliação de empreendimentos considerados efetiva ou potencialmente poluidores,
que se utilizem de recursos naturais ou que, de qualquer forma, causem degradação do meio ambiente está
condicionada ao prévio licenciamento ambiental.
Esse procedimento pode ser necessário para as fases de localização, instalação e operação do empreendimento,
sendo, geralmente, composto por 3 (três) estágios subsequentes: Licença Prévia (“LP”), Licença de Instalação
(“LI”) e Licença de Operação (“LO”).
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Ademais, as licenças emitidas precisam ser renovadas periodicamente. No caso das licenças de operação, a
Resolução do CONAMA nº 237/1997 determina que sua renovação deva ser solicitada com antecedência mínima
de 120 dias da expiração de seu prazo de validade, para que esse fique automaticamente prorrogado até a
manifestação definitiva do órgão ambiental competente acerca do pedido de revalidação. Esse prazo pode ser
reduzido em determinados casos licenciados em âmbito municipal, e a ausência de licenças ambientais válidas
pode representar riscos de sanções administrativas, tais como advertências e multas.
Ainda que a maioria das atividades da Companhia, atualmente, possuam certificado de dispensa de licenciamento
ambiental, a Companhia pode eventualmente se deparar com os seguintes cenários: (i) unidades em fase de
regularização do licenciamento ambiental - inclusive em virtude de alterações legislativas que transfiram a
competência estadual, antes enquadrada como dispensa de licença, para os municípios, que passam a exigir a
obtenção da licença -, ou, ainda, (ii) unidades que, por motivos alheios (especialmente relacionados aos entraves
burocráticos da Administração Pública, alterações de procedimentos e de sistemas online de licenciamento), não
formalizaram o pedido de renovação da licença ambiental no prazo legal aplicável de antecedência mínima.
Para os empreendimentos de impacto ambiental regional e demais possibilidades previstas na Lei Complementar
n.º 140/2011, a competência para licenciar é atribuída ao IBAMA. Nos demais casos, com exceção daqueles com
impacto local, cuja competência é municipal, a competência é dos órgãos ambientais estaduais, para a análise das
atividades e emissão de licenças ambientais, bem como a imposição de condições, restrições e medidas de
controle de poluição pertinentes. Para as atividades da Companhia, o licenciamento ambiental se dá, quando
aplicável, em âmbito municipal, e a ausência de licenças ambientais válidas pode representar riscos de sanções
administrativas, tais como advertências e multas.
Além das licenças ambientais, a Companhia também precisa obter para seus estabelecimentos licença municipal
de funcionamento e a aprovação do corpo de bombeiros local, em atendimento a normas municipais e estaduais,
respectivamente.
(ii)

responsabilização ambiental

A responsabilidade ambiental pode ocorrer em três esferas diversas e independentes: (a) administrativa; (b) cível;
e (c) criminal.
Diz-se que as três esferas de responsabilidade mencionadas acima são “diversas e independentes” porque, por
um lado, uma única ação do agente econômico pode gerar-lhe responsabilização ambiental nos três níveis, com
a aplicação de três sanções diversas.
Por outro lado, a ausência de responsabilidade em uma de tais esferas não isenta necessariamente o agente da
responsabilidade nas demais.
a)

Responsabilidade Administrativa

No que se refere à responsabilidade administrativa, toda ação ou omissão que importe na violação de norma de
preservação ao meio ambiente decorrente de culpa ou dolo, independentemente da efetiva ocorrência de dano
ambiental, é considerada infração administrativa ambiental.
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De acordo com a legislação brasileira (Decreto Federal nº. 6.514/2008), as infrações administrativas são punidas
com: advertência; multa simples no valor de até R$50 milhões; multa diária; apreensão dos produtos e
subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza
utilizados na infração; destruição ou inutilização do produto; suspensão de venda e fabricação do produto;
embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas; demolição de obra; suspensão parcial ou total das
atividades; e restritiva de direitos.
b)

Responsabilidade Civil

A responsabilização civil objetiva por danos causados ao meio ambiente e a terceiros está prevista nos artigos 3º,
10 e 14 da Lei Federal nº 6.938/1981, bem como no parágrafo 3º do art. 225 da Constituição Federal de 1988.
A caracterização da responsabilidade civil ambiental como objetiva significa que sua imputação ao agente
econômico depende tão somente da constatação de que uma ação ou omissão sua gerou dano ao meio ambiente
(nexo de causalidade), independentemente da verificação de culpa (negligência, imperícia ou imprudência) ou
dolo do agente. Desta maneira, a responsabilidade civil ambiental é atribuída, em princípio, ao responsável, direta
ou indiretamente, pela atividade causadora de degradação ambiental (art. 3º, IV, da Lei Federal nº 6.938/1981).
Ademais, a responsabilidade civil ambiental é solidária entre os agentes causadores do dano ambiental. De acordo
com a teoria da responsabilidade solidária, um dos agentes poderá responder pelo dano de forma integral,
cabendo-lhe ação de regresso contra os demais causadores do dano, com base nos princípios que regem o direito
ambiental brasileiro.
Dessa forma, tanto as atividades potencialmente poluidoras do meio ambiente desenvolvidas diretamente pela
Companhia, assim como a contratação de terceiros para proceder qualquer serviço em nossos empreendimentos,
incluindo, por exemplo, a supressão de vegetação, a realização de terraplanagens e o tratamento e a destinação
final de resíduos sólidos, não isentam a Companhia de responsabilidade por eventuais danos ambientais causados
pelos terceiros contratados, caso estes não desempenhem suas atividades em conformidade com as normas
ambientais.
Adicionalmente, a Lei de Crimes Ambientais prevê a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica,
relativamente à pessoa jurídica causadora da infração ambiental, sempre que essa for obstáculo ao ressarcimento
dos danos causados ao meio ambiente.
c)

Responsabilidade Criminal

Caso as autoridades competentes comprovem a operação sem as devidas licenças ambientais, poderemos estar
sujeitos ao crime ambiental previsto no art. 60 da Lei Federal nº 9.605/1998 (“Lei de Crimes Ambientais”), punível
com pena de detenção dos diretores ou executivos responsáveis pelo ato, de um a seis meses, ou multa, ou ambas
as penas cumulativamente.
A Lei de Crimes Ambientais prevê, ainda, outros tipos penais como, por exemplo, causar poluição de qualquer
natureza ou danificar vegetação especialmente protegida, sujeitos a sanções penais, tais como:

PÁGINA: 112 de 369

Formulário de Referência - 2021 - INSTITUTO HERMES PARDINI S.A.

Versão : 2

7.5 - Efeitos Relevantes da Regulação Estatal Nas Atividades
 suspensão total ou parcial de atividades do respectivo empreendimento;
 perda de benefícios e incentivos fiscais, a suspensão de financiamentos e proibição para contratar com a
administração pública; e
 aprisionamento dos diretores ou executivos responsáveis pelo ato.
Os diretores, administradores e outras pessoas físicas que atuem como prepostos ou mandatários da Companhia,
e concorram para a prática de crimes ambientais a essa atribuídos, estão também sujeitos, na medida de sua
culpabilidade, a penas restritivas de direitos e privativas de liberdade.
(iii)

certificados de qualidade

A Companhia melhora continuamente os requisitos para o gerenciamento das suas atividades quanto à qualidade,
de acordo com padronizações nacionais.
A título exemplificativo, a Companhia obteve as seguintes certificações:
 ISO 9001
 ISO 17025
 Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos – PALC
 Sistema Nacional de Acreditação – DICQ
Por sua vez, as controladas da Companhia também obtiveram as seguintes certificações relevantes:
 ISO 9001
 ISO 17025
 ONA
 Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos – PALC
 Sistema Nacional de Acreditação – DICQ
(iv)

gerenciamento de resíduos sólidos

Conforme sua composição e características, os resíduos sólidos podem ser classificados em: a) Classe I – perigosos;
b) Classe II A – não inertes; e c) Classe II B – inertes. A periculosidade de um resíduo é definida em função de suas
propriedades físicas, químicas ou infectocontagiosas, e da possibilidade de apresentar risco à saúde pública e/ou
riscos ao meio ambiente, quando manuseado ou destinado de forma inadequada. Alguns resíduos
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potencialmente perigosos, ditos especiais, sofrem regulamentações específicas, tais como, resíduos de serviços
de saúde, pilhas e baterias, lâmpadas fluorescentes e resíduos da construção civil.
O transporte, tratamento e destinação final adequados de um resíduo dependem da classe a que ele pertence e
os planos de gerenciamento de resíduos nesse sentido estão sujeitos à prévia aprovação do órgão ambiental
competente. Vale observar que a atividade de tratamento de resíduos é passível de licenciamento, de maneira
que as empresas contratadas para realizar essa atividade devem demonstrar sua regularidade quanto ao
licenciamento ambiental, sob pena de, inclusive, o gerador de resíduos ser responsabilizado administrativamente,
caso não destine os resíduos para entidade devidamente licenciada, sem prejuízo da responsabilidade civil em
caso de danos ao meio ambiente, à vida e à saúde da população.
Apesar de a Companhia contratar empresas especializadas no descarte de resíduos, ainda permanece responsável
pela cadeia de gerenciamento desses materiais, desde sua geração até a destinação final, sendo responsável
solidária pelos danos ambientais eventualmente causados.
A destinação inadequada, bem como os acidentes decorrentes do transporte de resíduos sólidos, pode causar
danos ao meio ambiente, à vida e à saúde da população e, portanto, ensejar a aplicação de sanções nas esferas
administrativa e penal, além da responsabilidade pela reparação do dano causado na esfera cível. As penalidades
administrativas aplicáveis podem ser: advertência, multa (podendo variar de R$5.000,00 a R$50.000.000,00),
embargo, suspensão de financiamentos e benefícios fiscais, dentre outras.
Os resíduos sólidos gerados pela Companhia são destinados de acordo com a legislação vigente, sendo observadas
todas as normas relativas à sua correta destinação, transporte e descarte em suas unidades. Adicionalmente, a
Companhia observa normas e procedimentos específicos presentes nos Planos de Gerenciamento de Resíduos de
Serviços de Saúde (“PGRSS”), desenvolvidos para as unidades, que definem os procedimentos para coleta,
transporte e destinação final de cada tipo de resíduo, com base na Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA –
RDC nº 306, de 7 de dezembro de 2004 ("Resolução ANVISA – RDC nº 306/04"), na Política Nacional de Resíduos
Sólidos (Lei Federal n.º 12.305/2010), na Resolução CONAMA nº 358, de 29 de abril de 2005, bem como nas
demais disposições das legislações federais, estaduais e municipais aplicáveis.
Os resíduos sólidos gerados nas unidades clínicas, bem como nas Unidades de Atendimento, são destinados
segundo a classificação dos Resíduos de Serviços de Saúde (“RSS”), que consiste no agrupamento dos resíduos
em função dos riscos potenciais à saúde pública e ao meio ambiente, de acordo com a legislação vigente.
Nos PGRSS também são definidos os recipientes próprios para o acondicionamento e a coleta de cada tipo de
resíduo, tais como: (i) lixeiras; (ii) caixas de papelão rígidas para objetos perfurocortantes; (iii) sacos plásticos de
diferentes cores, conforme aplicável; (iv) carro coletor para transporte interno de resíduos infectantes, como
aqueles produzidos nas unidades clínicas; e (v) bombonas para acondicionamento de resíduos químicos. Além
disso, a Companhia observa a obrigatoriedade de utilização de Equipamentos de Proteção Individual (“EPIs”) pelos
colaboradores que possuam qualquer espécie de contato com os resíduos gerados.
As unidades clínicas da Companhia possuem locais próprios para o armazenamento de resíduos comuns,
recicláveis, infectantes e químicos, visando a segregação de acordo com a legislação e a possibilidade de
reciclagem do material.
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Adicionalmente, o PGRSS da Companhia também define procedimentos para manejo, acondicionamento, coleta
interna/externa e disposição final dos resíduos, em observância às preocupações da Companhia em seguir a
legislação aplicável acerca da destinação de resíduos, bem como visando à implementação de práticas de
sustentabilidade.
A Companhia observa a legislação aplicável nos procedimentos utilizados para os resíduos infectantes,
especialmente a Resolução ANVISA – RDC nº 306/04.
Todo o rigor da Companhia com os procedimentos de abrigo, acondicionamento e manejo se repetem também
na mensuração da quantidade de resíduos que gera. Além disso, o treinamento de colaboradores nos laboratórios
centrais e nas Unidades de Atendimento da Companhia também segue um conjunto de normas e procedimentos,
abordando os seguintes aspectos:

(v)

(i)

conhecimento da legislação em vigor;

(ii)

definição, tipo e classificação dos resíduos e o potencial risco destes;

(iii)

sistema de gerenciamento adotado internamente no estabelecimento;

(iv)

formas de reduzir a geração de resíduos;

(v)

conhecimento das responsabilidades e de tarefas;

(vi)

reconhecimento dos símbolos de identificação das classes de resíduos existentes;

(vii)

orientação dos colaboradores quanto ao uso de EPIs; e

(viii)

orientação sobre biossegurança e higiene pessoal e dos ambientes de trabalho.

energia

No que tange o consumo de energia, a Companhia realiza o levantamento das contas de energia de suas Unidades
de Atendimento e laboratórios centrais, para que seja possível identificar quais delas apresentam maior consumo
de energia. São realizadas campanhas com orientação para a redução do consumo de energia visando à
sustentabilidade do negócio.
(vi)

combustíveis

O consumo de combustíveis não é fator significativo nas operações da Companhia, uma vez que a frota de veículos
utilizada para o transporte dos materiais coletados das Unidades de Atendimento para os laboratórios centrais é
locada e/ou terceirizada.
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(vii)

água

Por meio da implantação de procedimento semelhante ao levantamento do consumo de energia de seus
estabelecimentos, a Companhia realiza o levantamento das contas de água de suas Unidades de Atendimento e
laboratórios centrais, para que seja possível identificar quais delas apresentam maior consumo de água. Com base
nos resultados, a Companhia desenvolve projetos para a reutilização nos seus processos produtivos (nos
laboratórios centrais) e a diminuição do consumo, evitando o desperdício.
A maioria das unidades da Companhia não realiza descarte de efluentes em corpos d’água (rio, lagoas, mar, dentre
outros) e nem no solo, utilizando-se de estações de tratamento de efluentes das concessionárias estaduais. A
água utilizada nos laboratórios centrais (efluente) é tratada segundo parâmetros estabelecidos pela Resolução
CONAMA nº 430, de 13 de maio de 2011, para que possa ser descartada.
(c)
dependência de patentes, marcas, licenças, concessões, franquias, contratos de royalties relevantes
para o desenvolvimento das atividades
O registro de marcas, quando concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial ("INPI") tem validade
pelo período de 10 anos. A Companhia poderá em até 12 meses antes ao término do prazo de validade de cada
marca, efetuar requerimento visando à prorrogação dos registros pelo mesmo prazo.
A Companhia possui dependência de suas marcas, uma vez que desempenham um importante papel na
manutenção de sua posição competitiva. Os direitos de propriedade intelectual relevantes da Companhia são as
marcas de suas Unidades de Atendimento e do Laboratório de Referência, quais sejam: (i) “Hermes Pardini”, (ii)
“Padrão”, (iii) “Diagnóstika”, (iv) “Progenética”, (v) “CEMEDI”, (vi) “Ecoar”, (vii) “Humberto Abrão”, (viii) “DLE, (ix)
“Labfar”, (x) “Toxicologia Pardini”, (xi) “Solução” e (xii) Biocod.
O gerenciamento das marcas da Companhia é realizado de forma sistemática, respeitadas as características de
cada marca e a padronização de suas operações e serviços. Para maiores informações, vide item 9.1 deste
Formulário de Referência.
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(a)
receita proveniente dos clientes atribuídos ao país sede da Companhia e sua participação na receita líquida total
da Companhia
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não obtém receitas em outros países que não o Brasil.
(b)
receita proveniente dos clientes atribuídos a cada país estrangeiro e sua participação na receita líquida total da
Companhia
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui atividades operacionais no exterior.
(c)

receita total proveniente de países estrangeiros e sua participação na receita líquida total da Companhia

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui atividades operacionais no exterior.
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Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui atividades operacionais no exterior.
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(a)

se a Companhia divulga informações sociais e ambientais

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não divulga informações socioambientais. Porém, a Companhia informa
que está em processo de compilação informações para publicação de um Relatório de Sustentabilidade ainda em 2021.
(b)

a metodologia seguida na elaboração dessas informações

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não divulga informações socioambientais. Porém, a Companhia informa
que está em processo de compilação informações para publicação de um Relatório de Sustentabilidade ainda em 2021.
(c)

se essas informações são auditadas ou revisadas por entidade independente

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não divulga informações socioambientais. Porém, a Companhia informa
que está em processo de compilação informações para publicação de um Relatório de Sustentabilidade ainda em 2021.
(d)

a página na rede mundial de computadores onde podem ser encontradas essas informações

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não divulga informações socioambientais. Porém, a Companhia informa
que está em processo de compilação informações para publicação de um Relatório de Sustentabilidade ainda em 2021.
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(i)

Logística

A Companhia contrata um fornecedor para a prestação dos serviços de logística de suas operações, como recolhimento,
transporte e entrega de materiais biológicos. O acordo prevê o recolhimento, transporte e entrega de materiais biológicos
pela contratada conforme demanda designada pela Companhia, atendendo tanto a Companhia e suas controladas.
A contratada se obriga a utilizar meios de transportes adequados, garantindo as adequadas condições de conservação,
utilização, limpeza e atendimento à regulamentação sanitária para transporte de material biológico humano.
Adicionalmente, a contratada se responsabiliza pelo acondicionamento adequado dos materiais recolhidos.
Atualmente, o contrato da Companhia com o fornecedor para prestação destes serviços é vigente até março de 2021 e os
valores da contratação são ajustados anualmente entre as partes. Este contrato é considerado relevante para as operações
da Companhia, devido ao elevado volume de amostras concentrado neste fornecedor, representando mais de 90% das
amostras transportadas mensalmente.
(i)

Política de Doação

A área de Responsabilidade Social/DHO é responsável pela análise de solicitações de doações e investimentos advindos de
terceiros. A recepção das doações, desde que dentro dos critérios expostos na Política de Gestão de Doações, pode ser
recebida pelos setores de todo o Grupo Hermes Pardini e devidamente direcionada para o fim proposto.
As solicitações de doações e investimentos podem surgir por fontes diversas (internos: Diretoria Executiva, colaboradores,
mobilização social; externos: instituição filantrópica, escolas, etc.) e devem ser formalizadas através de formulário próprio,
encaminhadas para a área de Responsabilidade Social. Diante da demanda apresentada, será avaliada a viabilidade de
adesão à proposta, considerando disponibilidade de recursos financeiros e/ou de mobilização dos colaboradores através
de campanhas internas. Havendo recursos e interesse de adesão à campanha, é solicitado uma documentação
comprobatória para checar a veracidade dos fatos relacionados aos pedidos de doação.
A instituição beneficiada pode ser acionada para comprovar a regularidade dos documentos apresentados.
As propostas serão avaliadas pela área de Responsabilidade Social junto a Gerência Corporativa de Consultoria Interna. Se
aprovadas, serão encaminhadas para avaliação da Gerência Executiva de DHO e pela Presidência. Havendo a identificação
de conduta indevida no manejo dos recursos doados ou a serem doados, estruturação de campanha que favoreça o conflito
de interesse ou em desacordo com qualquer uma das políticas de Compliance, os envolvidos serão penalizados, pois o
Grupo Hermes Pardini agirá para eliminar qualquer ação que vá denegrir sua reputação.
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8.1 - Negócios Extraordinários

Não aplicável, tendo em vista que não houve nenhuma aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não se
enquadre como operação normal nos negócios da Companhia nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de
2018, 2019 e 2020.
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8.2 - Alterações Significativas na Forma de Condução Dos Negócios do Emissor

Não aplicável, tendo em vista que não houve alterações significativas na forma de condução dos negócios da Companhia
nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018, 2019 e 2020.
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8.3 - Contratos Relevantes Celebrados Pelo Emissor E Suas Controladas Não Diretamente
Relacionados Com Suas Atividades Operacionais

Não aplicável, tendo em vista que não foram celebrados contratos relevantes pela Companhia e/ou suas controladas que
não estejam diretamente relacionados com suas atividades operacionais nos exercícios sociais encerrados em 31 de
dezembro de 2018, 2019 e 2020.
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8.4 - Outras Inf. Relev. - Negócios Extraord.

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia entende que todas as informações relevantes foram incluídas nos demais
itens desta Seção 8 do Formulário de Referência.
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes - Outros
Não existem outros bens do ativo não-circulante que a Companhia julgue relevantes, além dos descritos nos
itens abaixo.
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.a - Ativos Imobilizados
Descrição do bem do ativo imobilizado

País de localização

UF de localização

Município de localização

Tipo de propriedade

Unidade de Atendimento/Cidade Nova

Brasil

MG

Belo Horizonte

Alugada

Unidade de Atendimento/Contagem - Centro

Brasil

MG

Contagem

Alugada

Unidade de Atendimento/Contorno

Brasil

MG

Belo Horizonte

Alugada

CRC/Contorno CRC

Brasil

MG

Belo Horizonte

Alugada

Unidade de Atendimento/Coração Eucarístico

Brasil

MG

Belo Horizonte

Alugada

Unidade de Atendimento/Eldorado I

Brasil

MG

Contagem

Alugada

Unidade de Atendimento/Eldorado II

Brasil

MG

Contagem

Alugada

Unidade de Atendimento (Posto de Coleta)/Fiat

Brasil

MG

Betim

Alugada

Unidade de Atendimento/Floramar

Brasil

MG

Belo Horizonte

Alugada

Unidade de Atendimento/Itaquera

Brasil

SP

São Paulo

Alugada

Unidade de Atendimento/Grajaú

Brasil

MG

Belo Horizonte

Alugada

Unidade de Atendimento/Guarani

Brasil

MG

Belo Horizonte

Alugada

Unidade de Atendimento/Ibirité

Brasil

MG

Ibirité

Alugada

Unidade de Atendimento/Industrial

Brasil

MG

Contagem

Alugada

Unidade de Atendimento/Ipiranga

Brasil

MG

Belo Horizonte

Alugada

Unidade de Atendimento/Justinopólis

Brasil

MG

Belo Horizonte

Alugada

Unidade de Atendimento/Lagoa Santa

Brasil

MG

Lagoa Santa

Alugada

Unidade de Atendimento/Lagoinha

Brasil

MG

Belo Horizonte

Alugada

Unidade de Atendimento/Life Center

Brasil

MG

Belo Horizonte

Alugada

Unidade de Atendimento/Mangabeiras

Brasil

MG

Belo Horizonte

Alugada

Unidade de Atendimento/Milionários

Brasil

MG

Belo Horizonte

Alugada

Unidade de Atendimento/Niquelina

Brasil

MG

Belo Horizonte

Alugada

Unidade de Atendimento/Nova Lima

Brasil

MG

Nova Lima

Alugada

Laboratório/NTO - Vespasiano

Brasil

MG

Vespasiano

Alugada

Unidade de Atendimento/Ouro Preto

Brasil

MG

Belo Horizonte

Alugada

Unidade de Atendimento/Padre Eustáquio

Brasil

MG

Belo Horizonte

Alugada

Unidade de Atendimento/Palmares

Brasil

MG

Belo Horizonte

Alugada

Unidade de Atendimento/Pampulha

Brasil

MG

Belo Horizonte

Alugada

Unidade de Atendimento/Pedro II

Brasil

MG

Belo Horizonte

Alugada

Unidade de Atendimento/Pedro Leopoldo

Brasil

MG

Pedro Leopoldo

Alugada
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.a - Ativos Imobilizados
Descrição do bem do ativo imobilizado

País de localização

UF de localização

Município de localização

Tipo de propriedade

Unidade de Atendimento/Petrolândia

Brasil

MG

Belo Horizonte

Alugada

Unidade de Atendimento/Pio XII

Brasil

MG

Belo Horizonte

Alugada

Unidade de Atendimento/Planalto

Brasil

MG

Belo Horizonte

Alugada

Unidade de Atendimento/Ressaca

Brasil

MG

Belo Horizonte

Alugada

Unidade de Atendimento/Ribeirão das Neves

Brasil

MG

Ribeirão das Neves

Alugada

Unidade de Atendimento/Sabará

Brasil

MG

Sabará

Alugada

Unidade de Atendimento/Santa Amélia

Brasil

MG

Belo Horizonte

Alugada

Unidade de Atendimento/Santa Inês

Brasil

MG

Belo Horizonte

Alugada

Unidade de Atendimento/Santa Luzia II

Brasil

MG

Santa Luzia

Alugada

Unidade de Atendimento/Santa Mônica

Brasil

MG

Belo Horizonte

Alugada

Unidade de Atendimento/Santo Agostinho

Brasil

MG

Belo Horizonte

Alugada

Unidade de Atendimento/São Benedito II

Brasil

MG

Santa Luzia

Alugada

Unidade de Atendimento/São Paulo

Brasil

MG

São Paulo

Alugada

Unidade de Atendimento/Savassi

Brasil

MG

Belo Horizonte

Alugada

Unidade de Atendimento/Sete Lagoas

Brasil

MG

Sete Lagoas

Alugada

Unidade de Atendimento/Samci

Brasil

RJ

Rio de Janeiro

Alugada

Unidade de Atendimento/Tirol

Brasil

MG

Belo Horizonte

Alugada

Unidade de Atendimento/Venda Nova

Brasil

MG

Belo Horizonte

Alugada

Unidade de Atendimento/Vespasiano

Brasil

MG

Vespasiano

Alugada

Administrativo

Brasil

GO

Goiânia

Alugada

Unidade de Atendimento/Aeroporto

Brasil

GO

Goiânia

Alugada

Unidade de Atendimento/Buriti

Brasil

GO

Goiânia

Alugada

Unidade de Atendimento/Caldas Novas

Brasil

GO

Caldas Novas

Alugada

Unidade de Atendimento/Buenos Aires + Miguel Couto

Brasil

RJ

Rio de Janeiro

Alugada

Unidade de Atendimento/Cidade Jardim

Brasil

GO

Goiânia

Alugada

Unidade de Atendimento/Lagoa Santa II

Brasil

MG

Lagoa Santa

Alugada

Unidade de Atendimento/Sete Lagoas II

Brasil

MG

Sete Lagoas

Alugada

Laboratório/DLE

Brasil

RJ

Rio de Janeiro

Alugada

Unidade de Atendimento/Eldorado

Brasil

GO

Goiânia

Alugada

Unidade de Atendimento/Goianésia

Brasil

GO

Goianésia

Alugada
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Unidade de Atendimento/Gravelo

Brasil

GO

Goiânia

Alugada

Unidade de Atendimento/Guanabara

Brasil

GO

Goiânia

Alugada

Unidade de Atendimento/Imagem Sul

Brasil

GO

Goiânia

Alugada

Laboratório/DLE

Brasil

SP

São Paulo

Alugada

Unidade de Atendimento/Jardim América

Brasil

GO

Goiânia

Alugada

Unidade de Atendimento/Marista

Brasil

GO

Goiânia

Alugada

Unidade de Atendimento/Campo Grande I

Brasil

RJ

Rio de Janeiro

Alugada

Unidade de Atendimento/Morada do Sol

Brasil

GO

Goiânia

Alugada

Unidade de Atendimento/Negrão de Lima

Brasil

GO

Goiânia

Alugada

Unidade de Atendimento/Novo Horizonte

Brasil

GO

Goiânia

Alugada

Unidade de Atendimento/Novo Mundo

Brasil

GO

Goiânia

Alugada

Unidade de Atendimento/Paranaíba

Brasil

GO

Goiânia

Alugada

Unidade de Atendimento/Passeio das águas

Brasil

GO

Goiânia

Alugada

Unidade de Atendimento/Pedroso

Brasil

GO

Goiânia

Alugada

Unidade de Atendimento/Piracanjuba

Brasil

GO

Piracanjuba

Alugada

Unidade de Atendimento/Copacabana

Brasil

RJ

Rio de Janeiro

Alugada

Unidade de Atendimento/Cidade Livre

Brasil

GO

Aparecida de Goiânia

Alugada

Unidade de Atendimento/Coimbra

Brasil

GO

Goiânia

Alugada

Unidade de Atendimento/Planalto

Brasil

GO

Goiânia

Alugada

Unidade de Atendimento/Portugal

Brasil

GO

Goiânia

Alugada

Unidade de Atendimento/Redenção

Brasil

GO

Goiânia

Alugada

Unidade de Atendimento/Senador Canedo

Brasil

GO

Senador Canedo

Alugada

Laboratório/ Unidade de Atendimento/Sul

Brasil

GO

Goiânia

Alugada

Unidade de Atendimento/T-1

Brasil

GO

Goiânia

Alugada

Unidade de Atendimento/T-4

Brasil

GO

Goiânia

Alugada

Unidade de Atendimento/T-7

Brasil

GO

Goiânia

Alugada

Unidade de Atendimento/Trindade

Brasil

GO

Trindade

Alugada

Unidade de Atendimento/Madureira

Brasil

RJ

Rio de Janeiro

Alugada

Unidade de Atendimento/Itaim

Brasil

SP

São Paulo

Alugada

Laboratório/Unidade de Atendimento/Santana

Brasil

SP

São Paulo

Alugada

PÁGINA: 128 de 369

Formulário de Referência - 2021 - INSTITUTO HERMES PARDINI S.A.

Versão : 2

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.a - Ativos Imobilizados
Descrição do bem do ativo imobilizado

País de localização

UF de localização

Município de localização

Tipo de propriedade

Unidade de Atendimento/Tatuapé

Brasil

SP

São Paulo

Alugada

Unidade de Atendimento/Campo Grande II

Brasil

RJ

Rio de Janeiro

Alugada

Unidade de Atendimento/Tijuca

Brasil

RJ

Rio de Janeiro

Alugada

Laboratório/Unidade de Atendimento/Orizonti

Brasil

Laboratório/NTH-Fortaleza

Brasil

CE

Fortaleza

Alugada

Unidade de Atendimento/Nova Iguaçu II

Brasil

RJ

Nova Iguaçu

Alugada

Administrativo - Centro

Brasil

RJ

Rio de Janeiro

Alugada

Unidade de Atendimento/Alípio de Melo

Brasil

MG

Belo Horizonte

Alugada

Unidade de Atendimento/Barreiro

Brasil

MG

Belo Horizonte

Alugada

Unidade de Atendimento/Barreiro DI

Brasil

MG

Belo Horizonte

Alugada

Unidade de Atendimento/Barroca

Brasil

MG

Belo Horizonte

Alugada

Unidade de Atendimento/Belvedere

Brasil

MG

Belo Horizonte

Alugada

Unidade de Atendimento/Bernardo Monteiro

Brasil

MG

Belo Horizonte

Alugada

Unidade de Atendimento/Bernardo MonteiroDI

Brasil

MG

Belo Horizonte

Alugada

Unidade de Atendimento/Betânia

Brasil

MG

Belo Horizonte

Alugada

Unidade de Atendimento/Tijuca

Brasil

RJ

Rio de Janeiro

Alugada

Unidade de Atendimento/Betim DI

Brasil

MG

Betim

Alugada

Unidade de Atendimento/Betim I

Brasil

MG

Betim

Alugada

Unidade de Atendimento/Buritis

Brasil

MG

Belo Horizonte

Alugada

Unidade de Atendimento/Ecoar Matriz

Brasil

MG

Belo Horizonte

Alugada

Unidade de Atendimento/Nova Iguaçu

Brasil

RJ

Nova Iguaçu

Alugada

Unidade de Atendimento/Duque de Caxias

Brasil

RJ

Duque de Caxias

Alugada

Unidade de Atendimento/Caeté

Brasil

MG

Caeté

Alugada

Unidade de Atendimento/Caiçara

Brasil

MG

Belo Horizonte

Alugada

Unidade de Atendimento/Ecoar Filial Contorno

Brasil

MG

Belo Horizonte

Alugada

Laboratório/Unidade de Atendimento/Humberto Abrão Matriz

Brasil

MG

Belo Horizonte

Alugada

Unidade de Atendimento/Humberto Abrão Lourdes

Brasil

MG

Belo Horizonte

Alugada

Unidade de Atendimento/Humberto Abrão Cidade Nova

Brasil

MG

Belo Horizonte

Alugada

Unidade de Atendimento/Humberto Abrão Mangabeiras

Brasil

MG

Belo Horizonte

Alugada

Unidade de Atendimento/Humberto Abrão Buritis

Brasil

MG

Belo Horizonte

Alugada

Alugada
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Unidade de Atendimento/Jardim Canadá

Brasil

MG

Nova Lima

Alugada

Laboratório/Toxicologia Pardini

Brasil

MG

Belo Horizonte

Alugada

Laboratório/Diagnóstika

Brasil

RJ

Rio de Janeiro

Alugada

Laboratório/Unidade de Atendimento/Aimorés

Brasil

MG

Belo Horizonte

Alugada

Laboratório/Diagnóstika Matriz

Brasil

SP

São Paulo

Alugada

Unidade de Atendimento/Morumbi

Brasil

SP

São Paulo

Alugada

Unidade de Atendimento (Posto de Coleta)/DLE

Brasil

SP

São Paulo

Alugada

Unidade de Atendimento/Carijós

Brasil

MG

Belo Horizonte

Alugada

Unidade de Atendimento/Castelo

Brasil

MG

Belo Horizonte

Alugada

Unidade de Atendimento/Centro BH

Brasil

MG

Belo Horizonte

Alugada

Unidade de Atendimento/Céu Azul

Brasil

MG

Belo Horizonte

Alugada

Unidade de Atendimento/Cidade Jardim

Brasil

MG

Belo Horizonte

Alugada

Laboratório/Unidade de Atendimento/Jacarepaguá

Brasil

RJ

Rio de Janeiro

Alugada

Unidade de Atendimento/Meier

Brasil

RJ

Rio de Janeiro

Alugada

Unidade de Atendimento/Vila da Penha

Brasil

RJ

Rio de Janeiro

Alugada

Unidade de Atendimento/Alphaville

Brasil

MG

Nova Lima

Alugada

Laboratório/Solução

Brasil

SC

Itajaí

Alugada

Administrativo/Toxicologia Pardini

Brasil

SP

São Paulo

Alugada
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Marcas

Digimagem (Registro
840867808)

08/01/2029

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com alteração
significativa que implique alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro ou (V) declaração de nulidade do registro,
obtida por terceiro. No âmbito judicial, embora as empresas do
Grupo sejam titulares do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que as empresas do Grupo estão violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória

Considerando que o Grupo atua em diversos
segmentos e regiões através de diversas marcas
regionais, os riscos decorrentes da perda de
determinada marca impactará a regional a qual
referida marca está vinculada. A perda de uma de
nossas marcas ocasionará a perda de
reconhecimento e valor percebido por nossos
clientes e, consequentemente, custos adicionais à
regional, em razão da necessidade de
implementação de nova marca, marketing local,
dentre outros custos. A receita do Grupo também
poderá ser afetada em razão da necessidade de
troca de uma marca por outra, dependendo do
contrato existente com as operadoras de planos
de saúde.

Marcas

Neocode (Pedidos de
registro 908389167;
908389361;
908389655)

30/05/2027

(I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo
pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) renúncia do
direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial em relação
aos produtos ou serviços assinalados pela marca; (III)
caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com alteração
significativa que implique alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro ou (V) declaração de nulidade do registro,
obtida por terceiro.No âmbito judicial, embora as empresas do
Grupo sejam titulares do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que as empresas do Grupo estão violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

Considerando que o Grupo atua em diversos
segmentos e regiões através de diversas marcas
regionais, os riscos decorrentes da perda de
determinada marca impactará a regional a qual
referida marca está vinculada. A perda de uma de
nossas marcas ocasionará a perda de
reconhecimento e valor percebido por nossos
clientes e, consequentemente, custos adicionais à
regional, em razão da necessidade de
implementação de nova marca, marketing local,
dentre outros custos. A receita do Grupo também
poderá ser afetada em razão da necessidade de
troca de uma marca por outra, dependendo do
contrato existente com as operadoras de planos
de saúde.
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Marcas

Personna (Registro
911631968;
911632018)

21/08/2028

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com alteração
significativa que implique alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro ou (V) declaração de nulidade do registro,
obtida por terceiro. No âmbito judicial, embora as empresas do
Grupo sejam titulares do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que as empresas do Grupo estão violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

Considerando que o Grupo atua em diversos
segmentos e regiões através de diversas marcas
regionais, os riscos decorrentes da perda de
determinada marca impactará a regional a qual
referida marca está vinculada. A perda de uma de
nossas marcas ocasionará a perda de
reconhecimento e valor percebido por nossos
clientes e, consequentemente, custos adicionais à
regional, em razão da necessidade de
implementação de nova marca, marketing local,
dentre outros custos. A receita do Grupo também
poderá ser afetada em razão da necessidade de
troca de uma marca por outra, dependendo do
contrato existente com as operadoras de planos
de saúde.

Marcas

Biocod (823441660)

05/12/2026

(I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo
pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) renúncia do
direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial em relação
aos produtos ou serviços assinalados pela marca; (III)
caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com alteração
significativa que implique alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro ou (V) declaração de nulidade do registro,
obtida por terceiroNo âmbito judicial, embora as empresas do
Grupo sejam titulares do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que as empresas do Grupo estão violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

Considerando que o Grupo atua em diversos
segmentos e regiões através de diversas marcas
regionais, os riscos decorrentes da perda de
determinada marca impactará a regional a qual
referida marca está vinculada. A perda de uma de
nossas marcas ocasionará a perda de
reconhecimento e valor percebido por nossos
clientes e, consequentemente, custos adicionais à
regional, em razão da necessidade de
implementação de nova marca, marketing local,
dentre outros custos. A receita do Grupo também
poderá ser afetada em razão da necessidade de
troca de uma marca por outra, dependendo do
contrato existente com as operadoras de planos
de saúde.
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Prevent Code (Pedido 30/01/2028
de registro 906000335)

(I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo
pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) renúncia do
direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial em relação
aos produtos ou serviços assinalados pela marca; (III)
caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com alteração
significativa que implique alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro ou (V) declaração de nulidade do registro,
obtida por terceiro.No âmbito judicial, embora as empresas do
Grupo sejam titulares do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que as empresas do Grupo estão violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

Considerando que o Grupo atua em diversos
segmentos e regiões através de diversas marcas
regionais, os riscos decorrentes da perda de
determinada marca impactará a regional a qual
referida marca está vinculada. A perda de uma de
nossas marcas ocasionará a perda de
reconhecimento e valor percebido por nossos
clientes e, consequentemente, custos adicionais à
regional, em razão da necessidade de
implementação de nova marca, marketing local,
dentre outros custos. A receita do Grupo também
poderá ser afetada em razão da necessidade de
troca de uma marca por outra, dependendo do
contrato existente com as operadoras de planos
de saúde.

VetCell (Registro
830623035;
830623043)

(I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo
pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) renúncia do
direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial em relação
aos produtos ou serviços assinalados pela marca; (III)
caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com alteração
significativa que implique alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro ou (V) declaração de nulidade do registro,
obtida por terceiro. No âmbito judicial, embora as empresas do
Grupo sejam titulares do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que as empresas do Grupo estão violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

Considerando que o Grupo atua em diversos
segmentos e regiões através de diversas marcas
regionais, os riscos decorrentes da perda de
determinada marca impactará a regional a qual
referida marca está vinculada. A perda de uma de
nossas marcas ocasionará a perda de
reconhecimento e valor percebido por nossos
clientes e, consequentemente, custos adicionais à
regional, em razão da necessidade de
implementação de nova marca, marketing local,
dentre outros custos. A receita do Grupo também
poderá ser afetada em razão da necessidade de
troca de uma marca por outra, dependendo do
contrato existente com as operadoras de planos
de saúde.

05/03/2023
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Marcas

Diag-Kit (Registro
903717972)

14/10/2024

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com alteração
significativa que implique alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro ou (V) declaração de nulidade do registro,
obtida por terceiro. No âmbito judicial, embora as empresas do
Grupo sejam titulares do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que as empresas do Grupo estão violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

Considerando que o Grupo atua em diversos
segmentos e regiões através de diversas marcas
regionais, os riscos decorrentes da perda de
determinada marca impactará a regional a qual
referida marca está vinculada. A perda de uma de
nossas marcas ocasionará a perda de
reconhecimento e valor percebido por nossos
clientes e, consequentemente, custos adicionais à
regional, em razão da necessidade de
implementação de nova marca, marketing local,
dentre outros custos. A receita do Grupo também
poderá ser afetada em razão da necessidade de
troca de uma marca por outra, dependendo do
contrato existente com as operadoras de planos
de saúde.

Marcas

Padrão - Padrão
Laboratório Clínico
(Registro 814629644)

30/10/2030

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com alteração
significativa que implique alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro ou (V) declaração de nulidade do registro,
obtida por terceiro. No âmbito judicial, embora as empresas do
Grupo sejam titulares do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que as empresas do Grupo estão violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

Considerando que o Grupo atua em diversos
segmentos e regiões através de diversas marcas
regionais, os riscos decorrentes da perda de
determinada marca impactará a regional a qual
referida marca está vinculada. A perda de uma de
nossas marcas ocasionará a perda de
reconhecimento e valor percebido por nossos
clientes e, consequentemente, custos adicionais à
regional, em razão da necessidade de
implementação de nova marca, marketing local,
dentre outros custos. A receita do Grupo também
poderá ser afetada em razão da necessidade de
troca de uma marca por outra, dependendo do
contrato existente com as operadoras de planos
de saúde.

Patentes

Personna Web (Pedido Aguardando exame do Pedidos de registro de patente podem ser indeferidos pelo
de Patente BR
mérito
órgão de registro. De acordo com a legislação brasileira, os
512019001643-2)
direitos relativos à patente, dentre os quais se destaca a
exclusividade, só podem ser exercidos pelo titular após a efetiva
concessão da patente. No entanto, após concedida a patente, o
período da proteção conferida será contado a partir da data de
depósito do pedido.

Caso o pedido de registro de patente seja
indeferido, a invenção desenvolvida pela
Companhia por meio de relevantes investimentos
em P&D não estará protegida e a Companhia não
terá direito exclusivo à sua exploração.
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Marcas

P Padrão Júnior
Laboratório Clínico
(Registro 822401525)

20/06/2026

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com alteração
significativa que implique alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro ou (V) declaração de nulidade do registro,
obtida por terceiro. No âmbito judicial, embora as empresas do
Grupo sejam titulares do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que as empresas do Grupo estão violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

Considerando que o Grupo atua em diversos
segmentos e regiões através de diversas marcas
regionais, os riscos decorrentes da perda de
determinada marca impactará a regional a qual
referida marca está vinculada. A perda de uma de
nossas marcas ocasionará a perda de
reconhecimento e valor percebido por nossos
clientes e, consequentemente, custos adicionais à
regional, em razão da necessidade de
implementação de nova marca, marketing local,
dentre outros custos. A receita do Grupo também
poderá ser afetada em razão da necessidade de
troca de uma marca por outra, dependendo do
contrato existente com as operadoras de planos
de saúde.

Nome de domínio na internet

cmng.com.br

23/04/2022

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados.Ademais, os domínios são
passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

mypardini.com.br

28/05/2021

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

hermespardini.com.br

28/06/2021

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados.Ademais, os domínios são
passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.
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Nome de domínio na internet

grupopardini.com.br

11/03/2021

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

padrao.com.br

06/07/2021

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

progenetica.com.br

24/09/2021

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

diagnostika.med.br

28/06/2021

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.
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Nome de domínio na internet

biocod.com

24/07/2021

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

clinicapravoce.com.br

05/09/2021

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

criovida.com.br

16/09/2021

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Marcas

Hermes Pardini
21/05/2029
(Pedidos de registro
914482831, 914482998
e 914482890)

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com alteração
significativa que implique alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro ou (V) declaração de nulidade do registro,
obtida por terceiro. No âmbito judicial, embora as empresas do
Grupo sejam titulares do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que as empresas do Grupo estão violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

Consequência da perda dos direitos

Considerando que o Grupo atua em diversos
segmentos e regiões através de diversas marcas
regionais, os riscos decorrentes da perda de
determinada marca impactará a regional a qual
referida marca está vinculada. A perda de uma de
nossas marcas ocasionará a perda de
reconhecimento e valor percebido por nossos
clientes e, consequentemente, custos adicionais à
regional, em razão da necessidade de
implementação de nova marca, marketing local,
dentre outros custos. A receita do Grupo também
poderá ser afetada em razão da necessidade de
troca de uma marca por outra, dependendo do
contrato existente com as operadoras de planos
de saúde.
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Marcas

Pardini (Registros
913516430 e
913516228)

19/02/2029

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com alteração
significativa que implique alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro ou (V) declaração de nulidade do registro,
obtida por terceiro. No âmbito judicial, embora as empresas do
Grupo sejam titulares do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que as empresas do Grupo estão violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

Considerando que o Grupo atua em diversos
segmentos e regiões através de diversas marcas
regionais, os riscos decorrentes da perda de
determinada marca impactará a regional a qual
referida marca está vinculada. A perda de uma de
nossas marcas ocasionará a perda de
reconhecimento e valor percebido por nossos
clientes e, consequentemente, custos adicionais à
regional, em razão da necessidade de
implementação de nova marca, marketing local,
dentre outros custos. A receita do Grupo também
poderá ser afetada em razão da necessidade de
troca de uma marca por outra, dependendo do
contrato existente com as operadoras de planos
de saúde.

Marcas

Progenética
Abordagem
Diagnóstica (Registro
830719059)

18/02/2024

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com alteração
significativa que implique alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro ou (V) declaração de nulidade do registro,
obtida por terceiro. No âmbito judicial, embora as empresas do
Grupo sejam titulares do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que as empresas do Grupo estão violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

Considerando que o Grupo atua em diversos
segmentos e regiões através de diversas marcas
regionais, os riscos decorrentes da perda de
determinada marca impactará a regional a qual
referida marca está vinculada. A perda de uma de
nossas marcas ocasionará a perda de
reconhecimento e valor percebido por nossos
clientes e, consequentemente, custos adicionais à
regional, em razão da necessidade de
implementação de nova marca, marketing local,
dentre outros custos. A receita do Grupo também
poderá ser afetada em razão da necessidade de
troca de uma marca por outra, dependendo do
contrato existente com as operadoras de planos
de saúde.
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Marcas

Progenetica Hermes
Pardini Medicina,
Diagnóstica e
Preventiva (Pedido de
registro 910404194)

07/05/2029

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com alteração
significativa que implique alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro ou (V) declaração de nulidade do registro,
obtida por terceiro. No âmbito judicial, embora as empresas do
Grupo sejam titulares do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que as empresas do Grupo estão violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

Considerando que o Grupo atua em diversos
segmentos e regiões através de diversas marcas
regionais, os riscos decorrentes da perda de
determinada marca impactará a regional a qual
referida marca está vinculada. A perda de uma de
nossas marcas ocasionará a perda de
reconhecimento e valor percebido por nossos
clientes e, consequentemente, custos adicionais à
regional, em razão da necessidade de
implementação de nova marca, marketing local,
dentre outros custos. A receita do Grupo também
poderá ser afetada em razão da necessidade de
troca de uma marca por outra, dependendo do
contrato existente com as operadoras de planos
de saúde.

Marcas

Progenetica Hermes
Pardini Medicina,
Diagnóstica e
Preventiva (Registro
840867786)

08/01/2029

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com alteração
significativa que implique alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro ou (V) declaração de nulidade do registro,
obtida por terceiro. No âmbito judicial, embora as empresas do
Grupo sejam titulares do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que as empresas do Grupo estão violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

Considerando que o Grupo atua em diversos
segmentos e regiões através de diversas marcas
regionais, os riscos decorrentes da perda de
determinada marca impactará a regional a qual
referida marca está vinculada. A perda de uma de
nossas marcas ocasionará a perda de
reconhecimento e valor percebido por nossos
clientes e, consequentemente, custos adicionais à
regional, em razão da necessidade de
implementação de nova marca, marketing local,
dentre outros custos. A receita do Grupo também
poderá ser afetada em razão da necessidade de
troca de uma marca por outra, dependendo do
contrato existente com as operadoras de planos
de saúde.

PÁGINA: 139 de 369

Formulário de Referência - 2021 - INSTITUTO HERMES PARDINI S.A.

Versão : 2

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis
Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marcas

Digimagem (Registro
825829860)

17/07/2027

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com alteração
significativa que implique alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro ou (V) declaração de nulidade do registro,
obtida por terceiro. No âmbito judicial, embora as empresas do
Grupo sejam titulares do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que as empresas do Grupo estão violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

Considerando que o Grupo atua em diversos
segmentos e regiões através de diversas marcas
regionais, os riscos decorrentes da perda de
determinada marca impactará a regional a qual
referida marca está vinculada. A perda de uma de
nossas marcas ocasionará a perda de
reconhecimento e valor percebido por nossos
clientes e, consequentemente, custos adicionais à
regional, em razão da necessidade de
implementação de nova marca, marketing local,
dentre outros custos. A receita do Grupo também
poderá ser afetada em razão da necessidade de
troca de uma marca por outra, dependendo do
contrato existente com as operadoras de planos
de saúde.

Marcas

Guanabara (Registro
903514478)

22/07/2024

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com alteração
significativa que implique alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro ou (V) declaração de nulidade do registro,
obtida por terceiro. No âmbito judicial, embora as empresas do
Grupo sejam titulares do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que as empresas do Grupo estão violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

Considerando que o Grupo atua em diversos
segmentos e regiões através de diversas marcas
regionais, os riscos decorrentes da perda de
determinada marca impactará a regional a qual
referida marca está vinculada. A perda de uma de
nossas marcas ocasionará a perda de
reconhecimento e valor percebido por nossos
clientes e, consequentemente, custos adicionais à
regional, em razão da necessidade de
implementação de nova marca, marketing local,
dentre outros custos. A receita do Grupo também
poderá ser afetada em razão da necessidade de
troca de uma marca por outra, dependendo do
contrato existente com as operadoras de planos
de saúde.
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Marcas

Guanabara (Registro
822669080)

09/05/2026

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com alteração
significativa que implique alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro ou (V) declaração de nulidade do registro,
obtida por terceiro. No âmbito judicial, embora as empresas do
Grupo sejam titulares do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que as empresas do Grupo estão violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

Considerando que o Grupo atua em diversos
segmentos e regiões através de diversas marcas
regionais, os riscos decorrentes da perda de
determinada marca impactará a regional a qual
referida marca está vinculada. A perda de uma de
nossas marcas ocasionará a perda de
reconhecimento e valor percebido por nossos
clientes e, consequentemente, custos adicionais à
regional, em razão da necessidade de
implementação de nova marca, marketing local,
dentre outros custos. A receita do Grupo também
poderá ser afetada em razão da necessidade de
troca de uma marca por outra, dependendo do
contrato existente com as operadoras de planos
de saúde.

Marcas

Centro de Medicina
Nuclear da Guanabra
do Rio de Janeiro
(Registro 822614898)

26/09/2026

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com alteração
significativa que implique alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro ou (V) declaração de nulidade do registro,
obtida por terceiro. No âmbito judicial, embora as empresas do
Grupo sejam titulares do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que as empresas do Grupo estão violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

Considerando que o Grupo atua em diversos
segmentos e regiões através de diversas marcas
regionais, os riscos decorrentes da perda de
determinada marca impactará a regional a qual
referida marca está vinculada. A perda de uma de
nossas marcas ocasionará a perda de
reconhecimento e valor percebido por nossos
clientes e, consequentemente, custos adicionais à
regional, em razão da necessidade de
implementação de nova marca, marketing local,
dentre outros custos. A receita do Grupo também
poderá ser afetada em razão da necessidade de
troca de uma marca por outra, dependendo do
contrato existente com as operadoras de planos
de saúde.

Patentes

Sax (Pedido de Patente Aguardando exame do Pedidos de registro de patente podem ser indeferidos pelo
12646-1)
mérito
órgão de registro. De acordo com a legislação brasileira, os
direitos relativos à patente, dentre os quais se destaca a
exclusividade, só podem ser exercidos pelo titular após a efetiva
concessão da patente. No entanto, após concedida a patente, o
período da proteção conferida será contado a partir da data de
depósito do pedido.

Caso o pedido de registro de patente seja
indeferido, a invenção desenvolvida pela
Companhia por meio de relevantes investimentos
em P&D não estará protegida e a Companhia não
terá direito exclusivo à sua exploração.
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Marcas

Guanabara Esportes
(Registro 903514290)

22/07/2024

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com alteração
significativa que implique alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro ou (V) declaração de nulidade do registro,
obtida por terceiro. No âmbito judicial, embora as empresas do
Grupo sejam titulares do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que as empresas do Grupo estão violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

Considerando que o Grupo atua em diversos
segmentos e regiões através de diversas marcas
regionais, os riscos decorrentes da perda de
determinada marca impactará a regional a qual
referida marca está vinculada. A perda de uma de
nossas marcas ocasionará a perda de
reconhecimento e valor percebido por nossos
clientes e, consequentemente, custos adicionais à
regional, em razão da necessidade de
implementação de nova marca, marketing local,
dentre outros custos. A receita do Grupo também
poderá ser afetada em razão da necessidade de
troca de uma marca por outra, dependendo do
contrato existente com as operadoras de planos
de saúde.

Patentes

Biomarcadores para
Aguardando exame do
classificação de
mérito
leucemias agudas
(Pedido de Patente BR
102015007391-7)

Pedidos de registro de patente podem ser indeferidos pelo
órgão de registro. De acordo com a legislação brasileira, os
direitos relativos à patente, dentre os quais se destaca a
exclusividade, só podem ser exercidos pelo titular após a efetiva
concessão da patente. No entanto, após concedida a patente, o
período da proteção conferida será contado a partir da data de
depósito do pedido.

Caso o pedido de registro de patente seja
indeferido, a invenção desenvolvida pela
Companhia por meio de relevantes investimentos
em P&D não estará protegida e a Companhia não
terá direito exclusivo à sua exploração.

Patentes

Pedido de Patente BR
102018009150-6

Aguardando exame do Pedidos de registro de patente podem ser indeferidos pelo
mérito
órgão de registro. De acordo com a legislação brasileira, os
direitos relativos à patente, dentre os quais se destaca a
exclusividade, só podem ser exercidos pelo titular após a efetiva
concessão da patente. No entanto, após concedida a patente, o
período da proteção conferida será contado a partir da data de
depósito do pedido.

Caso o pedido de registro de patente seja
indeferido, a invenção desenvolvida pela
Companhia por meio de relevantes investimentos
em P&D não estará protegida e a Companhia não
terá direito exclusivo à sua exploração.

Patentes

Biomarcadores para
Aguardando exame do
classificação de
mérito
leucemias agudas
(Pedido de Patente
PCT BR 2015/000049)

Pedidos de registro de patente podem ser indeferidos pelo
órgão de registro. De acordo com a legislação brasileira, os
direitos relativos à patente, dentre os quais se destaca a
exclusividade, só podem ser exercidos pelo titular após a efetiva
concessão da patente. No entanto, após concedida a patente, o
período da proteção conferida será contado a partir da data de
depósito do pedido.

Caso o pedido de registro de patente seja
indeferido, a invenção desenvolvida pela
Companhia por meio de relevantes investimentos
em P&D não estará protegida e a Companhia não
terá direito exclusivo à sua exploração.
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Marcas

CDDI Centro de
Diagnóstico por
Imagem Hermes
Pardini Medicina
Diagnóstica e
Preventiva (Pedido de
re

07/05/2029

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com alteração
significativa que implique alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro ou (V) declaração de nulidade do registro,
obtida por terceiro. No âmbito judicial, embora as empresas do
Grupo sejam titulares do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que as empresas do Grupo estão violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

Considerando que o Grupo atua em diversos
segmentos e regiões através de diversas marcas
regionais, os riscos decorrentes da perda de
determinada marca impactará a regional a qual
referida marca está vinculada. A perda de uma de
nossas marcas ocasionará a perda de
reconhecimento e valor percebido por nossos
clientes e, consequentemente, custos adicionais à
regional, em razão da necessidade de
implementação de nova marca, marketing local,
dentre outros custos. A receita do Grupo também
poderá ser afetada em razão da necessidade de
troca de uma marca por outra, dependendo do
contrato existente com as operadoras de planos
de saúde.

Marcas

Diagnostika (Registro
817684980)

02/07/2026

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com alteração
significativa que implique alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro ou (V) declaração de nulidade do registro,
obtida por terceiro. No âmbito judicial, embora as empresas do
Grupo sejam titulares do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que as empresas do Grupo estão violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

Considerando que o Grupo atua em diversos
segmentos e regiões através de diversas marcas
regionais, os riscos decorrentes da perda de
determinada marca impactará a regional a qual
referida marca está vinculada. A perda de uma de
nossas marcas ocasionará a perda de
reconhecimento e valor percebido por nossos
clientes e, consequentemente, custos adicionais à
regional, em razão da necessidade de
implementação de nova marca, marketing local,
dentre outros custos. A receita do Grupo também
poderá ser afetada em razão da necessidade de
troca de uma marca por outra, dependendo do
contrato existente com as operadoras de planos
de saúde.
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Marcas

Diag-Kit (Registro
820836672)

05/06/2031

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com alteração
significativa que implique alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro ou (V) declaração de nulidade do registro,
obtida por terceiro. No âmbito judicial, embora as empresas do
Grupo sejam titulares do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que as empresas do Grupo estão violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

Considerando que o Grupo atua em diversos
segmentos e regiões através de diversas marcas
regionais, os riscos decorrentes da perda de
determinada marca impactará a regional a qual
referida marca está vinculada. A perda de uma de
nossas marcas ocasionará a perda de
reconhecimento e valor percebido por nossos
clientes e, consequentemente, custos adicionais à
regional, em razão da necessidade de
implementação de nova marca, marketing local,
dentre outros custos. A receita do Grupo também
poderá ser afetada em razão da necessidade de
troca de uma marca por outra, dependendo do
contrato existente com as operadoras de planos
de saúde.

Nome de domínio na internet

digimagem.com

26/06/2021

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

dle.com.br

13/04/2025

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Patentes

BER – Boletim
Aguardando exame do
Eletrônico do
mérito
Recolhimento e do
Módulo Logístico
(Pedido de Patente BR
512017000701-2)

Pedidos de registro de patente podem ser indeferidos pelo
órgão de registro. De acordo com a legislação brasileira, os
direitos relativos à patente, dentre os quais se destaca a
exclusividade, só podem ser exercidos pelo titular após a efetiva
concessão da patente. No entanto, após concedida a patente, o
período da proteção conferida será contado a partir da data de
depósito do pedido.

Caso o pedido de registro de patente seja
indeferido, a invenção desenvolvida pela
Companhia por meio de relevantes investimentos
em P&D não estará protegida e a Companhia não
terá direito exclusivo à sua exploração.
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Patentes

SGP – Sistema de
Gerenciamento de
Projeto (Pedido de
Patente BR
512015000490-5)

Aguardando exame do Pedidos de registro de patente podem ser indeferidos pelo
mérito
órgão de registro. De acordo com a legislação brasileira, os
direitos relativos à patente, dentre os quais se destaca a
exclusividade, só podem ser exercidos pelo titular após a efetiva
concessão da patente. No entanto, após concedida a patente, o
período da proteção conferida será contado a partir da data de
depósito do pedido.

Nome de domínio na internet

dumontempreendiment 15/03/2027
os.com.br

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

ecoar.com.br

23/07/2022

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

exameemcasa.com.br

11/12/2025

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Caso o pedido de registro de patente seja
indeferido, a invenção desenvolvida pela
Companhia por meio de relevantes investimentos
em P&D não estará protegida e a Companhia não
terá direito exclusivo à sua exploração
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Marcas

Isklera Inteligência
Artificial Conectada a
Saúde (pedido de
registro 920161715,
920161944 e 9201621

Aguardando exame do Pedidos de registro de marca podem ser indeferidos pelo INPI.
mérito
De acordo com a legislação brasileira, o uso exclusivo de uma
marca para distinguir produtos ou serviços em todo o território
nacional, com a prerrogativa de impedir quaisquer terceiros não
autorizados de utilizá-la, somente é assegurado ao titular do
registro validamente concedido pelo INPI. Contudo, a Lei de
Propriedade Industrial confere o direito de precedência de
registro sobre outras marcas idênticas ou semelhantes e ainda o
direito de zelar pela integridade material e reputação da marca,
mesmo antes de concedido o registro pelo INPI, a quem utilize
determinada marca há pelo menos 6 (seis) meses.

Nome de domínio na internet

habrao.com.br

02/07/2022

Patentes

ASCI – Advanced
Aguardando exame do
Search Chromosomal mérito
Information (Pedido de
Patente BR
512016000180-1)

Pedidos de registro de patente podem ser indeferidos pelo
órgão de registro. De acordo com a legislação brasileira, os
direitos relativos à patente, dentre os quais se destaca a
exclusividade, só podem ser exercidos pelo titular após a efetiva
concessão da patente. No entanto, após concedida a patente, o
período da proteção conferida será contado a partir da data de
depósito do pedido.

Nome de domínio na internet

humbertoabrao.com.br 04/07/2022

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Considerando que o Grupo atua em diversos
segmentos e regiões através de diversas marcas
regionais, os riscos decorrentes da perda de
determinada marca impactará a regional a qual
referida marca está vinculada. A perda de uma de
nossas marcas ocasionará a perda de
reconhecimento e valor percebido por nossos
clientes e, consequentemente, custos adicionais à
regional, em razão da necessidade de
implementação de nova marca, marketing local,
dentre outros custos. A receita do Grupo também
poderá ser afetada em razão da necessidade de
troca de uma marca por outra, dependendo do
contrato existente com as operadoras de planos
de saúde.

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.
Caso o pedido de registro de patente seja
indeferido, a invenção desenvolvida pela
Companhia por meio de relevantes investimentos
em P&D não estará protegida e a Companhia não
terá direito exclusivo à sua exploração.
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Nome de domínio na internet

humbertoabraoresultad 12/12/2021
os.com.br

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

labdle.com.br

17/10/2021

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

labfar.com.br

03/11/2022

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

labfartoxicologia.com.br 05/04/2022

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.
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Nome de domínio na internet

pardinitoxicologia.com. 10/07/2021
br

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

pardinitoxicologico.com 10/07/2022
.br

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

toxicologiapardini.com. 20/12/2022
br

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

toxicologicopardini.com 10/07/2022
.br

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.
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Nome de domínio na internet

valedaaldeia.com.br

10/06/2026

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

dnaemcasa.com.br

02/09/2021

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Marcas

Personna (Pedido de
Registro 911631984 e
911632034)

Aguardando exame do Pedidos de registro de marca podem ser indeferidos pelo INPI.
mérito
De acordo com a legislação brasileira, o uso exclusivo de uma
marca para distinguir produtos ou serviços em todo o território
nacional, com a prerrogativa de impedir quaisquer terceiros não
autorizados de utilizá-la, somente é assegurado ao titular do
registro validamente concedido pelo INPI. Contudo, a Lei de
Propriedade Industrial confere o direito de precedência de
registro sobre outras marcas idênticas ou semelhantes e ainda o
direito de zelar pela integridade material e reputação da marca,
mesmo antes de concedido o registro pelo INPI, a quem utilize
determinada marca há pelo menos 6 (seis) meses.

Considerando que o Grupo atua em diversos
segmentos e regiões através de diversas marcas
regionais, os riscos decorrentes da perda de
determinada marca impactará a regional a qual
referida marca está vinculada. A perda de uma de
nossas marcas ocasionará a perda de
reconhecimento e valor percebido por nossos
clientes e, consequentemente, custos adicionais à
regional, em razão da necessidade de
implementação de nova marca, marketing local,
dentre outros custos. A receita do Grupo também
poderá ser afetada em razão da necessidade de
troca de uma marca por outra, dependendo do
contrato existente com as operadoras de planos
de saúde.
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Marcas

Meu Vizinho (Registro
917758250)

31/03/2030

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com alteração
significativa que implique alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro ou (V) declaração de nulidade do registro,
obtida por terceiro. No âmbito judicial, embora as empresas do
Grupo sejam titulares do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que as empresas do Grupo estão violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

Considerando que o Grupo atua em diversos
segmentos e regiões através de diversas marcas
regionais, os riscos decorrentes da perda de
determinada marca impactará a regional a qual
referida marca está vinculada. A perda de uma de
nossas marcas ocasionará a perda de
reconhecimento e valor percebido por nossos
clientes e, consequentemente, custos adicionais à
regional, em razão da necessidade de
implementação de nova marca, marketing local,
dentre outros custos. A receita do Grupo também
poderá ser afetada em razão da necessidade de
troca de uma marca por outra, dependendo do
contrato existente com as operadoras de planos
de saúde.

Marcas

Unique Humberto
Abrão (Pedidos de
Registro 919245188,
919245277 e
919245390)

Aguardando exame de Pedidos de registro de marca podem ser indeferidos pelo INPI.
mérito
De acordo com a legislação brasileira, o uso exclusivo de uma
marca para distinguir produtos ou serviços em todo o território
nacional, com a prerrogativa de impedir quaisquer terceiros não
autorizados de utilizá-la, somente é assegurado ao titular do
registro validamente concedido pelo INPI. Contudo, a Lei de
Propriedade Industrial confere o direito de precedência de
registro sobre outras marcas idênticas ou semelhantes e ainda o
direito de zelar pela integridade material e reputação da marca,
mesmo antes de concedido o registro pelo INPI, a quem utilize
determinada marca há pelo menos 6 (seis) meses.

Considerando que o Grupo atua em diversos
segmentos e regiões através de diversas marcas
regionais, os riscos decorrentes da perda de
determinada marca impactará a regional a qual
referida marca está vinculada. A perda de uma de
nossas marcas ocasionará a perda de
reconhecimento e valor percebido por nossos
clientes e, consequentemente, custos adicionais à
regional, em razão da necessidade de
implementação de nova marca, marketing local,
dentre outros custos. A receita do Grupo também
poderá ser afetada em razão da necessidade de
troca de uma marca por outra, dependendo do
contrato existente com as operadoras de planos
de saúde.
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Marcas

Enterprise (Pedido de
registro 920394817,
920394949 e
920395015)

Aguardando exame do Pedidos de registro de marca podem ser indeferidos pelo INPI.
mérito
De acordo com a legislação brasileira, o uso exclusivo de uma
marca para distinguir produtos ou serviços em todo o território
nacional, com a prerrogativa de impedir quaisquer terceiros não
autorizados de utilizá-la, somente é assegurado ao titular do
registro validamente concedido pelo INPI. Contudo, a Lei de
Propriedade Industrial confere o direito de precedência de
registro sobre outras marcas idênticas ou semelhantes e ainda o
direito de zelar pela integridade material e reputação da marca,
mesmo antes de concedido o registro pelo INPI, a quem utilize
determinada marca há pelo menos 6 (seis) meses.

Marcas

Unique Medicina
Aguardando exame de
Diagnóstica (Pedidos
mérito
de Registro
919245650, 919245757
e 919245986)

Pedidos de registro de marca podem ser indeferidos pelo INPI.
De acordo com a legislação brasileira, o uso exclusivo de uma
marca para distinguir produtos ou serviços em todo o território
nacional, com a prerrogativa de impedir quaisquer terceiros não
autorizados de utilizá-la, somente é assegurado ao titular do
registro validamente concedido pelo INPI. Contudo, a Lei de
Propriedade Industrial confere o direito de precedência de
registro sobre outras marcas idênticas ou semelhantes e ainda o
direito de zelar pela integridade material e reputação da marca,
mesmo antes de concedido o registro pelo INPI, a quem utilize
determinada marca há pelo menos 6 (seis) meses.

Consequência da perda dos direitos
Considerando que o Grupo atua em diversos
segmentos e regiões através de diversas marcas
regionais, os riscos decorrentes da perda de
determinada marca impactará a regional a qual
referida marca está vinculada. A perda de uma de
nossas marcas ocasionará a perda de
reconhecimento e valor percebido por nossos
clientes e, consequentemente, custos adicionais à
regional, em razão da necessidade de
implementação de nova marca, marketing local,
dentre outros custos. A receita do Grupo também
poderá ser afetada em razão da necessidade de
troca de uma marca por outra, dependendo do
contrato existente com as operadoras de planos
de saúde.
Considerando que o Grupo atua em diversos
segmentos e regiões através de diversas marcas
regionais, os riscos decorrentes da perda de
determinada marca impactará a regional a qual
referida marca está vinculada. A perda de uma de
nossas marcas ocasionará a perda de
reconhecimento e valor percebido por nossos
clientes e, consequentemente, custos adicionais à
regional, em razão da necessidade de
implementação de nova marca, marketing local,
dentre outros custos. A receita do Grupo também
poderá ser afetada em razão da necessidade de
troca de uma marca por outra, dependendo do
contrato existente com as operadoras de planos
de saúde.
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Marcas

DLE (Registro
820805114)

14/12/2029

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com alteração
significativa que implique alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro ou (V) declaração de nulidade do registro,
obtida por terceiro. No âmbito judicial, embora as empresas do
Grupo sejam titulares do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que as empresas do Grupo estão violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

Considerando que o Grupo atua em diversos
segmentos e regiões através de diversas marcas
regionais, os riscos decorrentes da perda de
determinada marca impactará a regional a qual
referida marca está vinculada. A perda de uma de
nossas marcas ocasionará a perda de
reconhecimento e valor percebido por nossos
clientes e, consequentemente, custos adicionais à
regional, em razão da necessidade de
implementação de nova marca, marketing local,
dentre outros custos. A receita do Grupo também
poderá ser afetada em razão da necessidade de
troca de uma marca por outra, dependendo do
contrato existente com as operadoras de planos
de saúde.

Marcas

Biobox (Registro
820805122)

18/07/2030

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com alteração
significativa que implique alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro ou (V) declaração de nulidade do registro,
obtida por terceiro. No âmbito judicial, embora as empresas do
Grupo sejam titulares do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que as empresas do Grupo estão violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

Considerando que o Grupo atua em diversos
segmentos e regiões através de diversas marcas
regionais, os riscos decorrentes da perda de
determinada marca impactará a regional a qual
referida marca está vinculada. A perda de uma de
nossas marcas ocasionará a perda de
reconhecimento e valor percebido por nossos
clientes e, consequentemente, custos adicionais à
regional, em razão da necessidade de
implementação de nova marca, marketing local,
dentre outros custos. A receita do Grupo também
poderá ser afetada em razão da necessidade de
troca de uma marca por outra, dependendo do
contrato existente com as operadoras de planos
de saúde.
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Marcas

Biotubo (Registro
820805130)

18/07/2030

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com alteração
significativa que implique alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro ou (V) declaração de nulidade do registro,
obtida por terceiro. No âmbito judicial, embora as empresas do
Grupo sejam titulares do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que as empresas do Grupo estão violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

Considerando que o Grupo atua em diversos
segmentos e regiões através de diversas marcas
regionais, os riscos decorrentes da perda de
determinada marca impactará a regional a qual
referida marca está vinculada. A perda de uma de
nossas marcas ocasionará a perda de
reconhecimento e valor percebido por nossos
clientes e, consequentemente, custos adicionais à
regional, em razão da necessidade de
implementação de nova marca, marketing local,
dentre outros custos. A receita do Grupo também
poderá ser afetada em razão da necessidade de
troca de uma marca por outra, dependendo do
contrato existente com as operadoras de planos
de saúde.

Marcas

Biopost (Registro
820805149)

18/07/2030

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com alteração
significativa que implique alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro ou (V) declaração de nulidade do registro,
obtida por terceiro. No âmbito judicial, embora as empresas do
Grupo sejam titulares do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que as empresas do Grupo estão violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

Considerando que o Grupo atua em diversos
segmentos e regiões através de diversas marcas
regionais, os riscos decorrentes da perda de
determinada marca impactará a regional a qual
referida marca está vinculada. A perda de uma de
nossas marcas ocasionará a perda de
reconhecimento e valor percebido por nossos
clientes e, consequentemente, custos adicionais à
regional, em razão da necessidade de
implementação de nova marca, marketing local,
dentre outros custos. A receita do Grupo também
poderá ser afetada em razão da necessidade de
troca de uma marca por outra, dependendo do
contrato existente com as operadoras de planos
de saúde.
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Marcas

Biobag (Registro
820805157)

18/07/2030

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com alteração
significativa que implique alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro ou (V) declaração de nulidade do registro,
obtida por terceiro. No âmbito judicial, embora as empresas do
Grupo sejam titulares do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que as empresas do Grupo estão violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

Considerando que o Grupo atua em diversos
segmentos e regiões através de diversas marcas
regionais, os riscos decorrentes da perda de
determinada marca impactará a regional a qual
referida marca está vinculada. A perda de uma de
nossas marcas ocasionará a perda de
reconhecimento e valor percebido por nossos
clientes e, consequentemente, custos adicionais à
regional, em razão da necessidade de
implementação de nova marca, marketing local,
dentre outros custos. A receita do Grupo também
poderá ser afetada em razão da necessidade de
troca de uma marca por outra, dependendo do
contrato existente com as operadoras de planos
de saúde.

Marcas

Biobag (Registro
820907014)

29/05/2031

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com alteração
significativa que implique alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro ou (V) declaração de nulidade do registro,
obtida por terceiro. No âmbito judicial, embora as empresas do
Grupo sejam titulares do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que as empresas do Grupo estão violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

Considerando que o Grupo atua em diversos
segmentos e regiões através de diversas marcas
regionais, os riscos decorrentes da perda de
determinada marca impactará a regional a qual
referida marca está vinculada. A perda de uma de
nossas marcas ocasionará a perda de
reconhecimento e valor percebido por nossos
clientes e, consequentemente, custos adicionais à
regional, em razão da necessidade de
implementação de nova marca, marketing local,
dentre outros custos. A receita do Grupo também
poderá ser afetada em razão da necessidade de
troca de uma marca por outra, dependendo do
contrato existente com as operadoras de planos
de saúde.
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Marcas

Exame em Casa
(Registro 904950840)

07/07/2025

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com alteração
significativa que implique alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro ou (V) declaração de nulidade do registro,
obtida por terceiro. No âmbito judicial, embora as empresas do
Grupo sejam titulares do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que as empresas do Grupo estão violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

Considerando que o Grupo atua em diversos
segmentos e regiões através de diversas marcas
regionais, os riscos decorrentes da perda de
determinada marca impactará a regional a qual
referida marca está vinculada. A perda de uma de
nossas marcas ocasionará a perda de
reconhecimento e valor percebido por nossos
clientes e, consequentemente, custos adicionais à
regional, em razão da necessidade de
implementação de nova marca, marketing local,
dentre outros custos. A receita do Grupo também
poderá ser afetada em razão da necessidade de
troca de uma marca por outra, dependendo do
contrato existente com as operadoras de planos
de saúde.

Marcas

Exame em Casa
(Registro 840173997)

01/09/2025

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com alteração
significativa que implique alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro ou (V) declaração de nulidade do registro,
obtida por terceiro. No âmbito judicial, embora as empresas do
Grupo sejam titulares do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que as empresas do Grupo estão violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

Considerando que o Grupo atua em diversos
segmentos e regiões através de diversas marcas
regionais, os riscos decorrentes da perda de
determinada marca impactará a regional a qual
referida marca está vinculada. A perda de uma de
nossas marcas ocasionará a perda de
reconhecimento e valor percebido por nossos
clientes e, consequentemente, custos adicionais à
regional, em razão da necessidade de
implementação de nova marca, marketing local,
dentre outros custos. A receita do Grupo também
poderá ser afetada em razão da necessidade de
troca de uma marca por outra, dependendo do
contrato existente com as operadoras de planos
de saúde.

PÁGINA: 155 de 369

Formulário de Referência - 2021 - INSTITUTO HERMES PARDINI S.A.

Versão : 2

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis
Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marcas

Prenateste (Registro
840631855)

24/05/2026

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com alteração
significativa que implique alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro ou (V) declaração de nulidade do registro,
obtida por terceiro. No âmbito judicial, embora as empresas do
Grupo sejam titulares do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que as empresas do Grupo estão violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

Considerando que o Grupo atua em diversos
segmentos e regiões através de diversas marcas
regionais, os riscos decorrentes da perda de
determinada marca impactará a regional a qual
referida marca está vinculada. A perda de uma de
nossas marcas ocasionará a perda de
reconhecimento e valor percebido por nossos
clientes e, consequentemente, custos adicionais à
regional, em razão da necessidade de
implementação de nova marca, marketing local,
dentre outros custos. A receita do Grupo também
poderá ser afetada em razão da necessidade de
troca de uma marca por outra, dependendo do
contrato existente com as operadoras de planos
de saúde.

Marcas

IDGENIC (Registro
908579128)

20/06/2027

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com alteração
significativa que implique alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro ou (V) declaração de nulidade do registro,
obtida por terceiro. No âmbito judicial, embora as empresas do
Grupo sejam titulares do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que as empresas do Grupo estão violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

Considerando que o Grupo atua em diversos
segmentos e regiões através de diversas marcas
regionais, os riscos decorrentes da perda de
determinada marca impactará a regional a qual
referida marca está vinculada. A perda de uma de
nossas marcas ocasionará a perda de
reconhecimento e valor percebido por nossos
clientes e, consequentemente, custos adicionais à
regional, em razão da necessidade de
implementação de nova marca, marketing local,
dentre outros custos. A receita do Grupo também
poderá ser afetada em razão da necessidade de
troca de uma marca por outra, dependendo do
contrato existente com as operadoras de planos
de saúde.
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Marcas

Ecoar Medicina
Diagnóstica (Registro
913084964)

28/11/2027

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com alteração
significativa que implique alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro ou (V) declaração de nulidade do registro,
obtida por terceiro. No âmbito judicial, embora as empresas do
Grupo sejam titulares do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que as empresas do Grupo estão violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

Considerando que o Grupo atua em diversos
segmentos e regiões através de diversas marcas
regionais, os riscos decorrentes da perda de
determinada marca impactará a regional a qual
referida marca está vinculada. A perda de uma de
nossas marcas ocasionará a perda de
reconhecimento e valor percebido por nossos
clientes e, consequentemente, custos adicionais à
regional, em razão da necessidade de
implementação de nova marca, marketing local,
dentre outros custos. A receita do Grupo também
poderá ser afetada em razão da necessidade de
troca de uma marca por outra, dependendo do
contrato existente com as operadoras de planos
de saúde.

Nome de domínio na internet

astrodiagnostika.com.b 02/09/2021
r

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

astropardini.com.br

02/09/2021

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

apoiohermespardini.co 14/03/2022
m.br

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.
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Nome de domínio na internet

astropatologia.com.br

02/09/2021

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

centromed.com.br

29/01/2022

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

apoiopardini.com.br

14/03/2022

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

hermespardiniapoio.co 14/03/2022
m.br

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.
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Nome de domínio na internet

hermespardinitelemedi 03/07/2021
cina.com.br

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

loucometro.com.br

15/07/2021

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

myenterprise.com.br

07/08/2021

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

naotaoloucoassim.com. 15/07/2021
br

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.
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Nome de domínio na internet

pardiniapoio.com.br

14/03/2022

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

pardinitelemedicina.co
m.br

03/07/2021

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

queromevacinar.com.br 14/03/2022

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

telemedicinahermespar 03/07/2021
dini.com.br

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.
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Nome de domínio na internet

telepardini.com.br

03/07/2021

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

bioboxcoleta.com.br

04/02/2026

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Marcas

Meu Vizinho (Registro
918111994)

12/05/2030

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com alteração
significativa que implique alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro ou (V) declaração de nulidade do registro,
obtida por terceiro. No âmbito judicial, embora as empresas do
Grupo sejam titulares do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que as empresas do Grupo estão violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

Considerando que o Grupo atua em diversos
segmentos e regiões através de diversas marcas
regionais, os riscos decorrentes da perda de
determinada marca impactará a regional a qual
referida marca está vinculada. A perda de uma de
nossas marcas ocasionará a perda de
reconhecimento e valor percebido por nossos
clientes e, consequentemente, custos adicionais à
regional, em razão da necessidade de
implementação de nova marca, marketing local,
dentre outros custos. A receita do Grupo também
poderá ser afetada em razão da necessidade de
troca de uma marca por outra, dependendo do
contrato existente com as operadoras de planos
de saúde.
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Marcas

Meu Vizinho Pardini
(Registro 917766199)

18/02/2030

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com alteração
significativa que implique alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro ou (V) declaração de nulidade do registro,
obtida por terceiro. No âmbito judicial, embora as empresas do
Grupo sejam titulares do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que as empresas do Grupo estão violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

Considerando que o Grupo atua em diversos
segmentos e regiões através de diversas marcas
regionais, os riscos decorrentes da perda de
determinada marca impactará a regional a qual
referida marca está vinculada. A perda de uma de
nossas marcas ocasionará a perda de
reconhecimento e valor percebido por nossos
clientes e, consequentemente, custos adicionais à
regional, em razão da necessidade de
implementação de nova marca, marketing local,
dentre outros custos. A receita do Grupo também
poderá ser afetada em razão da necessidade de
troca de uma marca por outra, dependendo do
contrato existente com as operadoras de planos
de saúde.

Marcas

Meu Vizinho Pardini
(918111765)

12/05/2030

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com alteração
significativa que implique alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro ou (V) declaração de nulidade do registro,
obtida por terceiro. No âmbito judicial, embora as empresas do
Grupo sejam titulares do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que as empresas do Grupo estão violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

Considerando que o Grupo atua em diversos
segmentos e regiões através de diversas marcas
regionais, os riscos decorrentes da perda de
determinada marca impactará a regional a qual
referida marca está vinculada. A perda de uma de
nossas marcas ocasionará a perda de
reconhecimento e valor percebido por nossos
clientes e, consequentemente, custos adicionais à
regional, em razão da necessidade de
implementação de nova marca, marketing local,
dentre outros custos. A receita do Grupo também
poderá ser afetada em razão da necessidade de
troca de uma marca por outra, dependendo do
contrato existente com as operadoras de planos
de saúde.
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Marcas

CMNG (Pedido de
registro 909286000)

10/10/2027

(I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo
pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) renúncia do
direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial em relação
aos produtos ou serviços assinalados pela marca; (III)
caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com alteração
significativa que implique alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro ou (V) declaração de nulidade do registro,
obtida por terceiro.No âmbito judicial, embora as empresas do
Grupo sejam titulares do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que as empresas do Grupo estão violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

Considerando que o Grupo atua em diversos
segmentos e regiões através de diversas marcas
regionais, os riscos decorrentes da perda de
determinada marca impactará a regional a qual
referida marca está vinculada. A perda de uma de
nossas marcas ocasionará a perda de
reconhecimento e valor percebido por nossos
clientes e, consequentemente, custos adicionais à
regional, em razão da necessidade de
implementação de nova marca, marketing local,
dentre outros custos. A receita do Grupo também
poderá ser afetada em razão da necessidade de
troca de uma marca por outra, dependendo do
contrato existente com as operadoras de planos
de saúde.

Nome de domínio na internet

biocod.net

18/06/2020

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

labhpardini.com.br

11/04/2022

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

medicinadeprecisaobra 05/09/2021
sil.com.br

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.
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Nome de domínio na internet

meuvizinhopadrao.com 24/10/2021
.br

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

meuvizinhopardini.com. 23/03/2022
br

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

neocodediagnostico.co 16/10/2021
m.br

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

pardinipravoce.com.br

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

21/10/2021

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos
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Nome de domínio na internet

personnaonco.com.br

29/09/2021

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

portalmedicopardini.co
m.br

13/01/2022

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

pravoceclinica.com.br

05/09/2021

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

pravocesaude.com.br

23/01/2022

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.
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Hermes Pardini
22/05/2022
(Registros 830384367,
830384375,830416218
)

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com alteração
significativa que implique alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro ou (V) declaração de nulidade do registro,
obtida por terceiro. No âmbito judicial, embora as empresas do
Grupo sejam titulares do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que as empresas do Grupo estão violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

Considerando que o Grupo atua em diversos
segmentos e regiões através de diversas marcas
regionais, os riscos decorrentes da perda de
determinada marca impactará a regional a qual
referida marca está vinculada. A perda de uma de
nossas marcas ocasionará a perda de
reconhecimento e valor percebido por nossos
clientes e, consequentemente, custos adicionais à
regional, em razão da necessidade de
implementação de nova marca, marketing local,
dentre outros custos. A receita do Grupo também
poderá ser afetada em razão da necessidade de
troca de uma marca por outra, dependendo do
contrato existente com as operadoras de planos
de saúde.

Progenética (Registro
821106899)

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com alteração
significativa que implique alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro ou (V) declaração de nulidade do registro,
obtida por terceiro. No âmbito judicial, embora as empresas do
Grupo sejam titulares do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que as empresas do Grupo estão violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

Considerando que o Grupo atua em diversos
segmentos e regiões através de diversas marcas
regionais, os riscos decorrentes da perda de
determinada marca impactará a regional a qual
referida marca está vinculada. A perda de uma de
nossas marcas ocasionará a perda de
reconhecimento e valor percebido por nossos
clientes e, consequentemente, custos adicionais à
regional, em razão da necessidade de
implementação de nova marca, marketing local,
dentre outros custos. A receita do Grupo também
poderá ser afetada em razão da necessidade de
troca de uma marca por outra, dependendo do
contrato existente com as operadoras de planos
de saúde.

20/12/2031
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Marcas

H. Pardini (Registro
821984764)

14/08/2028

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com alteração
significativa que implique alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro ou (V) declaração de nulidade do registro,
obtida por terceiro.No âmbito judicial, embora as empresas do
Grupo sejam titulares do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que as empresas do Grupo estão violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

Considerando que o Grupo atua em diversos
segmentos e regiões através de diversas marcas
regionais, os riscos decorrentes da perda de
determinada marca impactará a regional a qual
referida marca está vinculada. A perda de uma de
nossas marcas ocasionará a perda de
reconhecimento e valor percebido por nossos
clientes e, consequentemente, custos adicionais à
regional, em razão da necessidade de
implementação de nova marca, marketing local,
dentre outros custos. A receita do Grupo também
poderá ser afetada em razão da necessidade de
troca de uma marca por outra, dependendo do
contrato existente com as operadoras de planos
de saúde.

Marcas

P Padrão Medicina
Diagnóstica e
Preventiva (Registro
910399557 e
840867794)

27/02/2028

(I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo
pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) renúncia do
direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial em relação
aos produtos ou serviços assinalados pela marca; (III)
caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com alteração
significativa que implique alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro ou (V) declaração de nulidade do registro,
obtida por terceiro.No âmbito judicial, embora as empresas do
Grupo sejam titulares do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que as empresas do Grupo estão violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

Considerando que o Grupo atua em diversos
segmentos e regiões através de diversas marcas
regionais, os riscos decorrentes da perda de
determinada marca impactará a regional a qual
referida marca está vinculada. A perda de uma de
nossas marcas ocasionará a perda de
reconhecimento e valor percebido por nossos
clientes e, consequentemente, custos adicionais à
regional, em razão da necessidade de
implementação de nova marca, marketing local,
dentre outros custos. A receita do Grupo também
poderá ser afetada em razão da necessidade de
troca de uma marca por outra, dependendo do
contrato existente com as operadoras de planos
de saúde.
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Marcas

Hermes Pardini
(Registro 821984772)

11/12/2028

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com alteração
significativa que implique alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro ou (V) declaração de nulidade do registro,
obtida por terceiro.No âmbito judicial, embora as empresas do
Grupo sejam titulares do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que as empresas do Grupo estão violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

Considerando que o Grupo atua em diversos
segmentos e regiões através de diversas marcas
regionais, os riscos decorrentes da perda de
determinada marca impactará a regional a qual
referida marca está vinculada. A perda de uma de
nossas marcas ocasionará a perda de
reconhecimento e valor percebido por nossos
clientes e, consequentemente, custos adicionais à
regional, em razão da necessidade de
implementação de nova marca, marketing local,
dentre outros custos. A receita do Grupo também
poderá ser afetada em razão da necessidade de
troca de uma marca por outra, dependendo do
contrato existente com as operadoras de planos
de saúde.

Nome de domínio na internet

cmlab.com.br

29/01/2022

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

exametoxicologico.com 28/07/2025
.br

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

gestaosaudepardini.co
m.br

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

01/06/2021
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Nome de domínio na internet

l2lpardini.com.br

25/03/2022

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

labtolab.com.br

25/03/2022

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

labtolabpardini.com.br

25/03/2022

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

pravocecorporate.com. 20/10/2021
br

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.
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Nome de domínio na internet

pravocecorporatepardin 20/10/2021
i.com.br

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

redeastro.com.br

02/09/2021

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

telemedicinapardini.co
m.br

09/05/2021

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

bioboxcoleta.com

12/02/2022

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.
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Nome de domínio na internet

carteiradaimunidade.co 05/04/2022
m.br

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

certificadodeimunidade. 06/04/2022
com

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

certificadodeimunidade. 06/04/2022
com.br

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

certificadoimunologico. 06/04/2022
com

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

PÁGINA: 171 de 369

Formulário de Referência - 2021 - INSTITUTO HERMES PARDINI S.A.

Versão : 2

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis
Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Nome de domínio na internet

certificadoimunologico. 06/04/2022
com.br

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

cnhexametoxicologico. 08/04/2021
com

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

cnhexametoxicologico. 08/04/2022
com.br

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

cnhtoxicologico.com

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

31/03/2022

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos
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Nome de domínio na internet

e-social.net

23/03/2022

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

exametoxicologico.com

14/05/2024

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

examedeimunidade.co
m.br

09/04/2022

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

examestoxicologicos.com

14/04/2024

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.
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Nome de domínio na internet

exametox.com

25/07/2021

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

exametoxicologico.net

09/10/2021

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

exametoxicologico.org

09/10/2021

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

exametoxicologicoclt.co 17/08/2022
m.br

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.
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Nome de domínio na internet

exametoxicologicocnh. 08/04/2021
com

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

exametoxicologicocnh. 08/04/2022
com.br

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

exametoxicologicopardi 28/01/2023
ni.com

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

exametoxicologicopardi 21/01/2023
ni.com.br

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.
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Nome de domínio na internet

gestaocovid.com.br

06/05/2022

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

hermespardinitoxicologi 21/01/2023
co.com.br

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

iniciativacovid.com.br

07/05/2022

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

isklera.com

18/03/2022

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.
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Nome de domínio na internet

motoristastoxicologico. 08/04/2021
com

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

motoristastoxicologico. 08/04/2022
com.br

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

motoristatoxicologico.c 08/04/2021
om

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

motoristatoxicologico.c 08/04/2022
om.br

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.
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Nome de domínio na internet

pardiniexametoxicologi 21/01/2023
co.com.br

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

pardinitoxicologia.com

28/01/2023

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

pardinitoxicologico.com 28/01/2023

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

passaportedaimunidad 20/04/2022
e.com

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.
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passaportedaimunidad 05/04/2023
e.net.br

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

passaporteimunologico. 27/04/2022
com.br

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

rbac120.com

23/09/2022

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

rbac120.com.br

23/09/2023

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.
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Nome de domínio na internet

testededroga.com.br

19/07/2024

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

testededrogas.com

05/08/2022

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

testededrogas.com.br

15/07/2024

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

testetoxicologico.com.b 21/12/2023
r

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Nome de domínio na internet

toxicologiapardini.com

28/01/2023

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

toxicologico.com.br

21/12/2023

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

toxicologico.net

09/10/2021

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

toxicologico.net.br

09/10/2021

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Nome de domínio na internet

toxicologico.org

09/10/2021

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

toxicologicocnh.com

08/04/2021

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

toxicologicohermespard 21/01/2023
ini.com.br

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

toxicologicomotorista.c 08/04/2021
om

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Nome de domínio na internet

toxicologicomotorista.c 08/04/2021
om.br

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

toxicologicomotoristas. 08/04/2021
com

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

toxicologicomotoristas. 08/04/2022
com.br

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

toxicologicopardini.com 28/01/2023

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Nome de domínio na internet

toxicologicotransportad 17/08/2022
ora.com.br

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Nome de domínio na internet

valedaaldeia.com.br

10/06/2026

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.

Marcas

Criovida (Registro
827573855)

06/11/2027

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com alteração
significativa que implique alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro ou (V) declaração de nulidade do registro,
obtida por terceiro. No âmbito judicial, embora as empresas do
Grupo sejam titulares do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que as empresas do Grupo estão violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

Considerando que o Grupo atua em diversos
segmentos e regiões através de diversas marcas
regionais, os riscos decorrentes da perda de
determinada marca impactará a regional a qual
referida marca está vinculada. A perda de uma de
nossas marcas ocasionará a perda de
reconhecimento e valor percebido por nossos
clientes e, consequentemente, custos adicionais à
regional, em razão da necessidade de
implementação de nova marca, marketing local,
dentre outros custos. A receita do Grupo também
poderá ser afetada em razão da necessidade de
troca de uma marca por outra, dependendo do
contrato existente com as operadoras de planos
de saúde.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marcas

Diagnóstika (Registro
829642145)

02/08/2021

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com alteração
significativa que implique alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro ou (V) declaração de nulidade do registro,
obtida por terceiro. No âmbito judicial, embora as empresas do
Grupo sejam titulares do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que as empresas do Grupo estão violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

Considerando que o Grupo atua em diversos
segmentos e regiões através de diversas marcas
regionais, os riscos decorrentes da perda de
determinada marca impactará a regional a qual
referida marca está vinculada. A perda de uma de
nossas marcas ocasionará a perda de
reconhecimento e valor percebido por nossos
clientes e, consequentemente, custos adicionais à
regional, em razão da necessidade de
implementação de nova marca, marketing local,
dentre outros custos. A receita do Grupo também
poderá ser afetada em razão da necessidade de
troca de uma marca por outra, dependendo do
contrato existente com as operadoras de planos
de saúde.

Nome de domínio na internet

lha.com.br

05/07/2022

(i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo
Não há como quantificar o impacto. Em caso de
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do
perda de nome de domínio, deveremos cessar a
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação utilização do nome de domínio.
aos produtos ou serviços assinalados. Ademais, os domínios
são passíveis de contestação por detentores de direitos sobre
marcas registradas em razão de suposto registro abusivo de
nomes de domínios. Considerando que as empresas do Grupo
mantêm controle sobre suas marcas, eventuais contestações de
domínios possuem baixo risco.
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Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Diagnóstico por
Imagem Sete Lagoas

16.891.885/0001-04

Controlada

-

Tipo sociedade

País sede

Brasil

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

MG

Sete Lagoas

Descrição das atividades
desenvolvidas

A sociedade tem por objetivo social a
prestação de serviços médicos,
odontológicos, laboratoriais de pesquisas,
análises clínicas e auxiliares de
complementação diagnóstica e
terapêutica, podendo participar em
empresas como sócio, acionista ou cotista

Participação do emisor
(%)

70,000000

Valor mercado
31/12/2020

-14,500000

0,000000

609.000,00

31/12/2019

2,720000

0,000000

533.000,00

31/12/2018

-5,390000

0,000000

693.000,00

Valor contábil 31/12/2020

2.453.000,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
A Diagnóstico Por Imagem Sete Lagoas Ltda foi adquirida em 07 de dezembro de 2012 para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado.
Diagnósticos
Laboratoriais
Especializados Ltda.

28.990.075/0001-86

-

Controlada

Brasil

RJ

Rio de Janeiro

A sociedade tem por objetivo social a
prestação de serviços médicos incluindo
atividades relacionadas a laboratório de
análises clínicas e às especilidadades
médicas de patologia clínica,
citopatologia, genética, citogenética e
telemedicina.

100,000000

Valor mercado
31/12/2020

6300,000000

0,000000

0,00

31/12/2019

-100,000000

0,000000

0,00

31/12/2018

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2020

192.000,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
O Diagnósticos Laboratoriais Especializados Ltda. foi adquirido em 30 de maio de 2018 para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado. Em 19 de novembro de 2019, foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária
da Companhia, a cisão parcial e versão do acervo cindido à Companhia do Diagnósticos Laboratoriais Especializados (“DLE”). Com a operação a Companhia pretende simplificar a estrutura organizacional e societária, propiciando, assim, uma
redução dos seus custos operacionais e administrativos, além de integração dos negócios e na geração de sinergias daí decorrentes.
Laboratório Padrão
S.A.

01.588.888/0001-98

-

Controlada

Brasil

GO

Goiás

A sociedade tem por objeto a prestação
de serviços de laboratoriais de pesquisas,
análises clínicas e auxiliares de
complementação diagnóstica e
terapêutica.

100,000000

Valor mercado
31/12/2020

20,840000

0,000000

5.559.000,00

31/12/2019

15,990000

0,000000

3.686.000,00

Valor contábil 31/12/2020

96.450.000,00
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Denominação Social

CNPJ

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

31/12/2018

Código CVM

-9,840000

Tipo sociedade

País sede

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

0,000000

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

21.600.000,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
O Laboratório Padrão S.A. foi adquirido em 04 de julho de 2013 para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado.
Sansão Holding S.A.

32.266.866/0001-35

-

Controlada

Brasil

SP

São Paulo

O principal ativo da Sansão Holding S.A. é
o investimento total das quotas da
Toxicologia Pardini Ltda. (antiga
Psychemedics Brasil). A Toxicologia
Pardini, por sua vez, tem como objetivos
sociais a atividade de laboratório de
análises clínicas e a prestação de serviços
de preícias, exames técnicos e análises
técnicas, por conta de terceiros, de
detecção de consumo de entorpecentes e
pesquisa de paternidade via DNA,
treinamento e certificação de coletores,
certificação de empresas quanto a
políticas de prevenção a álcool e drogas,
assessoria, licenciamento de softwares,
comunicação visual e palestras políticas
corporativas na área de prevenção de
drogas em empresas.

64,080000

Valor mercado
31/12/2020

34,160000

0,000000

0,00

31/12/2019

0,000000

0,000000

1.276.000,00

31/12/2018

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2020

115.415.000,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
A Sansão Holding S.A. foi adquirida em 27 de fevereiro de 2019 para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado. O principal ativo da Sansão Holding S.A. é o investimento total das quotas da Toxicologia Pardini Ltda.
(antiga Psychemedics Brasil).
Solução Laboratório de 12.338.563/0001-73
Análises Clínicas S.A.

-

Controlada

Brasil

SC

Itajaí

Solução foi fundado em 2010 e desde
então vem atuando na prestação de
serviços de laboratório de apoio,
oferecendo soluções de análises clínicas
Lab-to-Lab a clientes localizados,
principalmente, na região Sul do Brasil.

100,000000

Valor mercado
31/12/2020

2,710000

0,000000

101.000,00

31/12/2019

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2018

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2020

11.220.000,00
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Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Tipo sociedade
Montante de dividendos
recebidos (Reais)

País sede

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
O Solução Laboratório de Análises Clínicas S.A. foi adquirido em 29 de agosto de 2019 para atender ao plano de expansão da Companhia e consolidação de mercado.
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9.2 - Outras Informações Relevantes
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia entende que todas as informações relevantes foram incluídas
nos demais itens desta Seção 9 do Formulário de Referência.
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10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

Os valores constantes neste item 10.1 foram extraídos das nossas demonstrações financeiras consolidadas
referentes aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018.
Conforme descrito no item 10.9 – Outros Fatores com Influência Relevante (subitem “Impactos da COVID-19
para as atividades da Companhia”), bem como os itens 4.1 – Descrição dos Fatores de Risco e 4.2 – Descrição
dos Principais Fatores de Mercado deste Formulário de Referência, a pandemia do COVID-19 afetou
parcialmente nossos negócios, condições financeiras e operacionais.
(a)

condições financeiras e patrimoniais gerais

A Diretoria da Companhia entende que possui as condições de geração de caixa, patrimoniais e financeiras
suficientes para (i) implementar os seus planos de negócios e investimentos e (ii) cumprir com suas obrigações
financeiras de curto e longo prazo.
Em 31 de dezembro de 2020, o ativo circulante da Companhia era de R$828,9 milhões, e superava em R$302,0
milhões o passivo circulante, que foi de R$526,9 milhões, representando um índice de liquidez corrente (índice
que relaciona a liquidez de curto prazo da Companhia, calculado por meio da divisão do ativo circulante pelo
passivo circulante) de 1,6. Em 31 de dezembro de 2019, o ativo circulante da Companhia era de R$516,8
milhões, e superava em R$183,0 milhões o passivo circulante, que foi de R$333,7 milhões, representando um
índice de liquidez corrente de 1,5. Já em 31 de dezembro de 2018, o índice de liquidez corrente foi 2,1.
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o índice de endividamento total (representado pela soma do passivo
circulante e do passivo não circulante dividido pelo patrimônio líquido) foi de 1,7 e 1,3, respectivamente. No
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, o índice de endividamento total foi de 1,1.
Durante o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, a Companhia pagou dividendos e juros sobre
capital próprio no valor aproximado de R$38,0 milhões, conforme discriminado abaixo:


Juros sobre Capital próprio trimestral no montante total de R$35,1 milhões, relativos ao primeiro,
segundo, terceiro e quarto trimestre do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020;



Dividendos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 no montante de R$2,9
milhões.

Considerando a forte capacidade de geração de caixa e o baixo índice de endividamento da Companhia
mencionado acima, a administração acredita que a Companhia possui condições de gerar e/ou captar recursos
no mercado de modo a implementar os seus planos de negócios e investimentos e cumprir com suas obrigações
financeiras de curto e longo prazo.
No período base de análise, iniciado em 1º de janeiro de 2018 e encerrado em 31 de dezembro de 2020, a
Companhia apresentou uma taxa de crescimento médio composto anual (CAGR) de 7,4% na receita líquida no
período base. No exercício encerrado 31 de dezembro de 2020, a receita líquida da Companhia cresceu 10,4%
quando comparado com exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019.
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A Diretoria ressalta que esse aumento na receita líquida é decorrente tanto do crescimento nas Unidades de
Atendimento (PSCs), bem como no canal de coleta Lab-to-Lab. Este crescimento em 2020 é fruto,
principalmente, da receita advinda dos exames COVID-19. Maiores informações sobre o resultado operacional
da Companhia estão apresentadas no item 3.2 do Formulário de Referência da Companhia, que descreve o
cálculo do EBITDA e do ROIC sem ágio da Companhia.
(b)

estrutura de capital

A Diretoria acredita que a estrutura de capital da Companhia é adequada para atender as demandas e
necessidades das operações e continuar executando seu plano de crescimento, seja por meio de expansão
orgânica ou da realização de novas aquisições.
Em 31 de dezembro de 2019, o patrimônio líquido consolidado da Companhia era de R$696,5 milhões,
passando para R$734,4 milhões em 31 de dezembro de 2020. Esta variação positiva de R$38,0 milhões
decorreu principalmente pelo aumento de R$89,4 milhões no Capital Social, conforme deliberado na
Assembleia Geral Ordinária de acionistas realizada a 28 de abril de 2020. Em contrapartida, houve uma maior
na redução na rubrica de ações em tesouraria em R$54,6 milhões.
Em 31 de dezembro de 2018, o patrimônio líquido consolidado da Companhia era de R$606,8 milhões,
passando para R$696,5 milhões em 31 de dezembro de 2019. Esta variação positiva de R$89,6 milhões
decorreu principalmente pelo aumento de R$95,4 milhões na reserva de lucros da Companhia. Em
contrapartida, houve redução de R$5,8 milhões em ajustes de avaliação patrimonial.
Segue quadro comparativo demonstrando a variação da proporção do Capital de Terceiros e Capital Próprio em
relação ao Capital Total para os exercícios sociais de 2018, 2019 e 2020:
(Em milhares de reais – R$)

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

Capital de Terceiros

1.234.831

929.337

638.820

Capital Próprio

(c)

734.431

696.454

606.817

Capital Total (Terceiros + Próprio)

1.969.262

1.625.791

1.245.637

Capital de Terceiros/Capital Total

62,71%

57,16%

51,28%

Capital Próprio/Capital Total

37,29%

42,84%

48,72%

capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

Tendo em vista o seu nível de geração de caixa operacional e a capacidade da Companhia de acessar no
mercado recursos provenientes de empréstimos e financiamentos, a Diretoria acredita ter plenas condições de
honrar os compromissos financeiros assumidos, sendo possível ainda a captação de recursos adicionais caso
haja necessidade.
O perfil de endividamento bancário da Companhia em 31 de dezembro de 2020, de R$111,0 milhões no passivo
circulante e R$317,8 milhões no passivo não circulante, bem como sua posição de caixa e equivalentes de caixa
somada às aplicações financeiras no valor total de R$277,1 milhões, fez com que a Companhia apresentasse
uma dívida líquida financeira de aproximadamente R$151,6 milhões. Ao avaliarmos a dívida líquida pela nossa
capacidade de gerar caixa operacional, medida através do EBITDA, temos que a Companhia possui um indicador

PÁGINA: 191 de 369

Formulário de Referência - 2021 - INSTITUTO HERMES PARDINI S.A.

Versão : 2

10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais
de 0,5 de alavancagem (Dívida Líquida/EBITDA), o que consideramos ser um patamar perfeitamente saudável
para nossa Companhia e que vem se mantendo estável em relação aos anos anteriores, conforme discriminado
abaixo.
O perfil de endividamento bancário da Companhia em 31 de dezembro de 2019, de R$11,2 milhões no passivo
circulante e R$220,1 milhões no passivo não circulante, bem como sua posição de caixa e equivalentes de caixa
de R$129,5 milhões, fez com que a Companhia apresentasse uma dívida líquida financeira de
aproximadamente R$101,7 milhões. Ao avaliarmos a dívida líquida pela nossa capacidade de gerar caixa
operacional, medida através do EBITDA, temos que a Companhia possui um indicador de 0,3 de alavancagem
(Dívida Líquida/EBITDA).
O perfil de endividamento bancário da Companhia em 31 de dezembro de 2018, de R$10,6 milhões no passivo
circulante e R$228,5 milhões no passivo não circulante, bem como sua posição de caixa e equivalentes de caixa
de R$140,6 milhões em 31 de dezembro de 2018, fez com que a Companhia apresentasse uma dívida líquida
financeira de aproximadamente R$98,5 milhões e um grau de alavancagem (Dívida Líquida/EBITDA) de 0,4.
Pelos fatores acima mencionados, a Companhia acredita apresentar plena capacidade de pagamento de todas
suas obrigações financeiras e continuar operando. Adicionalmente, a Companhia apresenta fluxo de caixa e
recursos de capital suficientes para cobrir os investimentos, despesas e outras dívidas a serem pagos nos
próximos anos.
A Companhia pretende continuar utilizando recursos próprios para cobertura de seus compromissos de curto
prazo e recorrendo ao mercado de dívida somente caso necessário.
(d)

fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulante utilizadas

A Companhia utiliza os recursos oriundos pelas atividades operacionais para gerir as suas operações e para
garantir o seu crescimento. Para complementar sua necessidade de caixa para crescimento, a Companhia
emite títulos de dívida (debêntures) indexados à variação do Certificado de Depósitos Interbancários (“CDI”),
assim como obtém empréstimos e financiamentos junto às principais instituições financeiras do país. Para mais
detalhes sobre essas operações, verificar item (f) abaixo.
(e)
fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes que
pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez
O caixa gerado pelas atividades operacionais da Companhia, adicionado a empréstimos e financiamentos não
circulantes e recursos obtidos por meio de títulos de dívida (debêntures), proporcionará liquidez e recursos de
capital suficientes para satisfazer os compromissos financeiros e arcar com as despesas operacionais de
investimentos.
A Companhia poderá avaliar ainda alternativas complementares de fontes de financiamento por meio da
contratação de empréstimos bancários, financiamentos junto a agências de fomento e do acesso aos mercados
de capital.
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(f)

níveis de endividamento e as características de tais dívidas

(i)

contratos de empréstimos e financiamentos relevantes

A Diretoria da Companhia acredita que o nível do endividamento bancário ao longo dos últimos anos refletiu
a sua estratégia de negócios focada no crescimento acelerado através da expansão orgânica e através de fusões
e aquisições.
A tabela abaixo mostra a evolução do endividamento por ano:
(Em milhares de reais – R$)

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

Circulante

110.999

11.157

10.604

Empréstimos e Financiamentos

110.999

11.157

10.604

Não Circulante

317.770

220.057

228.480

Empréstimos e Financiamentos

317.770

220.057

228.480

Total do endividamento

428.769

231.214

239.084

Em dezembro de 2018 a Companhia realizou, em série única, por meio de oferta pública com esforços restritos,
a sua segunda emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária no
montante de R$210,0 milhões. O prazo total da operação é de 5 anos, sendo 3 de carência com amortização
anual a partir de dezembro de 2022 e juros de 107,55% do CDI. O objetivo da 2ª emissão foi reperfilamento da
dívida com o resgate antecipado da totalidade das debentures da 1ª emissão.
Abaixo, seguem as principais características dos empréstimos e financiamentos contraídos pela Companhia,
incluindo de suas empresas controladas:
(i) Contrato de financiamento celebrado com a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) no valor de R$40,3

milhões, datado de 13 de setembro de 2009, com taxa de juros de 5% ao ano e com o objetivo de custear
o projeto de “Soluções Inovadoras para Eficientização da Cadeia Produtiva de Medicina Diagnóstica”.
Houve carência de 24 meses e a amortização iniciou-se em 15 de agosto de 2015. O contrato está sendo
quitado em 73 prestações, com vencimentos iniciados em 15 de agosto de 2015 que se estendem até 15
de agosto de 2021. Este financiamento é garantido por fiança bancária. Em 31 de dezembro de 2020, o
saldo era de R$4,4 milhões.
(ii) Contrato celebrado com a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) no valor total de R$5,6 milhões

liberados de acordo com o cronograma de desembolso e em função das necessidades para a realização do
Plano Estratégico de Inovação, tendo sido liberado em 2018 o valor total de R$0,8 milhão, em 2019 foi
liberado o valor total de R$2,0 milhões e, em 2020, o valor total de R$1,1 milhão. O contrato de
financiamento é datado de 15 de fevereiro de 2018, tem 36 meses de carência, com pagamento de juros
mensais e o principal em 85 parcelas mensais e sobre o saldo de principal devedor incide juros compostos
de TJLP. Como garantia da operação foi contratado carta fiança. Em 31 de dezembro de 2020, o saldo era
de R$3,9 milhões.
(iii) Financiamento à importação (FINIMP) contratado junto ao Banco Santander (Brasil) S.A., em 10 de julho

de 2018, no valor total de US$2,5 milhões, com vencimento final em 28 de junho de 2021, com
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amortizações trimestrais e juros a taxa de 5,13% ao ano. Em 31 de dezembro de 2020, o saldo líquido em
aberto do financiamento era de R$2,9 milhões, já deduzindo o saldo em aberto do swap em favor da
Companhia.
(iv) Concomitantemente a essa operação de captação em dólares norte-americanos e com o objetivo de trocar

o risco de moeda e juros norte-americanos para risco em moeda e juros locais, a Companhia celebrou com
o Banco Santander (Brasil) S.A., contrato de operação de swap de fluxo de caixa também no valor de
US$2,5 milhões e com taxa de juros pré-fixada em 0,98% ao ano, acrescidos da variação de 100% do CDI e
imposto de renda sobre os juros remetidos ao exterior de 17,47%. Em 31 de dezembro de 2020, o saldo
era positivo em favor da Companhia na ordem de R$0,8 milhão.
(v) Em 27 de dezembro de 2018 a empresa realizou, nos termos da Instrução CVM n° 476, sua 2ª emissão de
debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, por meio de
oferta pública com esforços restritos, no valor de R$210,0 milhões e taxa de 107,55% do CDI. O prazo total
da operação é de 5 anos, sendo 3 anos de carência com amortização anual a partir de dezembro de 2022.
As despesas incorridas com a 2ª emissão de debêntures, incluindo taxas, comissões e outros custos,
totalizaram R$1,3 milhão e estão classificadas como custo a amortizar dentro da própria rubrica do
empréstimo, sendo apropriados mensalmente até o prazo final da operação. A 2ª emissão teve como
objetivo o reperfilamento da dívida com o resgate antecipado da totalidade das debêntures da 1º emissão.
Em 31 de dezembro de 2020, o saldo líquido, deduzindo o custo a amortizar, era de R$209,3 milhões.

A tabela abaixo mostra a posição atual endividamento atual da Companhia, em 31 de dezembro de 2020:
(Em milhares de reais – R$)

31.12.2020

Moeda Nacional
Capital de Giro
Finep

208.232
8.362

Debêntures

209.293

Total endividamento em moeda nacional

425.887

Moeda Estrangeira (USD)
Endividamento atrelado à moeda estrangeira
Instrumentos financeiros derivativos – SWAP (FINIMP)
Total endividamento em moeda estrangeira com SWAP

2.107
775
2.882

Total Dívida

428.769

Circulante

110.999

Não circulante

317.770

Em 31 de dezembro de 2020, o custo médio das dívidas em moeda nacional da Companhia era de 3,8% ao ano,
enquanto o custo médio das dívidas em moeda estrangeira (dólares americanos) era de 5,13% ao ano,
convertidos para uma taxa de 0,98% ao ano acrescidos de 100% da variação do CDI através de contratação de
operação de swap com o Banco Santander (Brasil) S.A.
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ii

outras relações de longo prazo com instituições financeiras

A Companhia não possui, em nosso passivo não circulante, outras relações de longo prazo com instituições
financeiras além das operações mencionadas no item anterior.
iii

grau de subordinação

Determinados contratos preveem garantias reais por parte da Companhia. Dentre os contratos que incluem
garantias reais, destaca-se:
Tipo de Operação
Finep

Garantias
Cartas de Fiança Bancária

Saldo em 31/12/2020
(em R$ milhares)
8.362

Além das dívidas com grau de subordinação acima discriminados, a Companhia ressalta que em eventual
concurso universal de credores, as obrigações registradas no passivo de balanços patrimoniais, que integram
as demonstrações financeiras da Companhia, apresentam a ordem de precedência nos termos do artigo 83 da
Lei 11.101/05 (“Lei de Falências”).
iv

Eventuais restrições impostas à Companhia e resumo das principais características

Dentre os contratos de financiamentos firmados com terceiros, a segunda emissão de debêntures simples da
Companhia acima descrita foi elaborada com cláusulas restritivas (covenants), cuja escritura de emissão prevê
a obrigação da Companhia de atendimento aos seguintes covenants financeiros, comumente aplicados à essa
modalidade de financiamento: (i) dívida líquida / EBTIDA com um índice máximo de 2,5 vezes; e (ii) EBITDA /
serviço da dívida com um índice mínimo de 2,0 vezes.
Ressalta-se que ambos os indicadores serão apurados conforme as normas internacionais de contabilidade,
“International Financial Reporting Standards (IFRS)” vigentes na data de assinatura da Escritura de Emissão.
Desse modo os indicadores acordados nas cláusulas restritivas não sofrerão impacto com a entrada em vigor
das alterações trazidas pela norma contábil CPC 06 (R2)/IFRS 16 – Arrendamentos.
A Companhia acompanha o atendimento das cláusulas estabelecidas e entende que atendeu todas as cláusulas
restritivas e covenants financeiros mencionados acima em 31 de dezembro de 2020. A posição de caixa permite
a Companhia ter uma folga considerável nesses covenants financeiros, visto que, em 31 de dezembro de 2020,
a Companhia contava com os seguintes índices: (i) dívida líquida / EBITDA de 0,9 e (ii) EBITDA / serviço da dívida
de 6,1.
As demais restrições impostas à Companhia em razão de sua segunda emissão de debêntures estão previstas
no item 18.12 deste formulário de referência.
A Companhia não possui outros limites de endividamento e contratação de novas dívidas além destes citados.
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(g)

Limites de utilização dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados

Adicionalmente às informações citadas no item 10.1 (f), a Companhia, em 31 de dezembro de 2020, possuía
um Contrato de financiamento com a Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP com saldo ainda a ser
concedido no valor de R$1,7 milhões para custear parcialmente o Plano Estratégico de Inovação, com
cronograma de desembolsos aprovados pela Diretoria da FINEP.
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(h)

Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras

(i)

Comparação entre os saldos das contas de resultado em 31 dezembro de 2020, 2019 e 2018:

Receita Líquida

1.494.012

% da Receita
Líquida
100,00%

Custo dos serviços prestados

-1.088.946

-72,9%

-945.626

-69,9%

15,2%

-862.680

-71,6%

9,6%

Lucro Bruto

405.066

27,11%

408.008

30,14%

-0,7%

342.029

28,39%

19,3%

(Despesas) Receitas Operacionais
Com vendas
Despesas gerais e administrativas
Outras despesas, líquidas

-96.231
-83.715
-24.861

-6,44%
-5,60%
-1,7%

-90.512
-88.729
6.331

-6,69%
-6,55%
0,5%

6,3%
-5,7%
-492,7%

-84.227
-92.536
5.683

-6,99%
-7,68%
0,5%

7,5%
-4,1%
11,4%

Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro

200.259

13,40%

235.098

17,37%

-14,8%

170.949

14,19%

37,5%

Resultado Financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Variação cambial líquida

25.676
-62.759
-318

1,72%
-4,20%
0,0%

19.561
-48.626
-2.927

1,45%
-3,59%
-0,2%

31,3%
29,1%
-89,1%

13.057
-31.264
-1.538

1,08%
-2,60%
-0,1%

49,8%
55,5%
90,3%

Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social

162.858

10,90%

203.106

15,00%

-19,8%

151.204

12,55%

34,3%

Imposto de Renda e Contribuição Social

-36.247

-2,43%

-44.702

-3,30%

-18,9%

-27.851

-2,31%

60,5%

Lucro Líquido do Exercício

126.611

8,47%

158.404

11,70%

-20,1%

123.353

10,24%

28,4%

Demonstrações do Resultado (Em milhares de R$)

2020

1.353.634

% da Receita
Líquida
100,00%

∆%
2020x2019
10,4%

2019

1.204.709

% da Receita
Líquida
100,00%

∆%
2019x2018
12,4%

2018
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As análises das principais variações entre 2020 e 2019 e entre 2019 e 2018 são as seguintes:
2020 x 2019:



Receita Líquida

Para análise do crescimento da receita líquida de prestação de serviços da Companhia, a Diretoria acredita ser
útil a segregação entre a receita em Unidades de Atendimento (PSC) e Laboratório de Referência (Lab-to-Lab)
conforme tabela abaixo:
(Em milhares de R$)
Receita Líquida por Canal de Coleta
Unidades de atendimento ("PSC")
Laboratórios de Referência ("Lab-to-Lab")
Eliminações
Receita Líquida Total

Exercício encerrado em
31.12.2020

Exercício encerrado em
31.12.2019

634.495
875.180
-15.663
1.494.012

608.404
763.388
-18.158
1.353.634

¹As eliminações referem-se principalmente a transações intercompany e são excluídos para fins do cálculo da receita bruta contábil

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, a receita líquida da Companhia aumentou 10,4%,
passando de R$1.353,6 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 para R$1.494,0
milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, representando um aumento de R$140,4
milhões.
A receita líquida das Unidades de Atendimento (“PSC”) aumentou em R$26,1 milhões, representando 4,3%,
devido principalmente a receita advinda dos exames COVID-19 em todas as praças de atuação.
A receita líquida do Laboratório de Referência (“Lab-to-Lab”) atingiu R$875,2 milhões no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2020, aumentando 14,6% quando comparado com o mesmo período de
2019. Esse aumento foi devido principalmente a receita advinda dos exames COVID-19.
O volume de exames no exercício social encerrado em 2020 atingiu a marca de 101,9 milhões de exames,
aumento de 2,0% em comparação com o mesmo período de 2019.


Custo dos serviços prestados

O custo dos serviços prestados pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 foi
de R$1.088,9 milhões, representando um aumento de 15,2% comparado com R$945,6 milhões do mesmo
período de 2019, principalmente como resultado do aumento de 10,4% na receita.


Lucro bruto

O lucro bruto da Companhia reduziu 0,7%, passando de R$408,0 milhões no exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2019 para R$405,1 milhões no mesmo período de 2020.
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A margem bruta também reduziu entre os dois períodos comparativos, representando 30,1% da receita líquida
no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e 27,1% da receita líquida no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2020, representando 303 bps de redução.
A queda da margem bruta se deve a desalavancagem operacional sofrida pela Companhia principalmente no
segundo e terceiro trimestre devido à pandemia do COVID-19.


Despesas Gerais e Administrativas

Encerramos o ano de 2020 com as despesas gerais e administrativas em patamar 18,4% superior ao ano de
2019. Em percentual da receita líquida, as despesas gerais e administrativas representaram 12,8% em 2019,
sendo de 13,7% em 2020. Este aumento se deve, principalmente, a rubrica “Outras Receitas e Despesas
Operacionais”, que aumentaram de R$6,3 milhões negativos em 2019 para R$24,9 milhões em 2020.
Desconsiderando esta rubrica, as despesas com vendas, gerais e administrativas representaram 12,0% em
2020, redução de 120 bps em comparação com 2019. Em relação a rubrica “Outras Receitas e Despesas
Operacionais”, em 2019 ocorreu uma reversão de riscos fiscais, trabalhistas e cíveis na ordem de R$9,3
milhões, sendo que, em 2020, ocorreu uma provisão nesta rubrica na ordem de R$1,3 milhão.


Lucro operacional antes do resultado financeiro

Em decorrência dos fatores descritos acima, o lucro operacional antes do resultado financeiro reduziu de
R$235,1 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 para R$200,3 milhões no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 20120, representando redução de 14,8%.
Como percentual da receita líquida, o lucro operacional antes do resultado financeiro reduziu de 17,4% no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 para 13,4% no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2020.


Resultado financeiro

O resultado financeiro líquido no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 comparado ao mesmo
período em 2019 teve um aumento de R$5,4 milhões em razão, principalmente, da atualização de dívida por
compra de investimento, referente à atualização do valor da obrigação de compra da Sansão Holding S.A.,
controladora da Toxicologia Pardini Ltda (antiga Psychemedics Brasil) dado a melhor performance econômica
da Toxicologia Pardini após a internalização dos exames.


Lucro operacional antes do imposto de renda e da contribuição social

Em decorrência principalmente da redução no lucro operacional antes do resultado financeiro, o lucro
operacional antes do imposto de renda e contribuição social reduziu 19,8% passando de R$203,1 milhões no
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 para R$162,9 milhões no exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2020.
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Imposto de renda e contribuição social

A despesa do imposto de renda e contribuição social teve uma redução de 18,9% no exercício encerrado em
31 de dezembro de 2020 comparado ao mesmo período de 2019. Essa redução se deve principalmente pela
redução do lucro operacional antes do imposto de renda e da contribuição social, conforme explicado acima.
A alíquota efetiva foi de 22,0% no exercício de 2019 e 22,3% no exercício de 2020.


Lucro líquido do exercício

Em decorrência dos fatores descritos acima, o lucro líquido da Companhia apurado no exercício encerrado em
31 de dezembro de 2020 reduziu 20,1%, totalizando R$126,6 milhões, comparado a R$158,4 milhões no
mesmo período findo em 31 de dezembro de 2019.
2019 x 2018:



Receita Líquida

Para análise do crescimento da receita líquida de prestação de serviços da Companhia, a Diretoria acredita ser
útil a segregação entre a receita em Unidades de Atendimento (PSC) e Laboratório de Referência (Lab-to-Lab)
conforme tabela abaixo:
(Em milhares de R$)
Receita Líquida por Canal de Coleta
Unidades de atendimento ("PSC")
Laboratórios de Referência ("Lab-to-Lab")
Eliminações
Receita Líquida Total

Exercício encerrado em
31.12.2019

Exercício encerrado em
31.12.2018

608.404
763.388
-18.158
1.353.634

573.925
642.160
-11.376
1.204.709

¹As eliminações referem-se principalmente a transações intercompany e são excluídos para fins do cálculo da receita bruta contábil

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, a receita líquida da Companhia aumentou 12,4%,
passando de R$1.204,7 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 para R$1.353,6
milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, representando um aumento de R$148,9
milhões.
A receita líquida das Unidades de Atendimento (“PSC”) aumentou em R$34,5 milhões, representando 6,0%,
devido principalmente pelo crescimento orgânico apresentado pela Companhia nas praças de Minas Gerais,
São Paulo e Goiás.
A receita líquida do Laboratório de Referência (“Lab-to-Lab”) atingiu R$763,4 milhões no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019, aumentando 18,9% quando comparado com o mesmo período de
2018. Esse aumento foi devido principalmente pelas aquisições das empresas Toxicologia Pardini, adquirida
no 1T19 e Laboratório Solução, adquirido no 4T19.
O volume de exames no exercício social encerrado em 2019 atingiu a marca de 99,9 milhões de exames,
aumento de 7,6% em comparação com o mesmo período de 2018.
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Custo dos serviços prestados

O custo dos serviços prestados pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 foi
de R$945,6 milhões, representando um aumento de 9,6% comparado com R$862,7milhões do mesmo período
de 2018, principalmente como resultado da incorporação dos custos das empresas adquiridas Toxicologia
Pardini (1T19) e Laboratório Solução (4T19). Importante lembrar a linha de custos foi afetada pela norma
contábil CPC 06 (R2)/IFRS 16 – Arrendamentos, que entrou em vigor em 01 de janeiro de 2019. Para maiores
informações sobre esta norma contábil, ver item 10.4 deste Formulário de Referência.
Desconsiderando os efeitos do IFRS 16, os custos aumentaram em 10,8% quando comparado o exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019 com o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.


Lucro bruto

Em decorrência dos fatores descritos acima, o lucro bruto da Companhia aumentou 19,3%, passando de
R$342,0 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 para R$408,0 milhões no mesmo
período de 2019. Desconsiderando os efeitos do IFRS 16 (ver item 10.4 deste Formulário de Referência), o
lucro bruto aumentou 16,2% na comparação anual.
A margem bruta aumentou entre os dois períodos comparativos, representando 28,4% da receita líquida no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e 30,1% da receita líquida no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2019, representando 175 bps de aumento. Desconsiderando os efeitos do IFRS 16, o
aumento da margem bruta foi de 98 bps.


Despesas Gerais e Administrativas

Encerramos o ano de 2019 com as despesas gerais e administrativas em patamar 4,1% inferior ao ano de 2018,
com contribuição positiva do projeto Eficiência Empresarial que, além de redução de despesas, contribuiu para
maior produtividade das atividades de backoffice. Desconsiderando os efeitos do IFRS 16, a redução nesta
rubrica foi de 3,3%.


Lucro operacional antes do resultado financeiro

Em decorrência dos fatores descritos acima, o lucro operacional antes do resultado financeiro aumentou de
R$170,9 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 para R$235,1 milhões no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2019, representando aumento de 37,5%. Excluindo os efeitos do IFRS
16, o aumento foi de 31,0%.
Como percentual da receita líquida, o lucro operacional antes do resultado financeiro aumentou de 14,2% no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 para 17,4% no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019, representando um aumento de 318 bps. Excluindo os efeitos do IFRS 16, o aumento foi de
233 bps.
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Despesa financeira

A despesa financeira líquida no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 comparado ao mesmo
período em 2018 teve um aumento de R$12,2 milhões em razão, principalmente, da adoção do IFRS 16
Desconsiderando os efeitos do IFRS 16, a despesa financeira líquida reduziu em 32,9%, devido, principalmente,
a (i) atualização de opção de compra de empresa controlada, (ii) reversão de provisões de risco e (iii) menor
saldo devedor de dívida financeira aliada a menor taxa de juros SELIC no período.


Lucro operacional antes do imposto de renda e da contribuição social

Em decorrência principalmente do aumento no lucro operacional antes do resultado financeiro, o lucro
operacional antes do imposto de renda e contribuição social aumentou 34,3% passando de R$151,2 milhões
no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018 para R$203,1 milhões no exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2019. Excluindo os efeitos do IFRS 16, o aumento seria de 39,3%.


Imposto de renda e contribuição social

A despesa do imposto de renda e contribuição social teve um aumento de 60,5% no exercício encerrado em
31 de dezembro de 2019 comparado ao mesmo período de 2018. Esse aumento se deve principalmente pelo
aumento do lucro operacional antes do imposto de renda e da contribuição social, conforme explicado acima.
A alíquota efetiva foi de 18% no exercício de 2018 e 22% no exercício de 2019. Excluindo os efeitos do IFRS 16,
o aumento do imposto de renda e contribuição social entre o período analisado foi de 69,3%.


Lucro líquido do exercício

Em decorrência dos fatores descritos acima, o lucro líquido da Companhia apurado no exercício encerrado em
31 de dezembro de 2019 aumentou 28,4%, totalizando R$158,4 milhões, comparado a R$123,4 milhões no
mesmo período findo em 31 de dezembro de 2018. Excluindo os efeitos do IFRS 16, o aumento no lucro líquido
foi de 32,5%.

PÁGINA: 202 de 369

Formulário de Referência - 2021 - INSTITUTO HERMES PARDINI S.A.

Versão : 2

10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais
(ii)

Comparação entre os saldos das contas patrimoniais consolidadas em 31 dezembro de 2020, 2019 e 2018:

Balanço Patrimonial (Em milhares de R$)
Ativos Circulantes
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações Financeiras
Contas a receber
Estoques
Impostos a recuperar
Aplicações Financeiras Vinculadas
Outros ativos circulantes
Total dos ativos circulantes
Ativos Não Circulantes
Depósitos judiciais
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Aplicações Financeiras Vinculadas
Outros ativos não circulantes
Investimentos
Imobilizados
Intangível
Direito de uso
Total dos ativos não circulantes
Total dos Ativos
Passivos Circulantes
Fornecedores
Salários, obrigações sociais e previdenciárias
Empréstimos e financiamentos
Arrendamentos
Parcelamentos tributários
Dividendos mínimos obrigatórios
Obrigações por Compra de Investimentos
Outros passivos circulantes
Total dos passivos circulantes
Passivos Não Circulantes
Empréstimos e financiamentos
Arrendamentos
Parcelamentos tributários
Provisão para riscos
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Obrigações por compra de investimentos
Outros passivos não circulantes
Total dos passivos não circulantes
Patrimônio Líquido
Total dos passivos e patrimônio líquido

2020

%

2019

%

∆%
2020x2019

2018

%

∆%
2019x2018

132.306
144.835
393.846
68.392
43.620
25.060
23.016
831.075

6,7%
7,4%
20,0%
3,5%
2,2%
1,3%
1,2%
42,2%

129.469
0
282.226
28.147
39.392
15.306
22.213
516.753

8,0%
0,0%
17,4%
1,7%
2,4%
0,9%
1,4%
31,8%

2,2%
n.m
39,5%
143,0%
10,7%
63,7%
3,6%
60,8%

140.586
0
242.971
28.765
37.952
18.524
20.984
489.782

11,3%
0,0%
19,5%
2,3%
3,0%
1,5%
1,7%
39,3%

-7,9%
n.m
16,2%
-2,1%
3,8%
-100,0%
5,9%
5,5%

1.990
23.254
16.481
8.513
0
271.010
556.390
260.549
1.138.187
1.969.262

0,1%
1,2%
0,8%
0,4%
0,0%
13,8%
28,3%
13,2%
57,8%
100,0%

2.041
22.917
34.078
10.521
0
269.466
542.356
227.659
1.109.038
1.625.791

0,1%
1,4%
2,1%
0,6%
0,0%
16,6%
33,4%
14,0%
68,2%
100,0%

-2,5%
1,5%
-51,6%
-19,1%
n.m
0,6%
2,6%
14,4%
2,6%
21,1%

3.712
27.291
32.859
2.773
0
235.921
453.299
0
755.855
1.245.637

0,3%
2,2%
2,6%
0,2%
0,0%
18,9%
36,4%
0,0%
60,7%
100,0%

-45,0%
-16,0%
-100,0%
279,4%
n.m
14,2%
19,6%
n.m
46,7%
30,5%

234.655
76.258
110.999
41.282
8.070
0
43.991
11.657
526.912

11,9%
3,9%
5,6%
0,4%
0,0%
2,2%
0,6%
26,8%

136.674
62.294
11.157
27.755
8.573
2.935
76.346
8.012
333.746

8,4%
3,8%
0,7%
1,7%
0,5%
0,2%
4,7%
0,5%
20,5%

71,7%
22,4%
894,9%
48,7%
-5,9%
-100,0%
-42,4%
45,5%
57,9%

117.985
47.775
10.604
0
7.554
0
45.141
6.384
235.443

9,5%
3,8%
0,9%
0,0%
0,6%
0,0%
3,6%
0,5%
18,9%

15,8%
30,4%
5,2%
n.m
13,5%
n.m
69,1%
25,5%
41,8%

317.770
233.405
23.589
20.734
55.557
55.678
1.186
707.919
734.431
1.969.262

16,1%
11,9%
1,2%
1,1%
2,8%
2,8%
0,1%
35,9%
37,3%
100,0%

220.057
207.426
30.607
20.681
32.882
82.071
1.865
595.589
696.456
1.625.791

13,5%
12,8%
1,9%
1,3%
2,0%
5,0%
0,1%
36,6%
42,8%
100,0%

44,4%
12,5%
-22,9%
0,3%
69,0%
-32,2%
-36,4%
18,9%
5,5%
21,1%

228.480
0
38.052
29.977
25.132
79.047
2.689
403.377
606.817
1.245.637

18,3%
0,0%
3,1%
2,4%
2,0%
6,3%
0,2%
32,4%
48,7%
100,0%

-3,7%
n.m
-19,6%
-31,0%
30,8%
3,8%
-30,6%
47,7%
14,8%
30,5%
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As análises das principais variações nas contas de ativos e passivos consolidados estão descritas a seguir:
2020 x 2019:


Caixa e equivalente de caixa + Aplicações Financeiras

O aumento de 114,1% nas rubricas “Caixa e equivalente de caixa + Aplicações Financeiras” se deve,
principalmente, a captação de R$200,0 milhões realizada pela Companhia em abril de 2020 para reforço de
caixa, tendo em vista o início de pandemia do COVID-19 no país e a consequente queda brusca na receita da
Companhia neste período.


Contas a receber

O saldo do contas a receber da Companhia apresentou, em 31 de dezembro de 2020, um incremento de
R$109,5 milhões, ou 38,8% se comparado a 31 de dezembro de 2019. Este aumento está relacionado com
principalmente com o aumento da receita líquida no período, principalmente no 3T20 e 4T20.


Estoques

A rubrica estoques teve um aumento de R$40,2 milhões quando comparamos o exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2020 com o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. O aumento nesta
rubrica se deveu principalmente ao aumento do estoque dos insumos relacionados ao COVID-19.


Direito de Uso

A rubrica Direito de Uso apresentou, em 31 de dezembro de 2020, um incremento de R$32,9 milhões, ou 14,4%
se comparado a 31 de dezembro de 2020. Este aumento está relacionado, principalmente, a instalação dos
equipamentos e respectiva conclusão do Projeto Enterprise.


Fornecedores

A rubrica Fornecedores apresentou aumento de R$98,0 milhões, ou 71,7%, quando comparamos o exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2020 com o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.
Este aumento se deve, principalmente, ao aumento da aquisição de insumos voltados para os testes COVID19, além de acordos de prolongamento de prazos realizados com os fornecedores como parte da estratégia da
Companhia de mitigar os riscos inerentes à pandemia.


Empréstimos e Financiamentos

O endividamento bancário, de curto e longo prazo, apresentou um aumento líquido de R$197,6 milhões,
passando de R$231,2 milhões em 31 de dezembro de 2019 para R$428,8 milhões em 31 de dezembro de 2020.
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O aumento na dívida se deve, principalmente, pela captação de R$200,0 milhões feita pela Companhia em abril
de 2020, como parte da estratégia de fortalecimento de caixa para enfrentamento da pandemia do COVID-19,
que chegou a afetar a operação da companhia no 2T20 e 3T20.


Obrigações por Compra de Investimentos

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, a Companhia reduziu a rubrica Obrigações por Compra
de Investimentos de curto e longo prazo em cerca de 37,1%, ou R$58,7 milhões. Esta redução se deve,
principalmente, ao menor número de aquisições realizadas no período, quando comparado com o mesmo
período de 2019, e ao aumento na amortização de obrigações de aquisições anteriores em R$31,5 milhões,
relacionados às aquisições Diagnósticos Laboratoriais Especializados Ltda. (DLE), Toxicologia Pardini Ltda.
(antiga Psychemedics) e Solução Laboratório de Análises Clínicas S.A.


Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido apresentou um aumento de R$38,0 milhões em 31 de dezembro de 2020 em relação a
31 de dezembro de 2019. Esta variação positiva decorreu principalmente pelo aumento de R$89,4 milhões no
Capital Social da Companhia, conforme deliberado em Assembleia de Acionistas realizada em 28/04/2020. Em
contrapartida, houve uma redução de R$54,6 milhões na rubrica de ações em tesouraria.
2019 x 2018:


Caixa e equivalente de caixa

A redução de 7,9% no caixa e equivalentes de caixa decorreu, principalmente, (i) pelo maior investimento em
CAPEX em 2019, sendo este valor R$43,0 milhões acima do valor de 2018, e (ii) pagamento de parcelas de
aquisição de participações societárias no montante de R$33,2 milhões a mais que em 2018. Em contrapartida,
em 2018 a Companhia recomprou R$21,6 milhões de ações que não se repetiu em 2019.


Contas a receber

O saldo do contas a receber da Companhia apresentou, em 31 de dezembro de 2019, um incremento de R$39,3
milhões, ou 16,2% se comparado a 31 de dezembro de 2018. Este aumento está relacionado diretamente com
a expansão do PSC e Lab-to-Lab, como demonstrado pelo aumento da receita líquida, e pela incorporação dos
saldos das empresas Toxicologia Pardini e Laboratório Solução.
Considerando que a receita líquida consolidada no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 foi
de R$1,35 bilhão, nosso contas a receber no montante líquido de R$282,2 milhões está em linha como o nosso
prazo médio de recebimento de 75 dias.


Outros Ativos

A rubrica de outros ativos (circulantes e não-circulantes) teve um aumento de R$9,0 milhões quando
comparamos o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 com o exercício social encerrado em 31
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de dezembro de 2018. O aumento nesta rubrica se deveu principalmente a aumento de valores a receber de
fornecedores na ordem de R$9,5 milhões.


Intangível

O ativo intangível, item de maior representatividade no ativo, aumentou 19,6%, ou R$89,1 milhões, entre 31
de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2019. A variação pode ser explicada, em sua maioria, pelo ágio
referente à aquisição de 100% do capital social da Sansão Holding S.A em janeiro de 2019 e da aquisição de
100% do capital social Solução Laboratório de Análises Clínicas S.A., adquirido em outubro de 2019.


Direito de Uso

O CPC 06 (R2)/IFRS 16 foi emitido pelo IASB (International Accounting Standards Board) e entrou em vigor a
partir de 1º de janeiro de 2019. O IFRS 16 introduz um modelo único de contabilização de arrendamentos no
balanço patrimonial para arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que representa
o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que representa a sua obrigação de
efetuar o pagamento do arrendamento. A norma contempla isenções para arrendamentos de curto prazo, itens
de baixo valor e contratos com valores mensais variáveis. A contabilidade do arrendador permanece
semelhante à norma atual, isto é, os arrendadores continuam a classificar os arrendamentos em financeiros
ou operacionais.
A Companhia aplicou o expediente prático com relação à definição de contrato de arrendamento na transição.
Isso significa que foi aplicado o CPC 06(R2)/ IFRS 16 a todos os contratos celebrados antes de 1º de janeiro de
2019 que eram identificados como arrendamentos de acordo com o CPC 06(R1)/IAS 17 e a ICPC 03/IFRIC 4.
A Companhia aplicou o CPC 06(R2) / IFRS 16 inicialmente utilizando o levantamento retrospectivo com efeito
cumulativo. Portanto, foi reconhecido o passivo de arrendamento na data de aplicação inicial ao valor presente
e em contrapartida foi reconhecido o ativo de direito de uso. Este critério de adoção foi reconhecido em 1º de
janeiro de 2019, sem atualização das informações comparativas.
Os valores de adoção para o direito de uso para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 foram
de R$227,7 milhões.


Arrendamentos

Os valores de adoção para arrendamentos de curto e longo prazo, conforme IFRS 16 mencionado no item
anterior, foram de R$235,2 milhões.


Empréstimos e Financiamentos

O endividamento bancário, de curto e longo prazo, apresentou uma redução líquida de R$7,9 milhões,
passando de R$239,1 milhões em 31 de dezembro de 2018 para R$231,2 milhões em 31 de dezembro de 2019.
A redução na dívida se deve, principalmente, pelo menor juros e encargos financeiros no período analisado na
ordem R$5,4 milhões, devido a um menor custo da dívida e menor taxa de juros SELIC entre os exercícios sociais
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encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018, já que 94,1% da dívida financeira da companhia no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2019 estava atrelada à taxa CDI.


Dividendos mínimos obrigatórios

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a Companhia pagou dividendos no valor de R$20,2
milhões relativos aos resultados do exercício social findo em 31 de dezembro de 2018. Além disso, durante o
exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a Companhia realizou o pagamento de Juros Sobre Capital Próprio
no montante bruto de R$39,8 milhões.


Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido apresentou um aumento de R$89,6 milhões em 31 de dezembro de 2019 em relação a
31 de dezembro de 2018. Esta variação positiva decorreu principalmente pelo aumento de R$95,4 milhões na
reserva de lucros da Companhia. Em contrapartida, houve redução de R$5,8 milhões em ajustes de avaliação
patrimonial.
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(iii)

Comparação entre os valores relativos aos fluxos de caixa em 31 dezembro de 2020, 2019 e 2018:

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Em milhares de R$)
Fluxo de caixa das atividades operacionais:
Lucro líquido do período
Ajustes para conciliar o resultado do caixa e equivalente de caixa gerados pelas atividades
operacionais:
Despesa de imposto de renda e contribuição social
Perda (reversão) para créditos de liquidação duvidosa
Perda (reversão) estimada para glosa
Provisão (reversão) para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis
Depreciações e amortizações
Valor residual de ativos imobilizado e intangível baixados
Despesas de juros de empréstimos, financiamentos, parcelamentos e mútuos
Prêmio/custo de captação debêntures
Atualização de passivos por compra de investimentos
Dívidas recuperadas na aquisição de investimentos
Resultados com instrumentos financeiros e derivativos
Descontos em refinanciamento de parcelamento e empréstimos
Despesas com plano de incentivo baseado em ações

2020

2019

∆%
2020x2019

2017

∆%
2019x2018

126.611

158.404

-20,1%

123.353

28,4%

36.247
5.598
4.457
1.062
104.487
2.455
38.342
275
3.870
-353
-319
-606
2.835

44.702
5.402
2.115
-7.460
92.635
788
34.587
244
4.426
-1.802
-456
-460
2.621

-18,9%
3,6%
110,7%
-114,2%
12,8%
211,5%
10,9%
12,7%
-12,6%
-80,4%
-30,0%
31,7%
8,2%

27.851
6.356
-583
-1.787
55.195
3.482
21.856
1.901
2.434
0
-76
-1.850
1.202

60,5%
-15,0%
-462,8%
317,5%
67,8%
-77,4%
58,2%
-87,2%
81,8%
n.m
500,0%
-75,1%
118,1%

324.961

335.746

-3,2%

239.334

40,3%

Variação nos ativos e passivos operacionais:
Contas a receber de clientes
Estoques
Impostos a recuperar
Outros ativos (circulante e não circulante)
Depósitos judiciais
Fornecedores
Obrigações fiscais, sociais, salários e parcelamentos
Outros passivos (circulante e não circulante)

-121.675
-40.245
-4.228
660
51
95.843
324
9.452

-37.621
1.089
12.993
-238
1.671
11.155
-29.058
-5.856

223,4%
-3795,6%
-132,5%
-377,3%
-96,9%
759,2%
-101,1%
-261,4%

-10.651
-36
-15.250
-3.539
1.372
7.387
-12.671
-1.669

253,2%
-3125,0%
-185,2%
-93,3%
21,8%
51,0%
129,3%
250,9%

Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais

265.143

289.881

-8,5%

204.277

41,9%
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Outros fluxos de caixa das atividades operacionais:
Pagamento de juros sobre empréstimos, financiamentos, parcelamentos e mútuos
Pagamento de riscos fiscais, trabalhistas e cíveis
Pagamento de juros por obrigação por compra de investimento
Imposto de renda e contribuição social pagos durante o período
Fluxo de caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimento:
Liquidação de obrigações por compra de investimentos
Aumento de capital acionistas não controladores
Aquisição de investimento, ágio e mais valia
Aquisição de imobilizado e intangível
Aplicações Financeiras
Transações com não controladores
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
Fluxo de caixa das atividades de financiamento:
Aumento de Capital
Gastos com emissão de ações
Compra/alienação de ações em tesouraria
Empréstimos e financiamentos:
- Captações
- Amortizações
Parcelamentos:
- Captações
- Amortizações
Arrendamentos:
- Amortizações
Dividendos e juros sobre capital próprio pagos
Transações com não controladores
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamentos

-16.159
-1.009
-6.905
-3.388

-19.754
-3.151
0
-5.328

-18,2%
-68,0%
n.m
-36,4%

-31.434
-3.686
0
-2.761

-37,2%
-14,5%
n.m
93,0%

237.682

261.648

-9,2%

166.396

57,2%

-64.803
10.607
0
-68.914
-144.835
0

-33.317
0
-22.069
-95.183
0
-5.648

94,5%
n.m
-100,0%
-27,6%
n.m
-100,0%

-5.156
0
-22.699
-56.980
0
0

546,2%
n.m
-2,8%
67,0%
n.m
n.m

-267.945

-156.217

71,5%

-84.835

84,1%

0
0
-59.756

0
0
0

n.m
n.m
n.m

0
0
-21.597

n.m
n.m
-100,0%

201.120
-12.154

2.000
-10.494

9956,0%
15,8%

221.136
-250.798

-99,1%
-95,8%

0
-4.272

0
-4.163

n.m
2,6%

0
-6.891

n.m
-39,6%

-53.536
-38.302
0

-43.710
-60.181
0

-36,4%
n.m

-42.682
0

41,0%
n.m

33.100

-116.548

-128,4%

-100.832

15,6%
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Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa

2.837

-11.117

-125,5%

-19.271

-42,3%

129.469
132.306

140.586
129.469

-7,9%
2,2%

159.857
140.586

-12,1%
-7,9%

2.837

-11.117

-125,5%

-19.271

-42,3%

Variação no caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do período
Caixa e equivalentes de caixa no final do período
Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa
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2020 x 2019:
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, a adição de caixa total da Companhia, considerando
o EBITDA subtraído da aplicação em capital de giro, CAPEX, aquisição de participações societárias, pagamentos de
juros, impostos e dividendos, foi de R$2,8 milhões no caixa e equivalentes de caixa da Companhia, comparado a
uma redução de caixa e equivalente de caixa de R$11,1 milhões no mesmo período de 2019.


Atividades operacionais

O caixa líquido gerado nas atividades operacionais apresentou uma redução líquida de R$24,0 milhões no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2020 quando comparado ao mesmo período em 2019, passando de
R$261,6 milhões em 31 de dezembro de 2019 para R$237,7 milhões em 31 de dezembro de 2020.
Essa redução é explicada, principalmente, pela (i) maior variação com Contas a receber de clientes, cujo valor foi
de R$37,6 milhões negativos em 31 de dezembro de 2019 e de R$121,7 milhões negativos em 31 de dezembro de
2020, (ii) maior variação com Estoques, cujo valor foi de R$1,1 milhão em 31 de dezembro de 2019 e de R$40,2
milhões negativos em 31 de dezembro de 2020. Em contrapartida, houve (i) uma menor variação com
Fornecedores, cujo valor foi de R$11,2 milhões em 31 de dezembro de 2019 e R$95,8 milhões em 31 de dezembro
de 2020 e (ii) uma menor variação com Obrigações fiscais, sociais, salários e parcelamentos, cujo valor foi de
R$29,1 milhões negativos em 31 de dezembro de 2019 e de R$0,3 milhão em 31 de dezembro de 2020.


Atividades de investimentos

O caixa líquido consumido nas atividades de investimentos apresentou um aumento de R$111,7 milhões no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, passando de um consumo de caixa de R$156,2 milhões
em 31 de dezembro de 2019 para um consumo de caixa de R$267,9 milhões em 31 de dezembro de 2020.
As principais variações no consumo de caixa no período relacionadas às atividades de investimentos foram (i) o
maior consumo de recursos na liquidação de obrigações por compra de investimentos, cujo valor foi de R$64,8
milhões em 31 de dezembro de 2020 e de R$33,3 milhões em 31 de dezembro de 2019 e (ii) maior consumo de
recursos com Aplicações Financeiras, no valor de R$144,8 milhões em 31 de dezembro de 2020, quando este valor
foi zero em 31 de dezembro de 2019. Em contrapartida, houve redução no consumo de caixa relacionada às
atividades de investimento devido a (i) redução de aquisição de imobilizado e intangível, cujo valor foi de R$68,9
milhões em 31 de dezembro de 2020 e de R$95,2 milhões em 31 de dezembro de 2019.


Atividades de financiamento

O caixa líquido relacionado às atividades de financiamento passou de redução de R$116,5 milhões no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2019 para aumento de R$33,1 milhões no exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2020.
O aumento de R$149,6 milhões observado no caixa gerado pelas atividades de financiamento foi causado,
principalmente, pela (i) captação de R$201,1 milhões em empréstimos em 31 de dezembro de 2020, quando este
valor foi de R$2,0 milhões em 31 de dezembro de 2019. Em contrapartida, houve um maior consumo relacionado

PÁGINA: 211 de 369

Formulário de Referência - 2021 - INSTITUTO HERMES PARDINI S.A.

Versão : 2

10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais
a Compra de ações em tesouraria, cujo valor foi de R$59,8 milhões em 31 de dezembro de 2020 e foi de “zero”
em 31 de dezembro de 2019.
2019 x 2018:
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, o consumo de caixa total da Companhia, considerando
o EBITDA subtraído da aplicação em capital de giro, CAPEX, aquisição de participações societárias, pagamentos de
juros, impostos e dividendos, foi de R$11,1 milhões no caixa e equivalentes de caixa da Companhia, comparado a
uma redução de caixa e equivalente de caixa de R$19,3 milhões no mesmo período de 2018.


Atividades operacionais

O caixa líquido gerado nas atividades operacionais apresentou um aumento líquido de R$95,3 milhões no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2019 quando comparado ao mesmo período em 2018, passando de
R$166,4 milhões em 31 de dezembro de 2018 para R$261,6 milhões em 31 de dezembro de 2019.
Esse aumento é explicado, principalmente, pela (i) menor variação com impostos a recuperar, cujo valor foi de
R$15,3 milhões negativos em 31 de dezembro de 2018 e de R$13,0 milhões positivos em 31 de dezembro de 2019,
e (ii) aumento de R$37,4 milhões em depreciações e amortizações sendo que, desconsiderando os efeitos do IFRS
16 (ver item 10.4 deste Formulário de Referência), este aumento seria de R$2,9 milhões. Tais aumentos foram
parcialmente compensados pela maior variação de contas a receber de clientes, cujo valor foi de R$10,7 milhões
negativos em 31 de dezembro de 2018 e de R$37,6 milhões negativos em 31 de dezembro de 2019.


Atividades de investimentos

O caixa líquido consumido nas atividades de investimentos apresentou um aumento de R$71,4 milhões no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, passando de um consumo de caixa de R$84,8 milhões em
31 de dezembro de 2018 para um consumo de caixa de R$156,2 milhões em 31 de dezembro de 2019.
As principais variações no consumo de caixa no período relacionadas às atividades de investimentos foram (i) o
maior consumo de recursos na liquidação de obrigações por compra de investimentos, cujo valor foi de R$33,3
milhões em 31 de dezembro de 2019 e de R$5,2 milhões em 31 de dezembro de 2018 e (ii) aumento de aquisição
de imobilizado e intangível, cujo valor foi de R$95,2 milhões em 31 de dezembro de 2019 e de R$57,0 milhões em
31 de dezembro de 2018.


Atividades de financiamento

O caixa líquido consumido nas atividades de financiamento passou de R$100,8 milhões no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2018 para R$116,5 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2019.
O aumento de R$15,7 milhões observado no caixa aplicado nas atividades de financiamento foi causado,
principalmente, pela (i) maior distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio entre os períodos, sendo o
valor de R$42,7 milhões em 31 de dezembro de 2018 e R$60,2 milhões em 31 de dezembro de 2019 e (ii) R$43,7
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milhões de arrendamentos relacionados à nova adoção da norma CPC 06(R2)/IFRS 16 conforme melhor
explicado no item 10.4 deste Formulário de Referência. Tais aumentos foram parcialmente compensados (i) pela
redução na captação líquida de empréstimos e financiamentos, cujo valor foi de R$29,7 milhões negativos em 31
de dezembro de 2018 e R$8,5 milhões negativos em 31 de dezembro de 2019 e (ii) R$21,6 milhões gastos com o
1º programa de recompra de ações da Companhia cujos valores não se repetiram no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2019.
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(a)

resultados das operações do emissor

(i)

descrição dos componentes importantes da receita

No ano de 2020, a Companhia realizou 101,9 milhões de exames, um aumento de 2,0% em relação a 2019, ano
no qual a Companhia realizou 99,9 milhões de exames que, por sua vez, foi um volume 7,6% maior do que em
2019, quando a Companhia realizou 92,8 milhões de exames.
Nossa receita é mensurada pelo valor justo da contrapartida recebida ou a receber, deduzida de quaisquer
estimativas de devoluções, descontos comerciais e/ou bonificações concedidos ao comprador e outras deduções
similares.
As receitas de prestação de serviços médicos, laboratoriais, de análises clínicas e serviços auxiliares de
complementação diagnóstica e terapêutica são reconhecidas mensalmente mediante a efetividade da prestação
dos serviços e quando benefícios econômicos decorrentes dessas prestações de serviços são transferidos aos
beneficiários - clientes das Unidades de Atendimento (PSC) e clientes do Laboratório de Referência (Lab-to-Lab),
independentemente da emissão do documento fiscal de faturamento (nota fiscal de serviços).
(Em milhares de R$, exceto %)

31.12.2020

%

31.12.2019

%

31.12.2018

%

Unidades de atendimento ("PSC")

634.495

42,0%

608.404

44,4%

573.925

47,2%

Laboratórios de Referência ("Lab-to-Lab")

875.180

58,0%

763.388

55,6%

642.160

52,8%

1.509.675

100,0%

1.371.792

100,0%

1.216.085

100,0%

-15.663

-1,0%

-18.158

-1,3%

-11.376

-0,9%

1.494.012

99,0%

1.353.634

98,7%

1.204.709

99,1%

Receita Líquida por Canal de Coleta

Receita Líquida antes das Eliminações
Eliminações¹
Receita Líquida Total

¹As eliminações referem-se principalmente a transações intercompany e são excluídas para fins do cálculo da receita bruta contábil

Adicionalmente, os serviços prestados e valorizados pela Companhia, mas ainda não faturados (nota fiscal ainda
não emitida ao final do período contábil mensal) são registrados na rubrica “Receita líquida de prestação de
serviços”.
(ii)

fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

Vide item 10.1, letra h.
(b)
variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de
volumes e introdução de novos produtos e serviços
A Diretoria da Companhia entende que a situação patrimonial e financeira da Companhia está sujeita a incertezas
relacionadas às condições macroeconômicas e políticas brasileiras, e também às condições adversas de mercado,
como por exemplo:
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Instabilidade social e política;



Aumento ou diminuição do PIB (Produto Interno Bruto) nacional;



Apreciação ou depreciação do Real frente a outras moedas como Dólar ou Euro;



Alterações nas políticas fiscais, repercutindo numa maior ou menor carga tributária sobre nossas
operações;



Excesso ou falta de ofertas no mercado de dívida nacional;



Taxas de juros e inflação;



Racionamento de energia;



Outros acontecimentos políticos sociais e econômicos que venham a ocorrer no Brasil; e



Desdobramentos relacionados à pandemia da COVID-19 no Brasil e globalmente (consulte “item 10.9 –
Outros fatores com influência relevante”).

As alterações nestas variáveis podem afetar os resultados da Companhia positiva ou negativamente. O preço dos
materiais e serviços da Companhia é negociado periodicamente com as diversas fontes pagadoras, utilizando
como base os índices de inflação oficiais do país, dentre outras premissas. Eventos de enfermidade epidêmica
amplamente disseminada, como é o caso da pandemia do COVID-19, também podem ter efeitos positivos ou
negativos no desempenho da Companhia.
(c)
impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de
juros no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor
Nos últimos 12 meses findos em 31 de dezembro de 2020, o IPCA apurado foi de 4,52%, conforme divulgado pelo
IBGE, acima da meta de inflação estabelecida para o ano de 2020, qual seja 4,00%. Nos últimos 12 meses findos
em 31 de dezembro de 2019, o IPCA apurado foi de 4,31%, conforme divulgado pelo IBGE, acima da meta de
inflação estabelecida para o ano de 2019, qual seja 4,25%. Nos últimos 12 meses findos em 31 de dezembro de
2018, o IPCA apurado foi de 3,75%, conforme divulgado pelo IBGE, abaixo da meta de inflação estabelecida para
o ano de 2018, qual seja 4,5%.
Os custos e despesas da Companhia são impactados principalmente pelos reajustes solicitados pelos fornecedores
de materiais e serviços. Em um cenário de aumento de inflação no Brasil, é possível que a Companhia não consiga
repassar os reajustes de preços dos serviços de forma a compensar completamente a majoração sobre os custos
e despesas.
A taxa de câmbio não afeta diretamente a receita da companhia, mas afeta uma parcela do endividamento líquido
indexadas ao dólar, o preço de alguns insumos para realização de exames também atrelados ao dólar e a
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capacidade de investimento em novas máquinas, peças e equipamentos, uma vez que partes desses
equipamentos e peças são importados ou possuem preços atrelados ao dólar.
As desvalorizações do Real com relação ao Dólar podem criar pressões inflacionárias adicionais no Brasil e
acarretar aumentos das taxas de juros, podendo afetar de modo negativo a economia brasileira como um todo,
bem como afetar adversamente as operações da companhia.
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(a)

introdução ou alienação de segmento operacional

Em 2020, 2019 e 2018 não ocorreram alienações ou introdução de novos segmentos operacionais na Companhia.
(b)

constituição, aquisição ou alienação de participação societária

(i)

Aquisições Recentes

Visando suportar o crescimento de suas operações e dar capilaridade aos negócios da Companhia, nos exercícios
de 2020, 2019 e 2018 celebramos contratos de compra e venda de ações / cotas, tendo por objeto a aquisição do
capital social de empresas de nosso ramo de atuação, conforme percentuais descritos no quadro abaixo:
Local de Constituição e
Operação

% de
Participação

Data do
Investimento

Serviços de Análises Clínicas de Exames
Toxicológicos

Brasil

9,08%

29/12/2020

Solução Laboratório de Análises Clínicas S.A.

Serviços de Análises Clínicas

Brasil

100,00%

15/10/2019

Labfar Pesquisa e Serviços S.A.

Serviços de Análises Clínicas

Brasil

49,00%

01/10/2019

Sansão Holding S.A.

Serviços de Análises Clínicas de Exames
Toxicológicos

Brasil

55,00%

27/02/2019

Diagnósticos Laboratoriais Especializados Ltda.

Serviços de Análises Clínicas

Brasil

100,00%

30/05/2018

Labfar Pesquisa e Serviços S.A.

Serviços de Análises Clínicas

Brasil

51,00%

02/04/2018

Nome da controlada

Principal atividade

2020
Sansão Holding S.A.
2019

2018

(ii)

Investimentos em Controladas

Durante o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, a Companhia possuía as seguintes
participações societárias em controladas:
Controlada
Sansão Holding S.A.
Laboratório Padrão S.A.
Toxicologia Pardini Laboratórios S.A.
Solução Laboratório de Análises Clínicas S.A.
Diagnóstico por Imagem Sete Lagoas Ltda.
Diagnósticos Laboratoriais Especializados Ltda.
Laboratório de Análises Clínicas Humberto Abrão Ltda.
Ecoar – Medicina Diagnóstica Ltda.
Total

31/12/2020
115.415
96.450
11.220
2.453
192
225.730

31/12/2019
86.027
79.817
20.248
10.924
2.869
3
199.888

31/12/2018
68.813
21.613
2.793
83.606
39.538
25.584
241.947
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(iii)

Descrição das operações societárias ocorridas durante o exercício social de 2020

Em 27 de fevereiro de 2019, data em que a Companhia adquiriu 55% da Sansão Holding S.A., a companhia
outorgou aos proprietários da participação não controladores uma opção para que estes, a seus exclusivos
critérios, vendessem à Companhia a totalidade das ações detidas por eles na Sansão. Na mesma data, os
proprietários das participações não controladores outorgaram à Companhia opção para que esta, a seu exclusivo
critério, compre a totalidade das ações detidas por ele na mesma. Em 29 de dezembro 2020, em negociação com
parte dos acionistas minoritários, a Companhia obteve a aquisição antecipada da opção de compra de 453.969
mil ações, que equivale a 9,08% do total das ações no valor de R$8,3 milhões, tendo ainda 35,20% da participação
registrado na opção de compra.
(c)

eventos ou operações não usuais

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não realizou operações não usuais nos exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2020 2019 e 2018.
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(a)

mudanças significativas nas práticas contábeis

Não houve alterações significativas nas práticas contábeis da Companhia durante os exercícios sociais de 2020 e
2018.
Durante o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, ocorreu a seguinte alteração significativa nas
práticas contábeis da Companhia:
Nova política de arrendamentos
CPC 06 (R2)/IFRS 16 – Arrendamentos, foi emitido pelo IASB, e entrou em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019.
A IFRS 16 introduz um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial para
arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que representa o seu direito de utilizar o
ativo arrendado e um passivo de arrendamento que representa a sua obrigação de efetuar o pagamento do
arrendamento. A norma contempla isenções para arrendamentos de curto prazo, itens de baixo valor e contratos
com valores mensais variáveis. A contabilidade do arrendador permanece semelhante à norma atual, isto é, os
arrendadores continuam a classificar os arrendamentos em financeiros ou operacionais.
Adoção inicial
A Companhia aplicou o expediente prático com relação à definição de contrato de arrendamento na transição.
Isso significa que foi aplicado o CPC 06(R2)/ IFRS 16 a todos os contratos celebrados antes de 1º de janeiro de
2019 que eram identificados como arrendamentos de acordo com o CPC 06(R1)/IAS 17 e a ICPC 03/IFRIC 4.
A Companhia aplicou o CPC 06(R2) / IFRS 16 inicialmente, utilizando o levantamento retrospectivo com efeito
cumulativo. Portanto, foi reconhecido o passivo de arrendamento na data de aplicação inicial ao valor presente e
em contrapartida foi reconhecido o ativo de direito de uso. Este critério de adoção foi reconhecido em 1º de
janeiro de 2019, sem atualização das informações comparativas.
Como resultado da aplicação do CPC 06(R2)/IFRS 16, em relação aos arrendamentos que anteriormente eram
classificados como operacionais, a Companhia reconheceu R$227,7 milhões de ativos de direito de uso e R$235,2
milhões de passivos de arrendamento nas demonstrações consolidadas de 31 de dezembro de 2019.
Política
A Companhia reconhece novos ativos e passivos para seus arrendamentos operacionais de alugueis das unidades
de atendimentos, locações de equipamentos operacionais e locações de veículos. A natureza das despesas
relacionadas aos arrendamentos é reconhecida como custo/despesa (dependendo na natureza da operação) de
amortização de ativos de direito de uso e despesa de juros sobre obrigações de arrendamento.
Com relação ao tempo de direito de uso para os contratos de curto prazo, a Companhia estima os tempos dos
arrendamentos utilizando o critério de expectativa de permanência nas unidades de atendimento, baseadas na
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experiência histórica, a rentabilidade futura das unidades e política de renovação dos contratos. Para os contratos
de longo prazo a Companhia utilizou como premissa a vigência dos contratos de arrendamentos.
A Companhia mensura os passivos de arrendamentos ao valor presente dos pagamentos de arrendamentos,
descontado pela taxa incremental nominal sobre empréstimos do arrendatário, na data de aplicação inicial.
A Companhia revisa anualmente as estimativas aplicadas na adoção deste pronunciamento, tais como, os
períodos estimados dos contratos de direito de uso de curto prazo e a taxa de desconto para os novos contratos
de direito de uso.
As cláusulas financeiras restritivas (“covenants”) descritas na Nota Explicativa n° 17 das demonstrações
financeiras de 31 de dezembro de 2020, serão apuradas conforme normas internacionais de contabilidade,
“International Financial Reporting Standards (IFRS)” vigentes na data de assinatura da Escritura de Emissão. Dessa
forma, os indicadores acordados nas cláusulas restritivas não sofrerão impacto com a adoção da nova norma
contábil CPC 06(R2)/IFRS 16 - Arrendamentos.
(b)

efeitos significativos das alterações em práticas contábeis

Não houve alterações significativas nas práticas contábeis da Companhia durante os exercícios sociais de 2020 e
2018.
Para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, apesar de não previsto na norma, a Companhia
optou por divulgar os impactos do CPC 06 (R2)/IFRS 16 para o exercício de reporte relacionado aos arrendamentos
anteriormente classificados como arrendamentos operacionais, por considerar relevante para o entendimento
das demonstrações financeiras do exercício corrente.
Como resultado da aplicação do CPC 06(R2)/IFRS 16, em relação aos arrendamentos que anteriormente eram
classificados como operacionais, a Companhia reconheceu R$227,7 milhões de ativos de direito de uso e R$235,2
milhões de passivos de arrendamento em 31 de dezembro de 2019, nas demonstrações consolidadas.
Conforme o CPC 06(R2)/IFRS 16, a Companhia reconheceu gastos com amortização e juros, em substituição aos
gastos com arrendamento operacional. Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, foram refletidos
R$31,8 milhões de custo com amortização em substituição a R$42,3 milhões de custo com aluguel, gerando
redução de R$10,5 milhões. Foram reconhecidos R$2,8 milhões de despesa com amortização em substituição a
R$3,5 milhões de despesa com aluguel, gerando uma redução de R$0,8 milhão. Houveram juros sobre passivos
de arrendamento no total de R$18,7 milhões e imposto diferido ativo no valor de R$2,5 milhões, o efeito da
adoção do CPC 06(R2)/IFRS 16 sobre o lucro líquido do Grupo totalizou R$5,1 milhões no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2019.
(c)

ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor

Para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, o relatório da KPMG Auditores Independentes foi
emitido sem qualquer ênfase ou ressalta em 19 de março de 2021. Para os exercícios sociais encerrados em 2019
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e 2018, os relatórios da PricewaterhouseCoopers Auditores foram emitidos sem quaisquer ênfases e/ou ressalvas
em 20 de março de 2020 e 15 de março de 2019, respectivamente.
A Diretoria da Companhia concorda com a opinião expressa nos relatórios dos auditores independentes relativas
às demonstrações financeiras referentes aos últimos três exercícios sociais.
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As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas e apresentadas de acordo com os
Padrões Internacionais do Relatório Financeiro (International Financial Reporting Standards – IFRS), emitidas pelo
International Accounting Standards Board (IASB) e também de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil (“BRGAAP”), considerando pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (“CPCs”), aprovadas pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM e pelas disposições
contidas na Lei de Sociedades por Ações.
Nas demonstrações financeiras consolidadas, as aquisições de negócios são contabilizadas pelo método de
aquisição. A contrapartida transferida em uma combinação de negócios é mensurada pelo valor justo, que é
calculado pela soma dos valores justos dos ativos transferidos pela Companhia, dos passivos incorridos na data
de aquisição e devidos aos então acionistas controladores da adquirida e das participações emitidas em troca do
controle da adquirida.
As demonstrações financeiras consolidadas incluem as demonstrações financeiras da Companhia e suas
controladas. O controle é obtido quando a Companhia tem o poder de controlar as políticas financeiras e
operacionais de uma investida para auferir benefícios de suas atividades e está exposta ou tem direitos a retornos
variáveis decorrentes de seus investimentos com as investidas.
Na aplicação das políticas contábeis da Companhia, a Administração deve fazer julgamentos e elaborar
estimativas a respeito dos valores contábeis dos ativos e passivos para os quais não são facilmente obtidos de
outras fontes. As estimativas e as respectivas premissas estão baseadas na experiência histórica e em outros
fatores considerados relevantes. Os resultados efetivos podem diferir dessas estimativas.
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e
em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias.
A seguir são apresentados os principais julgamentos e estimativas efetuadas pela Administração durante o
processo de aplicação das políticas contábeis da Companhia e que mais afetam os valores reconhecidos nas
demonstrações financeiras:
(i)
Redução ao valor recuperável dos ativos: a Companhia julgou não haver evidências, internas e externas,
que justificassem o registro de provisão para redução ao valor recuperável sobre o ativo imobilizado, ativo
intangível, ágio gerado na combinação de negócios e imposto de renda e contribuição social diferidos ativos.
(ii)
Vida útil e valor residual dos bens do imobilizado: a Companhia revisa anualmente a vida útil e o valor
residual estimado dos bens do ativo imobilizado e intangível com vida útil definida, sendo que as taxas de
depreciação e amortização atualmente utilizadas são julgadas representativas das vidas úteis dos mesmos.
(iii)
Perda estimada para créditos de liquidação duvidosa e provisão para perda estimada em serviços a
faturar: referidas provisões são constituídas com base no julgamento da Administração e em valores suficientes
para cobrir perdas futuras estimadas no recebimento de clientes.
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(iv)
Provisões para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis: a avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação
das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos
tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões
são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição,
conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões
de tribunais.
(v)
Imposto de renda e contribuição social diferidos ativos: são reconhecidos até o limite dos lucros
tributáveis futuros, cuja estimativa realizada pela Administração leva em consideração o histórico de lucros
tributáveis, aumento no volume de análise de exames, premissas de mercado tais como taxa de juros, câmbio,
crescimento econômico, entre outras.
(vi)
Avaliação dos instrumentos financeiros: as demonstrações financeiras da Companhia oferecem
informações detalhadas sobre as principais premissas utilizadas na determinação do valor justo dos instrumentos
financeiros, bem como a análise de sensibilidade dessas premissas. A Administração acredita que as técnicas de
avaliação selecionadas e as premissas utilizadas são adequadas para a determinação do valor justo dos
instrumentos financeiros.
(vii)
Aquisição de controladas: valor justo da consideração transferida e a transferir (incluindo
contraprestação contingente) e o valor justo dos ativos adquiridos e passivos assumidos, são mensurados
conforme abaixo:
a) Contratos: O valor justo do intangível proveniente de relacionamento com clientes foi apurado
considerando o método do “MPEEM (Multi Period Earning Excess Method)”, que utiliza como abordagem
a taxa de mortalidade (churn rate). Esta metodologia consiste em calcular a perda histórica de clientes,
levando-se em consideração a aplicação sobre a receita da carteira de cliente na data-base da avaliação e
sua evolução foi projetada de acordo com a premissa de inflação. Assim sendo, para isolarmos os fluxos
de caixa atribuíveis unicamente à carteira de cliente deduzimos os encargos de ativos contributórios;
b) Marcas: o valor justo relacionado a marketing considerou a abordagem de Renda, mais especificamente
o “Relief from Royalties”, para derivar o valor justo da Marca; e
c) Imobilizados: Os critérios de avaliação adotados para determinar o valor de mercado desses bens
consistiram em:
i.
Método da quantificação do custo: esse método consiste na obtenção do valor de uma
máquina e/ou equipamento novos, iguais ou similares, por meio de pesquisa de mercado com os
fabricantes, fornecedores e/ou representantes, acrescido, quando for o caso, das despesas de
montagem e transporte;
ii.
Método do custo histórico: quando o valor do bem é determinado a partir da atualização
monetária do custo de aquisição, adota-se o método de custo histórico, que contempla a apuração
de registros contábeis e a aplicação de índices específicos, geralmente usados por órgãos
competentes oficiais;
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iii.
Depreciação pelo método Caires: identificação da depreciação, além das características
observadas na vistoria, são considerados também a vida útil, a vida transcorrida, os valores
residuais, o estado de conservação e a obsolescência do bem. A depreciação é calculada sobre a
variação da provável curva de vida útil.
(viii)

Arrendamentos: Ver item 10.4, (a), acima, deste Formulário de Referência.
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A Companhia entende que não existem itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras
apresentadas.
(a)
ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço
patrimonial (off-balance sheet items)
(i)

Arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos

Não há ativos e passivos detidos pela Companhia não evidenciados nas demonstrações financeiras.
(ii)
carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades,
indicando respectivos passivos
Não existem carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades.
(iii)

contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços

Não existem contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços.
(iv)

contratos de construção não terminada

Não existem contratos de construção não terminada.
(v)

contratos de recebimentos futuros de financiamentos

Não existem contratos de recebimentos futuros de financiamentos.
(b)

outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

Não aplicável, tendo em vista que não há itens que não tenham sido evidenciados nas demonstrações financeiras
da Companhia.
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(a)
como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as
despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do emissor
Não aplicável.
(b)

natureza e o propósito da operação

Não aplicável, tendo em vista que não há itens que alteram ou poderão alterar as receitas, despesas, o resultado
operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras da Companhia que não
tenham sido evidenciados nas demonstrações financeiras.
(c)
natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em
decorrência da operação
Não aplicável, tendo em vista que não há itens que alteram ou poderão alterar as receitas, despesas, o resultado
operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras da Companhia que não
tenham sido evidenciados nas demonstrações financeiras.
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(a)

investimentos

(i)

descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos

A Companhia, desde sua fundação em 1977, vem investindo significativamente em crescimento orgânico e mais
recentemente (a partir de 2012) por meio de aquisições. Os principais investimentos são direcionados ao ativo
imobilizado para consecução dos nossos objetivos sociais de prestação de serviços de análises clinicas e
diagnósticos por imagens e também para dar suporte ao nosso crescimento orgânico e por aquisições.
Para 2021, a Companhia estima investir em CAPEX os montantes abaixo:
Investimentos por Natureza (R$ Mil)
CAPEX:
Projetos de Manutenção
Projetos de TI
Projetos de Expansão

60.900
47.471
28.553

Total CAPEX

136.923

Considerando tratar-se de projeções e perspectivas de negócio, que envolvem riscos, incertezas e premissas, as
aplicações de recursos dependem de circunstância que podem ou não ocorrer.
Condições econômicas gerais, condições setoriais e outros fatores operacionais, podem afetar os montantes
previstos de alocação em ativos fixos e capital de giro.
(ii)

fontes de financiamento dos investimentos

Os investimentos da companhia serão financiados por meio da geração de caixa da própria Companhia. A
Companhia ainda poderá avaliar alternativas complementares de fontes de financiamento por meio da
contratação de empréstimos bancários, financiamentos e do acesso aos mercados de capitais.
(iii)

desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

A Companhia não está realizando nenhum desinvestimento e não planeja que sejam realizados qualquer tipo de
desinvestimentos.
(b)
aquisições já divulgadas de ativos que podem influenciar materialmente a capacidade produtiva da
Companhia
Não aplicável, uma vez que não há aquisições realizadas que não tenham sido divulgadas pela Companhia.
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(c)

novos produtos e serviços

(i)

descrição das pesquisas em andamento já divulgadas

Não aplicável, uma vez que atualmente não há pesquisas em andamento realizadas pela Companhia que já
tenham sido divulgadas.
(ii)
montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou
serviços
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, foi gasto R$1,7 milhão na pesquisa e no
desenvolvimento de novos produtos ou serviços.
(iii)

projetos em desenvolvimento já divulgados

Não aplicável, uma vez que atualmente não há projetos realizados pela Companhia que já tenham sido divulgadas.
(iv)

montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou serviços

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, foi gasto R$1,7 milhão na pesquisa e no
desenvolvimento de novos produtos ou serviços.
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Impactos da COVID-19 para as atividades da Companhia
Em 31 de dezembro de 2020, passados mais de 270 dias desde o início da pandemia no Brasil e considerando o
estágio atual da disseminação do surto de COVID-19, é possível identificar os impactos da pandemia de forma
mais assertiva. O desempenho da Companhia, principalmente no terceiro e quarto trimestres, demonstra
impactos minimizados sofridos frente ao COVID-19, apresentados nas seguintes rubricas:
Receita: Em abril/2020, houve uma queda acentuada da receita, devido aos efeitos das políticas de isolamento
social adotadas pelos governos municipais, que ocasionou, inclusive, o fechamento temporário de algumas
unidades de atendimento do grupo.
Em maio/2020, iniciou-se a retomada gradual das atividades econômicas com flexibilização do isolamento social
em várias regiões, e houve a reabertura de todas as unidades de atendimento do grupo. Nesse mês, as vendas
expressaram o início da retomada, com crescimento importante na comparação com o mês anterior.
No período de junho/2020 a dezembro/2020, as receitas auferidas retornaram aos níveis normais da companhia
(pré-pandemia), com destaque para o aumento de vendas relativas aos testes para detecção do COVID-19, que
contribuíram com uma geração de receita significativa.
Reforço do fluxo de caixa: Várias medidas foram tomadas visando garantir o fluxo de caixa da companhia, tais
como:
• Postergação da data do pagamento de PIS/COFINS, INSS e FGTS conforme Portaria nº 139 de 3 de abril de
2020 e MP 927/2020;
• Contratação de 2 empréstimos no total de R$ 200 milhões, conforme descrito na Nota Explicativa nº 16;
• Renegociação do prazo de pagamento de contratos de aluguel de imóveis e manutenção de
equipamentos;
• Postergação do pagamento dos Juros sobre Capital Próprio deliberado no 1º Trimestre de 2020;
Redução de custos e despesas: Diversas ações foram implementadas pela companhia, visando reduzir seus gastos
aos níveis adequados no período, conforme abaixo:
• Concessão de férias coletivas;
• Antecipação de feriados;
• Adesão à medida Provisória 936/20, com a redução da jornada de trabalho e suspensão de contrato de
trabalho;
• Renegociação de contratos de fornecimento de insumos, alugueis de imóveis, manutenção de
equipamentos, e serviços necessários ao atendimento de pacientes nas lojas.
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A Administração avaliou o impacto do surto COVID-19, o que incluiu a avaliação de premissas de continuidade
operacional e gestão de liquidez, exposição da Companhia ao risco de crédito de clientes, sensibilizou premissas
do teste do valor recuperável do goodwill e outros indicadores de impairment, dentre outras. A administração
concluiu não existirem outros impactos a serem reconhecidos nestas demonstrações financeiras em decorrência
deste assunto, além daqueles destacados acima.
Os diretores acreditam que as demais informações relevantes que possam influenciar de maneira relevante no
desempenho operacional da Companhia já foram descritos nos itens 10.1 a 10.8 acima.
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A Companhia opta, por ser facultativo, pela não divulgação de projeções de ordem econômica e/ou financeira
relacionadas às suas atividades ou às de suas controladas.
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11.2 - Acompanhamento E Alterações Das Projeções Divulgadas

(a)
informar quais estão sendo substituídas por novas projeções incluídas neste Formulário de Referência
e quais delas estão sendo repetidas neste Formulário de Referência
Não aplicável tendo em vista que a Companhia não divulga projeções.
(b)
quanto às projeções relativas a períodos já transcorridos, comparar os dados projetados com o efetivo
desempenho dos indicadores, indicando com clareza as razões que levaram a desvios nas projeções
Não aplicável tendo em vista que a Companhia não divulga projeções.
(c)
quanto às projeções relativas a períodos ainda em curso, informar se as projeções permanecem válidas
na data de entrega deste Formulário de Referência e, quando for o caso, explicar por que elas foram
abandonadas ou substituídas
Não aplicável tendo em vista que a Companhia não divulga projeções.
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(a)
atribuições do conselho de administração e dos órgãos e comitês permanentes que se reportam ao
conselho de administração, indicando:
(i)
se possuem regimento interno próprio, informando, em caso positivo, órgão responsável pela
aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue esses regimentos, locais na rede mundial de
computadores onde esses documentos podem ser consultados.
De acordo com o Estatuto Social da Companhia, o Conselho de Administração será composto por 5 (cinco)
membros efetivos e até 5 (cinco) membros suplentes, acionistas ou não, residentes no Brasil ou no exterior, todos
eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição.
Nos termos do Regulamento do Novo Mercado, no mínimo 20% dos membros do Conselho de Administração
deverão ser conselheiros independentes.
O Conselho de Administração não possui regimento interno próprio, estando sujeito às disposições da Lei das
Sociedades por Ações, do estatuto social da Companhia, do Regulamento do Novo Mercado e demais normas
aplicáveis.
(ii)
se o emissor possui comitê de auditoria estatutário, informando, caso positivo, suas principais
atribuições, forma de funcionamento e se o mesmo atende aos requisitos da regulamentação emitida pela CVM
a respeito do assunto.
Até o momento da emissão deste Formulário de Referência, a empresa não possuía nenhum comitê de auditoria
estatutário.
(iii)
de que forma o conselho de administração avalia o trabalho da auditoria independente, indicando se o
emissor possui uma política de contratação de serviços de extra-auditoria com o auditor independente e,
informando o órgão responsável pela aprovação da política, data da aprovação e, caso o emissor divulgue a
política, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado.
O Conselho de Administração da Companhia avalia o trabalho das empresas de auditoria externa contratadas
periodicamente, sempre de acordo com a melhor conveniência da Companhia, balizando-se pelas normas
estabelecidas na legislação e na regulamentação em vigor. Contudo, não há uma política formal de contratação de
serviços extra-auditoria, sendo que eventuais necessidades de contratação são avaliadas pontualmente pelo
Conselho de Administração, levando-se em conta todos os aspectos necessários para garantir a manutenção da
independência dos auditores externos.
(b)
em relação aos membros da diretoria estatuária, suas atribuições e poderes individuais, indicando se a
diretoria possui regimento interno próprio, e informando, em caso positivo, órgão responsável pela aprovação,
data da aprovação e, caso o emissor divulgue o regimento, locais na rede mundial de computadores onde o
documento pode ser consultado
A Diretoria da Companhia será composta por no mínimo 2 (dois) e, no máximo, 8 (oito) membros, acionistas ou
não, residentes no País, todos eleitos pelo Conselho de Administração e por ele destituíveis a qualquer tempo,
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sendo um Diretor Presidente, um Diretor de Relações com Investidores, um Diretor Executivo Administrativo e
Financeiro, um Diretor Vice-Presidente Comercial e de marketing, um Diretor Executivo de Operações, um Diretor
Executivo de Negócios PSC, um Diretor Executivo de Negócios Lab to Lab e um Diretor Executivo de TI e Digital,
eleitos para um mandato unificado de 2 (dois) anos, permitida a reeleição.
As competências específicas de cada Diretor estão descritas abaixo:
I.

Compete ao Diretor Presidente: a direção geral dos negócios da Companhia, a convocação e presidência
das reuniões da Diretoria Executiva e a coordenação dos trabalhos dos demais diretores e do processo de
tomada de decisão; a representação ativa e passiva da Companhia em todas as suas relações com
terceiros, em juízo ou fora dele, podendo nomear procuradores e prepostos para que prestem
depoimentos em nome da Companhia perante as autoridades requisitantes, responsabilizando-se pelos
resultados econômico-financeiros da Companhia e pela proteção de seu nome; a organização e
supervisão das políticas e diretrizes de Recursos Humanos; a supervisão do cumprimento das políticas e
normas estabelecidas pelo Conselho de Administração e das deliberações tomadas em Assembleia Geral,
e zelar pela observância da lei e deste Estatuto Social.

II.

Compete ao Diretor de Relações com Investidores: responsabilizar-se pela prestação de informações ao
público investidor, à CVM e às bolsas de valores ou mercados de balcão, nacionais e internacionais, bem
como às entidades de regulação e fiscalização correspondentes, mantendo atualizados os registros da
Companhia nessas instituições; representar a Companhia perante a CVM, as Bolsas de Valores e demais
entidades do mercado de capitais, bem como prestar informações relevantes aos investidores, ao
mercado em geral, à CVM e à B3, além de outras funções estabelecidas em lei e na regulamentação
vigente.

III.

Compete ao Diretor Executivo Administrativo e Financeiro: administrar, gerir e controlar a área
administrativa e financeira, tendo como principais atribuições, além daquelas cometidas por lei, a
organização e supervisão geral das atividades das áreas de Finanças, Controladoria, Auditoria,
Contabilidade, Jurídico, Patrimonial; prover os recursos financeiros necessários à expansão da
Companhia, conforme Orçamento Anual, conduzindo os processos de contratação de empréstimo e de
financiamento e os serviços correlatos.

IV.

Compete ao Diretor Vice-Presidente Comercial e de Marketing: responder pelos resultados das unidades
estratégicas de negócio Medicina Personalizada e Toxicológicos, responsabilizando-se pelos resultados
acordados junto ao Conselho de Administração, além de definir diretrizes e responder pela estratégia
Comercial, Marketing e Inteligência de Mercado da Companhia. Tem como principais atribuições, além
daquelas cometidas por lei, desenvolver e implementar a estratégia comercial e de marketing e junto aos
negócios e às autogestões, operadoras de planos de saúde (seguros saúde, cooperativas médicas e
empresas de medicina de grupo) e afins; organizar e supervisionar as áreas de Criopreservação; promover
pesquisas de mercado; definir os preços dos serviços, encargos e prazos de pagamento, em razão das
condições de mercado e dos custos; definir premissas e a política de relacionamento com os clientes.

V.

Compete ao Diretor Executivo de Operações: administrar, dirigir e controlar os processos técnicos
analíticos das áreas produtivas da Companhia e das áreas de Supply Chain, Almoxarifado, Qualidade e
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Alimentação do Grupo, tendo como principais atribuições, além daquelas cometidas por lei, a
responsabilidade pela produção de análises clínicas, a garantia do cumprimento das normas
regulamentares; os serviços de assessoria científica e pesquisas em análises clínicas e auxiliares de
complementação diagnóstica e terapêutica, da regularidade dos procedimentos técnicos e rotinas
estabelecidas e das políticas de qualidade e certificações inerentes ao negócio, apresentando e discutindo
soluções para problemas e irregularidades, a fim de subsidiar e implementar ações na busca da melhoria
contínua dos processos; assegurar o trabalho em acordo com as normas relativas à segurança do trabalho,
cumprindo a legislação vigente e regulamentos internos; responder pelo abastecimento de suprimentos
na companhia, produtos e serviços, obtendo os melhores resultados nas negociações, quanto a preço,
qualidade e prazo, suprindo as necessidades operacionais, de forma a não ocorrer descontinuidade da
operação por falta de produtos e ou serviços.
VI.

Compete ao Diretor Executivo de Negócios PSC: administrar, dirigir e controlar a unidade estratégica de
negócio PSC, incluindo Imagem e Vacinas, responsabilizando-se pelos resultados acordados junto ao
Conselho de Administração; organizar e supervisionar as áreas de Manutenção Patrimonial, Segurança e
Transportes; além de assegurar a integração das áreas administrativas e de atendimento das empresas
controladas com os padrões corporativos da Companhia. É o responsável principal pela gestão dos
recursos, execução e resultados das empresas controladas. Tem como principais atribuições, além
daquelas cometidas por lei, definir as diretrizes e políticas, em acordo com as premissas comerciais e
orçamentárias, para a sua área de atuação, propondo metas, táticas e ações específicas para o
cumprimento dos objetivos, estabelecendo modelos replicáveis de atendimento; gestão e controle da
central de relacionamento com os clientes.

VII.

Compete ao Diretor Executivo de Negócios Lab to Lab: administrar, dirigir e controlar as Unidades
Estratégicas de Negócios – Lab to Lab e hospitais; e a Logística, responsabilizando-se pelos resultados
acordados com o Conselho de Administração, além de definir e implementar diretrizes referentes às
atividades Logísticas. Definir e desdobrar a projeção anual de vendas, além das responsabilidades legais
inerentes ao cargo; definir objetivos específicos das áreas de Customer Service, Planejamento Lab to Lab
e gerir a Distribuidora do Grupo Pardini. Participar e validar o plano anual de vendas, propondo metas
estratégicas e táticas e ações específicas para o cumprimento dos objetivos estabelecidos. Manter ativo
o relacionamento com clientes Lab to Lab, a fim de identificar oportunidades de ampliação e/ou evolução
de produtos e serviços prestados, visando melhorar continuamente a experiência dos clientes.

VIII.

Compete ao Diretor Executivo de TI e Digital: Desenvolver e executar estratégia de TI que faça uso de
tecnologias emergentes em alinhamento com as necessidades de negócio; desenvolver evoluções
contínuas em Governança de Dados, Analytics, Inteligência Artificial e seus modelos preditivos para
atender os objetivos traçados pelo Conselho de Administração; conduzir programas e projetos de
inovação tecnológica e experiência digital com os clientes, facilitando o uso de produtos e serviços
oferecidos pela Companhia, além de dar diretrizes e definir a estratégia e política de Inovação e
Transformação Digital da Companhia; promover a digitalização do negócio, partindo do conceito do
cliente ao centro de todo o negócio e utilizando-se dos pilares de: Inovacão, Desenvolvimentos Ágeis,
Experiência do Cliente e promoção de uma cultura direcionada a dados dentro da Companhia;
desenvolver plataformas digitais com foco em eficiência, diferenciação competitiva e novas receitas;
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promover evoluções contínuas nos sistemas corporativos e a gestão de riscos, garantindo a continuidade
da operação de Data Center, Infra-estrutura, Segurança da informação e Proteção de dados (LGPD);
liderar a implementação de padrões da indústria e metodologias de desenvolvimento, incluindo Agile e
DevOps, para aumentar a capacidade de resposta a concorrência e ao crescimento do negócio.
Além das atribuições acima citadas competirão ainda aos Diretores, sem prejuízo de demais encargos
estabelecidos pelo Conselho de Administração: elaborar o relatório anual, as demonstrações financeiras do
período e balancetes intermediários; elaborar propostas de planos de extensão e modernização da Companhia;
aprovar e modificar os quadros organizacionais e regulamentos internos; autorizar a abertura e o encerramento
de filiais no país e no exterior.
A Diretoria não possui regimento interno próprio, estando sujeita às disposições da Lei das Sociedades por Ações,
do estatuto social da Companhia, do Regulamento do Novo Mercado e demais normas aplicáveis.
(c)
data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente, informando se possui regimento
interno próprio, e indicando, em caso positivo, a data da sua aprovação pelo conselho fiscal e, caso o emissor
divulgue o regimento, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado
O Conselho Fiscal será composto por três membros efetivos e três suplentes e não terá funcionamento
permanente, somente sendo instalado por deliberação da Assembleia Geral, ou a pedido dos acionistas, tendo
sido instalado pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 24 de abril de 2018, pela Assembleia
Geral Ordinária realizada em 22 de abril de 2019, pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em
28 de abril de 2020 e pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30 de abril de 2021.
O Conselho Fiscal possui um regimento interno próprio, aprovado em 08 de junho de 2018, disponível para
consulta em http://www3.hermespardini.com.br/RI, no website da CVM (www.gov.br/cvm) e no website da B3
S.A. - Brasil, Bolsa (www.b3.com.br).
(d)
se há mecanismos de avaliação de desempenho do conselho de administração e de cada órgão ou
comitê que se reporta ao conselho de administração, informando, em caso positivo:
(i)
a periodicidade da avaliação e sua abrangência, indicando se a avaliação é feita somente em relação ao
órgão ou se inclui também a avaliação individual de seus membros
A Companhia possui mecanismos de avaliação e indicadores formais de desempenho para os seus diretores
estatutários, os quais são revistos anualmente pelo Conselho de Administração. Para o ano de 2020, foram
aprovadas as seguintes metas: Fator Corporativo e Objetivos Individuais.
(ii)

metodologia adotada e os principais critérios utilizados na avaliação

O Conselho de Administração estabelece ações aos seus diretores, baseadas nos planos de negócio definidos pela
Companhia, observados os parâmetros orçamentários, e projetos estratégicos desenvolvidos pela Companhia.
Assim, os membros do Conselho de Administração periodicamente efetuam o acompanhamento de tais ações, o
que lhes permite, dentre outras questões, avaliar o desempenho de cada órgão.
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Não há mecanismos formais de avaliação dos membros do Conselho de Administração.
(iii)
como os resultados da avaliação são utilizados pelo emissor para aprimorar o funcionamento deste
órgão
A avaliação de desempenho baseada em competências e valores se propõe a apoiar na melhoria do desempenho
dos colaboradores em geral, incluindo os executivos da Companhia, contribuindo para uma cultura de alta
performance e promovendo a gestão de meritocracia. Esses mecanismos visam a subsidiar a tomada de decisão
no que se refere à remuneração paga aos executivos.
Para garantir a gestão de resultados é realizado o acompanhamento periódico de metas junto aos principais
executivos da Companhia. Além disso, ao Conselho de Administração compete recomendar a correção ou
aprimoramento de políticas, práticas e procedimentos identificados no âmbito das suas atribuições.
(iv)

se foram contratados serviços de consultoria ou assessoria externos.

Não foram contratados serviços de consultoria ou assessoria externos para o exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2020.
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(a)

prazos de convocação

A Companhia adota os prazos previstos na Lei das Sociedades por Ações, e demais normas aplicáveis, sendo que
a Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente, a cada ano, nos quatro primeiros meses seguintes ao término do
exercício social e, extraordinariamente, quando os interesses sociais exigirem, mediante convocação na forma da
lei.
A Assembleia Geral será convocada pelo Conselho de Administração, nos termos da lei, com no mínimo 15
(quinze) dias de antecedência, contado o prazo da primeira publicação do anúncio. Não se realizando a Assembleia
Geral, será publicado novo anúncio de segunda convocação, com antecedência mínima de 8 (oito) dias. Será
dispensada a convocação se verificada a presença da totalidade dos acionistas na Assembleia Geral.
Nos termos e para os fins da legislação aplicável, especialmente ao que concerne o artigo 124 da Lei das
Sociedades por Ações, conforme aplicável, a CVM poderá, a seu exclusivo critério, mediante decisão
fundamentada de seu Colegiado, a pedido de qualquer acionista, e ouvida a companhia: (i) aumentar, para até 30
dias, a contar da data em que os documentos relativos às matérias a serem deliberadas forem colocados à
disposição dos acionistas, o prazo de antecedência de publicação do primeiro anúncio de convocação da
assembleia geral de companhia aberta, quando esta tiver por objeto operações que, por sua complexidade, exijam
maior prazo para que possam ser conhecidas e analisadas pelos acionistas; e (ii) interromper, por até 15 dias, o
curso do prazo de antecedência da convocação de assembleia geral extraordinária de companhia aberta, a fim de
conhecer e analisar as propostas a serem submetidas à assembleia e, se for o caso, informar à companhia, até o
término da interrupção, as razões pelas quais entende que a deliberação proposta à assembleia viola dispositivos
legais ou regulamentares.
A Companhia não adota práticas diferenciadas em relação ao previsto na legislação societária.
(b)

competências

Observado o disposto no Estatuto Social e nos Acordos de Acionistas, as deliberações e aprovações serão tomadas
por acionistas representando a maioria do capital social votante da Companhia presentes à Assembleia Geral.
Compete à Assembleia Geral, além das atribuições previstas em lei e no Estatuto Social, deliberar sobre as
seguintes matérias:
(i)

eleger e destituir os membros do Conselho de Administração;

(ii)

fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria e
dos membros do Conselho Fiscal, se instalado;

(iii)

reformar o Estatuto Social;

(iv)

deliberar sobre operações de fusão, incorporação, cisão ou transformação em que a Companhia
seja parte, bem como sobre sua dissolução ou liquidação;
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(v)

atribuir bonificações em ações e decidir sobre eventuais grupamentos e desdobramentos de
ações;

(vi)

aprovar planos de outorga de opção de compra ou subscrição de ações aos seus administradores
e empregados, assim como aos administradores e empregados de outras sociedades que sejam
controladas direta ou indiretamente pela Companhia;

(vii)

deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a destinação do lucro
do exercício e a distribuição de dividendos;

(viii)

eleger o liquidante, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação;

(ix)

aprovar a saída do Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão;

(x)

aprovar o cancelamento do registro de companhia aberta perante a CVM;

(xi)

aprovar a escolha de empresa especializada responsável pela elaboração de laudo de avaliação
das ações de emissão da Companhia, em caso de cancelamento de registro de companhia aberta
perante a CVM ou saída do Novo Mercado, conforme previsto no Capítulo VI do Estatuto Social;

(xii)

deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pelo Conselho de Administração.

(c)
endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à
disposição dos acionistas para análise
Os documentos estarão disponíveis em http://www3.hermespardini.com.br/RI, no website da CVM
(www.gov.br/cvm) e no website da B3 S.A. - Brasil, Bolsa (www.b3.com.br). Os documentos também estarão
disponíveis na sede social da Companhia, localizada na Rua Aimorés, nº 66, Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais, CEP: 30.140-070.
(d)

identificação e administração de conflito de interesse

Nos termos do Artigo 37 do Estatuto Social da Companhia, a própria Companhia, seus acionistas, administradores
e os membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, se houver, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem,
perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, na forma do seu regulamento, qualquer controvérsia que possa
surgir entre eles, relacionada com ou oriunda da sua condição de emissor, acionistas, administradores e membros
do Conselho Fiscal, em especial, decorrentes das disposições contidas na Lei nº 6.385, de 07 de dezembro de
1976, conforme alterada, na Lei das Sociedades por Ações, no Estatuto Social da Companhia, nas normas editadas
pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM, bem como nas demais normas
aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento do
Novo Mercado, dos demais regulamentos da B3 e do Contrato de Participação no Novo Mercado.
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(e)

solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de voto

O acionista que não puder comparecer à Assembleia poderá ser representado por procurador, constituído há
menos de um ano e na forma prevista no parágrafo 1º do artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações.
As procurações, nos termos do parágrafo 1º do artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações, somente poderão ser
outorgadas a pessoas que atendam, pelo menos, um dos seguintes requisitos: (i) ser acionista ou administrador
da Companhia; (ii) ser advogado; ou (iii) ser instituição financeira.
Para os acionistas que sejam pessoas jurídicas, conforme entendimento proferido pelo Colegiado da CVM, em
reunião realizada em 4 de novembro de 2014 (Processo CVM RJ2014/3578), não há a necessidade do procurador
ser: (i) acionista ou administrador da Companhia; (ii) advogado; ou (iii) instituição financeira.
(f)
formalidades necessárias para a aceitação de instrumentos de procuração outorgados por acionistas,
indicando se o emissor admite procurações outorgadas por acionistas por meio eletrônico
Segundo consta no Estatuto Social da Companhia em seu parágrafo segundo do artigo 12º, os acionistas poderão
ser representados nas Assembleias Gerais por mandatários nomeados na forma do § 1º, do artigo 126, da Lei das
Sociedades por Ações.
Quando os acionistas forem representados por procurador, este deverá estar constituído há menos de um ano,
ser acionista, administrador da Companhia, advogado ou instituição financeira, cabendo ao administrador de
fundos de investimento representar seus condôminos.
A Companhia inicia o cadastramento de acionistas representados por procurador logo após a publicação do Edital
de Convocação. Solicita-se que os Acionistas que optarem por ser representados por procurador efetuem seu
cadastramento previamente, mediante o envio dos documentos necessários à Rua Aimorés, nº 66, Bairro
Funcionários, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Brasil, CEP 30.140-070, aos cuidados da Diretoria
de Relações com Investidores. A solicitação de entrega prévia da procuração, pelos acionistas que pretendem
fazer-se representar por procurador legalmente constituído, tem por objetivo facilitar os trabalhos de preparação
da Assembleia, não representando qualquer óbice à sua participação.
No dia da Assembleia, a Companhia iniciará o trabalho de cadastramento de acionistas representados por
procurador para tomar parte na Assembleia Geral uma hora antes do horário indicado no Edital de Convocação
para o início, na sede social, local da Assembleia. O procurador do acionista deverá se apresentar com razoável
antecedência do horário indicado no Edital de Convocação, portando os seguintes documentos, salvo se já
entregues no cadastramento prévio: (i) procuração e documento de identificação com foto; (ii) comprovante da
titularidade das ações de emissão da Companha; e (iii.i) acionista pessoa jurídica, cópias autenticadas dos
seguintes documentos: (a) estatuto social consolidado ou contrato social mais recente e documentos societários
que possam evidenciar a representação legal do Acionista; e (b) documento de identificação com uma foto do
representante legal; ou (iii.ii) acionista constituído sob a forma de fundo de investimento, cópias autenticadas dos
seguintes documentos: (a) regulamento consolidado mais atualizado do fundo; (b) estatuto social ou ato(s)
constitutivo(s) consolidado(s) mais atualizado(s) do administrador ou gestor, conforme o caso, de acordo com a
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política de voto do fundo e documentos societários que possam evidenciar poderes de representação; e (c)
documento de identificação com uma foto do representante.
Em relação às acionistas pessoas jurídicas, a Companhia segue o entendimento da CVM de que estes podem ser
representados nas assembleias de acionistas por meio de seus representantes legais ou através de mandatários
devidamente constituídos, de acordo com os atos constitutivos da sociedade e com as regras do Código Civil, não
havendo necessidade desse mandatário ser acionista, administrador da companhia ou advogado.
Nos termos da legislação vigente, documentos provenientes do exterior devem notarizados em seu país de
origem, consularizados ou legalizados por meio de apostille, traduzidos por tradutor público juramentado e
registrados em cartório de registro de títulos e documentos no Brasil.
A Companhia não adota o procedimento de outorga de procurações por meio eletrônico.
(g)
formalidades necessárias para aceitação do boletim de voto a distância quando enviados diretamente
à Companhia, indicando se o emissor exige ou dispensa reconhecimento de firma, notarização e consularização
A Companhia adota o sistema de boletim de voto à distância, nos termos da Instrução CVM 481, conforme
alterada, para fins de participação de seus acionistas em suas assembleias gerais ordinárias e em suas assembleias
gerais extraordinárias nas quais seja objeto de deliberação a eleição de membros para o Conselho de
Administração ou para o Conselho Fiscal da Companhia.
Com o intuito de facilitar a participação de seus acionistas em suas assembleias gerais de acionistas nas quais lhes
será facultado votar à distância por meio do boletim de voto, a Companhia informa que celebrou convênio para
o recebimento dos boletins de voto pelo agente escriturador de suas ações, a saber, a Itaú Corretora de Valores
S.A. Para recebimento dos boletins de votos, a Itaú Corretora de Valores S.A criou o site Assembleia Digital, através
do qual é possível realizar o voto a distância. Para votar pelo site é necessário realizar um cadastro e possuir um
certificado digital. Informações sobre o cadastro e o passo a passo para emissão do certificado digital estão
descritas no site: https://www.itau.com.br/investmentservices/assembleia-digital/. As instruções de voto
deverão ser realizadas através do site Itaú Assembleia Digital.
Nos termos da Instrução CVM 481, os agentes de custódia podem, mas não são obrigados a, receber boletins de
voto à distância dos acionistas da Companhia. É recomendado aos acionistas que verifiquem junto ao agente de
custódia responsável por suas ações se o mesmo prestará tal serviço, bem como seus custos. Nos casos em que o
agente de custódia opte por receber boletins de voto à distância, os acionistas da Companhia poderão, também,
a seu exclusivo critério, encaminhar o boletim de voto à distância diretamente ao agente de custódia, observados
em todos os casos os procedimentos e formalidades estabelecidos por cada agente de custódia para tanto.
De acordo com a Instrução CVM 481, os acionistas que assim desejarem poderão, ainda, encaminhar o boletim
de voto diretamente para a Companhia, desde que observadas as regras a seguir:
(i) o Boletim de Voto somente será recebido quando enviado fisicamente, por via postal, endereçado ao
Departamento de Relações com Investidores da Companhia, localizado na Cidade de Belo Horizonte, Estado
de Minas Gerais, na Rua Aimorés, nº 66, Bairro Funcionários, ou quando enviado por e-mail, para o seguinte
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endereço eletrônico: ri@grupopardini.com.br, devendo os originais, neste último caso, serem encaminhados
à e recebidos pela Companhia antes da data prevista para realização da Assembleia;
(ii) o Boletim de Voto deverá conter local, data e assinatura do acionista solicitante. Todos os campos do
boletim deverão estar devidamente preenchidos, todas as páginas deverão estar rubricadas. As assinaturas
apostas no boletim deverão ter firmas reconhecidas e deverão ser notarizadas, consularizadas ou apostiladas,
conforme o caso. Caso o acionista seja considerado uma pessoa jurídica nos termos da legislação brasileira,
a assinatura deverá ser de seus representantes legais, ou procuradores com poderes para prática deste tipo
de ato;
(iii) o Boletim de Voto encaminhado diretamente à Companhia deverá estar acompanhado da
documentação que comprove a qualidade de acionista ou de representante legal do acionista signatário,
observados, portanto, os requisitos e formalidades indicados no Edital de Convocação da Assembleia.
Para os fins dos documentos previstos no item (iii), a Companhia acatará (a) estatutos e contratos sociais, em
certidão expedida pelo respectivo órgão de registro, cópia simples do original, desde que acompanhada de
certidão original emitida pelo órgão registrador ou sua cópia autenticada, atestando o registro do documento ou
cópia autenticada do ato registrado; e (b) especificamente em relação ao ato que investe o representante de
poderes para votar em nome da pessoa jurídica acionista, se tratar-se de instrumento particular de mandato,
deverá conter firma reconhecida do outorgante ou de seus representantes, e estar acompanhado de sua tradução
juramentada devidamente registrada no competente cartório de títulos e documentos, bem como dos
comprovantes de notarização e consularização ou apostilamento, conforme o caso. Caso tal ato corresponda a
uma reunião de conselho de administração, o acionista deverá providenciar antecipadamente o comprovante do
arquivamento e publicação do ato no registro competente.
No caso de pessoas jurídicas com representantes que não sejam nomeados no próprio estatuto/contrato social
ou com algum procedimento de nomeação por ato em separado, é necessário que o acionista comprove a
validade da nomeação providenciando comprovante do arquivamento do ato no registro competente.
No caso dos fundos de investimento, o representante deverá comprovar a sua qualidade de administrador do
fundo ou de procurador devidamente nomeado por este, na forma da legislação que lhe for aplicável.
No caso das pessoas jurídicas estrangeiras, a documentação que comprova os poderes de representação deverá
estar traduzida por tradutor juramentado para o português, e registrada no competente cartório de títulos e
documentos, bem como deverá passar por processo de notarização e consularização. No entanto, nos termos da
Convenção Sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, celebrada em 5
de outubro de 1961, e promulgada pelo Decreto Nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, a Companhia dispensará a
consularização de documentos estrangeiros emitidos em países signatários da mencionada convenção, desde que
comprovado o seu apostilamento.
Documentos redigidos em outras línguas, nos termos da Lei, só serão aceitos mediante apresentação de tradução
juramentada devidamente registrada no competente cartório de registro de títulos e documentos.
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(h)
se a Companhia disponibiliza sistema eletrônico de recebimento do boletim de voto a distância ou de
participação a distância
A Companhia esclarece que, considerando o disposto no artigo 21-C da Instrução CVM 481, exercendo a faculdade
prevista no referido dispositivo, não oferecerá sistema eletrônico próprio para envio/recebimento de Boletim de
Voto e participação à distância durante suas assembleias gerais de acionistas.
Com o intuito de facilitar a participação de seus acionistas em suas assembleias gerais de acionistas nas quais lhes
será facultado votar à distância por meio do boletim de voto, a Companhia informa que celebrou convênio para
o recebimento dos boletins de voto pelo agente escriturador de suas ações, a saber, a Itaú Corretora de Valores
S.A. Para recebimento dos boletins de votos, a Itaú Corretora de Valores S.A criou o site Assembleia Digital, através
do qual é possível realizar o voto a distância. Para votar pelo site é necessário realizar um cadastro e possuir um
certificado digital. Informações sobre o cadastro e o passo a passo para emissão do certificado digital estão
descritas no site: https://www.itau.com.br/investmentservices/assembleia-digital/. As instruções de voto
deverão ser realizadas através do site Itaú Assembleia Digital.
Nos termos da Instrução CVM 481, os agentes de custódia podem, mas não são obrigados a, receber boletins de
voto à distância dos acionistas da Companhia. É recomendado aos acionistas que verifiquem junto ao agente de
custódia responsável por suas ações se o mesmo prestará tal serviço, bem como seus custos. Nos casos em que o
agente de custódia opte por receber boletins de voto à distância, os acionistas da Companhia poderão, também,
a seu exclusivo critério, encaminhar o boletim de voto à distância diretamente ao agente de custódia, observados
em todos os casos os procedimentos e formalidades estabelecidos por cada agente de custódia para tanto.
(i)
instruções para que acionista ou grupo de acionistas inclua propostas de deliberação, chapas ou
candidatos a membros do conselho de administração e do conselho fiscal no boletim de voto a distância
A Companhia esclarece que, nos termos da Instrução CVM 481, será assegurado aos seus acionistas, observadas
a regulação vigente e as instruções contidas neste item, o direito de indicar candidatos ao cargo de membro do
Conselho de Administração e/ou do Conselho Fiscal da Companhia, quando instalado, bem como matérias que
sejam consideradas pertinentes para inclusão na ordem do dia de sua Assembleia Geral Ordinária.
Regras Gerais
Todas as solicitações de inclusão de matérias para deliberação e de candidatos a membro do Conselho de
Administração e/ou Fiscal da Companhia deverão obedecer aos prazos estipulados na Instrução CVM 481 para
tanto, quais sejam:
I.
A inclusão de candidatos ao conselho de administração e ao conselho fiscal da companhia no boletim de
voto a distância, observados os percentuais de determinada espécie de ações previstos no anexo 21-L-I da
Instrução CVM 481, poderá ser realizada no período entre: a) o primeiro dia útil do exercício social em que se
realizará a assembleia geral e até 25 (vinte e cinco) dias antes da data de sua realização, no caso de assembleia
geral ordinária; ou b) o primeiro dia útil após a ocorrência de evento que justifique a convocação de assembleia
geral para eleição de membros do conselho de administração e do conselho fiscal e até 25 (vinte e cinco) dias
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antes da data de realização da assembleia, no caso de assembleia geral extraordinária convocada para esse fim;
e
II.
A inclusão de propostas de deliberação no boletim de voto a distância disponibilizado por ocasião da
assembleia geral ordinária, observados os percentuais do capital social previstos no Anexo 21-L-II da instrução
CVM 481, no período entre o primeiro dia útil do exercício social em que se realizará a assembleia geral ordinária
e até 45 (quarenta e cinco) dias antes da data de sua realização.
As solicitações de inclusão deverão ser encaminhadas diretamente à Companhia, exclusivamente, por via
postal, endereçadas ao Departamento de Relações com Investidores da Companhia, localizado na Cidade de
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Aimorés, nº 66, Funcionários, ou quando enviado por e-mail,
para o seguinte endereço eletrônico: ri@grupopardini.com.br, devendo os originais, neste último caso, serem
encaminhados à Companhia antes da data prevista para realização da respectiva Assembleia Geral.
A solicitação de inclusão de matérias ou de candidatos deverá conter, local, data e assinatura do acionista
solicitante, que deverá ser reconhecida em cartório. Caso o acionista seja considerado uma pessoa jurídica nos
termos da legislação brasileira, a assinatura deverá ser de seus representantes legais, ou procuradores com
poderes para prática deste tipo de ato, e também deverá estar devidamente reconhecida em cartório.
Além disso toda e qualquer solicitação deverá estar acompanhada da seguinte documentação:
(a) extrato expedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais de emissão da Companhia de
titularidade do respectivo acionista, contendo a indicação da respectiva participação acionária, datado de, no
máximo, 02 (dois) dias antes da data da apresentação da solicitação de inclusão de candidato e/ou de matéria
para deliberação; e
(b) original ou cópia autenticada de documento de identificação, reconhecido legalmente como tal, com foto
recente e validade nacional, dentro do prazo de validade, caso aplicável, em se tratando de pessoa natural; ou
(c) instrumento de mandato devidamente outorgado na forma da lei e/ou dos atos constitutivos do acionista com
firma reconhecida, e no caso de documento lavrado no exterior, sua tradução juramentada para o português,
devidamente registrada no competente cartório de títulos e documentos, bem como a comprovação de sua
notarização e consularização, ou alternativamente, de seu apostilamento na forma da legislação aplicável, em
versão original ou cópia autenticada; ou
(d) cópia autenticada dos atos constitutivos atualizados do acionista e do ato que investe o representante de
poderes bastantes para representação no âmbito de assembleias gerais, devidamente registrados nos órgãos
competentes, acompanhados de suas respectivas publicações, no caso de pessoa jurídica.
Para os fins dos documentos previstos no item (d), a Companhia acatará (i) estatutos e contratos sociais, em
certidão expedida pelo respectivo órgão de registro, cópia simples do original, desde que acompanhada de
certidão original emitida pelo órgão registrador ou sua cópia autenticada, atestando o registro do documento ou
cópia autenticada do ato registrado; e (ii) especificamente em relação ao ato que investe o representante de
poderes para votar em nome da pessoa jurídica acionista, se tratar-se de instrumento particular de mandato,
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deverá conter firma reconhecida do outorgante ou de seus representantes, e estar acompanhado de sua tradução
juramentada devidamente registrada no competente cartório de títulos e documentos, bem como dos
comprovantes de notarização e consularização ou apostilamento, conforme o caso. Caso tal ato corresponda a
uma reunião de conselho de administração, o acionista deverá providenciar antecipadamente o comprovante do
arquivamento e publicação do ato no registro competente.
No caso de pessoas jurídicas com representantes que não sejam nomeados no próprio estatuto/contrato social
ou com algum procedimento de nomeação por ato em separado, é necessário que o acionista comprove a
validade da nomeação providenciando comprovante do arquivamento do ato no registro competente.
No caso dos fundos de investimento, o representante deverá comprovar a sua qualidade de administrador do
fundo ou de procurador devidamente nomeado por este, na forma da legislação que lhe for aplicável.
No caso das pessoas jurídicas estrangeiras, a documentação que comprova os poderes de representação deverá
estar traduzida por tradutor juramentado para o português, e registrada no competente cartório de títulos e
documentos, bem como deverá passar por processo de notarização e consularização. No entanto, nos termos da
Convenção Sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, celebrada em 5
de outubro de 1961, e promulgada pelo Decreto Nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, a Companhia dispensará a
consularização de documentos estrangeiros emitidos em países signatários da mencionada convenção, desde que
comprovado o seu apostilamento.
Documentos redigidos em outras línguas, nos termos da Lei, só serão aceitos mediante apresentação de tradução
juramentada devidamente registrada no competente cartório de registro de títulos e documentos.
Além disso, as solicitações de inclusão deverão ser elaboradas em linguagem clara, objetiva e que não induza os
acionistas a erro, devendo conter no máximo 2.100 (dois mil e cem) caracteres (incluindo os espaços), por
matéria/candidato, devendo, ainda, ser formulada como uma proposta indicando ao final o acionista responsável
por sua autoria, de modo que baste aos demais acionistas aprova-la, rejeita-la ou abster-se de deliberar sobre ela.
Adicionalmente, deverão ser encaminhadas juntamente com as solicitações de inclusão todas as informações
necessárias ao correto entendimento da matéria em deliberação, especialmente caso ela se enquadre no rol de
matérias que requerem informações específicas nos termos dos artigos 8º a 21 da Instrução CVM 481.
Ainda, as solicitações de inclusão de matérias e/ou candidatos deverão vir acompanhadas das informações
indicadas no Anexo 21-M-II-d da Instrução CVM 481.
A solicitação de inclusão que estiver desacompanhada da documentação necessária ou, ainda, que não
observar as normas aplicáveis ao caso, conforme descritas acima, não será considerada válida, e, em
consequência, não será processada pela Companhia, podendo, contudo, ser corrigida e reenviada pelo acionista
à Companhia, observados os prazos e procedimentos estabelecidos na Instrução CVM 481.
Por fim, nos termos do inciso II do artigo 21-L da Instrução CVM 481, somente poderão encaminhar solicitações
de inclusão de propostas de deliberação no âmbito das assembleias gerais ordinárias os acionistas que detiverem
participação societária igual ou superior a 5,0% (cinco por cento) do capital social total da Companhia. Por sua
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vez, nos termos do inciso I do artigo 21-L da Instrução CVM 481, poderão encaminhar indicações de candidatos à
eleição de membros do Conselho Fiscal e/ou de membros do Conselho de Administração da Companhia no âmbito
das assembleias gerais ordinárias e extraordinárias destinadas a deliberar sobre estas matérias os acionistas que
detiverem participação societária igual ou superior a 2,5% (dois inteiros e cinco décimos) do total das ações de
mesma espécie e/ou classe de ações emitidas pela Companhia.
(j)
manutenção de fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a receber e compartilhar
comentários dos acionistas sobre as pautas das assembleias
A Companhia não possui sistema destinado a receber e compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas
das assembleias, deixando apenas disponível toda a documentação pertinente às matérias a serem discutidas nas
Assembleias Gerais na sede social da Companhia, no website http://www3.hermespardini.com.br/RI, bem como
os websites da B3 (www.b3.com.br) e da CVM (www.gov.br/cvm).
(k)

outras informações necessárias à participação a distância e ao exercício do direito de voto a distância

Outras informações relativas à participação à distância nas Assembleias Gerais da Companhia serão divulgadas
por ocasião de sua convocação, e, eventuais dúvidas poderão ser sanadas por meio dos canais usualmente
utilizados pela Companhia para comunicação com seus acionistas.
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(a)
número de reuniões realizadas no último exercício social, discriminando entre número de reuniões
ordinárias e extraordinárias
O Estatuto Social da Companhia prevê que o Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, pelo menos
4 (quatro) vezes ao ano, e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais da Companhia assim o exigirem.
O Presidente do Conselho presidirá as reuniões do Conselho de Administração e deverá nomear um dos presentes
(o qual não precisa ser Conselheiro) para atuar na qualidade de secretário. A maioria dos membros do Conselho
de Administração presentes decidirá quem presidirá a reunião caso o Presidente do Conselho estiver ausente e
qual Conselheiro atuará como secretário da reunião.
As reuniões do Conselho de Administração serão convocadas mediante notificação escrita enviada por correio,
fax ou e-mail, todos com aviso de recebimento, ao endereço previamente indicado por cada Conselheiro para esse
propósito. A notificação de convocação conterá informações sobre o local, data, horário e ordem do dia da reunião,
e será enviada com todos os documentos que serão objeto de deliberação. A primeira notificação de convocação
será enviada com, pelo menos, 5 (cinco) dias úteis de antecedência da data da reunião, e, caso a reunião não seja
realizada, nova notificação de segunda convocação será enviada com, pelo menos, 2 (dois) dias úteis de
antecedência da nova data da reunião. Em qualquer caso, será considerada validamente instalada a reunião do
Conselho de Administração em que estiverem presentes todos os membros, independente de convocação
Durante o exercício de 2020, foram realizadas 16 reuniões do Conselho de Administração da Companhia,
conforme indicado abaixo:
Data

Caráter

12/02/2020

Extraordinária

20/03/2020

Ordinária

30/03/2020

Extraordinária

08/04/2020

Extraordinária

11/05/2020

Ordinária

04/06/2020

Extraordinária

12/06/2020

Extraordinária

06/07/2020

Extraordinária

13/08/2020

Ordinária

08/09/2020

Extraordinária

25/09/2020

Extraordinária

15/10/2020

Extraordinária

05/11/2020

Ordinária

19/11/2020

Extraordinária

27/11/2020

Extraordinária

21/12/2020

Extraordinária

(b)
se existirem, as disposições do acordo de acionistas que estabeleçam restrição ou vinculação ao
exercício do direito de voto de membros do conselho
Em consonância com o 3º Aditamento e Consolidação do Acordo de Acionistas do Bloco de Controle do Instituto
Hermes Pardini S.A, os membros do Conselho de Administração indicados pelos acionistas controladores deverão
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votar nas reuniões do Conselho de Administração como se fosse um só bloco, em estrita conformidade com o que
for estabelecido em Reunião prévia.
(c)

regras de identificação e administração de conflitos de interesses

A Companhia busca manter os mais elevados padrões de governança corporativa, que agregam valor e dão
equidade, conformidade, prestação de contas e transparência a todos acionistas. Para isso, a Companhia adota
as práticas de governança corporativa previstas no Novo Mercado da B3 e está em fase processo de adequação
e implementação as políticas e práticas recomendadas pelo Código Brasileiro de Governança Corporativa –
Companhias Abertas.
Nos termos do Artigo 37 do Estatuto Social da Companhia, a própria Companhia, seus acionistas, administradores
e os membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, se houver, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem,
perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, na forma do seu regulamento, qualquer controvérsia que possa
surgir entre eles, relacionada com ou oriunda da sua condição de emissor, acionistas, administradores e membros
do Conselho Fiscal, em especial, decorrentes das disposições contidas na Lei nº 6.385, de 07 de dezembro de
1976, conforme alterada, na Lei das Sociedades por Ações, no Estatuto Social da Companhia, nas normas
editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM, bem como nas demais
normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento
do Novo Mercado, dos demais regulamentos da B3 e do Contrato de Participação no Novo Mercado.
Além dos mecanismos descritos no item 12.2 (d) deste Formulário de Referência, a Companhia não possui outros
mecanismos de identificação e administração de conflito de interesses.
(d)
se o emissor possui política de indicação e de preenchimento de cargos do conselho de
administração formalmente aprovada, informando, em caso positivo:
Até a data de apresentação do presente Formulário de Referência, a Companhia não possuía uma política de
indicação e preenchimento de cargos do conselho de administração formalmente aprovada.
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12.4 - Descrição da Cláusula Compromissória Para Resolução de Conflitos Por Meio de
Arbitragem
A Companhia, seus acionistas, administradores, membros do Conselho Fiscal efetivos e suplentes, se houver,
obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, na forma de seu
regulamento, qualquer controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com ou oriunda da sua condição de
emissor, acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal, em especial, decorrentes das disposições
contidas na Lei nº 6.385, de 07 de dezembro de 1976, conforme alterada, na Lei das Sociedades por Ações, no
Estatuto Social da Companhia, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do
Brasil e pela CVM, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral,
além daquelas constantes do Regulamento do Novo Mercado, dos demais regulamentos da B3 e do Contrato de
Participação do Novo Mercado e conforme artigo 37 do Estatuto Social da Companhia.
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12.5/6 - Composição E Experiência Profissional da Administração E do Conselho Fiscal
Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

Camilo de Lelis Maciel Silva

30/10/1959

Pertence apenas à Diretoria

17/05/2021

02 anos

6

426.423.376-34

Bacharel em Ciências Contábeis

12 - Diretor de Relações com
Investidores

17/05/2021

Sim

0.00%

Guilherme Birchal Collares

08/10/1976

Pertence apenas à Diretoria

17/05/2021

02 anos

6

032.019.036-63

Médico

19 - Outros Diretores

17/05/2021

Sim

0.00%

O Sr. Camilo também atua na Companhia
como Diretor Executivo Administrativo e
Financeiro, cargo para o qual foi eleito em
25/04/2019, para um mandato de 02 anos.

Não aplicável.

Diretor Executivo de Operações

Fernando José Mancio Ramos

12/03/1979

Pertence apenas à Diretoria

17/05/2021

02 anos

0

289.132.838-83

Administrador de Empresas

19 - Outros Diretores

17/05/2021

Sim

0.00%

Não aplicável.

Diretor Executivo de Negócios Lab-toLab

João Vicente Valadão Fonseca Alvarenga 07/06/1974

Pertence apenas à Diretoria

17/05/2021

02 anos

0

026.555.456-05

19 - Outros Diretores

17/05/2021

Sim

0.00%

Administrador de Empresas

Não aplicável.

Diretor Executivo de TI e Digital

Roberto Santoro Meirelles

24/06/1969

Pertence apenas à Diretoria

17/05/2021

02 anos

6

844.222.896-91

Médico

10 - Diretor Presidente /
Superintendente

17/05/2021

Sim

0.00%

Adriana Rolla Linhares

20/03/1975

Pertence apenas à Diretoria

17/05/2021

02 anos

3

961.453.156-87

Farmacêutica

19 - Outros Diretores

17/05/2021

Sim

0.00%

Não aplicável.

Não aplicável.

Diretora Executiva de Negócios

Alessandro Clayton de Souza Ferreira

05/11/1975

Pertence apenas à Diretoria

17/05/2021

02 anos

6

003.528.246-03

Farmacêutico-Bioquímico

19 - Outros Diretores

17/05/2021

Sim

0.00%

30/04/2021

Até a AGO que aprovar as
2
contas do exercício de 2022

Não aplicável.
Sidney Levy

Diretor Vice-Presidente Comercial e
de Marketing
05/11/1956

Pertence apenas ao Conselho de
Administração
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12.5/6 - Composição E Experiência Profissional da Administração E do Conselho Fiscal
Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

441.607.557-04

Engenheiro

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

30/04/2021

Sim

Victor Cavalcanti Pardini

15/05/1964

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

30/04/2021

Até a AGO que aprovar as
6
contas do exercício de 2022

525.560.696-00

Médico

20 - Presidente do Conselho de
Administração

30/04/2021

Sim

Marcos Villela Vieira

30/06/1955

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

30/04/2021

Até a AGO que aprovar as
0
contas do exercício de 2022

265.849.056-91

Economista

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

30/04/2021

Sim

Carlos Guilherme Steagall Gertsenchtein

05/04/1971

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

30/04/2021

Até a AGO que aprovar as
0
contas do exercício de 2022

136.554.908-95

Administrador

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

30/04/2021

Sim

Regina Pardini

15/07/1962

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

30/04/2021

Até a AGO que aprovar as
6
contas do exercício de 2022

465.312.976-20

Médica

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

30/04/2021

Sim

Francisco Olinto Velo Schmitt

16/10/1955

Conselho Fiscal

30/04/2021

Até a AGO que aprovar as
0
contas do exercício de 2021

263.637.980-00

Engenheiro Elétrico

45 - C.F.(Efetivo)Eleito
p/Minor.Ordinaristas

30/04/2021

Não

Glaydson Ferreira Cardoso

27/10/1974

Conselho Fiscal

30/04/2021

Até a AGO que aprovar as
0
contas do exercício de 2021

005.273.616-40

Advogado

41 - Pres. C.F.Eleito
p/Preferencialistas

30/04/2021

Sim

100.00%

Não aplicável.

100.00%

Não aplicável.

100.00%

Não aplicável.

100.00%

Não aplicável.

100.00%

Não aplicável.

100.00%

Não aplicável.

100.00%
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12.5/6 - Composição E Experiência Profissional da Administração E do Conselho Fiscal
Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

Marco Antônio Pereira

20/05/1965

Conselho Fiscal

30/04/2021

Até a AGO que aprovar as
1
contas do exercício de 2021

533.338.886-53

Contador

43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador

30/04/2021

Sim

Kuno Dietmar Frank

02/08/1945

Conselho Fiscal

30/04/2021

Até a AGO que aprovar as
0
contas do exercício de 2021

064.344.448-34

Contador

48 - C.F.(Suplent)Eleito
p/Minor.Ordinaristas

30/04/2021

Não

Márcio da Rocha Medina

22/04/1968

Conselho Fiscal

30/04/2021

Até a AGO que aprovar as
0
contas do exercício de 2021

582.058.456-20

Advogado

46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador

30/04/2021

Sim

Neuza Maria Belo

30/09/1966

Conselho Fiscal

30/04/2021

Até a AGO que aprovar as
1
contas do exercício de 2021

584.981.336-53

Administradora

46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador

30/04/2021

Sim

100.00%

0.00%

Não aplicável.

0.00%

Não aplicável.

0.00%

Não aplicável
Experiência profissional / Critérios de Independência
Camilo de Lelis Maciel Silva - 426.423.376-34
CAMILO DE LELIS MACIEL SILVA, bacharel em Ciências Contáveis pela Universidade Newton de Paiva/MG, com MBA de Negócios pela Harvard University em parceria com a Universidade UDEM (Monterrey,
México) e Pós- Graduação em Gestão de Negócios pela UNA/MG. Atuou como Diretor Financeiro na planta da FIAT no México em 2001. Responsável pelo Departamento Financeiro da TEKSID no México (2001 a
2007). Em 2007 ocupou posição similar na London & Scandinavia Metallurgical. Atua na Companhia desde 2010.

Durante os últimos 5 anos, referido administrador não sofreu: (i) qualquer condenação criminal; (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM; e/ou (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na
esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Guilherme Birchal Collares - 032.019.036-63
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GUILHERME BIRCHAL COLLARES, graduação em Medicina com especialização em Patologia Clínica pela Universidade Federal de Minas Gerais/ UFMG. Possui Mestrado em Microbiologia pela Universidade
Federal de Minas Gerais/UFMG e MBA Executivo pela fundação Getúlio Vargas/FGV-BH. Coordenou o Laboratório de Emergência do Hospital das Clínicas da UFMG (2004 a 2011) e atuou como professor de
Patologia Clínica na Associação Médica de Minas Gerais (2005 a 2014). Atua na Companhia desde 2010.

Durante os últimos 5 anos, referido administrador não sofreu: (i) qualquer condenação criminal; (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM; e/ou (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na
esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Fernando José Mancio Ramos - 289.132.838-83
FERNANDO JOSÉ MANCIO RAMOS, graduação e Pós-Graduação em Administração de Empresas pela EAESP-FGV e MBA pela London Business School (2012). Antes de se tornar o Diretor de Negócios Lab-toLab, Fernando atuou como Diretor de Relações com Investidores na Companhia. Além disso, ocupou o cargo de CFO/DRI na Direcional Engenharia, Gerente Financeiro na AGV Logística e Gerente de Produtos nos
Bancos Santander e ABN AMRO Real, onde começou a carreira em 2000. Está na Companhia desde janeiro de 2017.
Durante os últimos 5 anos, referido administrador não sofreu: (i) qualquer condenação criminal; (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM; e/ou (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na
esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
João Vicente Valadão Fonseca Alvarenga - 026.555.456-05
JOÃO VICENTE VALADÃO FONSECA ALVARENGA, graduação em Administração de Empresas pela UFMG e Mestrado em Engenharia pela UFSC, MBA Internacional pela FGV/Ohio University, Especialização em
Business pelo MIT - Media Lab, Especialização em Ciências da Computação pela UFMG. Antes de se tornar Diretor de TI/ Digital do Grupo Pardini, atuou em empresas como Grupo Oncoclinicas, Fiat Automóveis.
Oi, Totvs , General Motors e Usiminas. Está na companhia desde 2018.
Durante os últimos 5 anos, referido administrador não sofreu: (i) qualquer condenação criminal; (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM; e/ou (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na
esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Roberto Santoro Meirelles - 844.222.896-91
ROBERTO SANTORO MEIRELLES, graduado em Medicina com especialização em Gastrenterologia pela Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG. Possui MBA Executivo pela Fundação Dom Cabral (FDC)
com programa Internacional na Kellogg School of Management (Chicago-USA) e Pós- Graduação em Gestão Estratégia de Negócios pela CEPEAD/UFMG. Já atuou como Diretor de Medicina Diagnóstica da
Companhia. Atua na Companhia desde 2003.

Durante os últimos 5 anos, referido administrador não sofreu: (i) qualquer condenação criminal; (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM; e/ou (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na
esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Adriana Rolla Linhares - 961.453.156-87
ADRIANA ROLLA LINHARES, graduada em Farmácia e Bioquímica pela Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG. Possui MBA Executivo pelo IBMEC/BH e Pós-Graduação em Análises Clínicas pela
Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG. Possui vivência como gestora nas áreas técnicas e de Atendimento da Companhia, sendo uma das idealizadoras do modelo de Atendimento Pardini (PSC). Atua na
Companhia desde 1999.

Durante os últimos 5 anos, referido administrador não sofreu: (i) qualquer condenação criminal; (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM; e/ou (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na
esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Alessandro Clayton de Souza Ferreira - 003.528.246-03
ALESSANDRO CLAYTON DE SOUZA FERREIRA, graduado em Farmácia e Bioquímica pela Universidade Federal de Minas Gerais/ UFMG. Possui Mestrado em Genética pela Universidade Federal de Minas
Gerais/UFMG, Doutorado em Genética Molecular pela Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG e MBA Executivo pelo IBMEC/BH. Atuou como Professor de Biotecnologia e Bioquímica em cursos de PósGraduação. Conduziu as áreas de Desenvolvimento e Inovação, Produtos, Integração e Processos; implantou a área de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) do Grupo Hermes Pardini. Atua na Companhia desde
1998.

Durante os últimos 5 anos, referido administrador não sofreu: (i) qualquer condenação criminal; (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM; e/ou (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na
esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Sidney Levy - 441.607.557-04
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SIDNEY LEVY é formado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), tem mestrado em Engenharia pela Coordenação dos Programas de Pós-Graduação em Engenharia
(COPPE-RJ) e Especialização em Administração pelo Institute of Management Development em Lausanne, Suíça. Ocupou o cargo de Presidente da Valid S.A. de 1994 até 2011, quando passou a ocupar a
Presidência do Conselho de Administração. Entre 1992 e 1994 foi Presidente da DLR Lerchundi na Espanha .Trabalhou na Thomas de La Rue no Brasil e na Inglaterra de 1981 a 1991. Foi presidente da American
Chamber of Commerce do Rio de Janeiro entre 2005 e 2007. Foi membro do Conselho de Administração de diversas empresas entre 2007 e 2012. Foi Diretor Geral do Rio2016, Comitê Organizador dos Jogos
Olímpicos e Paralímpicos de 2013 a 2016. Agraciado com a Medalha do Pacificador pelo Exército Brasileiro. Atualmente é Presidente do Conselho de Administração da Valid SA e Presidente do Conselho de
Administração da organização filantrópica Instituto Reditus.

Durante os últimos 5 anos, referido administrador não sofreu: (i) qualquer condenação criminal; (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM; e/ou (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na
esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
O Sr. Sidney Levi é considerado membro independente com base no critério de independência definido pelo Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão.
Victor Cavalcanti Pardini - 525.560.696-00
VICTOR CAVALCANTI PARDINI, graduado em Medicina pela UFMG, com especialização em Clínica Geral, possui Mestrado em Endocrinologia Clínica pela Escola Paulista de Medicina e Doutorado em
Endocrinologia Clínica pela USP/Escola Paulista de Medicina. Atuou como Professor Assistente da Residência Médica de Endocrinologia da Santa Casa e responsável pelo setor de Endocrinologia e Testes
Funcionais da referida instituição. Na Companhia, implantou os departamentos de Genética Humana, Criovida (Banco de Cordão Umbilical, Banco de Sêmen e Centro de Tecnologia Celular) e Citogenética. Atua na
Companhia desde 1984.

Durante os últimos 5 anos, referido administrador não sofreu: (i) qualquer condenação criminal; (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM; e/ou (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na
esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Marcos Villela Vieira - 265.849.056-91
MARCOS VILLELA VIEIRA é diretor da Intercon Consultores Associados. Economista, Mestre e Doutor em Administração pela Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG; especialista em Finanças pela
Fundação João Pinheiro. Desenvolveu sua atividade profissional em posições de direção e alta gerência nas áreas de finanças, controladoria, planejamento e administrativa, em empresas de médio e grande porte
nos setores siderúrgico, papel e celulose, construção pesada, metalurgia, mecânico, telecomunicações, equipamentos pesados e varejo. Foi Diretor de Finanças e Administração da Tracbel (2013-2014), Diretor
Financeiro das Drogarias Pacheco (2006) e Diretor de Controladoria da TIM Rio (2001-2005). Atuou em posições de gerência nos grupos TIM, Telemar, Mendes Junior e Vale. Professor do IBMEC e da Fundação
Dom Cabral. Autor do livro Administração Estratégica do Capital de Giro, Editora Atlas, 2005, 2008. Revisor técnico do livro A Dinâmica Financeira das Empresas Brasileiras, Michel Fleuriet, FDC, 1978.

Durante os últimos 5 anos, referido administrador não sofreu: (i) qualquer condenação criminal; (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM; e/ou (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na
esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Carlos Guilherme Steagall Gertsenchtein - 136.554.908-95
CARLOS GUILHERME STEAGALL GERTSENCHTEIN, sócio da 44 Capital, é graduado em Administração de Empresas pela PUC-SP e MBA pela Tuck School of Business at Dartmouth College. Possui mais de 25
anos de experiência no mercado financeiro, período no qual obteve ampla formação em finanças corporativas, na administração de relacionamento com clientes nacionais, multinacionais e investidores estrangeiros,
ampla capacidade de gestão de processos de fusões e aquisições e de transações de mercado de capitais. Atuou na Trevisan Auditores e Consultores como auditor e especialista em avaliação de empresas, tendo
participado de transações-chave no Programa Nacional de Desestatização – PND. Foi Gerente de M&A do Banco Fator originando e executando um total de cerca de US$ 6 bilhões em transações. Sr. Guilherme
também trabalhou no Banco Morgan Stanley, inicialmente operando a partir de Nova Iorque e posteriormente em São Paulo, onde originou e executou um número significativo de transações de M&A, dívida e equity
não só no Brasil mas em outros países da América Latina. Antes de iniciar a 44 Capital, sr. Guilherme também foi sócio de um fundo dedicado a investimentos em ativos estressados. Foi conselheiro fiscal da Net
Serviços S.A., maior provedor de TV a cabo e serviços correlatos da América Latina. Sr. Guilherme tem extensa formação em Negociação, com qualificações obtidas junto à Harvard Business School, ao Harvard
Negotiation Institute e ao Program on Negotiation da Harvard Law School.
Durante os últimos 5 anos, referido administrador não sofreu: (i) qualquer condenação criminal; (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM; e/ou (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na
esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Regina Pardini - 465.312.976-20
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REGINA PARDINI, graduada em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG com especialização em Patologia Clínica no Hospital das Clínicas da referida instituição. É Mestre em Microbiologia pela
UFMG e possui Doutorado em Diagnóstico Molecular pela USP - Escola Paulista de Medicina. Atuou como Bolsista no Departamento de Biologia Molecular da Johns Hopkins University School of Medicine
(JHUSOM), localizada em Baltimore/USA. Na Companhia, implantou o Departamento de Biologia Molecular e foi responsável pelos Departamentos de Imunologia e Sorologia. Atua na Companhia desde 1984.

Durante os últimos 5 anos, referido administrador não sofreu: (i) qualquer condenação criminal; (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM; e/ou (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na
esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Francisco Olinto Velo Schmitt - 263.637.980-00
FRANCISCO OLINTO VELO SCHMITT, graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1978; possui especialização e mestrado em administração com ênfase em finanças
pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialização em Controladoria pela Fundação Getúlio Vargas e doutorado em administração pela Universidade de São Paulo, USP, título obtido em 2004. Atuou
como professor na PUC/RS, Unisinos, Universidade de Caxias – UCS e Universidade Federal do Rio Grande do Sul onde ainda é professor da Escola de Administração, em cursos de Graduação e Pós Graduação
nas áreas de Finanças, Mercado de Capitais e Comércio Exterior. Executivo com 25 anos de experiência, membro do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC, atuou em cargos de direção na área
financeira e como conselheiro fiscal em diversas empresas brasileiras. Foi Adviser no Programa Junior Achievement do Rio Grande do Sul e designado Avaliador do Programa Gaúcho de Qualidade nos anos de 94,
95, 96 e 97.
Durante os últimos 5 anos, referido administrador não sofreu: (i) qualquer condenação criminal; (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM; e/ou (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na
esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Glaydson Ferreira Cardoso - 005.273.616-40
*/$<'621)(55(,5$&$5'262pEDFKDUHOHP'LUHLWRSHOD3RQWLILғFLD8QLYHUVLGDGH&DWRғOLFDGH0LQDV*HUDLV 38&0* 3RғVJUDGXDFࡤDѺRHP'LUHLWRGD(FRQRPLDHGD(PSUHVDSHOD)XQGDFࡤDѺR*HWXғOLR9DUJDV±
)*90HVWUDGRHP'LUHLWR(PSUHVDULDOSHOD)DFXOGDGHGH'LUHLWR0LOWRQ&DPSRV$WXRXQDVHPSUHVDV3ULFH:DWHUKRXVH$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHVH$UWKXU$QGHUVHQ)RLUHVSRQVDғYHOSHODDғUHDGHFRQVXOWRULDH
SODQHMDPHQWRWULEXWDғULRHPJUDQGHVHVFULWRғULRVGHDGYRFDFLD)RLH[HFXWLYRUHVSRQVDғYHOSHODDғUHDWULEXWDғULDGHLQVWLWXLFࡤDѺRQDQFHLUD$WXDOPHPEURGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHVRFLHGDGHQRUDPRLQGXVWULDOHGR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDFࡤDѺRGH,QVWLWXLFࡤDѺR)LQDQFHLUDQDTXDOWDPEHғPIRLPHPEURGR&RQVHOKR)LVFDOH&RRUGHQDGRUGR&RPLWHࡂGH$XGLWRULDGH,QVWLWXLFࡤDѺR)LQDQFHLUD
'XUDQWHRV~OWLPRVDQRVUHIHULGRDGPLQLVWUDGRUQmRVRIUHX L TXDOTXHUFRQGHQDomRFULPLQDO LL TXDOTXHUFRQGHQDomRHPSURFHVVRDGPLQLVWUDWLYRGD&90HRX LLL TXDOTXHUFRQGHQDomRWUDQVLWDGDHPMXOJDGRQD
HVIHUDMXGLFLDORXDGPLQLVWUDWLYDTXHRWHQKDVXVSHQGLGRRXLQDELOLWDGRSDUDDSUiWLFDGHXPDDWLYLGDGHSURILVVLRQDORXFRPHUFLDOTXDOTXHU
Marco Antônio Pereira - 533.338.886-53
MARCO ANTÔNIO PEREIRA, é Sócio Diretor da Consultar Soluções Empresariais desde 2009. É bacharel em Ciências Contábeis, Mestre em Finanças, especialista em Controladoria. É professor da Fundação
Dom Cabral, PUCMinas nos cursos de graduação de Ciências Contábeis, e MBA em Finanças, Controladoria e Auditoria Interna. Consultor Financeiro FCA Fiat Chrysler Automobiles, CaseNewHolland CNH
Industrial e Iveco, Grupo Simões - Brasil Norte Bebidas Fabricante de Refrigerantes Cocacola, Electrolux, Abracaf Rede de Concessionárias Fiat, Camargos Junior Minerações, Federação das Indústrias do Estado
de Minas Gerais FIEMG e SEBRAE, Atuou como diretor financeiro e industrial da Industria de Paes Seven Boys .
Participações em feiras com experiência em negócios internacionais.

Durante os últimos 5 anos, referido administrador não sofreu: (i) qualquer condenação criminal; (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM; e/ou (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na
esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Kuno Dietmar Frank - 064.344.448-34
KUNO DIETMAR FRANK pertence ao Conselho de Administração do Grupo Motin (Movesa Motores e Veículos LTDA/Movepar/Mobil), e ao Conselho Consultivo da Biocath Comércio de Produtos Hospitalares LTDA,
ambos desde setembro de 2017. Pertence ao Conselho Fiscal do BB Seguridade. Graduado em Administração de Empresas. Possui experiência de 15 anos em Conselho de Administração/Conselho Consultivo em
empresas familiares, com destaque para processo de profissionalização da gestão, implantação de melhores práticas de governança, reestruturação e recuperação econômico-financeira, informações gerenciais e
direcionamento estratégico. Possui experiência de 10 anos em Conselhos Fiscais, sendo 8 em S.A. de capital fechado e controle estrangeiro, e 4 anos em Instituição internacional do 3º setor.
Durante os últimos 5 anos, referido administrador não sofreu: (i) qualquer condenação criminal; (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM; e/ou (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na
esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Márcio da Rocha Medina - 582.058.456-20
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MÁRCIO DA ROCHA MEDINA é o sócio e responsável pelo escritório de Belo Horizonte da Gaia Silva Gaede Advogados. Com mais de 20 anos de experiência, incluindo passagem por departamento de tax de
empresas de auditoria internacional, sua atuação é focada na área de Direito Tributário e Societário assessorando clientes em assuntos consultoria tributária, planejamento tributário, contencioso tributário e
consultoria societária/sucessória. Márcio Medina atende empresas de diversos setores da economia, particularmente na região de Minas Gerais, incluindo o setor de mineração, varejo, serviços e indústria em geral.
Com forte vínculo acadêmico, há vários anos é docente convidado dos cursos de pós-graduação, em matérias de Direito Tributário, em renomadas instituições de Belo Horizonte, tais como Fundação Dom Cabral,
Fundação Getúlio Vargas (FGV), Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC/MG) e IBMEC. Dedica-se também como membro do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (IBEF/MG) e do Instituto
Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), sendo por este último formado em Conselho de Administração.
Durante os últimos 5 anos, referido administrador não sofreu: (i) qualquer condenação criminal; (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM; e/ou (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na
esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Neuza Maria Belo - 584.981.336-53
NEUZA MARIA BELO possui mestrado em Administração, pós-graduação em Administração Estratégica de Finanças e pós-graduação em Gestão de Instituições de Ensino, graduação em Administração de
Empresas. Atualmente é assessora da Diretoria da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, é professora da pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas e professora da pós-graduação do Grupo IBMEC.
Tem experiência de mais de 20 anos na área financeira, atuando principalmente nos seguintes temas: assimetria informacional e eficiência semiforte do mercado.
Durante os últimos 5 anos, referido administrador não sofreu: (i) qualquer condenação criminal; (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM; e/ou (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na
esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Tipo de Condenação

Descrição da Condenação

Camilo de Lelis Maciel Silva - 426.423.376-34
N/A
Guilherme Birchal Collares - 032.019.036-63
N/A
Fernando José Mancio Ramos - 289.132.838-83
N/A
João Vicente Valadão Fonseca Alvarenga - 026.555.456-05
N/A
Roberto Santoro Meirelles - 844.222.896-91
N/A
Adriana Rolla Linhares - 961.453.156-87
N/A
Alessandro Clayton de Souza Ferreira - 003.528.246-03
N/A
Sidney Levy - 441.607.557-04
N/A
Victor Cavalcanti Pardini - 525.560.696-00
N/A
Marcos Villela Vieira - 265.849.056-91
N/A
Carlos Guilherme Steagall Gertsenchtein - 136.554.908-95
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N/A
Regina Pardini - 465.312.976-20
N/A
Francisco Olinto Velo Schmitt - 263.637.980-00
N/A
Glaydson Ferreira Cardoso - 005.273.616-40
N/A
Marco Antônio Pereira - 533.338.886-53
N/A
Kuno Dietmar Frank - 064.344.448-34
N/A
Márcio da Rocha Medina - 582.058.456-20
N/A
Neuza Maria Belo - 584.981.336-53
N/A
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12.7/8 - Composição Dos Comitês
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Até a data de apresentação deste Formulário de Referência, a Companhia não possuía comitês estatutários ou de
auditoria, financeiro e de remuneração instalados.
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12.9 - Existência de Relação Conjugal, União Estável ou Parentesco Até O 2º Grau Relacionadas A Administradores do Emissor,
Controladas E Controladores
Nome

CPF

Nome empresarial do emissor, controlada ou
controlador
CNPJ

Tipo de parentesco com o administrador do
emissor ou controlada

Cargo
Administrador do emissor ou controlada

Áurea Maria Pardini

481.409.376-49 Instituto Hermes Pardini S.A

19.378.769/0001-76 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

465.312.976-20 Instituto Hermes Pardini S.A

19.378.769/0001-76

481.409.376-49 Instituto Hermes Pardini S.A

19.378.769/0001-76 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

525.560.696-00 Instituto Hermes Pardini S.A

19.378.769/0001-76

525.560.696-00 Instituto Hermes Pardini S.A

19.378.769/0001-76 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

465.312.976-20 Instituto Hermes Pardini S.A

19.378.769/0001-76

Controladora.
Pessoa relacionada

Regina Pardini
Membro do Conselho de Administração e controladora.
Observação

Administrador do emissor ou controlada

Áurea Maria Pardini
Controladora.
Pessoa relacionada

Victor Cavalcanti Pardini
Membro do Conselho de Administração e controlador.
Observação

Administrador do emissor ou controlada

Victor Cavalcanti Pardini
Membro do Conselho de Administração e controlador.
Pessoa relacionada

Regina Pardini
Membro do Conselho de Administração e controladora.
Observação
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12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

844.222.896-91

Subordinação

Cargo/Função

Exercício Social 31/12/2020
Administrador do Emissor

Roberto Santoro Meirelles

Controlada Direta

Administrador do Emissor
Pessoa Relacionada

Diagnóstico por Imagem Sete Lagoas

16.891.885/0001-04

Administrador desde sua constituição que se deu em 16/08/2012. Reeleito na 02ª Alteração do Contrato Social datado de 20 de junho de 2018. Prazo de mandato indeterminado
Observação

Administrador do Emissor

Alessandro Clayton de Souza Ferreira

003.528.246-03

Subordinação

Controlada Direta

Administrador do Emissor
Pessoa Relacionada

Sansão Holding S.A.

32.266.866/0001-35

Presidente do Conselho de Administração eleito pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27/02/2019, com prazo de mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano
de 2021.
Observação

Administrador do Emissor

Camilo de Lelis Maciel Silva

426.423.376-34

Subordinação

Controlada Direta

Administrador do Emissor
Pessoa Relacionada

Diagnóstico por Imagem Sete Lagoas

16.891.885/0001-04

Administrador desde sua constituição que se deu em 16/08/2012. Reeleito na 02ª Alteração do Contrato Social, datada de 20 de junho de 2018. Prazo de mandato indeterminado.
Observação

Administrador do Emissor
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12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

426.423.376-34

Subordinação

Cargo/Função
Camilo de Lelis Maciel Silva

Controlada Direta

Administrador do Emissor
Pessoa Relacionada

Sansão Holding S.A.

32.266.866/0001-35

Diretor Financeiro eleito em 27/02/2019 para um mandato de 02 (dois) anos. Ainda ocupa o cargo nos termos do §4º do artigo 150 da Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas).
Observação

Administrador do Emissor

Camilo de Lelis Maciel Silva

426.423.376-34

Subordinação

Controlada Direta

Administrador do Emissor
Pessoa Relacionada

Toxicologia Pardini Ltda.

08.075.074/0001-07

Diretor Financeiro eleito na 12ª ACS em 27/02/2019 para um mandato de 02 (dois) anos. Ainda ocupa o cargo nos termos do §4º do artigo 150 da Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas).
Observação

A razão social da Toxicologia Pardini Ltda era Psychemedics Brasil Exames Toxicológicos Ltda, tendo sido alterada pela 12ª Alteração do Contrato Social, datada de 27 de fevereiro de 2019.
Administrador do Emissor

Guilherme Birchal Collares

032.019.036-63

Subordinação

Controlada Direta

Administrador do Emissor
Pessoa Relacionada

Sansão Holding S.A.

32.266.866/0001-35

Conselheiro de Administração eleito pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27 de fevereiro de 2019, com prazo de mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano
de 2021.
Observação

Administrador do Emissor

Adriana Rolla Linhares

961.453.156-87

Subordinação

Controlada Direta

Administradora do Emissor
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12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
Pessoa Relacionada

Diagnóstico por Imagem Sete Lagoas

16.891.885/0001-04

Administradora eleita na 02ª Alteração do Contrato Social, datada de 20 de junho de 2018. Prazo de mandato indeterminado.
Observação

Administrador do Emissor

Regina Pardini

465.312.976-20

Controle

Controlador Direto

Acionista da Controladora
Pessoa Relacionada

Instituto Hermes Pardini S.A

19.378.769/0001-76

Conselheira efetiva eleita pelos acionistas na AGO/E datada de 28/09/2015. Prazo de mandato de 01 (um) ano. Reeleita em 09/12/2016 com mandato vigente até a AGO que aprovasse as
contas do exercício social encerrado em 31/12/2016. Reeleita em 28/04/2017, 22/04/2019 e 30/04/2021 com prazo de mandato de 02 (dois) anos.
Observação

Administrador do Emissor

Victor Cavalcanti Pardini

525.560.696-00

Controle

Controlador Direto

Acionista Controlador
Pessoa Relacionada

Instituto Hermes Pardini S.A

19.378.769/0001-76

Conselheiro Presidente eleito pelos acionistas na AGO/E datada de 28/09/2015. Prazo de mandato de 01 (um) ano. Reeleito em 09/12/2016 com mandato vigente até a AGO que aprovasse as
contas do exercício social encerrado em 31/12/2016. Reeleito em 28/04/2017, 22/04/2019 e 30/04/2021 com prazo de mandato de 02 (dois) anos.
Observação

Exercício Social 31/12/2019
Administrador do Emissor

Roberto Santoro Meirelles

844.222.896-91

Subordinação

Controlada Direta

Administrador do Emissor - Presidente Executivo

PÁGINA: 262 de 369

Formulário de Referência - 2021 - INSTITUTO HERMES PARDINI S.A.

Versão : 2

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
Pessoa Relacionada

Diagnóstico por Imagem Sete Lagoas

16.891.885/0001-04

Administrador desde sua constituição que se deu em 16/08/2012. Reeleito na 02ª Alteração do Contrato Social datado de 20 de junho de 2018. Prazo de mandato indeterminado
Observação

Administrador do Emissor

Alessandro Clayton de Souza Ferreira

003.528.246-03

Subordinação

Controlada Direta

Administrador do Emissor - Vice Presidente Comercial e Marketing
Pessoa Relacionada

Toxicologia Pardini Laboratórios S.A.

13.780.714/0001-01

Conselheiro de Administração eleito pela Assembleia Geral de Transformação realizada em 05 de abril de 2018, com prazo de mandato de 02 (dois) anos.
Observação

A razão social da Toxicologia Pardini Laboratórios S/A era Labfar Pesquisas e Serviços S/A, tendo sido alterada pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01 de outubro de 2019.
Administrador do Emissor

Alessandro Clayton de Souza Ferreira

003.528.246-03

Subordinação

Controlada Direta

Administrador do Emissor - Vice Presidente Comercial e Marketing
Pessoa Relacionada

Sansão Holding S.A.

32.266.866/0001-35

Presidente do Conselheiro de Administração eleito pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27 de fevereiro de 2019, com prazo de mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser
realizada no ano de 2021.
Observação

Administrador do Emissor

Camilo de Lelis Maciel Silva

426.423.376-34

Subordinação

Controlada Direta

Administrador do Emissor - Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores
Pessoa Relacionada

Diagnóstico por Imagem Sete Lagoas

16.891.885/0001-04
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12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
Administrador desde sua constituição que se deu em 16/08/2012. Reeleito na 02ª Alteração do Contrato Social, datada de 20 de junho de 2018. Prazo de mandato indeterminado
Observação

Administrador do Emissor

Camilo de Lelis Maciel Silva

426.423.376-34

Subordinação

Controlada Direta

Administrador do Emissor - Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores
Pessoa Relacionada

Toxicologia Pardini Laboratórios S.A.

13.780.714/0001-01

Presidente do Conselheiro de Administração eleito pela Assembleia Geral de Transformação realizada em 05 de abril de 2018, com prazo de mandato de 02 (dois) anos.
Diretor sem designação específica eleito pela Reunião do Conselho de Administração realizada em 01 de outubro de 2019, com mandato até 04/04/2020.
Observação

A razão social da Toxicologia Pardini Laboratórios S/A era Labfar Pesquisas e Serviços S/A, tendo sido alterada pela Assembleia Geral Extraordinária datada de 01 de outubro de 2019.
Administrador do Emissor

Camilo de Lelis Maciel Silva

426.423.376-34

Subordinação

Controlada Direta

Administrador do Emissor - Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores
Pessoa Relacionada

Sansão Holding S.A.

32.266.866/0001-35

Diretor Financeiro eleito pela Reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de fevereiro de 2019, com prazo de mandato de 02 (dois) anos.
Observação

Administrador do Emissor

Camilo de Lelis Maciel Silva

426.423.376-34

Subordinação

Controlada Direta

Administrador do Emissor - Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores
Pessoa Relacionada

Toxicologia Pardini Ltda.

08.075.074/0001-07

Diretor Financeiro eleito pela 12ª Alteração do Contrato Social, datada de 27 de fevereiro de 2019, com prazo de mandato de 02 (dois) anos.
Observação
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12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
A razão social da Toxicologia Pardini Ltda era Psychemedics Brasil Exames Toxicológicos Ltda, tendo sido alterada pela 12ª Alteração do Contrato Social, datada de 27 de fevereiro de 2019.
Administrador do Emissor

Guilherme Birchal Collares

032.019.036-63

Subordinação

Controlada Direta

Administrador do Emissor - Diretor Executivo de Operações
Pessoa Relacionada

Sansão Holding S.A.

32.266.866/0001-35

Conselheiro de Administração eleito pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27 de fevereiro de 2019, com prazo de mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano
de 2021.
Observação

Administrador do Emissor

Adriana Rolla Linhares

961.453.156-87

Subordinação

Controlada Direta

Administradora do Emissor - Diretora Executiva de Negócios
Pessoa Relacionada

Diagnóstico por Imagem Sete Lagoas

16.891.885/0001-04

Administradora eleita na 02ª Alteração do Contrato Social, datada de 20 de junho de 2018. Prazo de mandato indeterminado.
Observação

Administrador do Emissor

Regina Pardini

465.312.976-20

Controle

Controlador Direto

Acionista da Controladora
Pessoa Relacionada

Instituto Hermes Pardini S.A

19.378.769/0001-76

Conselheira efetiva eleita pelos acionistas na AGO/E datada de 28/09/2015. Prazo de mandato de 01 (um) ano. Reeleita em 09/12/2016 com mandato vigente até a AGO que aprovasse as
contas do exercício social encerrado em 31/12/2016. Reeleita em 28/04/2017 e em 22/04/2019 com prazo de mandato de 02 (dois) anos.
Observação
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12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

525.560.696-00

Controle

Cargo/Função
Administrador do Emissor

Victor Cavalcanti Pardini

Controlador Direto

Acionista Controlador
Pessoa Relacionada

Instituto Hermes Pardini S.A

19.378.769/0001-76

Conselheiro Presidente eleito pelos acionistas na AGO/E datada de 28/09/2015. Prazo de mandato de 01 (um) ano. Reeleito em 09/12/2016 com mandato vigente até a AGO que aprovasse as
contas do exercício social encerrado em 31/12/2016. Reeleito em 28/04/2017 e em 22/04/2019 com prazo de mandato de 02 (dois) anos.
Observação

Exercício Social 31/12/2018
Administrador do Emissor

Roberto Santoro Meirelles

844.222.896-91

Subordinação

Controlada Direta

Administrador do Emissor
Pessoa Relacionada

Diagnóstico por Imagem Sete Lagoas

16.891.885/0001-04

Administrador desde sua constituição que se deu em 16/08/2012. Reeleito na 02ª Alteração do Contrato Social datado de 20 de junho de 2018. Prazo de mandato indeterminado
Observação

Administrador do Emissor

Alessandro Clayton de Souza Ferreira

003.528.246-03

Subordinação

Controlada Direta

Administrador do Emissor
Pessoa Relacionada

Toxicologia Pardini Laboratórios S.A.

13.780.714/0001-01

Conselheiro de Administração eleito pela Assembleia Geral de Transformação realizada em 05 de abril de 2018, com prazo de mandato de 02 (dois) anos.
Observação
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12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

426.423.376-34

Subordinação

Cargo/Função
Administrador do Emissor

Camilo de Lelis Maciel Silva

Controlada Direta

Administrador do Emissor
Pessoa Relacionada

Diagnóstico por Imagem Sete Lagoas

16.891.885/0001-04

Administrador desde sua constituição que se deu em 16/08/2012. Reeleito na 02ª Alteração do Contrato Social, datada de 20 de junho de 2018. Prazo de mandato indeterminado.
Observação

Administrador do Emissor

Camilo de Lelis Maciel Silva

426.423.376-34

Subordinação

Controlada Direta

Subordinação

Controlada Direta

Administrador do Emissor
Pessoa Relacionada

Diagnósticos Laboratoriais Especializados Ltda.

28.990.075/0001-86

Administrador constituído na 01ª Alteração do Contrato Social, datada de 30/05/2018. Prazo indeterminado.
Observação

Administrador do Emissor

Camilo de Lelis Maciel Silva

426.423.376-34

Administrador do Emissor
Pessoa Relacionada

Toxicologia Pardini Laboratórios S.A.

13.780.714/0001-01

Conselheiro de Administração eleito pela Assembleia Geral de Transformação realizada em 05 de abril de 2018, com prazo de mandato de 02 (dois) anos.
Observação

Administrador do Emissor

Adriana Rolla Linhares

961.453.156-87

Subordinação

Controlada Direta

Administradora do Emissor
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12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
Pessoa Relacionada

Diagnóstico por Imagem Sete Lagoas

16.891.885/0001-04

Administradora eleita na 02ª Alteração do Contrato Social, datada de 20 de junho de 2018. Prazo de mandato indeterminado.
Observação

Administrador do Emissor

Regina Pardini

465.312.976-20

Controle

Controlador Direto

Acionista da Controladora / Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Instituto Hermes Pardini S.A

19.378.769/0001-76

Conselheira efetiva eleita pelos acionistas na AGO/E datada de 28/09/2015. Prazo de mandato de 01 (um) ano. Reeleita em 09/12/2016 com mandato vigente até a AGO que aprovasse as
contas do exercício social encerrado em 31/12/2016. Reeleita em 28/04/2017 e em 22/04/2019 com prazo de mandato de 02 (dois) anos.
Observação

Administrador do Emissor

Victor Cavalcanti Pardini

525.560.696-00

Controle

Controlador Direto

Acionista Controlador / Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Instituto Hermes Pardini S.A

19.378.769/0001-76

Conselheiro Presidente eleito pelos acionistas na AGO/E datada de 28/09/2015. Prazo de mandato de 01 (um) ano. Reeleito em 09/12/2016 com mandato vigente até a AGO que aprovasse as
contas do exercício social encerrado em 31/12/2016. Reeleito em 28/04/2017 e em 22/04/2019 com prazo de mandato de 02 (dois) anos.
Observação
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12.11 - Acordos, Inclusive Apólices de Seguros, Para Pagamento ou Reembolso de
Despesas Suportadas Pelos Administradores
A Companhia dispõe de Seguro de Responsabilidade Civil dos Administradores (D&O), válido até 24 de março de
2022, com limite máximo de indenização de R$40,0 milhões garantido pela seguradora Zurich Minas Brasil Seguros
S/A, com um prêmio total de R$58.000,00. Esta contratação tem o objetivo de assegurar o pagamento de despesas
incorridas por seus administradores caso venham a ser obrigados a indenizar terceiros em decorrência de danos
causados no exercício de suas funções, por meio de sentença judicial transitada em julgado ou acordo
homologado pela seguradora contratada.
A Companhia entende que a cobertura contratada, uma vez que as atividades empreendidas pela Companhia
possuem alta complexidade técnica e estão submetidas a rígidas regras de fiscalização e de controle e sujeitos a
alto risco quando da tomada de decisões, garante à Companhia proteção financeira e também tranquilidade para
que todos os que ocupam cargos diretivos tomem as decisões diárias com serenidade, além de ser visto como um
benefício competitivo que propicia a retenção de profissionais qualificados.
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12.12 - Outras informações relevantes

(i)

(ii)

Assembleias realizadas nos três últimos exercícios sociais
Tipo de Assembleia

Data de Realização

Quórum

Extraordinária

02/04/2018

70,88%

Ordinária e Extraordinária

24/04/2018

75,77%

Extraordinária

21/06/2018

74,96%

Extraordinária

30/11/2018

70,45%

Ordinária

22/04/2019

77,18%

Extraordinária

19/11/2019

74,01%

Ordinária e Extraordinária

28/04/2020

86,47%

Extraordinária

04/12/2020

73,90%

Informações sobre a Governança da Companhia

A Companhia está listada no segmento de mais alta governança corporativa da B3 – Brasil, Bolsa, Balcão S.A., o
Novo Mercado, e segue as regras deste segmento de listagem.
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13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária
(a)

objetivos da política ou prática de remuneração

A Companhia não possui uma política de remuneração aprovada formalmente pelos órgãos da Companhia. No
entanto, a Companhia adota uma política de remuneração aplicável à Diretoria estatutária da Companhia, com
pagamento de bônus, cujo objetivo é fornecer uma contraprestação aos executivos pelos serviços prestados e
mantê-los motivados para alcançar os objetivos da Companhia. Para a Diretoria não estatutária, no mesmo
sentido, há a possibilidade de pagamento de Participação nos Lucros e Resultados.
Com esse fim, nossa política de remuneração busca incentivar, reter e atrair profissionais qualificados,
promovendo o desenvolvimento e o crescimento da Companhia de maneira alinhada com os seus objetivos
estratégicos.
Os membros do Conselho de Administração da Companhia recebem valores mensais fixos, dada a natureza de
suas atividades.
A Companhia possui Conselho Fiscal de funcionamento não permanente e o referido órgão foi instalado nos
períodos de abril de 2018 a abril de 2019, abril de 2019 a abril de 2020, abril de 2020 a abril de 2021 e abril de
2021 a abril de 2022. Os membros do Conselho Fiscal, quando instalado, recebem valores mensais fixos.
(b)

composição da remuneração

(i)

descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles


Conselho de Administração

Remuneração Fixa: os membros do Conselho de Administração recebem apenas remuneração fixa composta de
pró-labore, não fazendo jus a remuneração variável.
Benefícios: os membros do Conselho de Administração recebem apenas remuneração fixa composta de prólabore, não fazendo jus a remuneração variável e benefícios.


Diretores Estatutários e Não Estatutários

Remuneração Fixa: a remuneração fixa dos diretores estatutários e não estatutários da Companhia é composta
pelo pagamento de remuneração fixa mensal, que tem por objetivo remunerar o serviço prestado por cada
profissional de acordo com suas atribuições e responsabilidades;
Remuneração Variável: para os diretores estatutários, consiste no pagamento de bônus, podendo variar de 0 até
5,04 vezes o valor do pró-labore mensal, pago mediante alcance de metas individuais e corporativas. Para os
diretores não estatutários, consiste no pagamento em Participação nos Lucros e Resultados (“PLR”), podendo
variar de 0 até 5,6 vezes o valor do salário fixo mensal. Tanto o programa de bônus quanto PLR tem por objetivo
premiar o profissional pelo desempenho na gestão da Companhia, bem como reter os profissionais que
proporcionam tais resultados.
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13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária
Anualmente, quando da recomendação dos montantes globais da remuneração dos administradores da
Companhia a serem submetidos à aprovação da Assembleia Geral, os membros do Conselho de Administração
envidam todos os esforços para que a remuneração variável paga no âmbito do programa de bonificação esteja
sempre em observância das disposições legais aplicáveis.
Adicionalmente, a Companhia aprovou, em assembleia geral extraordinária realizada em 01 de dezembro de
2017, seu novo plano de remuneração em ações (“Plano”), administrado e gerenciado pelo Conselho de
Administração da Companhia, que aprovou em 03 de janeiro de 2018 o 1º programa de incentivo e retenção
baseado em ações (“1º Programa”). Em atendimento à orientação da CVM, nos termos da Instrução CVM 480 e
do Ofício-Circular/CVM/SEP/Nº001/2021, a Companhia prestará, neste item, as informações abaixo.
O Plano tem como principais objetivos: (a) estimular a expansão e o êxito da Companhia; (b) alinhar os interesses
dos acionistas da Companhia aos dos colaboradores e executivos; e (c) compartilhar riscos e ganhos de forma
equitativa entre os acionistas, os colaboradores e executivos da Companhia; e (d) incentivar e reter colaboradores
executivos da Companhia.
O 1º Programa possui vigência até 14 março de 2027 e estabeleceu como beneficiários os diretores estatutários
da Companhia, os quais poderão receber até 2.422.443 ações (dois milhões quatrocentos e vinte e dois mil
quatrocentos e quarenta e três ações), desde que cumpridas as metas estabelecidas no 1º Programa.
Benefícios: são concedidos aos Diretores os seguintes benefícios: Assistência Médica, Odontológica, Seguro de
Vida, Previdência Privada, Vale Alimentação, Veículo para desempenho das funções e auxílio Combustível. Para
maiores informações sobre os benefícios oferecidos pela Companhia, vide item 14.3 (b) do Formulário de
Referência da Companhia.


Conselho Fiscal

Remuneração Fixa: os membros do Conselho Fiscal recebem apenas remuneração fixa composta de pró-labore,
não fazendo jus a remuneração variável.
Benefícios: os membros do Conselho Fiscal recebem apenas remuneração fixa composta de pró-labore, não
fazendo jus a remuneração variável e benefícios.
(ii)

a proporção de cada elemento na remuneração total

A tabela abaixo apresenta a proporção de cada elemento na composição da remuneração total para os 3 últimos
exercícios sociais:
Em 2020, a proporção de cada elemento na remuneração global dos administradores foi:
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Exercício social findo em 31
de dezembro de 2020

Conselho de
Administração

Diretoria

Conselho Fiscal

Salário Base

83,33%

56,25%

83,33%

Remuneração Variável

0,00%

26,82%

0,00%

Benefícios direto e indireto

0,00%

5,32%

0,00%

Outros

16,67%

11,62%

16,67%

Total

100,00%

100,00%

100,00%

Em 2019, a proporção de cada elemento na remuneração global dos administradores foi:
Exercício social findo em 31
de dezembro de 2019

Conselho de
Administração

Diretoria

Conselho Fiscal

83,33%

52,74%

83,33%

Remuneração Variável

0,00%

30,38%

0,00%

Benefícios direto e indireto

0,00%

4,74%

0,00%

Outros

16,67%

12,14%

16,67%

Total

100,00%

100,00%

100,00%

Salário Base

Em 2018, a proporção de cada elemento na remuneração global dos administradores foi:
Exercício social findo em 31 de
dezembro de 2018

(iii)

Conselho de
Administração

Diretoria

Conselho Fiscal

Salário Base
Remuneração Variável
Benefícios direto e indireto
Outros

83,33%
0,00%
0,00%
16,67%

60,92%
20,06%
5,19%
13,83%

83,33%
0,00%
0,00%
16,67%

Total

100,00%

100,00%

100,00%

metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração

O valor da remuneração é calculado de acordo com pesquisas de práticas de mercado.
Os diretores estatutários, possuem modalidade de contrato como estatutários, não sendo celetistas, e têm sua
remuneração reajustada a cada aniversário anual de acordo com indicador de inflação definido em contrato.
(iv)

razões que justificam a composição da remuneração

O objetivo da política adotada é remunerar os profissionais da Companhia de acordo com as práticas de mercado,
responsabilidades dos seus respectivos cargos, desempenho, metas alcançadas e nível de competitividade.
(v)

a existência de membros não remunerados pelo emissor e a razão para esse fato

Não há conselheiros e/ou diretores estatutários que não sejam remunerados.
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13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária
(c)
principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na determinação de cada
elemento da remuneração
O pró-labore mensal não está baseado em desempenho pessoal do administrador, mas sim em práticas de
mercado. Apenas a remuneração variável referente ao bônus é baseada em desempenho. Por ocuparem cargos
diretivos, cuja responsabilidade e desempenho refletem substancialmente no resultado da Companhia, o bônus
desses administradores está atrelado, principalmente, às metas da Companhia, conforme definidas nos
indicadores de desempenho.
As metas corporativas são aprovadas anualmente pelo Conselho de Administração, sendo que para 2020 foram
aprovadas as seguintes metas: Fator Corporativo e Objetivos Individuais.
(d)

como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho

O pagamento do bônus à Diretoria é apurado anualmente dos resultados conforme metas estabelecidas,
observado que o pagamento do bônus é vinculado ao atingimento das metas anuais, apuradas no início do ano
subsequente, em relação ao exercício encerrado.
(e)
como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de curto, médio e longo
prazo
O pagamento de bônus oferecido pela Companhia é baseado em metas pessoais e corporativas, estabelecendo
incentivos de curto, médio e longo prazo aos membros da Diretoria. Desta forma, os interesses dos diretores são
atrelados aos da Companhia, pois seus esforços para que a Companhia atinja bons resultados são devidamente
recompensados, na proporção de tais resultados e considerando o cargo ocupado por cada membro da Diretoria.
Adicionalmente, a Companhia aprovou o Plano e o 1º Programa. Para mais informações, ver item 13.4 abaixo.
Em 11 de setembro de 2018, foram transferidas 190.018 ações aos beneficiários no âmbito do Plano, como parte
da remuneração variável. Em 27 de março de 2020, foram transferidas 216.252 ações aos beneficiários no âmbito
do Plano, como parte da remuneração variável.
(f)
existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou
indiretos
Nos exercícios sociais encerrados em 2020, 2019 e 2018, a remuneração dos diretores estatutários foi
integralmente suportada pela Companhia.
Para mais informações, veja o item 13.15 deste Formulário de Referência.
(g)
existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento
societário, tal como a alienação do controle societário do emissor
Não aplicável.
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(h)
práticas e procedimentos adotados pelo conselho de administração para definir a remuneração
individual do conselho de administração e da diretoria, indicando:
(i)
os órgãos e comitês do emissor que participam do processo decisório, identificando de que forma
participam
A companhia não possui órgãos e/ou comitês que participem do processo decisório sobre remuneração individual
dos administradores, que são definidas diretamente pelo Conselho de Administração da Companhia.
(ii)
critérios e metodologia utilizada para a fixação da remuneração individual, indicando se há a utilização
de estudos para a verificação das práticas de mercado e, em caso positivo, os critérios de comparação e a
abrangência desses estudos
Periodicamente, o departamento de recursos humanos contrata uma consultoria especializada para analisar as
práticas de remuneração individualizada dos administradores da Companhia.
(iii)
com que frequência e de que forma o conselho de administração avalia a adequação da política de
remuneração do emissor.
A avaliação é realizada anualmente, com base no parecer apresentado por consultoria especializada, ou com base
em análise das condições de mercado, realizada diretamente pelo Conselho de Administração da Companhia.
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13.2 - Remuneração Total do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E Conselho Fiscal
Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2021 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

5,00

6,33

3,00

14,33

Nº de membros remunerados

5,00

6,33

3,00

14,33

1.440.000,00

7.732.178,32

390.000,00

9.562.178,32

Benefícios direto e indireto

0,00

720.732,70

0,00

720.732,70

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

2.845.741,14

0,00

2.845.741,14

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

2.092.447,26

0,00

2.092.447,26

Observação 1: Os números de
membros (total e remunerado)
correspondem à estimativa das
médias anuais, considerando os
números de membros apurados
mensalmente, conforme disposto no
Ofício Circular CVM/SEP 001/2021.
Observação 2: De acordo com o
entendimento manifestado pelo
Colegiado da CVM em reunião
realizada em 8 de dezembro de 2020
(Processo CVM nº
19957.007457/2018-109), os
encargos sociais de ônus do
empregador não estão abrangidos
pelo conceito de “benefício de
qualquer natureza” de que trata o
artigo 152 da Lei das S.A. Portanto,
tais encargos não foram
considerados, em 2021, para fins da
proposta de remuneração global dos
administradores ora submetida.

Observação 1: Os números de
membros (total e remunerado)
correspondem à estimativa das
médias anuais, considerando os
números de membros apurados
mensalmente, conforme
disposto no Ofício Circular
CVM/SEP 001/2021.
Observação 2: De acordo com o
entendimento manifestado pelo
Colegiado da CVM em reunião
realizada em 8 de dezembro de
2020 (Processo CVM nº
19957.007457/2018-109), os
encargos sociais de ônus do
empregador não estão
abrangidos pelo conceito de
“benefício de qualquer natureza”
de que trata o artigo 152 da Lei
das S.A. Portanto, tais encargos
não foram considerados, em
2021, para fins da proposta de
remuneração global dos
administradores ora submetida.

Observação 1: Os números de
membros (total e remunerado)
correspondem à estimativa das
médias anuais, considerando os
números de membros apurados
mensalmente, conforme
disposto no Ofício Circular
CVM/SEP 001/2021.
Observação 2: De acordo com o
entendimento manifestado pelo
Colegiado da CVM em reunião
realizada em 8 de dezembro de
2020 (Processo CVM nº
19957.007457/2018-109), os
encargos sociais de ônus do
empregador não estão
abrangidos pelo conceito de
“benefício de qualquer natureza”
de que trata o artigo 152 da Lei
das S.A. Portanto, tais encargos
não foram considerados, em
2021, para fins da proposta de
remuneração global dos
administradores ora submetida.

1.440.000,00

13.391.099,44

390.000,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

15.221.099,44
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Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2020 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

4,83

5,00

3,00

12,83

Nº de membros remunerados

4,83

5,00

3,00

12,83

1.382.666,67

6.341.044,00

360.000,00

8.083.710,67

Benefícios direto e indireto

0,00

599.651,60

0,00

599.651,60

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

276.533,33

1.268.280,80

72.000,00

1.616.814,13

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Outros
Descrição de outras
remunerações fixas

Encargos sociais de
responsabilidade da Companhia INSS e FGTS

Encargos Sociais de
Encargos Sociais de
responsabilidade da Companhia responsabilidade da Companhia
- INSS e FGTS
- INSS e FGTS

Remuneração variável
Bônus

0,00

207.831,08

0,00

207.831,08

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

41.566,22

0,00

41.566,22

Descrição de outras
remunerações variáveis

Encargos Sociais de
responsabilidade da Companhia
- INSS e FGTS

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

2.815.159,00

0,00

2.815.159,00

Observação 1: Os números de
membros (total e remunerado)
correspondem à estimativa das
médias anuais, considerando os
números de membros apurados
mensalmente, conforme disposto no
Ofício Circular CVM/SEP 001/2021.
Observação 2: Para a remuneração
total referente ao exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2020 –
Valores Anuais, os itens marcados
como “Outros” acima incluem
encargos sociais devidos pelo
empregador, conforme orientações
anteriormente contidas no Ofício
Circular/CVM/SEP/Nº 2/2020 de 28
de fevereiro de 2020, vigente à
época.

Observação 1: Os números de
membros (total e remunerado)
correspondem à estimativa das
médias anuais, considerando os
números de membros apurados
mensalmente, conforme
disposto no Ofício Circular
CVM/SEP 001/2021.
Observação 2: Para a
remuneração total referente ao
exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2020 – Valores
Anuais, os itens marcados como
“Outros” acima incluem
encargos sociais devidos pelo
empregador, conforme
orientações anteriormente
contidas no Ofício
Circular/CVM/SEP/Nº 2/2020 de
28 de fevereiro de 2020, vigente
à época.

Observação 1: Os números de
membros (total e remunerado)
correspondem à estimativa das
médias anuais, considerando os
números de membros apurados
mensalmente, conforme
disposto no Ofício Circular
CVM/SEP 001/2021.
Observação 2: Para a
remuneração total referente ao
exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2020 – Valores
Anuais, os itens marcados como
“Outros” acima incluem
encargos sociais devidos pelo
empregador, conforme
orientações anteriormente
contidas no Ofício
Circular/CVM/SEP/Nº 2/2020 de
28 de fevereiro de 2020, vigente
à época.

1.659.200,00

11.273.460,69

432.000,00

Observação

Total da remuneração

13.364.660,70

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2019 - Valores Anuais
Conselho de Administração
Nº total de membros

Diretoria Estatutária
5,00

Conselho Fiscal
5,00

Total
3,00

13,00
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5,00

5,00

3,00

13,00

1.440.000,00

6.169.830,00

360.666,66

7.970.496,66

Benefícios direto e indireto

0,00

554.075,35

0,00

554.075,35

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

288.000,00

1.233.966,00

72.133,33

1.594.099,33

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Outros
Descrição de outras
remunerações fixas

Encargos Sociais de
responsabilidade da Companhia INSS e FGTS

Encargos Sociais de
Encargos Sociais de
responsabilidade da Companhia responsabilidade da Companhia
- INSS e FGTS
- INSS e FGTS

Remuneração variável
Bônus

0,00

933.003,18

0,00

933.003,18

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

186.600,64

0,00

186.600,64

Descrição de outras
remunerações variáveis

Encargos Sociais de
responsabilidade da Companhia INSS e FGTS

Encargos Sociais de
responsabilidade da Companhia
- INSS e FGTS

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

2.620.737,27

0,00

2.620.737,27

Observação 1: Os números de
membros (total e remunerado)
correspondem à estimativa das
médias anuais, considerando os
números de membros apurados
mensalmente, conforme disposto no
Ofício Circular CVM/SEP 001/2021.
Observação 2: Para a remuneração
total referente ao exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2019 –
Valores Anuais, os itens marcados
como “Outros” acima incluem
encargos sociais devidos pelo
empregador, conforme orientações
anteriormente contidas no Ofício
Circular/CVM/SEP/Nº 3/2019 de 28
de fevereiro de 2019, vigente à
época.

Observação 1: Os números de
membros (total e remunerado)
correspondem à estimativa das
médias anuais, considerando os
números de membros apurados
mensalmente, conforme
disposto no Ofício Circular
CVM/SEP 001/2021.
Observação 2: Para a
remuneração total referente ao
exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2019 – Valores
Anuais, os itens marcados como
“Outros” acima incluem
encargos sociais devidos pelo
empregador, conforme
orientações anteriormente
contidas no Ofício
Circular/CVM/SEP/Nº 3/2019 de
28 de fevereiro de 2019, vigente
à época.

Observação 1: Os números de
membros (total e remunerado)
correspondem à estimativa das
médias anuais, considerando os
números de membros apurados
mensalmente, conforme
disposto no Ofício Circular
CVM/SEP 001/2021.
Observação 2: Para a
remuneração total referente ao
exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2019 – Valores
Anuais, os itens marcados como
“Outros” acima incluem
encargos sociais devidos pelo
empregador, conforme
orientações anteriormente
contidas no Ofício
Circular/CVM/SEP/Nº 3/2019 de
28 de fevereiro de 2019, vigente
à época.

1.728.000,00

11.698.212,44

432.799,99

Observação

Total da remuneração

13.859.012,43

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2018 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

5,00

5,00

1,75

11,75

Nº de membros remunerados

5,00

5,00

1,75

11,75

1.440.000,00

5.975.346,00

240.000,00

7.655.346,00

0,00

508.926,40

0,00

508.926,40

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore
Benefícios direto e indireto
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0,00

0,00

0,00

0,00

288.000,00

1.203.181,00

48.000,00

1.539.181,00

Encargos Sociais de
responsabilidade da Companhia –
INSS

Encargos Sociais de
Encargos Sociais de
responsabilidade da Companhia responsabilidade da Companhia
– INSS e FGTS
– INSS

Remuneração variável
Bônus

0,00

765.187,28

0,00

765.187,28

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

153.037,46

0,00

153.037,46

Descrição de outras
remunerações variáveis

Encargos Sociais de
responsabilidade da Companhia
– INSS e FGTS

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

1.202.142,86

0,00

1.202.142,86

Observação 1: Os números de
membros (total e remunerado)
correspondem à estimativa das
médias anuais, considerando os
números de membros apurados
mensalmente, conforme disposto no
Ofício Circular CVM/SEP 001/2021.
Observação 2: Para a remuneração
total referente ao exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2018 –
Valores Anuais, os itens marcados
como “Outros” acima incluem
encargos sociais devidos pelo
empregador, conforme orientações
anteriormente contidas no Ofício
Circular/CVM/SEP/Nº 2/2018 de 28
de fevereiro de 2018, vigente à
época.

Observação 1: Os números de
membros (total e remunerado)
correspondem à estimativa das
médias anuais, considerando os
números de membros apurados
mensalmente, conforme
disposto no Ofício Circular
CVM/SEP 001/2021.
Observação 2: Para a
remuneração total referente ao
exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2018 – Valores
Anuais, os itens marcados como
“Outros” acima incluem
encargos sociais devidos pelo
empregador, conforme
orientações anteriormente
contidas no Ofício
Circular/CVM/SEP/Nº 2/2018 de
28 de fevereiro de 2018, vigente
à época.

Observação 1: Os números de
membros (total e remunerado)
correspondem à estimativa das
médias anuais, considerando os
números de membros apurados
mensalmente, conforme
disposto no Ofício Circular
CVM/SEP 001/2021.
Observação 2: Para a
remuneração total referente ao
exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2018 – Valores
Anuais, os itens marcados como
“Outros” acima incluem
encargos sociais devidos pelo
empregador, conforme
orientações anteriormente
contidas no Ofício
Circular/CVM/SEP/Nº 2/2018 de
28 de fevereiro de 2018, vigente
à época.

1.728.000,00

9.807.820,99

288.000,00

Observação

Total da remuneração

11.823.820,99
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13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal
(a)

31/12/2021 – Previsto

Observação 1: De acordo com o entendimento manifestado pelo Colegiado da CVM em reunião realizada em 8 de dezembro
de 2020 (Processo CVM nº 19957.007457/2018-109), os encargos sociais de ônus do empregador não estão abrangidos pelo
conceito de “benefício de qualquer natureza” de que trata o artigo 152 da Lei das S.A. Portanto, tais encargos não foram
considerados, em 2021, para fins da proposta de remuneração global acima dos administradores.

(b)

31/12/2020 - Realizado

Observação: Para a remuneração total referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 acima inclui encargos
sociais devidos pelo empregador, conforme orientações anteriormente contidas no Ofício Circular/CVM/SEP/Nº 2/2020 de
28 de fevereiro de 2020, vigente à época.
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(b)

31/12/2019 - Realizado
Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Número total de membros

-

5,00

-

5,00

Número de membros remunerados

-

5,00

-

5,00

Realizado para o exercício de 2019

Bônus:
(i) Valor mínimo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

(ii) Valor máximo previsto no plano de remuneração

-

R$ 2.675.081,98

-

R$ 2.675.081,98

(iii) Valor previsto no plano de remuneração – metas atingidas

-

R$ 1.910.772,84

-

R$ 1.910.772,84

(iv) Valor efetivamente reconhecido

-

R$ 1.119.603,82

-

R$ 1.119.603,82

(i) Valor mínimo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

(ii) Valor máximo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

(iii) Valor previsto no plano de remuneração – metas atingidas

-

-

-

-

(iv) Valor efetivamente reconhecido

-

-

-

-

Participação nos resultados:

Observação: Para a remuneração total referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 acima inclui encargos
sociais devidos pelo empregador, conforme orientações anteriormente contidas no Ofício Circular/CVM/SEP/Nº 3/2019 de
28 de fevereiro de 20219, vigente à época.

(b)

31/12/2018 - Realizado
Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Número total de membros

-

5,00

-

5,00

Número de membros remunerados

-

5,00

-

5,00

Realizado para o exercício de 2018

Bônus:
(i) Valor mínimo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

(ii) Valor máximo previsto no plano de remuneração

-

R$ 2.547.694,46

-

R$ 2.547.694,46

(iii) Valor previsto no plano de remuneração – metas atingidas

-

R$ 1.819.781,76

-

R$ 1.819.781,76

(iv) Valor efetivamente reconhecido

-

R$ 918.224,74

-

R$ 918.224,74

(i) Valor mínimo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

(ii) Valor máximo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

(iii) Valor previsto no plano de remuneração – metas atingidas

-

-

-

-

(iv) Valor efetivamente reconhecido

-

-

-

-

Participação nos resultados:

Observação: Para a remuneração total referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018 acima inclui encargos
sociais devidos pelo empregador, conforme orientações anteriormente contidas no Ofício Circular/CVM/SEP/Nº 2/2018 de
28 de fevereiro de 20218, vigente à época.
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13.4 - Plano de Remuneração Baseado em Ações do Conselho de Administração E
Diretoria Estatutária
A Companhia aprovou, em assembleia geral extraordinária realizada em 01 de dezembro de 2017, a criação do
Plano de Remuneração Baseado em Ações.
(a)

termos e condições gerais

O Plano será administrado e gerenciado pelo Conselho de Administração da Companhia, que concederá ações da
Companhia em bonificação a colaboradores ou executivos da Companhia, de acordo com termos específicos
fixados em programas, aprovados pelo Conselho de Administração.
O Conselho de Administração, na medida em que for permitido por lei e pelo Estatuto Social da Companhia, terá
amplos poderes para tomar todas as medidas necessárias e adequadas para a administração do Plano, incluindo,
mas sem limitação:
 definição e/ou alteração das metas que conferirão aos Beneficiários o direito às Ações em Bonificação;
 a criação e a aplicação de normas gerais relativas à transferência das Ações em Bonificação aos
Beneficiários nos termos do Plano;
 a solução de dúvidas de interpretação do Plano;
 a indicação dos Beneficiários e a estimativa individualizada de Ações em Bonificação a serem conferidas
a cada um dos Beneficiários, estabelecendo todas as condições das Ações em Bonificação a serem
concedidas, bem como a modificação de tais condições quando necessário ou conveniente;
 aprovação do Contrato de Concessão das Ações em Bonificação para cada um dos Beneficiários,
observadas as determinações do Plano; e
 sanar eventuais omissões existentes.
As ações em bonificação recebidas pelos beneficiários do Plano não poderão ser cedidas, transferidas e/ou
liquidadas, a qualquer título, pelo beneficiário no prazo de 2 (dois) anos contados a partir da data do seu
recebimento. Após este prazo de 2 (dois) anos, o beneficiário poderá, a cada período de 12 (doze) meses,
transferir, sob qualquer forma, no máximo 20% (vinte por cento) das ações recebidas.
Em 03 de janeiro de 2018, o Conselho de Administração aprovou o 1º Programa, no âmbito do Plano, o qual é
destinado aos diretores estatutários da Companhia, com vigência até 14 de março de 2027. Nos termos do 1º
Programa, serão transferidas aos diretores da Companhia até 2.422.443 ações (dois milhões quatrocentos e vinte
e dois mil quatrocentos e quarenta e três ações), equivalentes a 1,85% (um inteiro e oitenta e cinco centésimos
por cento) do capital social votante e total da Companhia, observadas as metas estipuladas no 1º Programa.
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(b)

principais objetivos do plano

O Plano foi instituído pela Companhia com o objetivo de (a) estimular a expansão e o êxito da Companhia; (b)
alinhar os interesses dos acionistas da Companhia aos dos beneficiários; e (c) compartilhar riscos e ganhos de
forma equitativa entre os acionistas e os beneficiários.
(c)

forma como o plano contribui para esses objetivos

O Plano proporcionará benefícios aos beneficiários, designados pelo Conselho de Administração, e aos acionistas
da Companhia, que contarão com colaboradores incentivados a, cada vez mais, trabalhar de forma a maximizar
os resultados da Companhia.
(d)

como o plano se insere na política de remuneração da Companhia

A elegibilidade para a outorga de opção de compra de ações decorre de uma avaliação qualitativa baseada no
desempenho dos beneficiários e dos resultados da Companhia, a critério do Conselho de Administração.
(e)

como o plano alinha os interesses dos administradores e da Companhia a curto, médio e longo prazo

O Plano alinha os interesses de seus beneficiários e da Companhia, pois visa a valorização das ações da
Companhia, na medida em que, ao bonificar os beneficiários, mediante a entrega de ações da Companhia estes
são estimulados a alcançar um melhor desempenho individual, contribuindo para melhorar os resultados da
Companhia.
Os benefícios à Companhia decorrentes do estímulo dos beneficiários do Plano na melhora do desempenho e
valorização da Companhia podem ser percebidos a curto, médio e longo prazo.
(f)

número máximo de ações abrangidas

Poderão ser transferidas aos beneficiários nos termos do Plano até 2.422.443 ações (dois milhões quatrocentos e
vinte e dois mil quatrocentos e quarenta e três ações), equivalentes a 1,85% (um inteiro e oitenta e cinco
centésimos por cento) do capital social votante e total da Companhia. O número total de ações emitidas ou
passíveis de serem emitidas nos termos do Plano deverá estar sempre dentro do limite do capital autorizado da
Companhia.
(g)

número máximo de opções a serem outorgadas

Não existe um limite máximo de ações a serem outorgadas, observado o limite de ações disponíveis para
transferência aos beneficiários, nos termos do item “f” acima.
(h)

condições de aquisição de ações

As ações em bonificação serão conferidas aos beneficiários em caráter gratuito, estando sujeitas a todas as
restrições e condições previstas no Plano, e respectivos programas, bem como nos contratos firmados entre a
Companhia e o beneficiário. Para fazer jus ao recebimento das ações em bonificação objeto do Plano, o
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beneficiário deverá, em qualquer caso, (i) permanecer em regime de dedicação integral na administração ou no
quadro de empregados da Companhia; (ii) não praticar quaisquer atos prejudiciais ou lesivos aos interesses da
Companhia; e (iii) abster-se de constituir, dedicar-se ou participar, administrar, prestar consultoria e/ou participar
com participação relevante, direta ou indiretamente, de sociedades, ainda que potencialmente, concorrentes da
Companhia.
(i)

critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício

Não aplicável.
(j)

critérios para fixação do prazo de exercício

A transferência de ações aos beneficiários será realizada durante a vigência dos programas aprovados pelo
Conselho de Administração. Por não se tratar de outorga de opções, não há que se falar em prazo para o exercício.
(k)

forma de liquidação

Não aplicável, tendo em vista que a transferência das ações aos beneficiários será realizada de forma gratuita.
(l)

restrições à transferência das ações

As ações em bonificação recebidas pelos beneficiários nos termos do Plano não poderão ser cedidas, transferidas
e/ou liquidadas, a qualquer título, pelo beneficiário no prazo de 2 (dois) anos contados a partir da data do
recebimento das ações. Após este prazo de 2 (dois) anos, o beneficiário poderá, a cada período de 12 (doze)
meses, transferir, sob qualquer forma, no máximo 20% (vinte por cento) das ações.
(m)

critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou extinção do plano

O Plano será extinto de pleno direito, com extinção de todos os direitos dele decorrentes, nas seguintes hipóteses:
I. fim do prazo de duração;
II. deliberação da assembleia geral;
III. transferência integral aos beneficiários de todas as ações em bonificação previstas no Plano;
IV. dissolução, liquidação ou decretação de recuperação judicial ou extrajudicial da Companhia.
(n)
efeitos da saída do administrador dos órgãos do emissor sobre seus direitos previstos no plano de
remuneração baseado em ações
Em caso de desligamento do beneficiário, observar-se-á o seguinte:
Em caso de desligamento do beneficiário por sua iniciativa, (a) o beneficiário perderá imediatamente o direito a
qualquer recebimento de ações em bonificação constantes em qualquer Programa e ainda não transferidas para
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o respectivo beneficiário; e (b) o beneficiário deverá transferir à Companhia, gratuitamente e no prazo máximo
de 30 (trinta) dias, todas as ações recebidas e que ainda estejam sob sua titularidade.
Em caso de desligamento do beneficiário por iniciativa da Companhia em hipótese que configurar falta grave ou
por condenação final em esfera judicial, administrativa ou arbitral por descumprimento de deveres fiduciários, (a)
o beneficiário perderá imediatamente o direito a qualquer recebimento de ações em bonificação constantes em
qualquer Programa e ainda não transferidas para o respectivo beneficiário; e (b) o beneficiário deverá transferir
à Companhia, gratuitamente e no prazo máximo de 30 (trinta) dias, todas as ações em bonificação recebidas e
que ainda estejam sob sua titularidade.
Em qualquer outra hipótese de desligamento, ressalvadas as hipóteses acima, incluindo em caso de falecimento
ou incapacidade, (a) o beneficiário, ou seu sucessor conforme o caso, perderá imediatamente o direito a qualquer
recebimento de ações em bonificação constantes em qualquer dos programas aprovados e ainda não transferidas
para o respectivo beneficiário; e (b) haverá extinção de todas as restrições relativas à transferência das ações
recebidas no âmbito do Plano.
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13.5 - Remuneração Baseada em Ações

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui plano de opções de ações. Maiores informações no item 13.4
deste Formulário de Referência.
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13.6 - Opções em Aberto

Não aplicável, considerando que não havia opções em aberto detidas pelo Conselho de Administração e pela Diretoria no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.
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13.7 - Opções Exercidas E Ações Entregues

Não aplicável.
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13.8 - Precificação Das Ações/opções

(a)

modelo de precificação

Nos termos do Plano, as ações serão outorgadas de forma gratuita aos beneficiários, desde que cumpridas as
metas estabelecidas pelo Conselho de Administração da Companhia.
(b)
dados e premissas utilizadas no modelo de precificação, incluindo o preço médio ponderado das ações,
preço de exercício, volatilidade esperada, prazo de vida da opção, dividendos esperados e a taxa de juros livre
de risco
Não aplicável.
(c)
método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os efeitos esperados de exercício
antecipado
Não aplicável.
(d)

forma de determinação da volatilidade esperada

Não aplicável.
(e)

se alguma outra característica da opção foi incorporada na mensuração de seu valor justo

Não aplicável.
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13.9 - Participações Detidas Por Órgão

A tabela abaixo ilustra as ações detidas por membros do Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Fiscal
da Companhia em 31 de dezembro de 2020:

Característica dos Títulos
Ações Ordinárias

Quantidade
Conselho de
Diretoria
Administração Executiva
56.555.066

397.236

Conselho
Fiscal
N/A
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13.10 - Informações Sobre Planos de Previdência Conferidos Aos Membros do Conselho de
Administração E Aos Diretores Estatutários
A Companhia possui planos de previdência em vigor para os Diretores Estatutários, na qual poderá contribuir com
um percentual 4% de seu Salário Base Mensal, denominada Contribuição Básica Participante. Esta contribuição
será descontada em folha de pagamento 12 vezes por ano.
Além da contribuição básica participante, o Diretor Estatutário poderá realizar Contribuições Voluntárias
mensalmente, por meio de desconto em folha de pagamento, em um percentual de seu Salário de Participação.
A Companhia irá contribuir com um percentual de 8% chamado Contribuição Básica Empresa, que será efetuada
mensalmente de acordo com a participação no Programa.
Diretoria Estatutária

Conselho de
Administração

Número de membros

5,00

n.a.

Número de membros remunerados

5,00

n.a.

Sul America Seguros de Pessoas e Previdência

n.a.

0

n.a.

(i) Nome do plano
(ii) Quantidade de administradores que reúnem condições para
se aposentar

Sim. Caso o participante preencha, concomitantemente, as
seguintes condições:
(iii) Condições para se aposentar antecipadamente

- 55 anos de idade;
- 10 anos de tempo de plano; e
- término do vínculo com a Companhia.

n.a.

(iv) Valor acumulado atualizado das contribuições acumuladas
até o encerramento do último exercício social, descontada a
parcela relativa às contribuições feitas diretamente pelos
administradores

R$ 3.551.431,95

n.a.

(v) Valor total acumulado das contribuições realizadas durante
o último exercício social, descontada a parcela relativa a
contribuições feitas diretamente pelos administradores

R$ 605.470,86

n.a.

É possível efetuar resgates da contribuição do empregado
obedecendo a um intervalo mínimo de 60 dias entre cada
solicitação. Ao resgatar valores de sua conta básica, o empregado
perderá o direito daquele mesmo valor na parte da conta normal
empresa.
(vi) Possibilidade de resgate antecipado e condições

TEMPO PARA RESGATE DA CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA EM
CASO DE TÉRMINO DE VÍNCULO:

n.a.

Até 2 anos: 0 %
De 2 anos e 1 dia a 4 anos: 50 %
De 4 anos e 1 dia a 6 anos: 75 %
A partir de 6 anos e 1 dia: 100 %
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13.11 - Remuneração Individual Máxima, Mínima E Média do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária E do Conselho
Fiscal
Valores anuais
Diretoria Estatutária
31/12/2020

31/12/2019

Conselho de Administração
31/12/2018

31/12/2020

31/12/2019

Conselho Fiscal

31/12/2018

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

Nº de membros

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

3,00

3,00

1,75

Nº de membros
remunerados

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

3,00

3,00

1,75

Valor da maior
remuneração(Reais)

3.777.939,05

4.017.017,21

3.379.796,51

576.000,00

576.000,00

576.000,00

144.000,00

144.266,66

96.000,00

Valor da menor
remuneração(Reais)

1.220.554,95

1.252.174,40

1.085.053,25

288.000,00

288.000,00

288.000,00

144.000,00

144.266,66

96.000,00

Valor médio da
remuneração(Reais)

2.236.374,96

2.339.642,49

1.961.564,20

343.519,67

345.600,00

345.600,00

144.000,00

144.266,66

164.571,43

Observação
Diretoria Estatutária
31/12/2020

Nos termos do Ofício-Circular/CVM/SEP/nº01/2021, o cálculo do valor médio da remuneração considera o valor total da remuneração, incluindo benefícios, bonificações, participação de
resultados e custos dos planos de remuneração baseado em ações. Também foram considerados os encargos sociais, para efeitos de compatibilização aos valores aprovados da remuneração
dos exercícios anteriores, conforme descrito no item 13.2, conforme disposto nos ofícios anuais da CVM/SEP, vigentes à época.
Nos termos do Ofício-Circular/CVM/SEP/nº01/2021, para o exercício de 2020, o membro da Diretoria Estatutária com maior remuneração exerceu sua função na Companhia pelo período de 12
meses contados a partir de 01 de janeiro a 31 de dezembro.

31/12/2019

Nos termos do Ofício-Circular/CVM/SEP/nº02/2020, o cálculo do valor médio da remuneração considera o valor total da remuneração, incluindo benefícios, encargos sociais, bonificações,
participação de resultados e custos dos planos de remuneração baseado em ações.
Nos termos do Ofício-Circular/CVM/SEP/nº02/2020, para o exercício 2019, o membro da Diretoria Estatutária com maior remuneração exerceu sua função na Companhia pelo período de 12
meses contados a partir de 01 de janeiro a 31 de dezembro.

31/12/2018

Nos termos do Ofício-Circular/CVM/SEP/nº02/2020, o cálculo do valor médio da remuneração considera o valor total da remuneração, incluindo benefícios, encargos sociais, bonificações,
participação de resultados e custos dos planos de remuneração baseado em ações.
Nos termos do Ofício-Circular/CVM/SEP/nº02/2020, para o exercício de 2018, o membro da Diretoria Estatutária com maior remuneração exerceu sua função na Companhia pelo período de 12
meses contados a partir de 01 de janeiro a 31 de dezembro de cada ano.

Conselho de Administração
31/12/2020

Nos termos do Ofício-Circular/CVM/SEP/nº01/2021, o cálculo do valor médio da remuneração considera o valor total da remuneração. Também foram considerados os encargos sociais, para
efeitos de compatibilização aos valores aprovados da remuneração dos exercícios anteriores, conforme descrito no item 13.2, conforme disposto nos ofícios anuais da CVM/SEP, vigentes à
época.
Nos termos do Ofício-Circular/CVM/SEP/nº01/2021, para o exercício de 2020, o membro do Conselho de Administração com maior remuneração exerceu sua função na Companhia pelo
período de 12 meses contados a partir de 01 de janeiro a 31 de dezembro. O valor da menor remuneração do Conselho de Administração não considera dois membros que exerceram o cargo
por menos de 12 meses.

31/12/2019

Nos termos do Ofício-Circular/CVM/SEP/nº02/2020, o cálculo do valor médio da remuneração considera o valor total da remuneração.
Nos termos do Ofício-Circular/CVM/SEP/nº02/2020, para o exercício de 2019, o membro do Conselho de Administração com maior remuneração exerceu sua função na Companhia pelo
período de 12 meses contados a partir de 01 de janeiro a 31 de dezembro.
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Nos termos do Ofício-Circular/CVM/SEP/nº02/2020, o cálculo do valor médio da remuneração considera o valor total da remuneração.
Nos termos do Ofício-Circular/CVM/SEP/nº02/2020, para o exercício de 2018, o membro do Conselho de Administração com maior remuneração exerceu sua função na Companhia pelo
período de 12 meses contados a partir de 01 de janeiro a 31 de dezembro. O valor da menor remuneração do Conselho de Administração não considera dois membros que exerceram o cargo
por menos de 12 meses.

Conselho Fiscal
31/12/2020

Nos termos do Ofício-Circular/CVM/SEP/nº01/2021, o cálculo do valor médio da remuneração considera o valor total da remuneração. Também foram considerados os encargos sociais, para
efeitos de compatibilização aos valores aprovados da remuneração dos exercícios anteriores, conforme descrito no item 13.2, conforme disposto nos ofícios anuais da CVM/SEP, vigentes à
época.

31/12/2019

Nos termos do Ofício-Circular/CVM/SEP/nº02/2020, o cálculo do valor médio da remuneração considera o valor total da remuneração.
A Companhia possui Conselho Fiscal de funcionamento não permanente e o referido órgão foi instalado nos períodos de abril de 2018 a abril de 2019, abril de 2019 a abril de 2020 e abril de
2020 a abril de 2021.

31/12/2018

Nos termos do Ofício-Circular/CVM/SEP/nº02/2020, o cálculo do valor médio da remuneração considera o valor total da remuneração.
A Companhia possui Conselho Fiscal de funcionamento não permanente e o referido órgão foi instalado nos períodos de abril de 2018 a abril de 2019, abril de 2019 a abril de 2020 e abril de
2020 a abril de 2021.
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13.12 - Mecanismos de Remuneração ou Indenização Para os Administradores em Caso de
Destituição do Cargo ou de Aposentadoria

Não há qualquer arranjo contratual nem qualquer instrumento que estruture mecanismos de remuneração ou indenização
para os membros do Conselho de Administração e da Diretoria em caso de desligamento de suas funções.
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13.13 - Percentual na Remuneração Total Detido Por Administradores E Membros do
Conselho Fiscal Que Sejam Partes Relacionadas Aos Controladores
Nos exercícios de 2018, 2019 e 2020, 50,0% da remuneração total do Conselho de Administração da Companhia
foi destinada a membros considerados partes relacionadas aos controladores:

2020
2019
2018

Conselho de
Administração
50,00%
50,00%
50,00%

Diretoria
Estatutária
0,00%
0,00%
0,00%

Conselho Fiscal
0,00%
0,00%
0,00%

As partes relacionadas acima referem-se a dois membros do Bloco de Controle da Companhia e que também são
membros do Conselho de Administração.
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13.14 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal, Agrupados Por
Órgão, Recebida Por Qualquer Razão Que Não A Função Que Ocupam

Não aplicável.
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13.15 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal Reconhecida no Resultado de
Controladores, Diretos ou Indiretos, de Sociedades Sob Controle Comum E de Controladas do Emissor

Para os exercícios de 2018, 2019 e 2020 não houve nenhuma remuneração de administradores e membros do conselho
fiscal reconhecida no resultado de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas
do emissor.
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13.16 - Outras Informações Relevantes

A Companhia considera que não há informações relevantes além daquelas prestadas nos itens anteriores desta seção.
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos

(a)
número de empregados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por localização
geográfica)
As informações relativas à Seção 14 foram elaboradas em bases consolidadas, considerando a Companhia e todas
as suas controladas.
Abaixo o quadro de funcionários da Companhia e de todas as suas controladas em 31 de dezembro de 2018, 2019
e 2020:

Estado
Minas Gerais
Goiás
São Paulo
Rio de Janeiro
Santa Catarina
Total

2018
Cargos de
Cargos
liderança operacionais
193
3.295
35
307
21
394
21
591
0
0
270
4.587

2019
Cargos de
Cargos
liderança operacionais
197
3.324
33
319
28
476
16
520
0
21
274
4.660

Total
3.488
342
415
612
0
4.857

2020
Cargos de
Cargos
liderança operacionais
202
3.578
34
375
25
579
18
584
1
19
280
5.135

Total
3.521
352
504
536
21
4.934

Total
3.780
409
604
602
20
5.415

(b)
número de terceirizados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por localização
geográfica)
Abaixo o quadro de terceirizados da Companhia e de as suas controladas em 31 de dezembro de 2018, 2019 e
2020:
Minas Gerais
Função/atividade

Goiás

São Paulo

Rio de Janeiro

Santa Catarina

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

22

21

27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

2

2

2

3

5

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Manutenção

62

40

41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Segurança

6

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transporte

101

79

88

2

4

17

3

2

5

1

4

2

0

0

0

Médicos

259

335

376

8

8

20

170

234

245

120

155

171

0

0

0

Outros

404

348

345

34

25

26

19

12

11

168

160

242

0

4

4

Total

860

829

883

46

40

68

192

248

261

289

319

415

0

5

4

Alimentação
Limpeza

Total
Função/atividade
Alimentação
Limpeza
Manutenção

2018

2019

2020

22

21

27

8

6

7

62

40

41

Segurança

6

4

4

Transporte

107

89

112

Médicos

557

732

812

Outros

625

549

628

Total

1.387

1.441

1.631
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos
(c)

índice de rotatividade

Abaixo o quadro de índice de rotatividade, considerando o total de demissões sobre o quadro médio do período,
relacionado aos funcionários da Companhia e de todas as suas controladas em 31 de dezembro de 2018, 2019 e
2020:
Ano
Índice de Rotatividade

2018
24,0%

2019
25,6%

2020
25,0%

PÁGINA: 300 de 369

Formulário de Referência - 2021 - INSTITUTO HERMES PARDINI S.A.

Versão : 2

14.2 - Alterações Relevantes - Recursos Humanos

O aumento no número de funcionários da Companhia entre os períodos de 2018 e 2019 e 2019 e 2020 se deve,
principalmente, a aquisições de empresas e aumento de headcount como parte do projeto de expansão da Companhia.
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14.3 - Descrição da Política de Remuneração Dos Empregados

(a)

política de salários e remuneração variável

A política de Remuneração do Grupo Pardini visa proporcionar aos colaboradores níveis salariais competitivos
com o mercado, de forma a atrair, recompensar e reter os profissionais mais qualificados. A política é válida para
todos os níveis hierárquicos e todas as filiais da Companhia.
A Companhia efetua reajustes salariais de acordo com a legislação trabalhista e a data-base dos Acordos Coletivos
e ou Convenções Coletivas das categorias dos empregados. Além disso, concede aumentos salariais de acordo
com o desempenho e nível de engajamento dos empregados. Os cargos de liderança dispõem de avaliação anual
com desempenho refletivo e Remuneração Variável conforme formalizado em Acordo Coletivo do Trabalho.
Colaboradores atuantes nas áreas de vendas possuem plano de remuneração variável que reconhece os melhores
desempenhos através de indicadores de desempenho em acordo com a área de atuação e a unidade de negócio
responsável. Esses objetivos são compostos por indicadores específicos para as áreas e os colaboradores (das
mesmas áreas ou não) compartilham metas consensuais com o planejamento de cada área de negócio.
Além disso, as metas dos líderes são definidas considerando o planejamento estratégico da Companhia e objetivos
orçamentários. As metas são definidas e formalizadas a cada ano e, para que sejam executadas, a Companhia
precisa alcançar um gatilho mínimo do percentual dos indicadores.
(b)

política de benefícios

A política de Benefícios do Grupo Pardini foi construída e estruturada de acordo com a estratégia de negócios da
Companhia, considerando a legislação trabalhista vigente e as convenções coletivas de trabalho de cada região,
com o objetivo de contribuir para a qualidade de vida dos funcionários e familiares, de forma a valorizar e
reconhecer o colaborador pelas atividades desenvolvidas. Para informações sobre os benefícios oferecidos à
Diretoria e aos membros do Conselho de Administração da Companhia, vide item 13.1 (b) deste Formulário de
Referência.
O Grupo oferece para os colaboradores os seguintes benefícios:
 Assistência Médica: Para todos os colaboradores, exceto aprendiz e estagiário não bolsista, com
diferenciação de acomodação em apartamento para os cargos de liderança, sendo a mensalidade
integralmente subsidiada pela Companhia no plano ofertado. Opção de inclusão de dependentes elegíveis
(filhos e cônjuge) com custeio do empregado.
 Assistência Odontológica: Para todos os colaboradores, exceto aprendiz e estagiário não bolsista, com
custo integralmente subsidiado pela Companhia. Opção de inclusão de dependentes elegíveis (filhos e
cônjuge) com custeio do empregado.
 Vale Transporte: Para todos os colaboradores, nos termos da legislação trabalhista vigente. Aplicável
somente para utilização de transporte público.
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14.3 - Descrição da Política de Remuneração Dos Empregados
 Vale Alimentação/Refeição: O valor do benefício concedido pela Companhia e suas controladas varia de
acordo com a região geográfica, com a carga horária de trabalho do colaborador e o respectivo cargo. Em
todos os casos são observados os termos da regulamentação aplicável e dos acordos/convenções coletivas
de trabalho vigentes.
 Seguro de Vida: Para todos os colaboradores, integralmente subsidiado pela Companhia e extensivo aos
filhos e cônjuge do segurado titular. O seguro de vida oferece o Serviço Agregado de Assistência Funeral
Familiar, extensivo aos filhos e cônjuge, que cobre as despesas com funeral.
 Auxílio Creche: A Companhia concede este benefício para as colaboradoras conforme definido nas
Convenções Coletivas de Trabalho de acordo com a região de atuação.
 Automóvel: Para os cargos a partir de gerência, com modelos variando de acordo com o nível hierárquico.
 Celular Corporativo: Para os cargos de liderança, com modelos variando de acordo com o nível hierárquico,
e para as áreas onde é identificada a necessidade de uso do celular corporativo para o negócio da
Companhia.
 Check- up anual: Para os níveis hierárquicos a partir de gerência.
 Previdência Privada: Para todos os colaboradores da Companhia que estejam associados à marca Hermes
Pardini.
 Programa Mamãe Coruja: Para todas as gestantes da Companhia e inclui o acompanhamento médico
complementar durante a gestação e puerpério.
 Empréstimo Consignado: Para todos os colaboradores que estejam associados à marca Hermes Pardini,
limitado a 30% do salário, realizado junto aos bancos parceiros com desconto em folha de pagamento.
 PLR: Para todos os colaboradores de Minas Gerais da empresa Hermes Pardini, filiados ao SINTRALAB e
SINDTRAUX, conforme definido em Acordo Coletivo.
 Bônus para os Diretores Estatutários.
 Auxílio Funeral: Ajuda de custo no valor de R$600,00, pago via folha de pagamento em caso de falecimento
de pai/mãe do colaborador, mediante apresentação da certidão de óbito.
 Incentivo Líder que Aprende: Concessão de incentivo ao desenvolvimento
coordenadores/supervisores do Hermes Pardini matriculados em curso de pós-graduação e MBA.

dos

(c)
características dos planos de remuneração baseados em ações dos empregados não administradores,
identificando:
Não aplicável. A Companhia não adota plano de opção de compra de ações para seus colaboradores que não são
administradores.
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14.4 - Descrição Das Relações Entre O Emissor E Sindicatos

A Companhia reconhece a importância da função dos sindicatos, respeitando suas iniciativas e práticas. Ademais,
a Companhia sempre busca encontrar soluções que atendam a todos os envolvidos, tendo como princípio uma
relação pautada pela transparência e respeito mútuos. Em razão disso, a Companhia mantém um relacionamento
importante com os sindicatos aos quais está vinculada, respeitando não só o direito à livre associação e à
negociação coletiva em prol de seus empregados, mas também buscando fortalecer o seu segmento por meio dos
sindicatos patronais, com o intuito de agregar valor aos SAD.
O relacionamento mantido entre a Companhia e os respectivos sindicatos dos empregados é sustentado de forma
estruturada e transparente, em conformidade com a legislação trabalhista aplicável, com liberdade sindical,
proteção do direito de sindicalização e de negociação coletiva e livre funcionamento, sem qualquer intervenção.
Ao longo do tempo, a Companhia tem mantido um bom relacionamento com os empregados e os respectivos
sindicatos das categorias, sem históricos de paralisações ou greves.
Segue abaixo a relação dos sindicatos patronais e sindicatos de empregados com os quais a Companhia está
vinculada e o instrumento convencionado:
UF

Cidade

Sindicato dos Empregados

MG

Belo Horizonte

Sindicato dos Empregados Técnicos Laboratórios, Banco de
Sangue, Análises Clinicas de MG

MG

Belo Horizonte

Sindicato Dos Prof Que Trab Com Rad Au Ul So Xer Em/MG

GO

Goiânia

Sind. dos Emp. na Rede Privada de Saúde no Município de Goiânia
e cidades circunvizinhas

GO

Goiânia

Sindicato dos Biomédicos no Estado de Goiás

GO

Goiânia

Sindicato dos Enfermeiros de Goiás

GO

Goiânia

Sind. Dos Tecn. E Aux. Em Radiol. E Cam. Clara e Esc. Est. GO

RJ

Rio de Janeiro

Sind. Emp. Est. Serv. Lab. De Pes. E Anal. Clin. Pat. Do Estado do
RJ

RJ

Rio de Janeiro

Sind. Emp. Est. Serviço de Saúde do estado do Rio de Janeiro

SP

São Paulo

Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Radiologia no Estado de
São Paulo

SP

São Paulo

Sindicato dos Biomédicos Profissionais do Estado de São Paulo

SP

São Paulo

Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo

SP

São Paulo

Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações e
Operadores de Mesas Telefônicas nos Estados de São Paulo

SP

São Paulo

Sindicato dos Emp. em Estab. de Saúde nos Estado de São Paulo.

SC

Santa Catarina

Sind. Emp. Estab. Serv. Saúde de Itajaí/SC

Sindicato Patronal
Sindicato dos Laboratórios de Análises Clínicas de MG
Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Casas de Saúde do Estado de
MG
Sindicato dos Lab. de Analises e Banco de Sangue do Estado de
Goiás
Sindicato dos Laboratórios de Análises e Banco de Sangue do
Estado de Goiás
Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Saúde no Estado
de Goiás
Sindicato das Clínicas Radiológicas, Ultrassonografia,
Ressonância Magnética, Medicina Nuclear e Radioterapia no
Estado de GO
Sindicato dos Laboratórios de Patologia e Análises Clínicas do
Estado do RJ
Sind. dos Hospitais e Clinicas de Sáúdeno Município do Rio de
Janeiro
Sindicato dos Hospitais, Clínicas, Casas de Saúde, Laboratórios
de Pesquisas e Análises Clínicas do Estado de São Paulo
Sindicato dos Hospitais, Clínicas, Casas de Saúde, Laboratórios
de Pesquisas e Análises Clínicas do Estado de São Paulo
Sindicato dos Hospitais, Clínicas, Casas de Saúde, Laboratórios
de Pesquisas e Análises Clínicas do Estado de São Paulo
Sindicato das Empresas Prestadoras de Serviços de
Telecomunicações, Teleatendimento, Sistemas, Redes, TV por
Assinatura, Cabo, MMDS, DTH, Equipamentos, Componentes,
Incluindo Instalação e Manutenção do Estado de SP
Sindicato dos Hospitais, Clínicas, Casas de Saúde, Laboratórios
de Pesquisas e Análises Clínicas do Estado de São Paulo
Federação dos Hospitais e Estab. Serv. Saúde de Santa Catarina
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14.5 - Outras Informações Relevantes - Recursos Humanos

A Companhia patrocina um plano de previdência privada para seus funcionários, com o propósito de suplementar a
aposentadoria destes funcionários, contratado com a seguradora Sul América S.A. Este plano possui como principal
característica o fato de a patrocinadora não ter a obrigação de pagar contribuições adicionais se o fundo não possuir ativos
suficientes para pagar todos os benefícios devidos, caracterizando-se como um plano de contribuição definida.
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
Acionista
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Acionista Residente no Exterior

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

Acionista controlador

Última alteração

Tipo pessoa

CPF/CNPJ

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

Brasileira-MG

Sim

Áurea Maria Pardini
481.409.376-49

Sim

11/01/2018

Não
28.261.833

21,577%

0

0,000%

28.261.833

21,577%

6.612.200

5,048%

28.261.833

21,577%

3G Radar Gestora De Recursos Ltda
17.776.271/0001-36

Brasileira-MG

Não

Não

19/08/2021

Não
6.612.200

5,048%

0

0,000%

Victor Cavalcanti Pardini
525.560.696-00

Brasileiro-MG

Sim

Sim

22/08/2019

Não
28.261.833

21,577%

0

0,000%

Regina Pardini
465.312.976-20

Brasileira-MG

Sim

Sim

19/12/2018

Não
28.293.233

21,601%

0

0,000%

28.293.233

21,601%

35.410.066

27,037%

0

0,000%

35.410.066

27,037%

3,160%

0

0,000%

4.139.430

3,160%

OUTROS

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração: 04/03/2021
4.139.430
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
Acionista
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Acionista Residente no Exterior

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Acionista controlador

Última alteração

Tipo pessoa

CPF/CNPJ
Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

0,000%

130.978.595

100,000%

Detalhamento por classes de ações (Unidades)
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL
130.978.595

100,000%

0
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %
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15.3 - Distribuição de Capital
Data da última assembleia / Data da
última alteração

30/04/2021

Quantidade acionistas pessoa física
(Unidades)

16.772

Quantidade acionistas pessoa jurídica
(Unidades)

151

Quantidade investidores institucionais
(Unidades)

210

Ações em Circulação
Ações em circulação correspondente a todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele
vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria

Quantidade ordinárias (Unidades)

41.617.930

31,775%

Quantidade preferenciais (Unidades)

0

0,000%

Preferencial Classe A

0

0,000000%

Total

41.617.930

31,775%
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15.4 - Organograma Dos Acionistas E do Grupo Econômico
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15.5 - Acordo de Acionistas Arquivado na Sede do Emissor ou do Qual O Controlador Seja
Parte
Acordo Família Pardini:
(a)

partes

AP Participações e Gestão de Negócios Ltda., RP Participações e Gestão de Negócios Ltda., VP Participações e
Gestão de Negócios Ltda., Áurea Maria Pardini (“Áurea”), Regina Pardini (“Regina”) e Victor Cavalcanti Pardini
(“Victor").
(b)

data de celebração

15 de dezembro de 2011, aditado em 31 de agosto de 2016, em 19 de janeiro de 2017 e 19 de janeiro de 2018.
(c)

prazo de vigência

O Acordo tem vigência até 15 de dezembro de 2036.
(d)

descrição das cláusulas relativas ao exercício do direito de voto e do poder de controle

Em regra, as deliberações nas Reuniões Prévias serão aprovadas por maioria simples de votos. Entretanto, as
deliberações acerca das seguintes matérias somente serão aprovadas com o voto favorável de Ações que
representem 75% das ações vinculadas ao acordo:
1. Qualquer redução de capital, recompra de ações para cancelamento, manutenção em tesouraria ou venda
subsequente, bem como resgate ou amortização de ações emitidas pela Companhia, quando referidas
operações incorrerem na redução de forma desproporcional à participação dos sócios no capital social da
Companhia;
2. Qualquer aumento de capital com a emissão de novas ações ou quaisquer valores mobiliários conversíveis
ou permutáveis em ações, salvo em caso de comprovada necessidade de caixa em contexto pré-familiar,
com exceção de aumento de capital decorrente de incorporações de sociedades e/ou de participações
societárias (ações ou cotas), que terá regramento próprio conforme item (7) abaixo;
3. Qualquer modificação nas disposições do Estatuto Social que afetem os direitos previstos nos Acordos de
Acionistas de Bloco;
4. Qualquer redução do dividendo mínimo obrigatório de acordo com a política de dividendos adotada pela
Companhia e/ou sobre aprovação e alteração da política de dividendos;
5. Qualquer concessão de quaisquer garantias ou qualquer outra garantia real ou pessoal em favor de Partes
Relacionadas de Acionistas e/ou administradores da Companhia;
6. Transformação do tipo societário, cisão, fusão ou incorporação de ações/cotas e/ou incorporação
envolvendo a Companhia ou suas Subsidiárias ou qualquer operação ou negócio jurídico, desde que tal ato,
incorporação, operação ou negócio jurídico:
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15.5 - Acordo de Acionistas Arquivado na Sede do Emissor ou do Qual O Controlador Seja
Parte
a. Comprometa o exercício ou reduza o poder de controle por parte da Família Pardini, conforme definido
no Acordo de Acionistas de Bloco, na forma do artigo 116 da Lei das Sociedades por Ações; e/ou
b. resulte na redução, direta ou indireta, da totalidade da participação da Família Pardini na Companhia
e/ou sociedade sucessora da Companhia a percentual igual ou menor do que 50% (cinquenta por cento)
das ações com direito de voto de emissão da respectiva sociedade (Companhia ou sucessora); e/ou
c. resulte na emissão ou existência de ações preferenciais e/ou outros valores mobiliários, com ou sem
direito de voto, pela Companhia ou sociedade sucessora da Companhia que contenham: (i) preferências
que possam afetar ou reduzir os direitos financeiros e/ou patrimoniais das ações ordinárias, e/ou (ii)
prioridade em recebimento de dividendo fixo e/ou mínimo, e/ou (iii) direito de receber dividendo
diferenciado (similar ao previsto no artigo 17, §1º, II, da Lei das Sociedades por Ações), e/ou (iv) direitos
políticos que possam afetar o controle da Companhia, suas Subsidiárias ou sua sucessora, incluindo, mas
não se limitando, a emissão de ações que outorguem a seu titular direitos de veto ou voto afirmativo:
e/ou
d. a Companhia, sociedade sucessora da Companhia e/ou da qual a Família Pardini passe a ser sócia, direta
ou indiretamente, tenha, após a operação pretendida, endividamento maior do que 2,5x seu EBITDA,
consolidado com Subsidiárias e coligadas conforme normas contábeis aplicáveis.;
7. Celebração de quaisquer contratos ou transações entre a Companhia ou suas Subsidiárias, de um lado, e
Partes Relacionadas à Companhia ou aos Acionistas, de outro com exceção de locações/arrendamentos
celebrados com a Empreendimentos Imobiliários Vista Alegre Ltda. (“EIVA”), AP Imobiliária Ltda. (“AP
Imóveis”), e/ou Villa Di Migliori Participações Ltda. (“Villa”) e/ou qualquer outra sociedade que seja
Controlada por qualquer membro da Família Pardini, observado o disposto no Acordo de Acionistas;
8. Qualquer aquisição de uma participação societária em outras sociedades, associações ou joint ventures,
consórcios ou grupos de sociedade, que excedam, individualmente ou como um todo, R$300 milhões em
determinado exercício fiscal;
9. Qualquer alienação, transferência ou gravame de qualquer participação societária em outras sociedades,
associações ou joint ventures, consórcios ou grupos de sociedade, que excedam, individualmente ou como
um todo, R$300 milhões em determinado exercício fiscal; e/ou
10. Incorrer em qualquer dívida, financiamento ou empréstimo bancário, em transações que excedam,
individualmente ou como um todo, o valor equivalente a duas vezes o EBITDA anual da Companhia.
(e)

descrição das cláusulas relativas à indicação de administradores ou membros de comitês estatutários

1 membro do Conselho de Administração da Companhia será indicado pela Áurea, 1 membro do Conselho de
Administração da Companhia será indicado pela Regina e 1 membro do Conselho de Administração da Companhia
será indicado pelo Victor, observados os termos do Acordo de Acionistas Geral no que diz respeito aos
procedimentos de eleição.
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15.5 - Acordo de Acionistas Arquivado na Sede do Emissor ou do Qual O Controlador Seja
Parte
Se, por qualquer motivo, os acionistas signatários do Acordo tiverem o direito de eleger mais do que 3 membros
para o Conselho de Administração da Companhia, tais conselheiros serão eleitos por meio do voto favorável de
titulares da maioria das Ações.
1. A cada eleição do Conselho de Administração, Victor e Regina terão, em conjunto, direito de vetar, por
até 2 vezes, o membro indicado pela Áurea;
2. Se Victor e Regina não chegarem a um consenso sobre o veto, o direito de veto não poderá ser exercido;
3. Victor e Regina terão prazo de 5 dias úteis, contados da notificação da Companhia acerca da indicação da
Áurea, para exercerem em conjunto seu direito de veto à indicação da Áurea;
4. Em casos de exercício do direito de veto, a Áurea deverá indicar um novo membro, sendo que o terceiro
candidato indicado pela Áurea (hipótese em que 2 vetos já tiverem sido exercidos) será necessariamente
eleito;
5. O conselheiro indicado pela Áurea, nos termos deste item, deverá cumprir integralmente o mandato para
o qual foi eleito;
6. A Áurea não poderá substituir o conselheiro indicado durante o exercício mandato, salvo no caso morte
ou de incapacidade, ou se tiver comprovada e notadamente descumprido a lei, o Acordo do Bloco, o
Acordo de Acionistas Geral, o Estatuto Social da Companhia ou tiver agido com má-fé, simulação, dolo,
conflito de interesse e/ou cometido fraude:
a. Os possíveis membros indicados pela Áurea para o Conselho de Administração deverão ter, pelo
menos, graduação em ensino superior, há pelo menos dez anos, em uma das seguintes áreas:
contabilidade, economia, finanças, medicina, direito, administração ou engenharia. No caso de o
indicado ser formado em direito, ele deverá, necessariamente, ter atuação profissionalmente
predominante em contabilidade, economia, finanças, medicina, administração ou engenharia;
7. Havendo vacância de cargo de membro do Conselho de Administração, as Partes diligenciarão no sentido
de indicar para substituí-lo no cargo vago pessoa escolhida pela Parte que o tenha originalmente indicado,
observado o disposto no item 9;
8. Cada Parte terá o direito de destituir o Conselheiro que tiver indicado e promover sua substituição,
obrigando os demais a fazer com que a deliberação de destituição e/ou substituição seja devidamente
implementada;
(f)

descrição das cláusulas relativas à transferência de ações e à preferência para adquiri-las

Caso uma Parte (“Parte Ofertante”) pretenda transferir suas Ações a um terceiro ou para outra Parte, a Parte
Ofertante deverá dar às demais Partes direito de preferência para adquirir a totalidade das ações originalmente
ofertadas a um terceiro pela Parte Ofertante nos mesmos termos originalmente oferecidos a um terceiro.
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15.5 - Acordo de Acionistas Arquivado na Sede do Emissor ou do Qual O Controlador Seja
Parte
Enquanto a Sra. Carmen Cavalcanti Pardini (“Carmen”) estiver viva (“Período do Lock-Up”) as Partes não poderão,
direta ou indiretamente, transferir suas Ações, direitos de subscrição de Ações ou de opção envolvendo Ações,
no todo ou em parte, a não ser por autorização prévia escrita de Carmen Cavalcanti Pardini, sendo esse direito de
Carmen pessoal e intrasferível.
Uma vez autorizada, por Carmen, a Transferência das Ações de qualquer das Partes, tal autorização se estenderá,
automaticamente, a todas as outras.
Caso Áurea, Regina e/ou Victor (“Acionistas Alienantes”) celebrem ou estejam dispostos a celebrar quaisquer
contratos vinculativos a respeito de uma Transferência de Ações, os demais acionistas terão Direito de Venda
Conjunta das Ações.
Caso os demais acionistas não exerçam o Direito de Venda Conjunta, os Acionistas Alienantes poderão realizar
livremente a transação de Transferência subjacente, desde que a operação seja concluída em no máximo 180 dias
do vencimento do prazo máximo para exercer o Direito de Venda Conjunta, ou da data em que os demais
acionistas informarem aos Acionistas Alienantes sobre sua intenção de não exercerem seu Direito de Venda
Conjunta.
(g)
descrição das cláusulas que restrinjam ou vinculem o direito de voto de membros do conselho de
administração
As decisões aprovadas em Reunião Prévia vincularão o voto do Bloco Majoritário as respectivas Assembleis Gerais
ou reuniões do Conselho de Administração da Companhia e das suas Subsidiárias, sendo inválido eventual voto
proferido em contrariedade à decisão.
As partes se obrigam a destituir qualquer Conselheiro da Companhia que deixar de cumprir as disposições do
Acordo do Bloco ou as orientações de voto dadas pelas Partes em conformidade com este Acordo.
As partes tomarão ou farão com que sejam tomadas todas as medidas necessárias para privar de efeito qualquer
deliberação porventura tomada em desacordo com o Acordo do Bloco, incluindo, se necessário, mediante a
realização de Assembleia Geral ou de reunião do Conselho de Administração para aprovar as deliberações
necessárias à efetivação de tais medidas.
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15.6 - Alterações Relevantes Nas Participações Dos Membros do Grupo de Controle E
Administradores do Emissor

(i)

Alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle ocorridas em janeiro de 2018

Em virtude da dissolução da AP Participações e Gestão de Negocios EIRELI (“AP Participações”), a acionista Áurea Maria
Pardini (“Áurea”), sua única titular, recebeu a totalidade das 27.532.166 (vinte e sete milhões, quinhentos e trinta e dois
mil, cento e sessenta e seis) ações ordinárias da Companhia detidas anteriormente pela AP Participações e, portanto, já
detidas indiretamente por Áurea. Desse modo, Áurea passou a deter diretamente 28.261.833 (vinte e oito milhões, duzentos
e sessenta e um mil, oitocentos e trinta e três) ações ordinárias da Companhia, que representam 21,6% do total de ações
emitidas pela Companhia.
Em virtude da redução de capital da RP Participações e Gestão de Negocios EIRELI (“RP Participações”), a acionista Regina
Pardini (“Regina”), sua única titular, recebeu a totalidade das 27.532.166 (vinte e sete milhões, quinhentos e trinta e dois
mil, cento e sessenta e seis) ações ordinárias da Companhia detidas anteriormente pela RP Participações e, portanto, já
detidas indiretamente por Regina. Desse modo, Regina passou a deter diretamente 28.261.833 (vinte e oito milhões,
duzentos e sessenta e um mil, oitocentos e trinta e três) ações ordinárias da Companhia, que representam 21,6% do total
de ações emitidas pela Companhia.
Em virtude da redução de capital da VP Participações e Gestão de Negocios EIRELI (“VP Participações”), o acionista Victor
Cavalcanti Pardini (“Victor”), seu único titular, recebeu a totalidade das 27.532.166 (vinte e sete milhões, quinhentos e trinta
e dois mil, cento e sessenta e seis) ações ordinárias da Companhia detidas anteriormente pela VP Participações e, portanto,
já detidas indiretamente por Victor. Desse modo, Victor passou a deter diretamente 28.261.833 (vinte e oito milhões,
duzentos e sessenta e um mil, oitocentos e trinta e três) ações ordinárias da Companhia, que representam 21,6% do total
de ações emitidas pela Companhia.
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15.7 - Principais Operações Societárias

2020
(i) Aquisição da participação do capital social da controlada Sansão Holding S.A.


Principais condições do negócio

Em 27 de fevereiro de 2019, data em que a Companhia adquiriu 55% da Sansão Holding S.A., a companhia
outorgou aos proprietários da participação não controladores uma opção para que estes, a seus exclusivos
critérios, vendessem à Companhia a totalidade das ações detidas por eles na Sansão. Na mesma data, os
proprietários das participações não controladores outorgaram à Companhia opção para que esta, a seu exclusivo
critério, compre a totalidade das ações detidas por ele na mesma.
Em 29 de dezembro 2020, em negociação com parte dos acionistas minoritários, a Companhia obteve a aquisição
antecipada da opção de compra de 453.969 mil ações, que equivale a 9,08% do total das ações no valor de R$8,3
milhões, tendo ainda 35,20% da participação registrado na opção de compra.
2019
(i) Aquisição da integralidade do capital social do Solução Laboratório de Análises Clínicas S.A.


Principais condições do negócio

No dia 29 de agosto de 2019, foi celebrado o “Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças” para a
aquisição, pela Companhia, de 100% (cem por cento) das ações de emissão do Solução Laboratório de Análises
Clínicas S.A. Mas a consumação da Aquisição estava condicionada a determinadas condições previstas nos
documentos de aquisição e estas condições foram efetivadas em 15 de outubro de 2019.
A aquisição do Solução totalizou R$10,9 milhões, pagos da seguinte forma: R$7,6 milhões pagos à vista na data
do fechamento, dos quais R$3,0 milhões foram retidos com o objetivo de cobrir eventuais indenizações devidas
pelos vendedores, R$1,6 milhões a serem pagos em 12 meses contados da data do fechamento e R$1,6 milhões
serão pagos em 24 meses contados da data do fechamento.


Sociedades envolvidas

Instituto Hermes Pardini S.A e Solução Laboratório de Análises Clínicas S.A.


Efeitos da operação no quadro acionário da Companhia

Não houve reflexo no quadro acionário da Companhia em decorrência deste evento.


Quadro societário antes e depois da operação

Não houve reflexo no quadro acionário da Companhia em decorrência deste evento.
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Mecanismos utilizados para garantir o tratamento equitativo entre os acionistas

Não houve impacto entre os acionistas da Companhia, tendo em vista que se tratou de aquisição de participação
societária pela Companhia.
(ii) Aquisição de participação societária da Sansão Holding S.A.


Principais condições do negócio

No dia 27 de fevereiro de 2019, foi assinado o Termo de Fechamento e Primeiro Aditivo ao Contrato de Compra
e Venda de Ações e Outras Avenças com a transferência de 55% do capital social da Sansão Holding S.A., cujo
principal ativo é o investimento do total das quotas da antiga sociedade Psychemedics Brasil Exames Toxicológicos
Ltda., atualmente denominada Toxicologia Pardini Ltda., que, por sua vez, passou a ser controladora de 100% da
PMD Laboratório de Toxicologia Ltda. A aquisição da Sansão Holding S.A. está alinhada com a estratégia da
Companhia de fortalecer o portfólio de exames especializados disponíveis aos clientes do canal de coleta Lab-toLab.
Apesar da data de fechamento ter sido em 27 de fevereiro de 2019, o controle foi adquirido em 02 de janeiro de
2019. A aquisição da Sansão totalizou R$45,2 milhões, sendo: (i) foram pagos R$10,6 milhões na assinatura dos
termos de transferências de ações, nesta mesma data R$12,0 milhões foram depositados em conta garantia com
o objetivo de cobrir eventuais indenizações devidas pelos vendedores, R$11,3 milhões serão pagos ao final de 12
meses contados da data do fechamento, dos quais R$6,0 milhões serão deduzidos e depositados em conta
garantia com o objetivo supramencionado, e R$11,3 milhões serão pagos ao final de 24 meses contados da data
do fechamento.


Sociedades envolvidas

Instituto Hermes Pardini S.A e Sansão Holding S.A.


Efeitos da operação no quadro acionário da Companhia

Não houve reflexo no quadro acionário da Companhia em decorrência deste evento.


Quadro societário antes e depois da operação

Não houve reflexo no quadro acionário da Companhia em decorrência deste evento.


Mecanismos utilizados para garantir o tratamento equitativo entre os acionistas

Não houve impacto entre os acionistas da Companhia, tendo em vista que se tratou de aquisição de participação
societária pela Companhia.
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2018
(i) Aquisição de participação societária da Labfar Pesquisas e Serviços Ltda


Principais condições do negócio

Em 09 de fevereiro de 2018, a Companhia celebrou contrato de compra e venda de ações visando aquisição de
51% do capital social do Labfar Pesquisas e Serviços Ltda. A aquisição totalizou R$11,3 milhões, sendo R$5,0
milhões na forma de aumento de capital, através de subscrição de ações. Na data de aquisição da Labfar, a
Companhia outorgou ao proprietário da participação não controladora opção para que este, a seu exclusivo
critério, venda à Companhia a totalidade das ações detidas por ele na Labfar. Na mesma data, o proprietário da
participação não controladora outorgou à Companhia opção para que esta, a seu exclusivo critério, compre a
totalidade das ações detidas por ele na mesma. Em 01 de outubro de 2019, a Companhia exerceu sua opção de
compra e passou, assim, a deter 100% da sua subsidiária.


Sociedades envolvidas

Instituto Hermes Pardini S.A e Labfar Pesquisas e Serviços Ltda.


Efeitos da operação no quadro acionário da Companhia

Não houve reflexo no quadro acionário da Companhia em decorrência deste evento.


Quadro societário antes e depois da operação

Não houve reflexo no quadro acionário da Companhia em decorrência deste evento.


Mecanismos utilizados para garantir o tratamento equitativo entre os acionistas

Não houve impacto entre os acionistas da Companhia, tendo em vista que se tratou de aquisição de participação
societária pela Companhia.
(ii) Aquisição da integralidade das Quotas sociais da Diagnósticos Laboratoriais Especializados Ltda


Principais condições do negócio

Em 30 de maio de 2018, a Companhia celebrou contrato de compra e venda de quotas sociais visando aquisição
das quotas representativas de 100% (cem por cento) do capital da Diagnósticos Laboratoriais Ltda. O valor da
compra do DLE foi de R$81,2 milhões, dos quais R$12,0 milhões correspondentes a Earn Out relacionado ao
faturamento esperado de novos projetos no ano de 2018.


Sociedades envolvidas

Instituto Hermes Pardini S.A e Diagnósticos Laboratoriais Especializados Ltda.
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Efeitos da operação no quadro acionário da Companhia

Não houve reflexo no quadro acionário da Companhia em decorrência deste evento.


Quadro societário antes e depois da operação

Não houve reflexo no quadro acionário da Companhia em decorrência deste evento.


Mecanismos utilizados para garantir o tratamento equitativo entre os acionistas

Não houve impacto entre os acionistas da Companhia, tendo em vista que se tratou de aquisição de participação
societária pela Companhia.

PÁGINA: 319 de 369

Formulário de Referência - 2021 - INSTITUTO HERMES PARDINI S.A.

Versão : 2

15.8 - Outras Informações Relevantes - Controle E Grupo Econômico

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia entende que todas as informações relevantes foram incluídas nos demais
itens desta Seção 15 do Formulário de Referência.
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16.1 - Descrição Das Regras, Políticas E Práticas do Emissor Quanto À Realização de
Transações Com Partes Relacionadas

A Companhia, no curso normal de seus negócios, celebra operações com partes relacionadas, com base em termos e
condições que seriam aplicáveis a operações semelhantes com terceiros, com o intuito de não gerar qualquer benefício ou
prejuízo injustificável para a Companhia ou para quaisquer outras partes.
Apesar de não possuir uma política formalizada de transação com partes relacionadas, a Companhia utiliza cotações e
pesquisas de mercado na implementação de seus negócios e contratação de serviços, tendo por critério a busca pelas
melhores condições técnicas e de preços, cabendo a decisão da realização das transações, independentemente desta ser
realizada entre partes relacionadas ou não, ao responsável da área que motivou a contratação do produto ou serviço.
Além disso, a Lei das Sociedades por Ações proíbe conselheiros e diretores de: (i) realizar qualquer ato gratuito com a
utilização de ativos da Companhia, em detrimento da Companhia; (ii) receber, em razão de seu cargo, qualquer tipo de
vantagem pessoal direta ou indireta de terceiros, sem autorização constante do respectivo estatuto social ou concedida
por meio de assembleia geral; e (iii) intervir em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com o da
Companhia, ou nas deliberações que a respeito tomarem os demais conselheiros.
Por fim, a Companhia adota um Guia de Conduta do Colaborador, aplicável a todas as sociedades de seu grupo econômico,
que tem como objetivo orientar as ações e a tomada de decisões de todos os colaboradores das empresas do grupo, nos
diversos níveis de relacionamento empresarial e operacional.


Identificação e Administração de Conflitos de Interesses: A prática recomendada pela Companhia para possíveis
conflitos de interesse é baseada no princípio de que o colaborador deverá tomar decisões e agir sempre de maneira
idônea, sem se deixar influenciar por questões particulares, de familiares ou de amigos que possam afetar seu
julgamento em relação à atividade na qual ele esteja envolvido, ou seja, deve-se recusar a promover qualquer forma
de favorecimento ou a agir contra os interesses da Companhia.
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Parte relacionada

Data
transação

Empreendimentos Mobiliários Vista Alegre Ltda. 31/12/2020

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

9.365.000,00

Não aplicável.

Não aplicável.

Prazo Indeterminado.

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

A Empreendimentos Imobiliários Vista Alegre Ltda. possui como cotistas o srs. Victor Cavalcanti Pardini e Regina Pardini, acionistas pertencentes ao
bloco de controle da Companhia.

Objeto contrato

Transações de locação mensal de imóveis das unidades de Pampulha, Cidade Nova, Ipiranga, Eldorado, Eldorado I, Eldorado II, Belvedere, Cidade
Jardim, Barreiro, Ouro Preto, Padre Eustáquio, Centro, CRC – Contorno, Aimorés, São Paulo e Santo Agostinho, além de vaga de garagem na
unidade Pampulha, por meio de 17 instrumentos particulares. O valor apresentado como “Montante envolvido (reais)” é referente ao somatório das
transações em 2020, sendo que em 2019 a somatória total era de aproximadamente R$9.016.000,00.

Garantia e seguros

Não aplicável.

Rescisão ou extinção

Não aplicável.

Natureza e razão para a operação

Locação de imóveis para fins comerciais na região metropolitana de Belo Horizonte/MG.

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

Locatária.

AP Imobiliária Ltda

31/12/2020

Relação com o emissor

A AP Imobiliária Ltda. possui como cotista a sra. Áurea Maria Pardini, acionista pertencente ao bloco de controle da Companhia.

Objeto contrato

Transações de locação mensal de imóveis das unidades de Alípio de Melo, Barroca, Buritis, Venda Nova, Bernardo Monteiro, Life Center (salas 301
a 316 e loja 18) e Pedro II, além de vagas de garagem na unidade Life Center, por meio de 11 instrumentos particulares. O valor apresentado como
“Montante envolvido (reais)” é referente ao somatório das transações em 2020, sendo que em 2019 a somatória total era de aproximadamente
R$3.088.000,00.

Garantia e seguros

Não aplicável.

Rescisão ou extinção

Não aplicável

Natureza e razão para a operação

Locação de imóveis para fins comerciais na região metropolitana de Belo Horizonte/MG.

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

Locatária.

Toxicologia Pardini Ltda.

31/12/2020

Relação com o emissor

Controlada.

3.197.000,00

627.000,00

Não aplicável.

Não se aplica.

Não aplicável.

Não se aplica.

Prazo indeterminado.

Prazo Indeterminado.

NÃO

NÃO

0,000000

0,000000
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Objeto contrato

Contrato de prestação de serviços de análises clínicas. O valor apresentado como “Montante envolvido (reais)” é referente ao somatório das
transações em 2020, sendo que, em 2019, o valor dos serviços prestados foi de R$4.357.000,00.

Garantia e seguros

Não se aplica.

Rescisão ou extinção

“O presente contrato será automaticamente rescindido, independentemente de qualquer notificação ou formalidade, na ocorrência dos seguintes
eventos:
a) Na hipótese de qualquer das partes vir a requerer ou contra ela ser requerida falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, entrar em regime
de liquidação judicial ou extrajudicial;
b) Se qualquer das partes infringir qualquer das cláusulas ou condições deste contrato e não sanar tal falha dentro de 10 (dez) dias contados do
recebimento da notificação por escrito, da parte prejudicada;
c) Caso o CONTRATANTE não envie amostras num período superior a 06 (seis) meses.”

Natureza e razão para a operação

Política de operações intercompany das empresas do grupo.

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

A Companhia presta serviços à controlada.

Toxicologia Pardini Ltda.

31/12/2020

Relação com o emissor

Controlada.

Objeto contrato

Contrato de prestação de serviços de análises clínicas. O valor apresentado como “Montante envolvido (reais)” é referente ao somatório das
transações em 2020, sendo que, em 2019, o valor dos serviços prestados foi de R$75.000,00.

Garantia e seguros

Não se aplica.

Rescisão ou extinção

“O contrato poderá ser rescindido imotivadamente por qualquer das partes, a qualquer tempo, mesmo durante o prazo inicial ora estabelecido,
mediante aviso prévio por escrito, acompanhado do comprovante de recebimento, com, pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência à data da
pretensa rescisão, livremente e sem nenhuma indenização ou reparação, exceto pelos Exames realizados após a data da rescisão, os quais serão
pagos conforme critérios acordados no presente Contrato.”

Natureza e razão para a operação

Política de operações intercompany das empresas do grupo.

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

A controlada presta serviços à Companhia.

Diagnóstico por Imagem Sete Lagoas

31/12/2020

Relação com o emissor

Controlada

4.000,00

247.000,00

Saldo existente

Não se aplica.

Não aplicável.

Montante (Reais)

Não se aplica.

Não aplicável.

Duração

Prazo Indeterminado.

Prazo indeterminado.

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

NÃO

NÃO

0,000000

0,000000
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Objeto contrato

Contrato de prestação de serviços de análises clínicas. O valor apresentado como “Montante envolvido (reais)” é referente ao somatório das
transações em 2020, sendo que, em 2019, o valor dos serviços prestados foi de R$463.000,00.

Garantia e seguros

Não aplicável.

Rescisão ou extinção

“O contrato poderá ser rescindido imotivadamente por qualquer das partes, a qualquer tempo, mesmo durante o prazo inicial ora estabelecido,
mediante aviso prévio por escrito, acompanhado do comprovante de recebimento, com, pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência à data da
pretensa rescisão, livremente e sem nenhuma indenização ou reparação, exceto pelos Exames realizados após a data da rescisão, os quais serão
pagos conforme critérios acordados no presente Contrato.”

Natureza e razão para a operação

Política de operações intercompany das empresas do grupo.

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

A controlada presta serviços à Companhia.

Dumont Empreendimentos Imobiliários Ltda.

31/12/2020

Relação com o emissor

A Dumont Empreendimentos Imobiliários Ltda. possui como cotistas os srs. Armando Alves da Fonseca, Danilo Harouche Rodrigues da Fonseca e
Débora Harouche Rodrigues da Fonseca, que fazem parte do corpo administrativo do Grupo Pardini.

Objeto contrato

Transação de locação mensal de 1 imóvel da unidade Jacarepaguá, na cidade do Rio de Janeiro/RJ. O valor apresentado como “Montante envolvido
(reais)” é referente ao somatório das transações em 2020, sendo que em 2019 a somatória total era de aproximadamente R$422.000,00.

Garantia e seguros

“Para garantir as obrigações assumidas pelo presente contrato, o LOCATÁRIO irá contratar, dentro de 90 (noventa) dias, contados da data da
assinatura deste instrumento, em favor do LOCADOR, carta de fiança bancária ou seguro fiança, junto à instituição financeira idônea, em valor
correspondente a 12 (doze) meses, o qual será atualizado monetariamente na mesma periodicidade e pelos mesmos índices de correção do valor
do contrato”.

Rescisão ou extinção

“Poderá ocorrer a rescisão nos casos de desapropriação, incêndio, calamidade ou obras que se façam necessárias, visando à segurança do imóvel
locado e que impeçam o uso do mesmo por prazo superior a 30 (trinta) dias, desde que haja anuência do LOCATÁRIO”.

Natureza e razão para a operação

Locação de imóvel para fins comerciais na cidade do Rio de Janeiro/RJ.

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

Locatária.

Toxicologia Pardini Ltda.

31/12/2020

Relação com o emissor

Controlada

506.000,00

1.000,00

Saldo existente

Não se aplica.

Não se aplica.

Montante (Reais)

Não se aplica.

Não se aplica.

Duração

01/09/2018 a
28/02/2031

Prazo Indeterminado

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

NÃO

NÃO

0,000000

0,000000
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Objeto contrato

Contrato de Rateio de Despesas e Custos. O valor apresentado como “Montante envolvido (reais)” é referente ao somatório das transações em
2020.

Garantia e seguros

Não se aplica.

Rescisão ou extinção

“Nenhuma tolerância quanto ao cumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato poderá ser entendida como aceitação, novação ou
precedente. A falta de cumprimento por qualquer das partes das obrigações aqui assumidas, dará a outra parte o direito de rescindi-lo independente
de intimação judicial ou extrajudicial.”

Natureza e razão para a operação

“CONSIDERANDO QUE: a)A CONTROLADORA e CONTROLADA integram o mesmo grupo econômico; b)A CONTROLADA compartilha
funcionários, bens e serviços da CONTROLADORA, fazendo com que os custos e as despesas sejam compartilhados, com o objetivo de obter
economia de escala e otimizar a eficiência e produtividade não existindo neste compartilhamento nenhum propósito de lucro ou de vantagens entre
as partes; d)As despesas necessárias serão reembolsadas pela pessoa jurídica designada como CONTROLADA de forma proporcional aos rateios
previstos neste instrumento. Resolvem as partes firmar este Contrato."

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

Beneficiária dos reembolsos

Toxicologia Pardini Ltda.

31/12/2020

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Mútuo financeiro para cobrir despesas operacionais e capital de giro da controlada. O valor apresentado como “Montante envolvido (reais)” refere-se
a receita financeira obtida pela Companhia em relação a este contrato durante o ano de 2020. O valor apresentado como “Saldo Existente” é
referente ao saldo devedor deste mútuo em 31/12/2020. Taxa 100% CDI

Garantia e seguros

Por se tratar de empresas do mesmo grupo econômico, não há garantias entre as partes.

Rescisão ou extinção

Não se aplica.

Natureza e razão para a operação

A operação de mútuo financeiro refere-se a uma política de caixa do grupo.

Posição contratual do emissor

Credor

5.000,00

Saldo existente

Não se aplica.

Montante (Reais)

Não se aplica.

Duração

Prazo Indeterminado

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

SIM

100,000000

Especificar
Toxicologia Pardini Laboratórios S.A.

31/12/2020

478.000,00

Não se aplica.

Não se aplica.

Prazo Indeterminado

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Subsidiária Integral

Objeto contrato

Contrato de prestação de serviços de análises clínicas. O valor apresentado como “Montante envolvido (reais)” é referente ao somatório das
transações em 2020, sendo que, em 2019, o valor dos serviços prestados foi de R$532.000,00.
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Garantia e seguros

Não se aplica.

Rescisão ou extinção

“O presente contrato será automaticamente rescindido, independentemente de qualquer notificação ou formalidade, na ocorrência dos seguintes
eventos:
a) Na hipótese de qualquer das partes vir a requerer ou contra ela ser requerida falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, entrar em regime
de liquidação judicial ou extrajudicial;
b) Se qualquer das partes infringir qualquer das cláusulas ou condições deste contrato e não sanar tal falha dentro de 10 (dez) dias contados do
recebimento da notificação por escrito, da parte prejudicada;
c) Caso o CONTRATANTE não envie amostras num período superior a 06 (seis) meses.”

Natureza e razão para a operação

Política de operações intercompany das empresas do grupo.

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

A Companhia presta serviços à controlada.

Toxicologia Pardini Laboratórios S.A.

31/12/2020

Relação com o emissor

Subsidiária Integral

Objeto contrato

Contrato de Rateio de Despesas e Custos. O valor apresentado como “Montante envolvido (reais)” é referente ao somatório das transações em
2020, sendo que, em 2019, o valor das transações foi de R$581.000,00.

Garantia e seguros

Não se aplica.

Rescisão ou extinção

“Nenhuma tolerância quanto ao cumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato poderá ser entendida como aceitação, novação ou
precedente. A falta de cumprimento por qualquer das partes das obrigações aqui assumidas, dará a outra parte o direito de rescindi-lo independente
de intimação judicial ou extrajudicial.”

Natureza e razão para a operação

“CONSIDERANDO QUE: a)A CONTROLADORA e CONTROLADA integram o mesmo grupo econômico; b)A CONTROLADA compartilha
funcionários, bens e serviços da CONTROLADORA, fazendo com que os custos e as despesas sejam compartilhados, com o objetivo de obter
economia de escala e otimizar a eficiência e produtividade não existindo neste compartilhamento nenhum propósito de lucro ou de vantagens entre
as partes; d)As despesas necessárias serão reembolsadas pela pessoa jurídica designada como CONTROLADA de forma proporcional aos rateios
previstos neste instrumento. Resolvem as partes firmar este Contrato."

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

Beneficiária dos reembolsos

Toxicologia Pardini Laboratórios S.A.

31/12/2020

Relação com o emissor

Subsidiária Integral

925.000,00

61.000,00

Saldo existente

Não se aplica.

R$0,00

Montante (Reais)

Não se aplica.

Não se aplica.

Duração

Prazo Indeterminado

Prazo indeterminado.

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

NÃO

SIM

0,000000

100,000000
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16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Objeto contrato

Mútuo financeiro para cobrir despesas operacionais e capital de giro da controlada. O valor apresentado como “Montante envolvido (reais)” refere-se
a receita financeira obtida pela Companhia em relação a este contrato durante o ano de 2020. O valor apresentado como “Saldo Existente” é
referente ao saldo devedor deste mútuo em 31/12/2020. Taxa 100% CDI.

Garantia e seguros

Por se tratar de empresas do mesmo grupo econômico, não há garantias entre as partes.

Rescisão ou extinção

Não se aplica.

Natureza e razão para a operação

A operação de mútuo financeiro refere-se a uma política de caixa do grupo.

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Diagnóstico por Imagem Sete Lagoas

31/12/2020

367.000,00

Não aplicável.

Não aplicável.

Prazo indeterminado.

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Contrato de Rateio de Despesas e Custos. O valor apresentado como “Montante envolvido (reais)” é referente ao somatório das transações em
2020, sendo que, em 2019, o valor dos reembolsos foi de R$340.000,00.

Garantia e seguros

Não aplicável.

Rescisão ou extinção

“Nenhuma tolerância quanto ao cumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato poderá ser entendida como aceitação, novação ou
precedente. A falta de cumprimento por qualquer das partes das obrigações aqui assumidas, dará a outra parte o direito de rescindi-lo independente
de intamação judicial ou extrajudicial.”

Natureza e razão para a operação

“CONSIDERANDO QUE: a)A CONTROLADORA e CONTROLADA integram o mesmo grupo econômico; b)A CONTROLADA compartilha
funcionários, bens e serviços da CONTROLADORA, fazendo com que os custos e as despesas sejam compartilhados, com o objetivo de obter
economia de escala e otimizar a eficiência e produtividade não existindo neste compartilhamento nenhum propósito de lucro ou de vantanges entre
as partes; d)As despesas necessárias serão reembolsadas pela pessoa jurídica designada como CONTROLADA de forma propocional aos rateios
previstos neste instrumento. Resolvem as partes firmar este Contrato."

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

Beneficiária dos reembolsos.
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16.3 - Identificação Das Medidas Tomadas Para Tratar de Conflitos de Interesses E Demonstração do Caráter
Estritamente Comutativo Das Condições Pactuadas ou do Pagamento Compensatório Adequado

(a)

identificar as medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses

Os valores dos contratos de aluguel firmados com as empresas Empreendimentos Imobiliários Vista Alegre Ltda.
(“EIVA”), AP Imobiliária Ltda. e Dumont Empreendimentos Imobiliários Ltda., foram determinados com base em
preços de mercado, apurado por consultores independentes.
As transações entre a Companhia e suas controladas/subsidiárias integrais são efetuadas em condições
negociadas entre elas e estão informadas nas demonstrações financeiras anuais da Companhia.
Apesar de não adotar uma política de transações com partes relacionadas formalizada, as transações com partes
relacionadas levam em consideração as práticas usais de mercado.
Nos termos do parágrafo 1º do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, as transações celebradas entre a
Companhia e suas partes relacionadas deverão ser aprovadas pela maioria dos membros do Conselho de
Administração, incluindo obrigatoriamente ao menos um Conselheiro Independente.
Adicionalmente, as práticas de governança corporativa, recomendadas e/ou exigidas pela legislação, incluindo
aquelas previstas no Regulamento do Novo Mercado e na Lei das Sociedades por Ações, são aplicadas pela
Companhia. Segundo estas regras, o acionista não poderá votar nas deliberações da assembleia geral relativas ao
laudo de avaliação de bens com que concorrer para a formação do capital social e à aprovação de suas contas
como administrador, nem em quaisquer outras que puderem beneficiá-lo de modo particular, ou em que tiver
interesse conflitante com o da Companhia. A deliberação tomada em decorrência do voto de acionista que tem
interesse conflitante com o da Companhia é anulável, respondendo o acionista pelos danos causados e pela
restituição à Companhia das vantagens que tiver auferido.
(b)
demonstrar o caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou o pagamento
compensatório adequado
Ainda que a Companhia não adote uma política de transações com partes relacionadas formalizada, as transações
realizadas entre a Companhia e suas partes relacionadas são realizadas observando as condições praticadas em
mercado à época, tais como preços, prazos e taxas usuais de mercado, e tomando-se como base, ainda,
negociações da mesma natureza realizadas anteriormente pela Companhia com terceiros.
Tais transações são realizadas em caráter estritamente comutativo e com pagamento compensatório adequado,
similares àquelas que poderiam ser estabelecidas em transações com partes não relacionadas.
As transações com partes relacionadas devem ser formalizadas por meio de instrumento escrito, com a devida
indicação do objeto da transação, valores envolvidos no negócio, prazos e taxas cobradas, se aplicáveis, bem como
dos demais direitos e responsabilidades das partes envolvidas.
Neste sentido, quando da realização de quaisquer transações com partes relacionadas, a Companhia age de forma
a garantir que tais transações não venham a gerar quaisquer benefícios ou prejuízos indevidos às sociedades
envolvidas.
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16.3 - Identificação Das Medidas Tomadas Para Tratar de Conflitos de Interesses E Demonstração do Caráter
Estritamente Comutativo Das Condições Pactuadas ou do Pagamento Compensatório Adequado

As principais transações com partes relacionadas que a Companhia mantém são (i) contratos de locação ou
sublocação de imóveis com partes relacionadas da Companhia, que usualmente seguem o padrão de mercado
para contratos de locação comercial, (ii) contratos de prestação de serviços por meio dos quais as controladas
prestam serviços à Companhia e vice-versa, (iii) contratos de rateio de despesas com controladas, tendo em vista
que integram o mesmo grupo econômico e (iv) contratos de mútuo com controladas, que servem para atender a
política de caixa do grupo.
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16.4 - Outras Informações Relevantes - Transações Com Partes Relacionadas

Todas as informações relevantes e pertinentes a este item foram divulgadas nos itens anteriores. A Companhia adotou
como critério a divulgação, neste Formulário de Referência, de todas as transações com partes relacionadas vigentes no
exercício social findo em 31/12/2020, excluindo somente as empresas cuja totalidade do capital social é detido pela
Companhia.
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17.1 - Informações Sobre O Capital Social
Data da autorização ou
aprovação
Tipo de capital
28/04/2020
Tipo de capital
28/04/2020
Tipo de capital
28/04/2020
Tipo de capital
09/12/2016

Valor do capital (Reais)

Prazo de integralização

Quantidade de ações
ordinárias (Unidades)

Quantidade de ações
preferenciais (Unidades)

Quantidade total de ações
(Unidades)

-

130.978.595

0

130.978.595

-

130.978.595

0

130.978.595

130.978.595

0

130.978.595

0

0

0

Capital Emitido
425.457.144,97
Capital Subscrito
425.457.144,97
Capital Integralizado
425.457.144,97
Capital Autorizado
2.000.000.000,00
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17.2 - Aumentos do Capital Social

Data de
deliberação

Orgão que
deliberou o
aumento

10/02/2017

Conselho de
Administração

Data emissão

Valor total emissão
(Reais)

Tipo de
aumento

Ordinárias
(Unidades)

Preferênciais
(Unidades)

162.857.151,00

Subscrição
pública

8.571.429

0

10/02/2017

Total ações Subscrição / Capital
(Unidades)
anterior Preço emissão
8.571.429

1,09445547

19,00

Fator cotação
R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

Valor de mercado, definido após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento (“Procedimento de Bookbuilding”) no âmbito da oferta pública distribuição primária e secundária de ações da
Companhia, realizado pelos Coordenadores da Oferta no Brasil, tendo sido consideradas as intenções dos investidores institucionais para a subscrição e aquisição das ações de emissão da Companhia, em
conformidade com as disposições do inciso III. §1º, do artigo 170 da Lei das Sociedades por Ações, do artigo 44 da Instrução da CVM 400, sendo este o critério mais apropriado para determinar o preço justo das
Ações.

Forma de integralização

Moeda corrente nacional.

02/03/2017

Conselho de
Administração

02/03/2017

24.415.000,00

Subscrição
pública

1.285.000

0

1.285.000

0,07833879

19,00

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

Valor de mercado, definido após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento (“Procedimento de Bookbuilding”) no âmbito da oferta pública distribuição primária e secundária de ações da
Companhia, realizado pelos Coordenadores da Oferta no Brasil, tendo sido consideradas as intenções dos investidores institucionais para a subscrição e aquisição das ações de emissão da Companhia, em
conformidade com as disposições do inciso III. §1º, do artigo 170 da Lei das Sociedades por Ações, do artigo 44 da Instrução da CVM 400, sendo este o critério mais apropriado para determinar o preço justo das
Ações.

Forma de integralização

Moeda corrente nacional.

28/04/2020

Assembleia Geral
Ordinária e
Extraordinária

28/04/2020

89.383.004,81

Sem emissão
de ações

0

0

0

0,00000000

0,00

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão
Forma de integralização
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17.3 - Informações Sobre Desdobramentos, Grupamentos E Bonificações de Ações
Quantidade de ações antes da aprovação (Unidades)
Data
aprovação

Quantidade de ações depois da aprovação (Unidades)

Quantidade ações
ordinárias

Quantidade ações
preferenciais

Quantidade total ações

Quantidade ações
ordinárias

Quantidade ações
preferenciais

Quantidade total ações

3.633.665

0

3.633.665

121.122.166

0

121.122.166

Desdobramento
18/01/2017
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17.4 - Informações Sobre Reduções do Capital Social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não realizou redução do capital social nos últimos 3 (três) exercícios
sociais e no exercício social corrente.
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17.5 - Outras Informações Relevantes

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia entende que todas as informações relevantes foram incluídas nos
demais itens desta Seção 17 do Formulário de Referência.
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18.1 - Direitos Das Ações

Espécie de ações ou CDA

Ordinária

Tag along

100,000000

Direito a dividendos

Direito ao dividendo obrigatório, em cada exercício social, equivalente a 25% do lucro líquido
ajustado nos termos do Estatuto Social da Companhia.

Direito a voto

Pleno

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Sim

Descrição das características
do reembolso de capital

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o direito de retirada poderá ser exercido, dentre
outras, nas seguintes circunstâncias: (i) cisão; (ii) redução do dividendo mínimo obrigatório; (iii)
mudança do objeto social; (iv) fusão ou incorporação em outra sociedade; (v) participação em um
grupo de sociedades; (vi) incorporação de ações, nos termos do artigo 252 da Lei das Sociedades
por Ações por outra sociedade brasileira, de modo a tornar a Companhia uma subsidiária integral da
incorporadora, e (vii) aquisição do controle de outra sociedade por um preço que exceda
determinados limites previstos em lei.
O direito de recesso deverá ser exercido no prazo de 30 dias, contados da publicação da ata da
assembleia geral que tiver aprovado o ato que deu origem ao recesso. No caso de exercício do
direito de retirada, os acionistas terão o direito de receber o valor patrimonial de suas ações, com
base no último balanço aprovado pela assembleia geral.

Restrição a circulação

Não

Resgatável

Não

Hipóteses de resgate e fórmula
de cálculo do valor de resgate
Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Pela Lei das Sociedades por Ações, nem o Estatuto Social, nem as deliberações adotadas pelos
acionistas em Assembleia Geral da Companhia podem privar seus acionistas dos seguintes direitos:
(i) direito a participar da distribuição dos lucros; (ii) direito a participar, na proporção da sua
participação no capital social, da distribuição de quaisquer ativos remanescentes na hipótese de
liquidação da Companhia; (iii) direito de preferência na subscrição de ações, debêntures
conversíveis em ações ou bônus de subscrição, exceto em determinadas circunstâncias previstas
na Lei das Sociedades por Ações; (iv) direito de fiscalizar, na forma prevista na Lei das Sociedades
por Ações, a gestão dos negócios sociais; (v) direito de votar nas assembleias gerais; (vI) direito a
retirar-se da Companhia, nos casos previstos na Lei das Sociedades por Ações.
Os direitos assegurados às ações que não decorram de lei somente poderão ser modificados
mediante aprovação em assembleia geral de acionistas.

Outras características
relevantes

Não aplicável.
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18.2 - Descrição de Eventuais Regras Estatutárias Que Limitem O Direito de Voto de
Acionistas Significativos ou Que os Obriguem A Realizar Oferta Pública

O Estatuto Social da Companhia não estabelece hipóteses que limitem o direito de voto de acionistas. Não obstante, há
previsão de hipóteses em que há obrigatoriedade de realização de oferta pública, conforme listadas abaixo:
(a) a alienação direta ou indireta de controle da Companhia, tanto por meio de uma única operação, quanto por meio de
operações sucessivas, deverá ser contratada sob condição de que o adquirente do controle se obrigue a realizar OPA
tendo por objeto as ações de emissão da Companhia de titularidade dos demais acionistas, observando as condições
e os prazos previstos na legislação e na regulamentação em vigor e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a
lhes assegurar tratamento igualitário àquele dado ao acionista alienante.
(b) a saída voluntária do Novo Mercado somente será deferida pela B3, caso seja precedida de OPA que observe os
procedimentos previstos na regulamentação editada pela CVM sobre ofertas públicas de aquisição de ações para
cancelamento de registro de companhia aberta, respeitadas as condições previstas no Estatuto Social da Companhia.
(c) na hipótese de a saída da Companhia do Novo Mercado ocorrer em razão do descumprimento de obrigações
constantes do Regulamento de Listagem do Novo Mercado, tal saída compulsória irá depender da realização de oferta
pública de ações com as mesmas características da oferta pública de ações em decorrência de saída voluntária do
Novo Mercado.
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18.3 - Descrição de Exceções E Cláusulas Suspensivas Relativas A Direitos Patrimoniais
ou Políticos Previstos no Estatuto

O Estatuto Social da Companhia prevê que pode ser excluído o direito de preferência ou reduzido o prazo de 30 dias para
seu exercício de que trata o parágrafo quarto do artigo 171 da Lei das Sociedades por Ações nas emissões de ações e
debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição, cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa de valores
ou por subscrição pública, ou ainda mediante permuta por ações em oferta pública de aquisição de controle, nos termos
estabelecidos em lei, dentro do limite do capital autorizado.
A Lei das Sociedades por Ações outorga à assembleia geral o direito de suspender o exercício de direitos pelo acionista que
deixar de cumprir obrigação imposta por lei ou pelo estatuto social da Companhia, cessando tal suspensão imediatamente
após o cumprimento de tal obrigação. O estatuto social da Companhia não prevê qualquer hipótese de restrição de
exercício de direitos pelos acionistas.
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18.4 - Volume de Negociações E Maiores E Menores Cotações Dos Valores Mobiliários Negociados
Exercício social

31/12/2020

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

31/03/2020

Ações

30/06/2020

Volume financeiro
negociado (Reais)

Valor maior cotação
(Reais)

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

824.166.231

33,98

14,06 R$ por Unidade

21,62

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

576.099.314

24,37

15,22 R$ por Unidade

19,99

Ordinária

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

1.435.607.892

30,15

21,22 R$ por Unidade

25,51

Ordinária

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

798.651.830

24,40

20,78 R$ por Unidade

22,41

Mercado

Entidade administrativa

Volume financeiro
negociado (Reais)

Valor maior cotação
(Reais)

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

470.174.283

21,50

18,30 R$ por Unidade

19,51

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

474.058.811

22,88

16,24 R$ por Unidade

19,03

30/09/2019

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

598.377.172

25,13

18,26 R$ por Unidade

21,64

31/12/2019

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

365.646.296

27,48

22,66 R$ por Unidade

24,45

Exercício social

31/12/2018

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

Mercado

Entidade administrativa

Volume financeiro
negociado (Reais)

Valor maior cotação
(Reais)

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

31/03/2018

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

599.708.664

33,98

27,68 R$ por Unidade

31,24

30/06/2018

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

999.931.091

30,60

17,14 R$ por Unidade

22,38

30/09/2018

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

500.335.240

20,08

14,06 R$ por Unidade

16,74

31/12/2018

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

562.815.753

20,71

14,40 R$ por Unidade

16,92

Classe

Mercado

Entidade administrativa

Ordinária

Balcão
Organizado

Ações

Ordinária

30/09/2020

Ações

31/12/2020

Ações

Exercício social

31/12/2019

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

31/03/2019

Ações

30/06/2019

Classe

Classe

Valor média
cotação (Reais)

Valor média
cotação (Reais)

Valor média
cotação (Reais)
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18.5 - Outros Valores Mobiliários Emitidos no Brasil
Valor mobiliário

Debêntures

Identificação do valor
mobiliário

2ª (segunda) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações

Data de emissão

20/12/2018

Data de vencimento

20/12/2023

Quantidade
(Unidades)

210.000

Valor total
(Reais)

210.000.000,00

Saldo Devedor em Aberto

209.293.000,00

Restrição a circulação

Sim

Descrição da restrição

As Debêntures somente poderão ser negociadas nos mercados regulamentados de
valores mobiliários depois de decorridos 90 (noventa) dias contados de cada subscrição
ou aquisição inicial por Investidores Profissionais (conforme definidos na
regulamentação aplicável), conforme disposto nos artigos 13 e 15 da Instrução CVM
476, salvo na hipótese do lote objeto de garantia firme de colocação pelos
Coordenadores indicados no momento da subscrição, observados, na negociação
subsequente, os limites e condições previstos nos artigos 2º e 3º da Instrução CVM 476
e, em todos os casos, observado o cumprimento, pela Emissora, do artigo 17 da
Instrução CVM 476, sendo que a negociação das Debêntures deverá sempre respeitar
as disposições legais e regulamentares aplicáveis.

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Sim
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18.5 - Outros Valores Mobiliários Emitidos no Brasil
Hipótese e cálculo do valor de
resgate

Resgate Antecipado Facultativo e Amortização Extraordinária Facultativa: A Emissora
poderá realizar, observados os termos e condições estabelecidos na Escritura de
Emissão, a seu exclusivo critério, a qualquer tempo a partir do 24º (vigésimo quarto)
mês contado da Data de Emissão (inclusive), (i) o resgate antecipado facultativo da
totalidade das Debêntures (“Resgate Antecipado Facultativo”); e (ii) a amortização
extraordinária parcial facultativa das Debêntures, limitada a 98% (noventa e oito por
cento) do Valor Nominal Unitário ou do saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o
caso, das Debêntures (“Amortização Extraordinária Facultativa”), mediante o pagamento
do Valor Nominal Unitário, de parcela do Valor Nominal Unitário, do saldo do Valor
Nominal Unitário ou de parcela do saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso,
das Debêntures objeto do Resgate Antecipado Facultativo ou da Amortização
Extraordinária Facultativa, acrescido (a) da Remuneração, calculada pro rata temporis
desde a Data de 1ª Integralização (inclusive) ou desde a Data de Pagamento da
Remuneração imediatamente anterior (inclusive), até a data do efetivo Resgate
Antecipado Facultativo (exclusive) ou da efetiva Amortização Extraordinária Facultativa
(exclusive); (b) dos demais encargos devidos e não pagos até a data do Resgate
Antecipado Facultativo (exclusive) ou da Amortização Extraordinária Facultativa
(exclusive), conforme o caso; bem como (c) de um prêmio de 0,30% (trinta centésimos
por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, pelo prazo
remanescente das Debêntures, incidente sobre o Valor Nominal Unitário, parcela do
Valor Nominal Unitário, saldo do Valor Nominal Unitário ou parcela do saldo do Valor
Nominal Unitário, conforme o caso, das Debêntures objeto do Resgate Antecipado
Facultativo ou da Amortização Extraordinária Facultativa, acrescido da Remuneração e
dos demais encargos descritos no item “(b)” acima (i.e. de um prêmio incidente sobre o
somatório dos itens “(a)” e “(b)” acima), de acordo com a fórmula detalhada na Escritura
de Emissão. 6.1.19. Oferta de Resgate Antecipado Total: A Emissora poderá realizar, a
seu exclusivo critério, a qualquer tempo, oferta de resgate antecipado total das
Debêntures, com o consequente cancelamento de tais Debêntures, a qual será
endereçada a todos os debenturistas, sem distinção, assegurada a igualdade de
condições a todos os debenturistas para aceitar a oferta de resgate antecipado total das
Debêntures de que forem titulares, de acordo com os termos e condições previstos na
Escritura de Emissão (“Oferta de Resgate Antecipado Total”).

Características dos valores
mobiliários de dívida

Vide item 18.12 deste Formulário de Referência.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

As alterações relativas às características das Debêntures, conforme venham a ser
propostas pela Emissora, dependerão da aprovação por Debenturistas que
representem, no mínimo, 90% (noventa por cento) das Debêntures em Circulação.

Outras características
relevantes

Vide Item 18.12 deste Formulário de Referência
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18.5.a - Número de Titulares de Valores Mobiliários
Valor Mobiliário
Debêntures

Pessoas Físicas

Pessoas Jurídicas
5

Investidores Institucionais
6

108
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18.6 - Mercados Brasileiros em Que Valores Mobiliários São Admitidos À Negociação

As ações ordinárias de emissão da Companhia são admitidas à negociação no segmento do Novo Mercado da B3 S/A –
Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”).
As debêntures da 2ª Emissão de Debêntures da Companhia foram depositadas para (i) distribuição no mercado primário
por meio do MDA – Módulo de Distribuição de Ativos (“MDA”), administrado e operacionalizado pela B3; e (ii) negociação
no mercado secundário por meio do CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários (“CETIP21”), administrado e operacionalizado
pela B3.

PÁGINA: 343 de 369

Formulário de Referência - 2021 - INSTITUTO HERMES PARDINI S.A.

Versão : 2

18.7 - Informação Sobre Classe E Espécie de Valor Mobiliário Admitida À Negociação em
Mercados Estrangeiros
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui valores mobiliários negociados em mercados estrangeiros até
a data de apresentação deste Formulário de Referência.
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18.8 - Títulos Emitidos no Exterior
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia não possui títulos emitidos no exterior até a data de apresentação deste Formulário de Referência.
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18.9 - Ofertas Públicas de Distribuição

(i)

Oferta Pública Inicial de Ações

Em 9 de março de 2017, a Companhia concluiu sua oferta pública inicial de ações, na qual foram ofertadas a totalidade de
46.193.096 ações ordinárias de sua emissão, compreendendo a distribuição (i) primária de 9.856.429 ações ordinárias,
nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames e de emissão da
Companhia (“Oferta Primária”); e (ii) secundária de 36.336.667 ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor
nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de emissão da Companhia e de titularidade do GIF IV
Fundo de Investimento em Participações. As 46.193.096 ações já abrangem o acréscimo de 6.021.667 ações do lote
suplementar, nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400.
(ii)

2ª Emissão de Debêntures do Instituto Hermes Pardini S.A.

Em 20 de dezembro de 2018, a Companhia emitiu, por meio de escritura de emissão, 210 mil de debêntures simples da
espécie quirografária, não conversíveis em ações, no valor nominal unitário de R$1.000,00 (mil reais), totalizando o
montante total de R$210.000.000,00 (duzentos e dez milhões de reais) (“Emissão”). A Emissão foi realizada com esforços
restritos de colocação, em consonância a Instrução CVM nº 476 de 16 de janeiro de 2009. As debêntures têm vencimento
em 20 de dezembro de 2023.
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18.10 - Destinação de Recursos de Ofertas Públicas

(i)

Oferta Pública Inicial de Ações

(a)

como os recursos resultantes da oferta foram utilizados

Os recursos captados pela Companhia com o componente primário da oferta pública inicial de ações ordinárias de sua
emissão, concluída em março de 2017 (“Oferta”), tiveram como destinação o financiamento da expansão dos negócios da
Companhia, tanto por meio de aquisições de empresas do setor de medicina diagnóstica quanto por meio da abertura de
novas unidades, conforme descrito no prospecto da Oferta. A Companhia não recebeu quaisquer recursos em razão do
componente secundário da Oferta, tendo em vista que tais recursos foram entregues integralmente ao acionista vendedor.
(b)
se houve desvios relevantes entre a aplicação efetiva dos recursos e as propostas de aplicação divulgadas nos
prospectos da respectiva distribuição
Não aplicável, tendo em vista que não houve desvios entre a aplicação efetiva dos recursos e as propostas de aplicação
divulgadas nos prospectos da oferta pública de distribuição de valores mobiliários da Companhia.
(c)

caso tenha havido desvios, as razões para tais desvios

Não aplicável, tendo em vista que não houve desvios entre a aplicação efetiva dos recursos e as propostas de aplicação
divulgadas nos prospectos da oferta pública de distribuição de valores mobiliários da Companhia.
(ii)

2ª Emissão de Debêntures do Instituto Hermes Pardini S.A.

(a)

como os recursos resultantes da oferta foram utilizados

Conforme a Escritura da 2ª Emissão de Debêntures datada de 30 de novembro de 2018, a totalidade dos recursos captados
por meio da emissão das Debêntures será utilizada para atender aos negócios de gestão ordinária da Emissora, por meio
do reperfilamento de dívidas da Emissora, incluindo a liquidação integral das debêntures da 1ª (primeira) emissão de
debêntures da Emissora.
(b)
se houve desvios relevantes entre a aplicação efetiva dos recursos e as propostas de aplicação divulgadas nos
prospectos da respectiva distribuição
Não houve desvios.
(c)

caso tenha havido desvios, as razões para tais desvios

Não se aplica.
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18.11 - Ofertas Públicas de Aquisição

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não realizou ofertas públicas de aquisição de ações de emissão de terceiros
nos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2018, 2019 e 2020.
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18.12 - Outras Inf. Relev. - Val. Mobiliários

(i) Informações apresentadas no item 18.4
No item 18.4 deste Formulário de Referência, as cotações dos valores mobiliários negociados ao longo do
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2020 são
apresentadas considerando-se o valor nominal.
(ii)

2ª Emissão de Debêntures.

Além das características detalhadas no item 18.5, as Debêntures da 2ª emissão da Companhia possuem a
seguintes características:
(a)

data de vencimento

A data de Vencimento das Debêntures é 20 de dezembro de 2023.
(b)

eventos de vencimento antecipado
 Constituem Eventos de Vencimento Antecipado que acarretam o vencimento automático das
obrigações decorrentes das Debêntures:
(i) pedido de recuperação judicial pela Emissora, independentemente de deferimento do processamento da
recuperação ou de sua concessão pelo juiz competente, ou submissão aos credores de pedido de negociação
de plano de recuperação extrajudicial formulado pela Emissora, a qualquer credor ou classe de credores,
independentemente de ter sido requerida ou obtida homologação judicial do respectivo pedido;
(ii) extinção, liquidação ou dissolução da Emissora, nos termos da legislação aplicável;
(iii) insolvência, pedido de auto-falência, pedido de falência por terceiros não elidido no prazo legal ou não
rejeitada no prazo legal (assim entendido como o prazo previsto no artigo 98 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro
de 2005) ou decretação de falência da Emissora e/ou de quaisquer sociedades controladas pela Emissora;
(iv) falta de pagamento, pela Emissora, de qualquer obrigação pecuniária devida aos Debenturistas prevista
na Escritura de Emissão, desde que não sanado no prazo máximo de 1 (um) Dia Útil contado da data do
respectivo inadimplemento;
(v) transformação do tipo societário da Emissora, inclusive transformação da Emissora em sociedade
limitada, nos termos dos artigos 220 a 222 da Lei das Sociedades por Ações;
(vi) declaração de vencimento antecipado de qualquer dívida e/ou obrigações financeiras assumidas pela
Emissora, ainda que na qualidade de mutuária, devedora ou garantidora, em valor individual ou agregado
superior a R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais);
(vii) cisão, fusão e/ou incorporação (inclusive incorporação de ações) da Emissora, exceto (a) nas hipóteses em
que a respectiva reorganização societária ocorrer entre a Emissora, suas controladas e/ou suas coligadas
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(“Grupo Hermes Pardini”), observado que nos casos de cisão as empresas resultantes da cisão se sub-rogarão
nos direitos e as obrigações decorrentes das Debêntures, de acordo com o artigo 229 da Lei das Sociedades
por Ações; ou (b) nos termos do artigo 231 da Lei das Sociedades por Ações: (1) a respectiva cisão, fusão e/ou
incorporação (inclusive incorporação de ações) for aprovada previamente por Debenturistas representando,
no mínimo, 2/3 (dois terços) das Debêntures em Circulação (conforme definidas abaixo); ou (2) se for garantido
aos Debenturistas, pelo prazo de 6 (seis) meses a contar da data da publicação das atas das assembleias
relativas à operação, o direito de resgate das Debêntures de que forem titulares;
(viii) questionamento judicial, pela Emissora e/ou por qualquer sociedade do Grupo Hermes Pardini, sobre a
validade e/ou exequibilidade da Escritura de Emissão;
(ix) a invalidade, nulidade ou inexequibilidade da Escritura de Emissão, verificada em decisão arbitral ou judicial
de primeira instância;
(x) transferência ou qualquer forma de cessão ou promessa de cessão a terceiros, pela Emissora, das
obrigações assumidas na Escritura de Emissão, sem a prévia anuência de Debenturistas representando, no
mínimo, 2/3 (dois terços) das Debêntures em Circulação (conforme definidas abaixo); e
(xi) redução de capital social da Emissora, exceto se a operação tiver sido previamente aprovada pelo
Debenturistas, conforme disposto no artigo 174, parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações, ou se for
realizada para absorção de prejuízos.


Constituem Eventos de Vencimento Antecipado que podem acarretar o vencimento das obrigações
decorrentes das Debêntures, podendo a Assembleia Geral de Debenturista optar pela não decretação
do Vencimento Antecipado:

(i) alteração, transferência ou cessão do controle acionário direto ou indireto da Emissora (conforme definição
de controle prevista no artigo 116 da Lei das Sociedades por Ações), inclusive em decorrência de incorporação
ou alienação de ações, exceto se (1) a operação tiver sido previamente aprovada pelos Debenturistas
representando, no mínimo, 2/3 (dois terços) das Debêntures em Circulação (conforme definidas abaixo); ou
(2) tal alteração, transferência ou cessão do controle acionário ocorrer exclusivamente entre os atuais
acionistas controladores da Emissora ou entre sociedades cujo controle seja direto ou indiretamente detido
exclusivamente por quaisquer dos atuais acionistas controladores da Emissora;
(ii) alteração do objeto social da Emissora de forma a alterar as suas atividades preponderantes, sem a prévia
e expressa anuência dos Debenturistas representando, no mínimo, 2/3 (dois terços) das Debêntures em
Circulação;
(iii) descumprimento de decisão judicial transitada em julgado, ou de decisão administrativa definitiva final
que não seja passível de propositura de processo judicial para suspender os seus efeitos ou de arbitral
definitiva, condenando a Emissora ao pagamento de quantia em valor individual ou agregado superior a
R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais);
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(iv) se a Emissora utilizar os recursos líquidos obtidos com Emissão para fins diversos do previsto na Escritura
de Emissão;
(v) expropriação, nacionalização, desapropriação ou qualquer meio de aquisição compulsória, por qualquer
autoridade governamental, de forma individual ou agregada, dos ativos da Emissora que representem mais de
5% (cinco por cento) do total dos ativos da Emissora de acordo com as mais recentes demonstrações
financeiras consolidadas anuais, ou informações trimestrais da Emissora a qual tiver sido divulgada por último;
(vi) falta de cumprimento pela Emissora de qualquer obrigação não pecuniária prevista na Escritura de Emissão
não sanada no prazo de 20 (vinte) Dias Úteis contados do referido descumprimento, sendo que esse prazo não
se aplica às obrigações para as quais tenha sido estipulado prazo específico;
(vii) (1) distribuição de dividendos em montante superior ao dividendo mínimo obrigatório, conforme previsto
no artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações; ou (b) aprovação de resgate ou amortização de ações da
Emissora; em qualquer dessas hipóteses sempre que a Emissora estiver em descumprimento com qualquer
obrigação pecuniária prevista na Escritura de Emissão ou em descumprimento com limites estabelecidos nos
Índices Financeiros mencionados abaixo;
(viii) protesto de títulos contra a Emissora em valor individual ou agregado superior a R$20.000.000,00 (vinte
milhões de reais) ainda que na condição de garantidora, salvo se no prazo de 10 (dez) Dias Úteis do referido
protesto, a Emissora tiver comprovado ao Agente Fiduciário, que o protesto (a) foi cancelado ou sustado; (b)
foram apresentadas e aceitas garantias em juízo em valor, no mínimo, correspondente ao valor protestado;
ou (c) o valor protestado foi devidamente quitado;
(ix) interrupção de atividades da Emissora por falta das autorizações e/ou licenças (inclusive ambientais)
necessárias para o exercício de suas atividades, inclusive no caso de não renovação, não obtenção,
cancelamento, revogação, suspensão ou extinção das renovações das autorizações, subvenções, alvarás ou
licenças, inclusive as ambientais, que resulte em um efeito adverso relevante nas atividades desenvolvidas
pela Emissora;
(x) a não observância, pela Emissora, dos seguintes índices e limites financeiros (“Índices Financeiros”)
acompanhados pelo Agente Fiduciário, a serem calculados anualmente pela Emissora e revisados pelos
auditores contratados pela Emissora conforme o disposto nas demonstrações financeiras consolidadas da
Emissora, as quais conterão a indicação dos auditores acerca do cumprimento dos Índices Financeiros, e
observando-se as condições e definições constantes da Escritura de Emissão, conforme alterada, sendo a
primeira apuração com base nas demonstrações financeiras consolidadas da Emissora referentes a 31 de
dezembro de 2018, abaixo:
(a) o índice obtido da divisão da Dívida Líquida pelo EBITDA não poderá ser superior a 2,5

vezes; ou
(b) o índice obtido da divisão do EBITDA pelo Serviço da Dívida não poderá ser inferior a 2,0

vezes;
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Sendo Dívida e EBITDA calculados conforme metodologia vigente na data de assinatura da escritura de emissão
(xi) provarem-se falsas, inconsistentes, incorretas ou insuficientes quaisquer das declarações ou garantias
prestadas pela Emissora na Escritura de Emissão;
(xii) se a Emissora e/ou quaisquer de suas controladas venderem, cederem, locarem ou de qualquer forma
alienarem, de forma individual ou agregada, ativos da Emissora que representem mais de 5% (cinco por cento)
do total dos ativos da Emissora de acordo com as mais recentes demonstrações financeiras consolidadas
anuais, ou informações trimestrais da Emissora a qual tiver sido divulgada por último;
(xiii) inadimplemento de qualquer dívida e/ou obrigações financeiras assumidas pela Emissora em valor
individual ou agregado superior a R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais), no mercado local ou internacional,
não sanado no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis, a contar da data em que a obrigação seria devida; e
(xiv) existência de violação comprovada por meio de decisão ou sentença judicial, mesmo que em primeira
instância, ou de indício de violação apurada por meio de instauração de inquérito ou outro tipo de investigação
governamental, de qualquer dispositivo de qualquer lei ou regulamento a que qualquer entidade do Grupo
Hermes Pardini esteja submetida, da prática de corrupção ou atos lesivos à administração pública, incluindo,
a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, conforme alterada (“Lei 12.846/13”) e o Decreto nº 8.420, de 18 de
março de 2015, conforme alterado (“Decreto 8.420/15” e, em conjunto com a Lei 12.846/13, “Leis
Anticorrupção”), por qualquer entidade do Grupo Hermes Pardini.
(c)

restrições à distribuição de dividendos

Sempre que a Emissora estiver em descumprimento com qualquer obrigação pecuniária prevista na Escritura de
Emissão ou em descumprimento com limites estabelecidos nos Índices Financeiros previstos na Escritura poderá
ser decretado o vencimento antecipado das debêntures, a distribuição de dividendos em montante superior ao
dividendo mínimo obrigatório, conforme previsto no artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações.
(d)

restrições à alienação de determinados ativos:

Poderá ser decretado o vencimento antecipado das debêntures, caso a Emissora e/ou quaisquer de suas
controladas venderem, cederem, locarem ou de qualquer forma alienarem, de forma individual ou agregada,
ativos da Emissora que representem mais de 5% (cinco por cento) do total dos ativos da Emissora de acordo com
as mais recentes demonstrações financeiras consolidadas anuais, ou informações trimestrais da Emissora a qual
tiver sido divulgada por último;
(e)

restrições à contratação de novas dívidas

Não há. A emissora está apenas sujeita ao cumprimento dos Índices Financeiros, mencionados na Escritura de
Emissão.
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(f)

restrições à emissão de novos valores mobiliários

Não há. A emissora está apenas sujeita ao cumprimento dos Índices Financeiros, mencionados na Escritura de
Emissão.
(g)
restrições à realização de operações societárias envolvendo o emissor, seus controladores ou
controladas
Constitui hipótese de vencimento antecipado automático a cisão, fusão e/ou incorporação (inclusive incorporação
de ações) da Emissora, exceto (a) nas hipóteses em que a respectiva reorganização societária ocorrer entre a
Emissora, suas controladas e/ou suas coligadas (“Grupo Hermes Pardini”), observado que nos casos de cisão as
empresas resultantes da cisão se sub-rogarão nos direitos e as obrigações decorrentes das Debêntures, de acordo
com o artigo 229 da Lei das Sociedades por Ações; ou (b) nos termos do artigo 231 da Lei das Sociedades por
Ações: (i) a respectiva cisão, fusão e/ou incorporação (inclusive incorporação de ações) for aprovada previamente
por Debenturistas representando, no mínimo, 2/3 (dois terços) das Debêntures em Circulação (conforme
definidas abaixo); ou (ii) se for garantido aos Debenturistas, pelo prazo de 6 (seis) meses a contar da data da
publicação das atas das assembleias relativas à operação, o direito de resgate das Debêntures de que forem
titulares;
(h)

hipóteses de resgate

Resgate Antecipado Facultativo e Amortização Extraordinária Facultativa: A Emissora poderá realizar, observados
os termos e condições estabelecidos na Escritura de Emissão, a seu exclusivo critério, a qualquer tempo a partir
do 24º (vigésimo quarto) mês contado da Data de Emissão (inclusive), (i) o resgate antecipado facultativo da
totalidade das Debêntures (“Resgate Antecipado Facultativo”); e (ii) a amortização extraordinária parcial
facultativa das Debêntures, limitada a 98% (noventa e oito por cento) do Valor Nominal Unitário ou do saldo do
Valor Nominal Unitário, conforme o caso, das Debêntures (“Amortização Extraordinária Facultativa”), mediante o
pagamento do Valor Nominal Unitário, de parcela do Valor Nominal Unitário, do saldo do Valor Nominal Unitário
ou de parcela do saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, das Debêntures objeto do Resgate Antecipado
Facultativo ou da Amortização Extraordinária Facultativa, acrescido (a) da Remuneração, calculada pro rata
temporis desde a Data de 1ª Integralização (inclusive) ou desde a Data de Pagamento da Remuneração
imediatamente anterior (inclusive), até a data do efetivo Resgate Antecipado Facultativo (exclusive) ou da efetiva
Amortização Extraordinária Facultativa (exclusive); (b) dos demais encargos devidos e não pagos até a data do
Resgate Antecipado Facultativo (exclusive) ou da Amortização Extraordinária Facultativa (exclusive), conforme o
caso; bem como (c) de um prêmio de 0,30% (trinta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta
e dois) Dias Úteis, pelo prazo remanescente das Debêntures, incidente sobre o Valor Nominal Unitário, parcela
do Valor Nominal Unitário, saldo do Valor Nominal Unitário ou parcela do saldo do Valor Nominal Unitário,
conforme o caso, das Debêntures objeto do Resgate Antecipado Facultativo ou da Amortização Extraordinária
Facultativa, acrescido da Remuneração e dos demais encargos descritos no item “(b)” acima (i.e. de um prêmio
incidente sobre o somatório dos itens “(a)” e “(b)” acima), de acordo com a fórmula detalhada na Escritura de
Emissão. 6.1.19. Oferta de Resgate Antecipado Total: A Emissora poderá realizar, a seu exclusivo critério, a
qualquer tempo, oferta de resgate antecipado total das Debêntures, com o consequente cancelamento de tais
Debêntures, a qual será endereçada a todos os debenturistas, sem distinção, assegurada a igualdade de condições
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a todos os debenturistas para aceitar a oferta de resgate antecipado total das Debêntures de que forem titulares,
de acordo com os termos e condições previstos na Escritura de Emissão (“Oferta de Resgate Antecipado Total”).
(i)

contratação do agente fiduciário

O Agente Fiduciário da Emissão é a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Conforme o
disposto na Escritura de Emissão, a Emissora pagará ao Agente Fiduciário, a título de honorários pelos deveres e
atribuições que lhe competem, nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis e desta Escritura de Emissão,
parcelas anuais de R$20.900,00 (vinte mil e novecentos reais), sendo a primeira parcela devida até o 5º (quinto)
dia útil após a assinatura da Escritura e as próximas parcelas no mesmo dia dos anos subsequentes, até o
vencimento das Debêntures, observadas as condições previstas na Escritura de Emissão. As parcelas referidas
acima serão reajustadas pela variação positiva acumulada do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), ou na
falta deste, ou ainda na impossibilidade de sua utilização, pelo índice que vier a substituí-lo, a partir da data do
primeiro pagamento, até as datas de pagamento seguintes, calculadas pro rata die, se necessário e caso aplicável.
Em caso de mora no pagamento de qualquer quantia devida em decorrência da Remuneração do Agente
Fiduciário, os débitos em atraso ficarão sujeitos a juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa não
compensatória de 2% (dois por cento) sobre o valor devido, ficando o valor do débito em atraso sujeito a
atualização monetária pelo IGP-M, incidente desde a data da inadimplência até a data do efetivo pagamento,
calculado pro rata die.
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Data delib.

Período
recomp.

Reservas e lucros
disp. (Reais)

Espécie

Classe

Qtde. prevista
(Unidades)

% rel. circ.

Qtde. adquirida
aprovadas
(Unidades)

PMP

Fator de cotação % adquirido

Outras caracter.
04/06/2020

04/06/2020 à
03/12/2021

377.141.000,00 Ordinária

4.000.000

9,715640

3.545.700

22,44 R$ por Unidade

88,642500

Em reunião realizada em 04 de junho de 2020, o Conselho de Administração aprovou novo plano de recompra de ações de emissão da própria Companhia, pelo qual poderão ser adquiridas pela Companhia até 4.000.000 (quatro
milhões) de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de sua própria emissão, equivalentes a aproximadamente 9,715640% do total de ações ordinárias em circulação de emissão da Companhia, conforme
definição constante no artigo 8º, §3º, I da Instrução CVM nº 567/15, com o objetivo de (i) viabilizar a entrega de ações aos funcionários e administradores da Companhia e de suas controladas, no âmbito dos planos de remuneração e
incentivo de longo prazo, devidamente aprovados pelos acionistas ou (ii) manter as ações em tesouraria para posterior alienação ou cancelamento, sem redução de capital, visando maximizar a geração de valor para os acionistas da
Companhia.
As Instituições Financeiras que atuarão como intermediárias serão: (a) Planner Corretora de Valores S/A, com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900 - 10º andar, Itaim Bibi - São Paulo/SP; (b) Bradesco S.A. Corretora de Títulos
e Valores Mobiliários, com sede na Av. Paulista, 1450, 7º andar, São Paulo/SP; (c) Itaú Corretora de Valores S/A, com sede na av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 3º andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP; (d) BTG Pactual CTVM S.A., com
sede na av. Faria Lima, 3477 - 11º andar - São Paulo/SP; (e) Bank of America Merril Lynch Banco Multiplo S.A., com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 18º andar, São Paulo/SP, (f) JP Morgan Corretora de Câmbio e Valores
Mobiliários S.A., (g) Santander CCVM S/A, com sede na Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2.041, Bairro Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, (h) Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A., com sede na Rua Leopoldo
Couto de Magalhães Jr., nº 700, Bairro Itaim Bibi, São Paulo/SP e (i) XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, com sede na Avenida Ataulfo de Paiva, nº 153, Sala 201, Bairro
Leblon, Rio de Janeiro/RJ.
O prazo de aquisição será de até 18 meses, com início em 04 de junho de 2020 e término em 03 de dezembro de 2021, cabendo aos membros da Diretoria da Companhia definirem o melhor momento para realizar a
aquisição/alienação.
As aquisições no contexto deste Plano de Recompra de Ações ocorrerão mediante aplicação de recursos disponíveis oriundos das contas "Reservas de Lucros" líquida da “Reserva Legal” e "Reserva de Capital" da Companhia. A
data-base das reservas é o exercício anterior disponível para a recompra, sendo, nesse caso, 31 de dezembro de 2019.

14/09/2018

14/09/2018 à
13/03/2020

207.485.000,00 Ordinária

4.000.000

9,791635

0

0,00 R$ por Unidade

0,000000

Em reunião realizada em 14 de setembro de 2018, o Conselho de Administração aprovou plano de recompra de ações de emissão da própria Companhia, pelo qual poderão ser adquiridas pela Companhia até 4.000.000 (quatro
milhões) de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de sua própria emissão, equivalentes a aproximadamente 9,791635% do total de ações ordinárias em circulação de emissão da Companhia, conforme
definição constante no artigo 8º, §3º, I da Instrução CVM nº 567/15, com o objetivo de (i) viabilizar a entrega de ações aos funcionários e administradores da Companhia e de suas controladas, no âmbito dos planos de remuneração e
incentivo de longo prazo, devidamente aprovados pelos acionistas ou (ii) manter as ações em tesouraria para posterior alienação ou cancelamento, sem redução de capital, visando maximizar a geração de valor para os acionistas da
Companhia.
As Instituições Financeiras que atuarão como intermediárias serão: (a) Planner Corretora de Valores S/A, com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900 - 10º andar, Itaim Bibi - São Paulo/SP; (b) Bradesco S.A. Corretora de Títulos
e Valores Mobiliários, com sede na Av. Paulista, 1450, 7º andar, São Paulo/SP; (c) Itaú Corretora de Valores S/A, com sede na av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 3º andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP; (d) BTG Pactual CTVM S.A., com
sede na av. Faria Lima, 3477 - 11º andar - São Paulo/SP; (e) Bank of America Merril Lynch Banco Multiplo S.A., com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 18º andar, São Paulo/SP e (f) JP Morgan Corretora de Câmbio e Valores
Mobiliários S.A.
O prazo de aquisição será de até 18 meses, com início em 14 de setembro de 2018 e término em 13 de março de 2020, cabendo aos membros da Diretoria da Companhia definirem o melhor momento para realizar a
aquisição/alienação.
As aquisições no contexto deste Plano de Recompra de Ações ocorrerão mediante aplicação de recursos disponíveis oriundos das contas "Reservas de Lucros" líquida da “Reserva Legal” e "Reserva de Capital" da Companhia. A
data-base das reservas é o exercício anterior disponível para a recompra, sendo, nesse caso, 31 de dezembro de 2017.

13/11/2017

14/11/2017 à
13/05/2019

253.809.000,00 Ordinária

1.000.000

2,212727

1.000.000

23,68 R$ por Unidade

100,000000
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19.1 - Informações Sobre Planos de Recompra de Ações do Emissor
Data delib.

Período
recomp.

Reservas e lucros
disp. (Reais)

Espécie

Classe

Qtde. prevista
(Unidades)

% rel. circ.

Qtde. adquirida
aprovadas
(Unidades)

PMP

Fator de cotação % adquirido

Outras caracter.
Em reunião realizada em 13 de novembro de 2017, o Conselho de Administração aprovou plano de recompra de ações de emissão da própria Companhia, pelo qual poderão ser adquiridas pela Companhia até 1.000.000 (um milhão)
de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de sua própria emissão, equivalentes a aproximadamente 2,212727% do total de ações ordinárias em circulação de emissão da Companhia, conforme definição
constante no artigo 8º, §3º, I da Instrução CVM nº 567/15, com o objetivo de (i) viabilizar a entrega de ações aos funcionários e administradores da Companhia e de suas controladas, no âmbito dos planos de remuneração e incentivo
de longo prazo, devidamente aprovados pelos acionistas ou (ii) manter as ações em tesouraria para posterior alienação ou cancelamento, sem redução de capital, visando maximizar a geração de valor para os acionistas da
Companhia.
As Instituições Financeiras que atuarão como intermediárias serão: (a) Planner Corretora de Valores S/A, com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900 - 10º andar, Itaim Bibi - São Paulo/SP; (b) Bradesco S.A. Corretora de Títulos
e Valores Mobiliários, com sede na Av. Paulista, 1450, 7º andar, São Paulo/SP; (c) Itaú Corretora de Valores S/A, com sede na av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 3º andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP; e (d) BTG Pactual CTVM S.A.,
com sede na av. Faria Lima, 3477 - 11º andar - São Paulo/SP.
O prazo de aquisição será de 18 meses, com início em 14 de novembro de 2017 e término em 13 de maio de 2019, cabendo aos membros da Diretoria da Companhia definirem o melhor momento para realizar a aquisição/alienação.
As aquisições no contexto deste Plano de Recompra de Ações ocorrerão mediante aplicação de recursos disponíveis oriundos das contas "Reservas de Lucros" líquida da “Reserva Legal” e "Reserva de Capital" da Companhia. A
data-base das reservas é o exercício anterior disponível para a recompra, sendo, nesse caso, 31 de dezembro de 2016.
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Exercício social 31/12/2020
Ações
Espécie de ação

Classe ação preferencial

Descrição dos valores mobiliários

Fator cotação

Ordinária

Movimentação

Quantidade Inicial
Quantidade adquirida
Quantidade alienada

Quantidade (Unidades)
809.982
2.545.700

23,47

216.252

30,00

Quantidade cancelada
Quantidade final
Relação valores mobiliários em
circulação

Preço médio ponderado de
aquisição/alienação (Reais)

0
3.139.430
7,365226%

Exercício social 31/12/2019
Ações
Espécie de ação

Classe ação preferencial

Descrição dos valores mobiliários

Fator cotação

Ordinária

Movimentação

Quantidade Inicial

Quantidade (Unidades)

Preço médio ponderado de
aquisição/alienação (Reais)

809.982

Quantidade adquirida

0

0,00

Quantidade alienada

0

0,00

Quantidade cancelada

0

Quantidade final
Relação valores mobiliários em
circulação

809.982
1,805932%

Exercício social 31/12/2018
Ações
Espécie de ação

Classe ação preferencial

Descrição dos valores mobiliários

Fator cotação

Ordinária

Movimentação

Quantidade Inicial

Quantidade (Unidades)

Preço médio ponderado de
aquisição/alienação (Reais)

69.600

Quantidade adquirida

930.400

23,19

Quantidade alienada

190.018

15,23
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Quantidade cancelada
Quantidade final
Relação valores mobiliários em
circulação

0
809.982
1,805932%
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Em 2021, houve movimentação de ações em tesouraria para atender ao Plano de Remuneração Baseado em Ações da
Companhia (ver item 13.4 deste Formulário de Referência) e também para atender ao Novo Plano de Recompra de Ações
aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia em 04 de junho de 2020:
Última data de atualização: 04/03/2021
Movimentação

Quantidade
(unidades)

Preço médio
ponderado de
aquisição/alienação
(Reais)

Quantidade Inicial

3.139.430

23,59

Quantidade adquirida

1.000.000

19,79

Quantidade alienada

-

-

Quantidade cancelada

-

-

4.139.430

22,67

Quantidade final

Relação valores mobiliários em circulação: 9,944569%
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20.1 - Informações Sobre A Política de Negociação de Valores Mobiliários

Data aprovação

09/12/2016

Órgão responsável pela aprovação Conselho de Administração
Cargo e/ou função

A Companhia, os administradores, os conselheiros fiscais, os funcionários com acesso a
informação privilegiada, acionistas controladores, sociedades controladas e as pessoas que, em
virtude de seu cargo, função ou posição no acionista controlador ou em sociedades controladas,
possam ter conhecimento de informação privilegiada sobre a Companhia, e que tenham aderido à
Política de Negociação de Valores Mobiliários (“Pessoas Vinculadas”).

Principais características e locais de consulta
Estabelecer as regras que deverão ser observadas visando a coibir e punir a utilização de informações privilegiadas sobre ato ou fato
relevante relativo à Companhia, ou informações privilegiadas, em benefício próprio das Pessoas Vinculadas em negociação com valores
mobiliários de emissão da Companhia, e enunciar as diretrizes que regerão, de modo ordenado e dentro dos limites estabelecidos por
lei, a negociação de tais valores mobiliários, nos termos da Instrução CVM 358 e das nossas políticas internas. Tais regras também
procuram coibir a prática de insider trading (uso indevido em benefício próprio ou de terceiros de informações privilegiadas) e tipping
(dicas de informações privilegiadas para que terceiros delas se beneficiem), preservando a transparência nas negociações de valores
mobiliários de emissão da Companhia. A adesão à Política de Negociação é obrigatória por todas as Pessoas Vinculadas, mediante
assinatura de Termo de Adesão.
A Política de Negociação de Valores Mobiliários da Companhia pode ser acessada nos seguintes endereços: (i) sede da Companhia: na
cidade de Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais, na Rua Aimorés, 66, Funcionários, CEP 30140-070; e (ii) internet: site da
Companhia(http://www3.hermespardini.com.br/RI), site da CVM (www.cvm.gov.br) e site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br).
Períodos de vedação e descrição
Nenhuma Pessoa Vinculada com acesso à informação privilegiada poderá negociar a qualquer
dos procedimentos de fiscalização tempo valores mobiliários de emissão da Companhia, independente de determinação do Diretor
de Relações com Investidores, antes que tal informação seja divulgada ao mercado. As Pessoas
Vinculadas não poderão negociar valores mobiliários de emissão da Companhia nos “Períodos de
Impedimento à Negociação”, que são definidos na regulamentação aplicável e pelo Diretor de
Relações com Investidores. Os Períodos de Impedimento à Negociação incluem os seguintes
prazos: (i) os 15 dias que antecedem a divulgação de informações periódicas pela Companhia,
como ITR e DFP; e (ii) o período entre a data de deliberação do órgão competente de aumentar o
capital social, distribuir dividendos e pagar juros sobre capital próprio e a publicação de seus
respectivos editais e anúncios
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20.2 - Outras Informações Relevantes

Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a esta Seção 20.
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21.1 - Descrição Das Normas, Regimentos ou Procedimentos Internos Relativos À
Divulgação de Informações
As normas, regimentos e procedimentos internos relativos à divulgação de informações que a Companhia adota
estão descritos na sua Política de Divulgação, conforme disposta no item 21.2 deste Formulário de Referência.
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
A Instrução da CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 358”) disciplina as regras
a respeito da divulgação e do uso de informações sobre os atos ou fatos relevantes, inclusive, mas não se
limitando, ao que se refere à divulgação de informações relativas à negociação e à aquisição de títulos emitidos
pelas companhias de capital aberto.
Tais regras:


estabelecem o conceito de ato ou fato relevante que origina a obrigatoriedade de divulgação ao mercado.
Enquadram-se no conceito de ato ou fato relevante as decisões tomadas pelos acionistas controladores,
deliberações de assembleia geral de acionistas ou dos órgãos de administração da companhia, ou
quaisquer outros atos ou fatos políticos, administrativos, técnicos, negociais, financeiros ou econômicos
relacionados aos negócios da companhia que possam influenciar de modo ponderável (i) na cotação de
suas ações ou quaisquer valores mobiliários de sua emissão ou a eles referenciados; (ii) na decisão dos
investidores de negociarem e/ou manterem tais valores mobiliários; (iii) na decisão dos investidores de
exercer quaisquer direitos inerentes aos valores mobiliários;



especificam atos ou fatos que são considerados relevantes, tais como a celebração de contratos prevendo
a transferência de controle da companhia, a entrada ou retirada de acionistas que mantenham com a
companhia qualquer contrato ou colaboração operacional, administrativa, financeira ou tecnológica, a
alteração de qualquer acordo de acionistas em que a Companhia seja parte, bem como a ocorrência de
qualquer reestruturação societária realizada entre as sociedades relacionadas à companhia em questão;



obrigam a companhia aberta e seu Diretor de Relações com Investidores a enviar atos ou fatos relevantes
à CVM, por meio de sistema eletrônico disponível na página da CVM na rede mundial de computadores e
à B3 S/A – Brasil, Bolsa, Balcão (Sistema IPE), bem como divulgar ao mercado em geral, por meio de, no
mínimo, um dos seguintes canais de comunicação (i) jornais de grande circulação geralmente utilizados
pela referida companhia; ou (ii) de pelo menos 1 (um) portal de notícias com página na rede mundial de
computadores, que disponibilize, em seção disponível para acesso gratuito, a informação em sua
integralidade;



exigem que o adquirente do controle de uma companhia de capital aberto divulgue um fato relevante,
inclusive sua intenção, ou não, de promover o cancelamento do registro da companhia como companhia
aberta, no prazo de um ano;



exigem que os administradores e os membros do conselho fiscal (ou de qualquer órgão técnico ou
consultivo) de uma companhia de capital aberto informem a tal companhia o número, tipo e forma de
negociação das ações emitidas pela referida companhia, suas controladas e suas sociedades
controladoras, detidas por referidas pessoas, bem como detidas por seus cônjuges, companheiros e
dependentes, informando ainda quaisquer mudanças em referidas posições acionárias, informação esta
que será transmitida à CVM e à B3 S/A – Brasil, Bolsa, Balcão pelo Diretor de Relação com Investidores da
companhia aberta;
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estabelece que, se qualquer acionista controlador, direto ou indireto, ou qualquer acionista elegendo
membros do conselho de administração ou do conselho fiscal de uma companhia de capital aberto, bem
como qualquer outra pessoa natural ou jurídica, ou grupo de pessoas naturais ou jurídicas, agindo em
conjunto ou representando o mesmo interesse, realize negócio ou o conjunto de negócios por
consequência do qual sua participação direta ou indireta ultrapasse, para cima ou para baixo, os
patamares de 5%, 10%, 15%, e assim sucessivamente, de espécie ou classe de ações representativas do
capital social da Companhia, referida pessoa deverá divulgar as informações relacionadas com a referida
aquisição ou alienação; e



proíbem a negociação de valores mobiliários com base em informações privilegiadas.

Em observância às normas da CVM e da B3 S/A – Brasil, Bolsa, Balcão em 9 de dezembro de 2016, foi aprovada
em assembleia geral de acionistas da Companhia, a “Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante do Instituto
Hermes Pardini S.A.” (“Política de Divulgação”), cujas regras devem ser observadas por todas aquelas pessoas
relacionadas no artigo 13 da Instrução CVM 358 (“Destinatários”). Os Destinatários deverão assinar o Termo de
Adesão à Política de Divulgação.
A Política de Divulgação visa (i) prestar informação completa aos acionistas da Companhia e aos investidores em
geral; (ii) garantir ampla e imediata divulgação de Ato ou Fato Relevante; (iii) possibilitar acesso equânime às
informações públicas sobre a Companhia aos acionistas da Companhia e aos investidores em geral; (iv) zelar pelo
sigilo de Ato ou Fato Relevante não divulgado; (iv) colaborar para a estabilidade e o desenvolvimento do mercado
de capitais brasileiro; e (v) consolidar práticas de boa governança corporativa na Companhia.
Para alcançar tais princípios e objetivos, a Política de Divulgação estabelece que cumpre ao Diretor de Relação
com Investidores da Companhia a responsabilidade primária pela comunicação e divulgação de ato ou fato
relevante, cabendo a ele (i) comunicar e divulgar o ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos negócios da
Companhia imediatamente após a sua ocorrência; (ii) realizar a divulgação de ato ou fato relevante de forma a
preceder ou ser realizado simultaneamente à veiculação por qualquer meio de comunicação, inclusive informação
à imprensa, ou em reuniões de entidades de classe, investidores, analistas ou com público selecionado, no País
ou no exterior; e (iii) avaliar a necessidade de solicitar, sempre simultaneamente, à B3 S/A – Brasil, Bolsa, Balcão
e, se for o caso, às outras bolsas de valores e entidades do mercado de balcão organizado em que os valores
mobiliários de emissão da Companhia sejam ou venham a ser admitidos à negociação, no País ou no exterior, pelo
tempo necessário à adequada disseminação da informação relevante, caso seja imperativo que a divulgação de
ato ou fato relevante ocorra durante o horário de negociação.
O ato ou fato relevante deverá ser divulgado por meio (i) da página na rede mundial de computadores de um
portal de notícias; (ii) da página na rede mundial de computadores da Companhia (ri.hermespardini.com.br), em
teor no mínimo idêntico àquele remetido à CVM e à bolsa de valores ou mercados de balcão organizado nas quais
os valores mobiliários de emissão da Companhia sejam admitidos à negociação; e (ii) do sistema de envio de
informações periódicas e eventuais da CVM (Sistema Empresas.Net). Não obstante a divulgação de ato ou fato
relevante pelos canais de comunicação supramencionados, qualquer ato ou fato relevante poderá ser também
publicado em jornais de grande circulação habitualmente utilizados pela Companhia.
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Consta da Política de Divulgação da Companhia lista exemplificativa de modalidades de ato ou fato relevante,
conforme Instrução CVM 358, sendo que os Destinatários devem observar que (i) a ocorrência de qualquer dessas
modalidades não se constitui necessariamente em um ato ou fato relevante, uma vez que essa ocorrência deve
ter a capacidade de influenciar de modo ponderável a decisão de negociação dos investidores em valores
mobiliários; e (ii) a lista é meramente exemplificativa, não esgotando ou limitando as possibilidades de ocorrência
e caracterização do ato ou fato relevante.
De acordo com a regulamentação da CVM aplicável e a Política de Divulgação da Companhia, é considerada uma
“Informação Relevante” qualquer decisão de eventual acionista controlador, deliberações de assembleia geral de
acionistas ou de órgão da administração da Companhia, ou quaisquer outros atos ou fatos políticos,
administrativos, técnicos, negociais, financeiros ou econômicos relacionados aos negócios da Companhia que
possam influenciar de modo ponderável (i) na cotação dos valores mobiliários de sua emissão ou a eles
referenciados; (ii) na decisão dos investidores de negociarem e/ou manterem tais ações ou quaisquer valores
mobiliários; (iii) na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes aos valores mobiliários
emitidos pela Companhia ou a ele referenciados.
Os Destinatários devem, ainda, guardar completo sigilo acerca de ato ou fato relevante sobre os negócios da
Companhia ainda não divulgados ao mercado, devendo dar a este difusão restrita, somente quando necessária
para o desenvolvimento desses negócios, sempre em caráter confidencial e de forma limitada de divulgação, nos
termos da Política de Divulgação da Companhia.
Quando se tratar de informação sigilosa ou potencialmente relevante, ainda não divulgada ao mercado, os
Destinatários devem obrigatoriamente, nos termos da Política de Divulgação:


reportá-las imediatamente ao Diretor de Relações com Investidores;



não discutir a informação confidencial na presença de terceiros que dela não tenham conhecimento,
ainda que se possa esperar que referido terceiro não possa intuir o significado da conversa;



não discutir a informação confidencial em conferências telefônicas nas quais não se possa ter certeza
de quem efetivamente esteja participando;



manter documentos de qualquer espécie referentes à informação confidencial, inclusive anotações
pessoais manuscritas, em cofre, armário ou arquivo fechado, ao qual tenha acesso apenas pessoas
autorizadas a conhecer a informação;



gerar documentos e arquivos eletrônicos referentes à informação confidencial sempre com proteção de
sistemas de senha;



circular internamente os documentos que contenham informação confidencial em envelopes lacrados,
os quais deverão ser sempre entregues diretamente ao respectivo destinatário;



não enviar documentos com informação confidencial por fac-símile, a não ser quando haja certeza de
que apenas pessoa autorizada a tomar conhecimento da informação terá acesso ao aparelho receptor;
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exigir de terceiro externo à Companhia que precise ter acesso à informação confidencial a assinatura de
um termo de confidencialidade, no qual deve ser especificada a natureza da informação e constar a
declaração de que o terceiro reconhece o seu caráter confidencial, comprometendo-se a não divulgá-la
a qualquer outra pessoa e a não negociar com Valores Mobiliários antes da divulgação da informação
ao mercado; e



comunicar imediatamente ao Diretor de Relações com Investidores sobre suspeita ou ocorrência de
vazamento dessas informações do seu círculo restrito e determinável.

De acordo com a Política de Divulgação, um ato ou fato relevante deve ser imediatamente divulgado, salvo
quando sua manutenção sob sigilo for indispensável para preservar os legítimos interesses da Companhia.
O ato ou fato relevante poderá, em caráter excepcional, não ser divulgado quando os acionistas controladores
e/ou os administradores da Companhia entenderem que sua divulgação colocará em risco seu interesse legítimo,
observando-se, adicionalmente, o que segue:


os acionistas controladores ou administradores que decidirem pela manutenção do sigilo em seu
benefício deverão cientificar imediata e formalmente o Diretor de Relações com Investidores da
Companhia do ato ou fato tido como relevante em estado sigiloso, dando conhecimento das
informações necessárias ao seu correto entendimento para que, por si só, sejam capazes de subsidiar
eventual divulgação nos termos da Instrução CVM 358;



o Diretor de Relações com Investidores da Companhia, ou ainda, os demais administradores ou
acionistas controladores da Companhia – estes dois últimos grupos, mediante comunicação simultânea
ao Diretor de Relações com Investidores da Companhia – poderão solicitar a apreciação da manutenção
de sigilo à CVM, desde que em envelope registrado, lacrado e com advertência de confidencialidade,
tendo como destinatário o Presidente da CVM; e



em quaisquer hipóteses de manutenção do sigilo de ato ou fato relevante, ou quando a situação escapar
ao controle dos Destinatários, o Diretor de Relações com Investidores da Companhia deve ser informado
imediatamente e este deverá adotar os procedimentos previstos no item acima ou divulgar
imediatamente o respectivo ato ou fato relevante, caso que não eximirá os acionistas controladores e
os administradores da Companhia de sua responsabilidade pela divulgação.

Os administradores da Companhia são obrigados a comunicar à Companhia, à CVM e à entidade de mercado nos
quais os valores mobiliários emitidos pela Companhia sejam admitidos à negociação, a quantidade, as
características e a forma de aquisição dos valores mobiliários de emissão da Companhia e de sociedades
controladas ou controladoras, desde que companhias abertas, de que sejam titulares. Devem, ainda, comunicar
os valores mobiliários emitidos por essas companhias que pertençam (i) ao cônjuge do qual não estejam
separados judicialmente; (ii) ao companheiro; (iii) a qualquer dependente incluído na declaração anual de imposto
sobre a renda; e (iv) a sociedades controladas direta ou indiretamente.
Todos os Destinatários da Política de Divulgação da Companhia são responsáveis por não divulgar ato ou fato
relevante de forma privilegiada, ainda que em reuniões, públicas ou restritas, devendo previamente à veiculação
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de ato ou fato relevante por qualquer meio de comunicação, inclusive informação à imprensa, ou em reuniões de
entidades de classe, investidores, analistas ou com público selecionado, no país ou no exterior, os Destinatários
deverão contatar e submeter o material objeto de exposição ou divulgação ao Diretor de Relações com
Investidores da Companhia, em caráter confidencial, o qual tomará as providências necessárias à divulgação
simultânea de informações, se for o caso.
Exceto pelo descrito acima, não há outras normas, regimentos ou procedimentos internos adotados pela
Companhia para assegurar que tais informações a serem divulgadas publicamente sejam recolhidas, processadas
e relatadas de maneira precisa e tempestiva.
A Política de Divulgação da Companhia pode ser acessada nos seguintes endereços: (i) sede da Companhia: na
cidade de Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais, na Rua Aimorés, 66, Funcionários, CEP 30140-070; e (ii)
internet: site da Companhia (ri.hermespardini.com.br); site da CVM (www.cvm.gov.br) e site da B3 S/A – Brasil,
Bolsa, Balcão (www.b3.com.br).
O portal de notícias utilizado pela Companhia para a divulgação de seus atos e fatos relevantes é
http://rededivulgacao.com.br.
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21.3 - Administradores Responsáveis Pela Implementação, Manutenção, Avaliação E
Fiscalização da Política de Divulgação de Informações
O administrador responsável pela implementação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação
de informações da Companhia é o Diretor de Relações com Investidores.
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21.4 - Outras Informações Relevantes

Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a esta Seção 21.
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