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Carta aos Investidores
Prezados Investidores,
Referente aos relatórios publicados recentemente
sobre o setor de Medicina Diagnóstica (MD) que
discorrem e analisam as operações atuais e
perspectivas futuras de desempenho dos negócios
do Instituto Hermes Pardini S.A. e até de outros
players, gostaríamos de considerar algumas
reflexões. Aproveitamos para atualizar o momento
do Pardini, tendo em vista que alguns analistas de
mercado podem não ter entendido a importância
da MD na cadeia de valor de saúde, ao divulgar as
nossas informações e de outros players do setor.
A nossa preocupação é que algumas análises de
mercado da MD, principalmente de grandes
corporações, têm colocado a Medicina Diagnóstica
em segundo plano. Estamos preocupados com o
conteúdo da informação e seu alcance, pois
algumas dessas casas, com seus milhares de
agentes e escritórios, são fontes para os acionistas
minoritários no Brasil. Muitas vezes, esses
acionistas recorrem a tais relatórios e orientações,
que podem não contemplar o contexto de forma
profunda e estruturada.
A primeira informação equivocada refere-se a
notícias que as Operadoras de Saúde (OSs) vão
pressionar a Medicina Diagnóstica, pois estão
perdendo valor.

A MD tem relação histórica e sustentável com as
operadoras, contribuindo com a Atenção Primária
no espectro de prevenção, por exemplo, com a
saúde materno-infantil e com a triagem neonatal. Já
na Atenção Secundária, outro exemplo concreto é o
monitoramento de doenças crônicas. O
acompanhamento laboratorial e de imagem,
associado à importante condução clínica, evita o
agravamento do paciente e a necessidade de
tratamentos mais complexos, caros e hospitalares.
Ou seja, na economia em saúde, seria o custo
evitável.
Outro aspecto relevante é a contribuição da área de
P&D, característica das grandes empresas de MD,
para criação de novos exames, principalmente nas
áreas de genética e genômica que abrem novas
possibilidades para a Medicina Personalizada,
direcionando a prevenção e o tratamento de forma
individualizada e eficaz. Mais uma vez, a MD
incorpora novas possibilidades de contribuir com
pacientes e OSs, direcionando, através do
diagnóstico, uma abordagem preventiva e
individualizada, obtendo mais precisão e
racionalidade no uso do recurso, terapias e
intervenções de alta complexidade.
Outra área de importância é a contribuição da MD
na Oncologia, realizando o diagnóstico
precocemente, favorecendo o tratamento e
viabilizando o uso de terapia droga-alvo com
exames de oncogenética. Nesses casos, a MD
possibilita também tratamentos individualizados,
ambulatorial e domiciliar, evitando, dessa maneira,
maiores custos hospitalares.

A Medicina Diagnóstica, portanto, tem uma
contribuição transformadora e sustentável para
pacientes, OS, empresas e todo o elo da cadeia de
valor.
A inflação médica histórica na MD é muito menor
do que em outros setores da saúde, além de
representar um dos menores gastos percentuais
das operadoras de forma global na assistência e
cobertura em saúde.
Outro ponto que causa dúvida é a constante
comparação da MD e recomendação/indicação de
compra para as ações de hospitais ou verticais que
fizeram o IPO recentemente, em detrimento da MD,
indicando de maneira equivocada que os primeiros
têm mais poder sobre as OS ou sobre empresas
clientes. Outras áreas estão sendo muito
pressionados pelos gastos relativamente altos das
operadoras, inflação médica e, no futuro, as
verticais serão pressionadas pela liberdade de
escolha e experiência assistencial do cliente e das
empresas.
As OSs já fazem seus reajustes anuais de tabela de
exames com a MD, sendo interessante que os
ajustes de preço seguem modelos mais sustentáveis
e de menor inflação médica setorial. Isto já
demonstra o custo benefício da MD em longo prazo,
ao contrário de alguns prospectos de analistas que
não traduzem de forma clara essa relação
sustentável. Entendemos que a relação entre OSs e
fornecedores de serviços é a de melhor utilização
dos recursos disponíveis para a melhor assistência –
e não a que mais gasta relativamente –
contribuindo, assim, para a sustentabilidade no
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sistema.

A MD posiciona-se estrategicamente de forma
condizente com menores gastos em saúde,
contribuindo com o custo evitável e a tendência de
desospitalização dos cuidados. Ponto esse que é
desconsiderado por algumas casas de análise que
não se atêm a divulgar essa informação.
Gostaríamos de ressaltar, principalmente aos
investidores estrangeiros, que no modelo de saúde
brasileiro os laboratórios e toda área de MD estão
inseridos no PIB de saúde municipal, onde está a
principal execução de saúde pública, que contrata
também os entes privados, sendo essa a primeira
opção para o diagnóstico na atenção primária e
secundária. Nesse contexto, no Brasil, o modelo é
mais sustentável do que em alguns países que
concentram assistência primária e secundária em
hospitais, derivando maior custo. Mostramos,
assim, a importante contribuição da MD no Brasil
para menor gasto em saúde pública e privada.

Aspectos relevantes do Grupo Pardini
O Pardini é um dos maiores grupos de
Infraestrutura em Diagnóstico por imagem do
Brasil, um negócio core e tradicional na nossa
empresa há muitos anos e que já no 4T20 retomou
patamares pré-pandemia – além de haver um
backlog na área, observa-se a retomada de volumes
nesse tipo de exame ainda na pandemia e potencial
de aumento no cuidado dos clientes e
acompanhamento pós-pandemia.

O Pardini tem uma história de sucesso nas suas
aquisições com integração rápida e racionalidade
nos valuations. Desde 2012, o Grupo realizou com
sucesso 12 aquisições que tanto expandiram o
posicionamento geográfico de atuação, quanto
trouxeram novas tecnologias e aumentaram o
alcance em portfólio de alta especialização,
mercado e escala de produção.
Outra tendência que precisa ser levada em
consideração é a reposição de preços dos exames
no L2L, diante do novo cenário pós-pandemia de
aumento da terceirização por parte dos clientes.
Houve aumento de exames especializados, como os
de Covid-19, e a mudança na dinâmica de
precificação, o que já nos primeiros meses de 2021
possibilitou um ambiente mais racional de preços
no L2L.
Adicionalmente, a mudança de legislação já ocorrida
em 2021 trouxe grande potencial para os exames
Toxicológicos Forense, que instituiu a
obrigatoriedade do exame periódico a cada 2.5
anos, e muitas vezes não é citada nos relatórios.
O Pardini tem a mais ampla infraestrutura de malha
logística entre os players de MD do país e, portanto,
um player muito apto a estabelecer contratos
vantajosos com eventuais grandes conglomerados
que possam surgir das fusões inerentes a um
mercado em consolidação.
Outro aspecto desconfortável é a ancoragem da
avaliação do Pardini em uma relativização feita por
casas de análise no histórico da estratégia e
resultados de outro player do mercado de MD. A
performance e a estratégia do Pardini não
dependem, de maneira alguma, dos resultados
desse outro grupo.

O Pardini segue sua própria estratégia, investiu em
infraestrutura de MD através do Projeto Enterprise,
uma automação de última geração e já está
preparado para crescer nos próximos 10 anos.
O Pardini atende todos seus parceiros do Brasil de
forma diferenciada com a maior e melhor
tecnologia atualmente disponível. É o que está na
essência e no propósito da Companhia. Em Goiânia
e RMBH, no segmento de PSC, temos um grande
market share em análises clínicas. Foi temerário um
analista do setor não identificar as características
singulares e estratégicas de cada empresa, mas
relativizá-las valorizando uma em detrimento da
outra.
O Pardini atende diretamente as principais
empresas de MG há mais de 50 anos. Não é porque
outros grupos entraram neste ramo recentemente
que nenhum outro laboratório atua dessa forma.
Analistas desconsideram a relação de nossos
laboratórios parceiros e do próprio Pardini pelo
Brasil com empresas, principalmente na saúde
ocupacional e forense. Ainda citam iniciativas de
inovação como diferencial de um sobre o outro,
sendo que é de conhecimento público que o Pardini
realiza atendimentos domiciliares há mais de 30
anos com extensa rede de atendimento em diversas
cidades. Em 2020, houve crescimento de mais de
185% nessa modalidade de atendimento.
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O negócio de atendimento domiciliar possui
diversos diferenciais, como marcação digital de
coleta, integração de sistemas de operação com OS,
acompanhamento dos colhedores em tempo real
via app, dentre outros.
Reais inovações como a criação da distribuidora de
insumos e a entrada no apoio hospitalar no Pardini
não foram citadas por analistas de mercado.
Os relatórios também não mencionam novas
frentes tecnológicas importantes do Pardini, como o
projeto para utilização de drones na logística, a
criação da Rede Astro de conexão digital de
patologistas em todo o Brasil e de iniciativas de
desenvolvimento científico, como a parceria com
grandes universidades como laboratório de
referência no estudo sobre os impactos da COVID19 no Brasil.
Finalmente, recomendamos que os investidores
analisem com muito critério as informações de MD
no setor de saúde de forma profunda e estruturada.

Citamos a seguir algumas das iniciativas recentes no
Pardini alinhadas com nossa visão de criar um
ecossistema de inovação:
•
Projeto para transporte de amostras via drone;
•
Autoatendimento digital integrado com
prescritor e OS – crescimento de 257% em
atendimento no PSC; exclusivo do Pardini há 2
anos;
•
Gestão Saúde – plataforma de soluções em
saúde para empresas;
•
Apoio Hospitalar (Medicina Personalizada e
Oncologia);
•
Criação da distribuidora de insumos, que já
nasceu com ecossistema de cerca de 6 mil
clientes;
•
Inteligência artificial aplicada aos negócios –
insumos, churn de clientes, preço flutuante, mix
de produtos, agenda inteligente, previsibilidade
COVID, protocolos inteligentes, rotas logísticas e
medicina personalizada;
•
Projeto Enterprise, com automação de última
geração, implantado e 100% operacional em
2020;
•
Guardian – automação COVID-19 para 20 mil
exames/dia;
•
Telemedicina – serviço de Telerradiologia
implantado há 6 anos, Telecardiologia com
métodos gráficos Mapa, Holter, ECG,
Teleneurologia com EEG e Polissonografia;

•

•

Modernização na Toxicologia com nova
tecnologia de produção e expansão de 300% na
capacidade instalada;
Criação recorrente de novos exames através do
P&D com portfólio de amplo espectro.

Atenciosamente,
Instituto Hermes Pardini S/A
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Recorde de
Processamento de
Exames

1
Principais
resultados do 1T21
Belo Horizonte, 17 de maio de
2021 – O Instituto Hermes
Pardini S.A. (“IHP”), uma das
maiores empresas de Medicina
Diagnóstica do Brasil, divulga
seus resultados operacionais e
financeiros referentes ao
período do primeiro trimestre do
ano (1T21). Exceto se indicado
de outra forma, as informações
deste documento estão
expressas em moeda corrente
nacional (em Reais). As
informações trimestrais
consolidadas da Companhia são
elaboradas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no
Brasil, baseadas na Lei das
Sociedades por Ações e nas
regulamentações da CVM, como
também de acordo com norma
internacional IAS 34 – Interim
Financial Reporting, emitida pelo
International Accounting
Standards Board – (IASB).

RECORDE

RECORDE
Volume de exames
32,5 milhões

Margem Bruta
28,7%

RECORDE

RECORDE

Receita Bruta
R$513,5 MM

EBITDA
R$106,4 MM

Lucro Líquido
R$50,1 MM

Margem Líquida
10,5%

RECORDE
Lucro Bruto
R$137,1 MM

Margem EBITDA
22,3%

ROIC sem ágio
34,7%

Fluxo de Caixa Operacional
R$85,7 MM
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2
Carta da
Administração

UNIDADES DE
ATENDIMENTO (PSC)

A seguir, apresentamos os
resultados do primeiro trimestre de
2021 do Grupo Pardini. Seguindo
uma tendência demonstrada nos
trimestres anteriores, a Companhia
vem batendo consecutivos recordes
financeiros e de produção,
consequência da relevância da
Medicina Diagnóstica para a cadeia
de saúde do Brasil.

No 1T21, foram realizados 32,5
milhões de testes, novo recorde
histórico de volumetria do
Pardini em um trimestre. Vale
destacar que os primeiros três
meses do ano são sazonalmente
mais fracos para a Medicina
Diagnóstica. Mesmo assim, os
resultados foram 32,8% maiores
que no ano anterior.

Nesses três primeiros meses de
2021, reforçando de maneira
consistente nosso papel
fundamental no controle e
diagnóstico epidemiológico com
qualidade e assertividade,
realizamos 1,1 milhão de testes
Covid-19, cerca de 10% acima do
4T20, novo recorde trimestral desse
tipo de exame.

Em nossas unidades de
atendimento PSC continuamos com
a retomada de nossa trajetória de
crescimento, otimizando a utilização
dos ativos disponíveis. No primeiro
trimestre do ano, período
tradicionalmente mais desafiador
em termos de volumetria, nosso
PSC obteve recordes de volume,
receita bruta, lucro bruto e EBITDA.

É sempre bom lembrar que por trás
dos números das companhias de
saúde, da qual o Grupo Pardini faz
parte, estão vidas. Isso exige
extrema responsabilidade por parte
de seus executivos. Nosso dever
está em garantir resultados de
ponta a ponta - da acurácia dos
exames realizados a cada paciente
ao retorno do investimento dos
nossos milhares de acionistas.

Cabe destacar que, ao longo do
trimestre, houve uma rampa de
crescimento em nossa volumetria
consolidada. Em janeiro,
crescemos dois dígitos; em
fevereiro, perto de 30%, e, em
março, próximo de 60%. Mesmo
desconsiderando os testes
relacionados à COVID-19,
obtivemos crescimento de 30%
em volume, dois dígitos em
janeiro e fevereiro e mais de 50%
em março. Isso demonstra a
forte curva de crescimento nas
operações centrais do Pardini,
mesmo em um ambiente de
pandemia com um certo avanço
do plano de imunização para um
maior contingente de pessoas
para o segundo trimestre.

Adicionalmente, na gestão dos
contratos com operadoras e planos
de saúde, fomos capazes de
estabelecer reajustes junto a
praticamente todos os players.
Também conseguimos extensão de
credenciamento com planos de
saúde nas praças de São Paulo, Rio
de Janeiro e Goiânia.

O volume total de exames no
trimestre cresceu 20,8% em relação
ao 1T20, tanto em análises clínicas
quanto em imagem, e ambos
cresceram dois dígitos. Imagem já
atingiu os patamares de 2019.
Mesmo quando desconsiderados os
exames relacionados à Covid-19, o
aumento foi de 15%. O crescimento
de dois dígitos foi apurado tanto em
análises clínicas quanto em exames
de imagem. Analisando-se mês a
mês, houve uma rampa constante
de expansão com janeiro crescendo
um dígito, fevereiro dois dígitos e
março mais de 50%, demonstrando,
assim, uma retomada generalizada
da performance nas unidades PSC e
uma tendência de alta volumetria.

A partir da gestão eficaz dos
indicadores de volume, preço e
SG&A, fomos capazes de
estabelecer recordes inéditos de
performance para um 1T em receita
bruta, lucro bruto, EBITDA, lucro
líquido e número de clientes (L2L).

Outro importante movimento
comercial foi a recomposição de
preços instituído no L2L no mês de
março, o que marca uma nova
dinâmica de repasse de preços no
mercado de apoio.
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Importante mencionar que mesmo
com a adição dos exames de Covid19 no portfólio de produtos, quando
comparamos o resultado contínuo
ex-Covid, nosso PSC obteve
crescimento de 15,6% no EBITDA e
manutenção do patamar de
margem, quando comparado ao
mesmo período do ano passado.
A multicanalidade já é uma
realidade no Pardini tanto de
agendamento quanto de
atendimento. No 1T21, para o
atendimento domiciliar realizamos
investimento em tecnologia,
proporcionando ao cliente uma
experiência 100% digital,
aumentando a receita em 240%
comparando com o mesmo período
de 2020. As interações via WhatsApp
cresceram 202%. Importante
destacar que aumentamos a taxa de
conversão (exames agendados) e
estamos investindo em tecnologia
para viabilizarmos o
autoatendimento. Nesse primeiro
trimestre, alcançamos retenção de
10% em Bots (robots), não
necessitando de atuação humana
para realizar o atendimento. O custo
de interação teve redução de 13%
no período.

Nos últimos meses, foi assinado
contrato de aluguel para
implantação de uma nova unidade
PSC em São Paulo, no bairro de
Moema, destinada a análises clínicas
e imagem leve. A inauguração está
prevista para setembro, reforçando,
ainda mais, a presença da marca no
mercado paulistano.

LAB-TO-LAB
No 1T21 do L2L, apresentamos
evolução em volumetria de 36% no
total de exames e cerca de 30% exCovid. A receita bruta cresceu
próximo de 60%. Mesmo se
desconsiderarmos os testes Covid, o
aumento foi de dois dígitos altos.
Houve redução de mais de 10%, em
relação ao ano anterior, no custo
unitário de produção ex-Covid. Isso
foi possível devido ao crescimento
de volume/mix, além do aumento de
preços nos testes reportados.
Como resultado, o EBITDA do L2L
dobrou no 1T21 quando comparado
ao mesmo período de 2020. Outro
importante movimento comercial foi
a recomposição de preços instituído
no L2L no mês de março, o que
marca uma nova dinâmica de
recuperação de preços no mercado
de apoio.

Nosso novo modelo de precificação
(preço flutuante), estruturado em
descontos escalonados
condicionados ao aumento no
volume dos clientes, no 1T21, contou
com a participação de mais de 17%
dos clientes.

Na constante busca pelo
aprimoramento do modelo de
negócio, as novas fontes de receita
do L2L (NTHs – Núcleos Técnicos
Hospitalares e a Pardis - Pardini
Distribuidora) já representaram no
1T21 cerca de 5% da receita bruta do
L2L (evolução de 41% na
distribuidora em relação ao 4T20).
Vale ressaltar que ambos os negócios
já superaram o breakeven point, ou
seja, apresentam rentabilidade
positiva apesar do curto espaço de
tempo desde sua criação. Já
possuímos dois NTHs em operação e
estamos em negociações avançadas
para mais uma parceria no
Norte/Nordeste nos próximos meses.

TOXICOLOGIA - EVENTO SUBSEQUENTE
Infraestrutura e tecnologia posicionam
o Grupo Pardini entre os maiores
players na realização de exames
toxicológicos de janela ampliada no
país. Além das unidades de
atendimento próprias, o exame pode
ser realizado em outros 5 mil
laboratórios espalhados por todo o
Brasil.

Em abril, o Departamento
Nacional de Trânsito (Denatran)
publicou alterações no Código de
Trânsito Brasileiro (CTB) com
mudanças no exame toxicológico
para motoristas com CNH C, D ou
E. Agora, os testes passam a ser
obrigatórios a cada 02 anos e 06
meses. Como consequência, no
Pardini, o volume desse teste
cresceu em 500%, comparando
com o volume das semanas
anteriores.
Como parte do planejamento de
expansão em toxicologia através
do aumento de market share, o
Pardini vai duplicar a capacidade
de processamento do exame para
dar conta da grande procura. Vale
destacar que essa possibilidade
só é possível porque a Toxicologia
Pardini conta com uma planta
produtiva própria, localizada no
Parque Tecnológico de Belo
Horizonte (BHTEC) e uma
tecnologia que permite o
escalonamento mais rápido desse
exame.
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O exame toxicológico com alto
grau de especialização realizado
pelo Pardini detecta drogas de
abuso em um período de tempo
ampliado. A Companhia tem um
método próprio para a realização
destes testes, sendo uma das
poucas empresas do Brasil
certificadas pelo Instituto
Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia (Inmetro)
e credenciadas pelo
Departamento Nacional de
Trânsito (Denatran).

DIGITAL / TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
O objetivo de estabelecer cada vez mais
uma relação digital direta com os
clientes e demais stakeholders está em
pleno curso no Pardini.
No 1T21 finalizamos a arquitetura do
Precision Care, nossa primeira
plataforma integrada de saúde. A
previsão de go live é no 3T21, já sendo
então aplicado a uma vertical de
negócios. A proposta é conectar todos
nossos stakeholders em um único
ambiente, trazendo produtos e serviços
digitais customizados, potencializando o
relacionamento com médicos
prescritores, operadoras de saúde,
hospitais, clínicas oncológicas,

empresas, indústria farmacêutica,
além do PSC e L2L. A plataforma
contará com um e-commerce,
centralizando as vendas on-line de
todo Grupo, além de um
marketplace para a Pardis
Distribuidora.
A expectativa do projeto é repetir o
case de sucesso do MyPardini 2.0,
ambiente digital responsável hoje
pelo relacionamento com os
clientes do Lab-to-Lab
Ainda em 2021 finalizaremos a
consolidação de nosso Laboratory
Information System, consolidação
dos sistemas legados de Goiás, Rio
de Janeiro e São Paulo para todas
as empresas do Grupo, trazendo
redução de custos, padronização de
processos e ganhos sinérgicos.
Implantaremos a
interoperabilidade total com novos
Laboratórios Conveniados no prazo
de 10 dias, através de barramentos,
APIs (Application Programming
Interface), Inteligência Artificial de
mnemônicos e máscaras de laudo
100% automatizada, trazendo
velocidade para as integrações
sistêmicas com nossos novos
clientes.

Desenvolvemos através de nosso
portal de relacionamento com o
Laboratório Conveniado
denominado MyPardini 2.0 o L2L
Conta Digital, onde seguimos com
o incremento de produtos e
serviços através de nossos sprints
semanais, sendo a última entrega
a possibilidade de abertura de
conta com o Pardini totalmente
digital, sem interferência física da
equipe comercial.

plataforma que também teve aumento na
receita de exames de Covid em 659%. No
mesmo período, o site do Hermes Pardini
registrou crescimento de 538% no custo do
tráfego orgânico. Outras estratégias foram
e estão sendo implementadas visando
aumentar a presença digital das marcas e a
experiência dos clientes nos canais digitais.
Dentre elas, um reposicionamento nas
redes sociais, diversas melhorias nos sites e
apps, além de contratações de ferramentas
de Martech.

Ainda no âmbito digital, destaca-se
a incorporação de novas
estratégias de Marketing Digital e
a chegada de novos profissionais e
parceiros. A estrutura tem o
objetivo claro de potencializar o
reconhecimento da marca no
ambiente digital e aumentar a
receita do Grupo, dando
sequência a uma série de
iniciativas e implantações
tecnológicas que vêm sendo
desenvolvidas nos últimos cinco
anos pela Companhia.

Como podem ter percebido, o Grupo
Pardini vem consolidando sua presença
nacional multimercado de alta
especialização, tendo a tecnologia, a
logística e a experiência do cliente como
grandes aliadas. Os resultados
apresentados no 1T21 demonstram a
solidez da nossa estratégia. É assim que
seguiremos, garantindo resultados de
ponta a ponta.

Os primeiros resultados já foram
percebidos. No mês de março,
houve aumento de 199% em
relação a fevereiro nas vendas de
Vacinas no e-commerce,

Por fim, vale registrar o empenho e
profissionalismo de nossos colaboradores
na atuação durante a pandemia. A todos,
nosso muito obrigado.
Roberto Santoro Meirelles
Diretor Presidente
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Volume de exames (milhões) e ticket médio (R$/exame)

3.1
Volume de Exames
e Ticket Médio
O volume de exames apresentou
crescimento de 32,8% no 1T21
quando comparado com o 1T20. O
volume processado durante o
1T21, no total de 32,5 milhões de
exames, foi um novo recorde
histórico para a nossa Companhia.
No canal de coleta L2L, durante
todo o trimestre apresentamos
crescimento na volumetria ex
COVID-19 quando comparado com
o 1T20. Esse movimento está
atrelado à expansão da nossa base
de clientes e ao aumento de share
of wallet, influenciado pelo maior
nível de terceirização de exames
no mercado do L2L.

RECORDE

3
Demonstração
de Resultados
do Exercício

Volume de exames, excluindo as transações intercompany.

No canal de coleta PSC,
apresentamos crescimento de
volumetria ex COVID-19 em todas
as praças de atuação. O
crescimento veio tanto de
análises clínicas quanto imagem.
Importante ressaltar que a praça
de São Paulo apresentou um
crescimento consistente durante

todo o período, decorrente do
trabalho de diagnóstico da COVID19 que temos feito nesta praça
desde o início da pandemia,
reforçando nossa marca e nossos
valores. Nas praças maduras,
como MG e GO, o crescimento em
análises clínicas ex COVID-19
também foi de suma importância
para a retomada do crescimento
em análises clínicas para o PSC
como um todo.

O aumento de 16,8% no ticket
médio é decorrente,
principalmente, do aumento
no volume de exames COVID19, os quais possuem um
ticket bastante superior à
média dos exames realizados
pela Companhia.
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Receita Bruta (R$/MM)

3.2
Receita Bruta
A receita bruta continuou
apresentando forte recuperação
no 1T21. Nossa atuação nacional
por meio do L2L e em diversas
praças no PSC foi de suma
importância para esta
recuperação. Como consequência,
apresentamos crescimento de
55,0% na receita bruta do 1T21 em
comparação com o mesmo
período do ano anterior. Este
crescimento veio de ambos canais
de coleta, tanto PSC quanto L2L.

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

No PSC, apresentamos crescimento
da receita ex COVID-19 quando
comparado com o mesmo período
do ano anterior. Este crescimento
veio em todas as praças de atuação.
Na praça de SP, tivemos importante
crescimento tanto em imagem
quanto análises clínicas (ex COVID19). Já nas praças maduras de MG e

GO, o crescimento, principalmente
em análises clínicas, contribuiu
significativamente para a
expansão da receita bruta do PSC
como um todo.
Observamos forte expansão no
faturamento do L2L no 1T21, por
conta (i) da oferta dos exames da
família COVID-19 para toda a

nossa base de clientes, (ii)
aumento da base de clientes e (iii)
melhoria no nível de atendimento
e qualidade na entrega do serviço,
resultando em uma retomada de
exames de análises clínicas já
superior ao apresentado no 1T21,
mesmo desconsiderando os
exames COVID-19.
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3.3
Lucro Bruto
Número de clientes
(Geradores de receita no período)

Receita bruta por loja (R$ Mil)

Considera somente clientes Lab-to-Lab da
marca Hermes Pardini

Receita bruta no período / número de lojas
geradoras de receita no período.

Continuamos apresentando crescimento no
número de clientes, mesmo em um cenário de
pandemia global que estamos vivenciando. No
1T21, tivemos crescimento de 4,6% quando
comparado com o 1T20, refletindo a eficiência do
planejamento comercial da Companhia.

No 1T21, a receita bruta por loja (PSC) apresentou
aumento de 48,9% em comparação com o 1T20,
atingindo R$1.788,0 mil, como resultado (i) da queda
da receita a partir de março de 2020, oferecendo
uma base comparativa menor, (ii) receita do COVID19 no 1T21, e (iii) retomada da receita recorrente em
todas as praças de atuação.
No 1T21, a Companhia inaugurou duas unidades
em Belo Horizonte. Com isso, ao final do 1T21, a
Companhia possuía 126 unidades, duas unidades a
mais que no 1T20.

Lucro bruto (R$ MM)
e margem bruta (%)

O lucro bruto apresentou crescimento de 79,0% no
1T21 quando comparado ao 1T20, impactado
tanto pelos exames COVID-19 processados pela
Companhia durante o 1T21 quanto pela retomada
da receita recorrente. Importante ressaltar
também que, a partir da segunda quinzena de
março de 2020, o lucro bruto da Companhia
sofreu os impactos do início da pandemia de
COVID-19, oferecendo uma base comparativa
menor. A margem bruta no 1T21 apresentou
aumento de 387 bps quando comparado com o
1T20.
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Manutenção da
rentabilidade
mesmo
durante a
pandemia

3.4
EBITDA

Rrde

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

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

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

O EBITDA atingiu R$106,4 milhões no
1T21, apresentando aumento de 110,6%
em relação ao 1T20. A margem EBITDA,
por sua vez, atingiu 22,3% no 1T21, ante
16,4% no 1T20. Este aumento de margem
se deve, principalmente, pela (i)
alavancagem operacional da Companhia,
(ii) retomada gradual dos exames ex
COVID-19, e (iii) base comparativa menor
no 1T20 devido ao início do impacto da
pandemia de COVID-19 a partir da
segunda quinzena de março de 2020.

1T21
50,1
8,9
27,6
19,7
106,4
22,3%

Variação
217,8%
5,8%
14,7%
786,6%
110,6%
+ 589 bps

As despesas operacionais (com vendas,
gerais e administrativas e outras), como
percentual da receita líquida, apresentou
redução de 16,3% no 1T20 para 12,2% no
1T21, em função do crescimento de nosso
faturamento com controle eficaz dos
recursos e gastos da Companhia.
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3.5
Lucro líquido

Rrde
Lucro líquido (R$ MM) e margem (%)

O lucro líquido atingiu R$50,1 milhões no 1T21, apresentando aumento de 217,8% quando comparado com o 1T20. A margem
líquida foi de 10,5% no 1T21, aumento de 538 bps. A nossa alíquota efetiva de IR/CSLL foi de 28,2% no 1T21, sendo de 12,4% no
1T20.
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4
Endividamento e Fluxo de Caixa
4.1
Endividamento
R$ MM
Dívida Financeira Bruta
Caixa e equivalentes de caixa*
Dívida Financeira Líquida

1T20
232,8
118,7
114,1

1T21
429,7
305,1
124,5

Variação
84,6%
157,0%
9,2%

Dívida Financeira Líquida / EBITDA LTM
EBITDA LTM / Resultado Financeiro Líquido LTM

0,4x
9,9

0,3x
9,5

-6,8%
-3,7%

Baixa
alavancagem

*Inclui aplicações financeiras

No encerramento do 1T21, a Companhia apresentou dívida
financeira líquida de R$124,5 milhões, representando um grau de
alavancagem (Dívida Líquida / EBITDA LTM) de 0,3x.

A operação de debênture realizada
em dezembro de 2018 (R$210
milhões de valor de principal) e os
empréstimos obtidos em abril de
2020 para o enfrentamento da
pandemia representavam,
conjuntamente, 98,1% da dívida
financeira bruta total da Companhia
no encerramento do 1T21, fazendo
com que 98,5% da dívida financeira
bruta total estejam indexadas à taxa
CDI.

O gráfico abaixo mostra o
cronograma de amortização dos
saldos de empréstimos e
financiamentos no
encerramento do 1T21.

Cronograma de amortização da Dívida Financeira (R$ MM)
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Recorde

Conversão de
caixa de 79,6%
no 1T21

4.2
Fluxo de Caixa Livre
R$ MM
EBITDA (A)

2017
247,4

2018
239,8

2019
334,6

2020
304,7

1T20
50,5

1T21
106,4

Variação
110,6%

Itens que não afetam o caixa / Não recorrentes

15,1

(0,4)

1,1

20,2

1,2

6,2

431,2%

∆ Capital de Giro:
IR/CSLL, Juros sobre empréstimos e financiamentos e Outros Pagos

(59,2)
(61,8)

(35,1)
(37,9)

(45,9)
(28,2)

(59,8)
(27,5)

(7,3)
(2,8)

(15,3)
(11,6)

-108,8%
-312,1%

Fluxo de Caixa Operacional (B)

141,6

166,4

261,6

237,7

41,6

85,7

106,3%

Atividades de Investimento:
Aquisição de investimentos, ativos imobilizados e outros
Demais atividades de investimento

(35,3)
(35,3)
0,0

(57,0)
(57,0)
0,0

(95,2)
(95,2)
0,0

(203,1)
(68,9)
(134,2)

(20,1)
(20,1)
0,0

91,9
(9,8)
101,7

557,3%
51,1%
n.m.

Fluxo de Caixa Livre antes de Aquisição Societária

106,3

109,4

166,5

34,5

21,5

177,6

727,3%

Aquisição Participação Societária

(76,8)

(27,9)

(61,0)

(64,8)

(16,9)

(10,0)

40,6%

Fluxo de Caixa Livre

29,5

81,6

105,4

(30,3)

4,6

167,6

3565,4%

5,9
(255,9)
261,8

(100,8)
(42,7)
(58,2)

(116,5)
(60,2)
(56,4)

33,1
(38,3)
71,4

(15,3)
0,0
(15,3)

(37,9)
0,0
(37,9)

-147,3%
n.m.
-147,3%

Variação no caixa e equivalentes de caixa

35,5

(19,3)

(11,1)

2,8

(10,8)

129,7

1305,6%

Conversão (caixa operacional/EBITDA ajustado) - (B/A)

57,2%

69,4%

78,2%

78,0%

82,3%

80,6%

-168 bps

Atividades de Financiamento:
Distribuição de Dividendos e JCP
Demais atividades de financiamento
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5
ROIC – Retorno sobre o Capital Investido

Recorde

O ROIC excluindo ágio foi de 34,7% no 1T21:

Recuperação
do ROIC no
4T20 e 1T21

Consolidado (R$ MM)
EBIT LTM
Alíquota Efetiva LTM
NOPAT [EBIT LTM x (1 - Alíquota Efetiva LTM)]
Capital Investido Médio
ROIC sem ágio
ROIC com ágio

1T20
216,4
21,7%
169,5
531,5
31,9%
16,9%

2T20
161,6
22,8%
124,8
537,1
23,2%
12,3%

3T20
184,7
21,2%
145,6
545,1
26,7%
14,2%

4T20
200,3
22,3%
155,7
550,3
28,3%
15,1%

1T21
252,6
25,0%
189,4
545,9
34,7%
18,5%

Os gráficos abaixo
demonstram o “spread”
entre o ROIC (com e sem
ágio) e o custo da dívida
após impostos,
considerando uma
alíquota de 34,0%:
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Instituto Hermes Pardini S.A.
Balanço Patrimonial
Em milhares de reais

Consolidado
Ativos

31/03/2021

31/12/2020

Ativos Circulantes
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Contas a receber de clientes
Estoques
Impostos a recuperar
Aplicações financeiras vinculadas
Outros ativos circulantes

261.982
43.130
412.102
57.829
43.671
20.001
22.326

132.306
144.835
391.678
68.392
43.620
25.060
23.016

Total dos ativos circulantes

861.041

828.907

Ativos não circulantes
Realizável a longo prazo:
Contas a receber de clientes
Depósitos judiciais
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Aplicações financeiras vinculadas
Outros ativos não circulantes

1.273
2.151
22.673
16.425
7.601

2.168
1.990
23.254
16.481
8.513

Total do realizável a longo prazo

50.123

52.406

Imobilizado
Intangível
Direito de Uso

260.466
557.715
257.300

271.010
556.390
260.549

Consolidado
Passivos e patrimônio líquido

Total dos ativos

1.125.604

1.986.645

31/12/2020

Passivos Circulantes
Fornecedores
Obrigações fiscais, sociais e trabalhistas
Arrendamentos
Debêntures, empréstimos e financiamentos
Parcelamentos tributários
Juros sobre capital próprio e dividendos a pagar
Obrigações por compra de investimentos
Outros passivos circulantes

238.372
75.142
42.217
110.818
7.959
8.456
24.009
9.010

234.655
76.258
41.282
110.999
8.070
0
43.991
11.657

Total dos passivos circulantes

515.983

526.912

Passivos não circulantes
Arrendamentos
Debêntures, empréstimos e financiamentos
Parcelamentos tributários
Provisão para riscos
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Obrigações por compra de investimentos
Outros passivos não circulantes

230.681
318.843
21.977
20.816
60.910
60.144
1.004

233.405
317.770
23.589
20.734
55.557
55.678
1.186

Total dos passivos não circulantes

714.375

707.919

1.230.358

1.234.831

Patrimônio Líquido
Capital social
Gastos com emissão de ações
Ações em tesouraria
Reservas de capital
Ajustes de avaliação patrimonial
Reserva de lucros
Lucros acumulados

425.457
-8.913
-93.624
53.948
-29.748
366.349
41.801

425.457
-8.913
-73.830
53.948
-29.631
366.349
0

Patrimônio líquido dos acionistas da controladora

755.270

733.380

1.017

1.051

756.287

734.431

1.986.645

1.969.262

Total dos passivos
Total dos ativos não circulantes

31/03/2021

1.140.355

1.969.262

Participação dos acionistas não controladores
Total do patrimônio líquido
Total dos passivos e patrimônio líquido
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Instituto Hermes Pardini S.A.
Demonstração do resultado - período de três meses findos em 31 de março
Em milhares de reais

Consolidado
1T21
1T20
Receita líquida de prestação de serviços

477.495

308.337

Custo dos serviços prestados

-340.404

-231.732

Lucro Bruto

137.091

76.605

Receitas (despesas) operacionais
Com vendas
Gerais, administrativas e outras
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas

-28.059
-23.251
-7.022

-22.264
-26.380
-1.516

Resultado antes das receitas e despesas financeiras

78.759

26.445

Resultado Financeiro
Receitas Financeiras
Despesas Financeiras
Variação cambial, líquida

3.546
-12.545
56

4.461
-10.764
-2.153

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social

69.816

17.989

Imposto de renda e contribuição social
Corrente
Diferido

-13.776
-5.934

-1.905
-318

-19.710

-2.223

Lucro líquido do período

50.106

15.766

Lucro líquido atribuível a:
Acionistas da controladora
Participações não controladoras

50.057
49

15.753
13

50.106

15.766
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Instituto Hermes Pardini S.A.
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Em milhares de reais

Reservas de
capital

Capital social

Subscrito

Gastos com
emissão de
ações

Saldos em 31 de dezembro de 2019
Lucro líquido do período
Realização do custo atribuído por depreciação
Plano de incentivo baseado em ações
Juros sobre capital próprio
Saldos em 31 de março de 2020

336.074

-8.913

336.074

-8.913

-14.074

53.948

39.287

Saldos em 31 de dezembro de 2020
Lucro líquido do período
Realização do custo atribuído por depreciação
Recompra de ações
Dividendos
Juros sobre capital próprio

425.457

-8.913

-73.830

53.948

45.613

Saldos em 31 de março de 2021

425.457

Ações em
tesouraria

Reserva
especial de
ágio

Reserva
Legal

Retenção
de lucros

Ajustes de
avaliação
patrimonial

-19.200

52.587

39.287

324.554

-29.162

5.126

Lucros
acumulados

-117

15.753
117

324.554

-29.279

-9.293
6.577

320.736

-29.631

1.361

-117

50.057
117

-19.794

-8.913

-93.624

Patrimônio
líquido dos
acionistas da
controladora

Participação
dos acionistas
não
controladores

695.227
15.753

1.229
13

6.487
-9.293
708.174

1.242

696.456
15.766
0
6.487
-9.293
709.416

733.380
50.057

1.051
49

734.431
50.106

-83

-19.794
-83
-8.373

1.017

756.287

-19.794

53.948

45.613

320.736

-29.748

-8.373

-8.373

41.801

755.270

Patrimônio
líquido
consolidado
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Instituto Hermes Pardini S.A.
Demonstração dos fluxos de caixa - período de três meses findos em 31 de março
Em milhares de reais

Consolidado

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
Depreciações e amortizações
Baixa de ativos imobilizado, intangível e arrendamentos
Despesas de juros de empréstimos, financiamentos, parcelamentos, mútuos e arrendamentos
Provisão (reversão) de riscos tributários, cíveis e trabalhistas
Atualização de passivos por compra de investimentos
Resultados com instrumentos financeiros e derivativos
Descontos em refinanciamento de parcelamento e empréstimos
Despesas com plano de ações
Prêmio e custo de captação debêntures
Dívidas recuperadas na aquisição de investimentos

1T21

1T20

50.106

15.766

19.710
1.591
4.248
27.616
-767
9.933
300
-234
-267
-17
608
69
-279

2.223
-8
1.156
24.070
793
7.842
590
851
-2.441
0
793
69
-14

112.617

51.690

Variação nos ativos e passivos operacionais:
Contas a receber de clientes
Estoques
Impostos a recuperar
Outros ativos
Depósitos judiciais
Fornecedores
Obrigações fiscais, sociais e trabalhistas
Outros passivos

-17.533
10.563
-51
1.132
-161
481
-6.860
-2.829

5.985
-10.678
-4.656
1.665
-228
-4.936
723
4.816

Caixa gerado pelas atividades operacionais

97.359

44.381

Outros fluxos de caixa das atividades operacionais:
Pagamento de juros de empréstimos, financiamentos, parcelamentos, mútuos e arrendamentos
Pagamento de riscos fiscais, trabalhistas e cíveis
Imposto de renda e contribuição social pagos durante o período

-3.376
-218
-8.032

-2.261
-173
-387

Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais

85.733

41.560

Fluxo de caixa das atividades de investimento:
Liquidação de obrigações por compra de investimentos
Pagamento de juros por obrigação por compra de investimento
Aquisição de imobilizado e intangível
Aplicações financeiras
Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimento

-9.023
-1.008
-9.827
101.705
81.847

-16.032
-866
-20.090
0
-36.988

-19.794

0

-2.708

-2.777

-922

-1.105

-14.480
-37.904

-11.446
-15.328

129.676

-10.756

Caixa e equivalentes de caixa no início do período
Caixa e equivalentes de caixa no final do período

132.306
261.982

129.469
118.713

Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa

129.676

-10.756

Fluxo de caixa das atividades de financiamento:
Compra/alienação de ações em tesouraria
Empréstimos e financiamentos:
- Amortizações
Parcelamentos:
- Amortizações
Arrendamentos:
- Amortizações
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento
Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa
Variação no caixa e equivalentes de caixa
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