APRESENTAÇÃO
DE RESULTADOS
1T20

Destaques Operacionais no 1T20
•

Em linha com o planejamento estratégico apresentado no Pardini Investor Day 2019, a
Companhia já começou a entregar aos seus clientes parte dos benefícios e serviços oferecidos
pelos projetos implementados ao longo dos últimos dois anos

•

Como evidência, reportamos até a 1ª quinzena de março, um crescimento orgânico de 6,4% no
volume do segmento de Apoio, e conseguimos entregar no consolidado do trimestre um
crescimento de 1% no volume, a despeito do impacto sofrido durante os últimos 15 dias do 1T20

Medidas preventivas COVID-19:

•

Expansão do atendimento domiciliar – Pardini Digital Pra Você – para as praças de São Paulo
e Rio de Janeiro, que já apresentam crescimento significativo a partir de março

•

Expansão do modelo Apoio Total no L2L, ampliando o atendimento a hospitais e no número de
laboratórios atendidos

•

Manutenção de todas as nossas rotas logísticas com coletas diárias, frente ao cenário do
COVID-19, através da implementação do nosso novo modelo logístico, o JetLab
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Destaques Operacionais no 1T20 (Cont’)
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Destaques Operacionais no 1T20 (Cont’)
Outras medidas preventivas COVID-19 (Cont’):

•

Iniciamos, em março, a produção do exame RT-PCR para COVID-19, com
capacidade diária de até 2,5 mil testes (meta 5 mil/dia)

•
•
•
•
•

Oferta de outros testes tais como o sorológico IgM e IgG, com resultado em apenas 15 a 30 minutos
Reforço do caixa da Companhia, com captação de recursos financeiros no montante de R$200 milhões

Revisão de investimentos (CAPEX) para 2020
Início de tratativas de renegociações contratuais
Suspensão temporária das atividades de 50 unidades de atendimento, redirecionando parte dos colaboradores para outras

atividades, tal como o atendimento domiciliar. Neste momento todas as unidades já foram reabertas com horário de
funcionamento reduzido.

•

Elaboração de um plano de trabalho remoto, bem como estabelecemos a antecipação de férias e feriados, redução de
jornada e revisão da estrutura
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Destaques Operacionais no 1T20 (Cont’)

•

Desenvolvimento do teste de detecção do COVID-19, podendo alcançar um TAT de até 24hrs

•

Conclusão do Projeto Enterprise em 14 de abril de 2020, um marco na história da Medicina
Diagnóstica brasileira
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Destaques Operacionais no 1T20 (Cont’)
•

Em março lançamos uma nova plataforma digital para adequação da nossa operação à nova realidade que estamos

vivendo. Nesta plataforma, privilegiamos o atendimento a domicilio, com serviços importantes para a população, tais como:
- agendamento domiciliar para coleta de testes COVID
- agendamento para atendimento drive thru

- agendamento domiciliar para aplicação de vacinas
- tele consulta com médicos especialistas
- chat Bot para tirar dúvidas sobre COVID

•

Estes serviços podem ser acessados através do
endereço: exameemcasa.com.br

•

Foco em uma melhoria contínua, visto que o advento
do COVID-19 corrobora a necessidade de um caminho
com foco em boas experiências digitais e da cultura
de dados dentro da Companhia.
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Destaques Operacionais no 1T20 (Cont’)
•
•

Nosso modelo de negócios nos proporciona resiliência em momentos como este que estamos vivendo.
Atuamos através de 2 canais de coleta, o L2L e o PSC, onde oferecemos mais de 8 mil exames. Temos larga presença e
dispersão geográfica através do L2L, alcançando cerca de 2 mil cidades e 6 mil laboratórios, e no PSC atendemos cerca de
350 mil pacientes por mês em nossas 125 unidades localizadas em 4 Estados diferentes.

PSC

L2L
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Destaques Operacionais no 1T20 (Cont’)
•

Nova unidade no bairro Itaim na cidade de São Paulo
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Destaques Financeiros no 1T20

Receita Bruta (R$ MM)

Lab-to-Lab

PSC

Eliminações

Quantidade de clientes geradores de
receita

Volume de exames (MM) e Ticket Médio
(R$)

Volume de exames (MM)
Ticket Médio (R$)
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Destaques Financeiros no 1T20

Lucro Bruto (R$ MM) e Margem Bruta (%)

Lucro Bruto (R$ MM)
Margem Bruta (%)

Despesas Operacionais (R$ MM)

Despesas com Vendas, Gerais e
Administrativas

EBITDA Ajustado (R$ MM) e
Margem EBITDA (%)

EBITDA Ajustado (R$ MM)
Margem EBITDA (%)

Outras Receitas/Despesas
Operacionais
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Lucro Líquido

Taxa Efetiva IRPJ

34,3%

25,6%

18,4%

22,0%

19,0%

12,4%

Margem
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ROIC e Custo da Dívida
ROIC sem Ágio

ROIC com Ágio
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Dívida Líquida

Dívida Líquida / EBITDA

Dívida Líquida

Dívida Líquida / EBITDA LTM
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Plano de Ação COVID-19
Dividido em três eixos principais...

Eixo 3 –
Redimensionar
os custos e
despesas

... para cada cenário de stress

Eixo 1 – Garantir
posição de
liquidez da
empresa

Eixo 2 – Novas Fontes de
geração de receitas
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Plano de Ação COVID-19
Principais frentes

Eixo 1

Eixo 2

FC Investimento
(redução do CAPEX)

Receita Domicílio

FC Financiamento

Colchão de Liquidez

Testes Rápidos COVID-19

Exame COVID-19 para Apoio

Adequação de mão de obra
Eixo 3

Redução de custo variável

Redução de custo fixo

(férias coletivas, antecipação de
feriados, suspensão de contrato de
trabalho e revisão da estrutura)
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Plano de Ação COVID-19
Resultados

100% das ações propostas para
novas receitas já planejadas e
executadas
Observamos a partir da 2ª
semana de abril resultados
crescentes
Alcançamos 78% do
faturamento médio histórico
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Aviso e Contatos RI
Aviso
Declarações contidas neste documento relativas às perspectivas dos negócios, projeções de resultados operacionais e
financeiros e referências ao potencial de crescimento da Companhia constituem meras previsões e foram baseadas nas
expectativas e estimativas da Administração em relação ao desempenho futuro do Instituto Hermes Pardini. Embora a Companhia
acredite que tais previsões sejam baseadas em suposições razoáveis, ela não assegura que elas sejam alcançadas. As
expectativas e estimativas que baseiam as perspectivas futuras da Companhia dependem em grande parte do comportamento do
mercado, da situação econômica e política do Brasil, de regulamentações governamentais existentes e futuras e do desempenho
geral da economia mundial e, portanto, estão sujeitas a mudanças que fogem ao controle da Companhia e de sua Administração.

Contatos: Relações com Investidores

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

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

•

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

•

ROIC: Sigla em inglês para Return on Invested Capital;

•

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

•

LTM: Sigla em inglês para Last Twelve Months;

•

YoY: Sigla em inglês para Year over Year;

•

BPS: Sigla em inglês para Basis Points;

•

NPS: Sigla em inglês para Net Promoter Score.

•

ACSI: Sigla em inglês para American Customer Satisfaction Index.

18

