APRESENTAÇÃO
DE RESULTADOS
3T20
As informações relativas ao mês de outubro são preliminares e não auditadas

Destaques Operacionais no 3T20
•
•

O 3T20 foi o melhor trimestre de nossa história.
Em setembro, tivemos recorde no processamento de volume de exames na Companhia, sem nenhuma perda de qualidade,
graças ao Projeto Enterprise.

•

Processamos mais de 827 mil exames COVID-19 no trimestre, totalizando mais de 1,2 milhão desde o início da pandemia,
colocando o Grupo Pardini como importante aliado no combate e controle da pandemia.
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Destaques Operacionais no 3T20 (Cont’)
•

Nosso plano de ação para o COVID-19, baseado em 3 eixos , estabelecido desde o início da pandemia, se

demonstrou acertado: (i) fomos capazes de manter a posição de liquidez da Companhia, (ii) conseguimos garantir
novas receitas, e (iii) realizamos redução de custos e despesas, muitos deles de forma permanente.

Eixo 1

Garantir posição de liquidez

Eixo 2

Novas fontes de geração de
receita

Eixo 3

Redimensionar custos e
despesas
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Destaques Operacionais no 3T20 (Cont’)
PSC

•

Evolução consistente nos exames de análises clínicas
nas praças de SP e RJ durante todo o trimestre, mesmo

Nova Unidade CMNG – Rio de Janeiro

desconsiderando a receita vinda dos exames COVID-19.

•
•

Crescimento do atendimento domiciliar.
Crescimento da receita análises clínicas ex COVID-19 em
setembro nas praças de MG e GO.

•
•

Inauguração nova unidade no RJ.
Exames de imagem já próximos ao do mesmo período do
ano anterior.
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Destaques Operacionais no 3T20 (Cont’)
L2L

•
•
•

Amplitude e dispersão geográfica.

Receita do 3T20 a 94% do 3T19, ex COVID-19.
Redução significativa nos custos de produção dos
exames toxicológicos, com nacionalização de 99% da
produção, que irá perdurar mesmo após o período da
pandemia.

•

Início do primeiro NTH (Núcleo Técnico Hospitalar) em
Belo Horizonte/MG.

•

+2

mil

cidades

Previsão de conclusão NTH: janeiro de 2021.
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Destaques Operacionais no 3T20 (Cont’)
Premiações

•

Nosso projeto “Experiência do Cliente Lab-to-Lab” foi
reconhecido no primeiro lugar do ranking de saúde no prêmio
realizado pela IT Mídia em parceria com a PwC.

•

A Companhia saltou de 3º para 2º no ranking Serviços
Médicos, do Ranking Valor Inovação.

•

O Grupo Pardini figurou na lista das 100 empresas líderes
em open innovation no Brasil, elaborada pela 100 Open
Startups, que é uma plataforma que conecta startups a
grandes empresas. Foram mais de 1.600 empresas
avaliadas.

•

Estivemos presentes no Top of Mind de Minas Gerais 2020,
no TOP 3 das empresas “Mais lembradas pelos mineiros na
capital do estado”, e recebemos, ainda, a premiação de
“Excelência” no âmbito dos Laboratórios de Análises
Clínicas.
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Destaques Operacionais no 3T20 (Cont’)

Pra Você Corporate

Conta Digital Lab-to-Lab

Destaques Operacionais no 3T20 (Cont’)
•
•
•
•
•
•

Nossas ações logo no início da pandemia se mostraram acertadas.
Recorde de receita bruta, R$480,1 milhões.
Recorde de volumes, de 28,8 milhões. Novo recorde em outubro.

Recorde EBITDA: R$115,7 milhões.
ROIC de 26,7%, crescimento de 348 bps em relação ao 2T20.
Pagamento de R$8,0 milhões de Juros sobre o Capital Próprio em dezembro de 2020.
Receita Bruta
R$480,1 MM

EBITDA
R$115,7 MM

Lucro Líquido
R$60,4 MM

Fluxo de Caixa Operacional

Margem Bruta
29,5%

Margem EBITDA
25,8%

Margem Líquida
13,5%

ROIC sem ágio
26,7%

R$ 80,8 MM

Volume de exames
28,8 milhões
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Destaques Operacionais no 3T20 (Cont’)
Novas Iniciativas

•
•

Entrada em hospitais

Toxicologia

•

“Nova Lei do Trânsito” trouxe
visibilidade

Criação distribuidora de

Atendimento Domiciliar

positiva

para

o

cenário de exames toxicológicos

materiais laboratoriais

•

Mudança

do

produtivo,

com

significativa

no

•
•

Crescimento de 249% no 3T20
Ex COVID-19, crescimento de
107%

processo
redução

custo

de

produção
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Destaques Operacionais no 3T20 (Cont’)
•
•
•

Realização de mais de 1,2 milhões de exames COVID-19 até setembro de 2020, sendo 827 mil no 3T20.
717 mil RT-PCR e 488 mil sorológico.
Controle eficiente de inadimplência e glosas, mesmo em um cenário econômico desafiador.

Inadimplência

0,9% da
receita
líquida LTM

Glosas

0,2% da
receita bruta
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Aviso e Contatos RI
Aviso
Declarações contidas neste documento relativas às perspectivas dos negócios, projeções de resultados operacionais e
financeiros e referências ao potencial de crescimento da Companhia constituem meras previsões e foram baseadas nas
expectativas e estimativas da Administração em relação ao desempenho futuro do Instituto Hermes Pardini. Embora a Companhia
acredite que tais previsões sejam baseadas em suposições razoáveis, ela não assegura que elas sejam alcançadas. As
expectativas e estimativas que baseiam as perspectivas futuras da Companhia dependem em grande parte do comportamento do
mercado, da situação econômica e política do Brasil, de regulamentações governamentais existentes e futuras e do desempenho
geral da economia mundial e, portanto, estão sujeitas a mudanças que fogem ao controle da Companhia e de sua Administração.
Os dados referentes ao mês de outubro de 2020 são preliminares e não foram auditados

Contatos: Relações com Investidores

e-mail: ri@grupopardini.com.br
site: www.grupopardini.com.br/ri
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Glossário
•

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

•

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

•

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

•

ROIC: Sigla em inglês para Return On Invested Capital

•

YoY: Sigla em inglês para Year over Year;
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