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Recorde de
Processamento de
Exames e Receita
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Principais
resultados do 2021
Belo Horizonte, 10 de fevereiro
de 2022 – 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 quarto trimestre do
ano (4T21) e do exercício de
2021. Exceto se indicado de
outra forma, as informações
deste documento estão
expressas em moeda corrente
nacional (em Reais). As
informações 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
140,0 milhões

RECORDE
Receita Bruta
R$2.140,6 MM

Margem bruta
31,0%

RECORDE
EBITDA
R$478,5 MM

Margem Líquida
10,8%

RECORDE

RECORDE
Lucro Bruto
R$615,7 MM

Lucro Líquido
R$214,0 MM

Margem EBITDA
24,1%

Fluxo de Caixa Operacional
R$443,1 MM
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1
Principais
resultados do 4T21
Belo Horizonte, 10 de fevereiro
de 2022 – 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 quarto trimestre do
ano (4T21) e do exercício de
2021. Exceto se indicado de
outra forma, as informações
deste documento estão
expressas em moeda corrente
nacional (em Reais). As
informações 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).

Volume de exames
35,9 milhões
Receita Bruta
R$517,7 MM

Lucro Bruto
R$133,0 MM

Margem bruta
27,7%

Lucro Líquido
R$40,3 MM

EBITDA
R$99,6 MM

Margem Líquida
8,4%

Margem EBITDA
20,7%

ROIC sem ágio
45,9%

Fluxo de Caixa Operacional
R$137,2 MM
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2 Carta da Administração
A seguir, apresentamos os resultados
do quarto trimestre e também do
exercício de 2021 do Grupo Pardini.
O ano de 2021 ficou marcado ainda pela
pandemia da covid-19, com mais
desafios, incluindo uma forte segunda
onda de contaminação e incertezas. No
entanto, mesmo nesse ambiente
indeterminado, seguimos trabalhando
para impulsionar os resultados da
Companhia. A dedicação na execução
do planejamento e o foco em resultados
trouxeram recordes históricos em 2021
em volumetria, receita, lucro bruto,
EBITDA, lucro líquido, geração de caixa
operacional e número de clientes do
L2L.

O volume de exames apresentou
crescimento de 12,7% no 4T21 quando
comparado com o 4T20 e excluindo
COVID foi 25,2%. O volume processado
durante 2021, no total de 140 milhões
de exames, foi um novo recorde
histórico para a nossa Companhia.

Já em 2021, houve crescimento de 57%
no EBITDA nominal da Companhia,
principalmente pelo incremento de
volume e consequente diluição de
custos e despesas.

Mesmo quando excluímos os exames
COVID, em 2021 houve crescimento de
35,7%. Esse crescimento só foi possível
graças aos investimentos realizados no
projeto Enterprise, que transformou o
modo como a Companhia realiza suas
análises.

No 4T21 no PSC, apresentamos
crescimento de 7,4% na receita bruta total
comparada com o mesmo período do ano
passado. Se desconsiderados os exames
de COVID-19, o crescimento foi de 27,8%.
Ao compararmos o 4T21com o 4T19
(período pré pandemia) houve
crescimento de 53,9% na receita bruta
total do PSC, e excluindo-se os exames de
COVID-19, o crescimento foi de 32,4%.

Como já vinha ocorrendo ao longo do
ano, no canal de coleta L2L, tivemos
A receita bruta no 4T21, atingiu R$517,7 crescimento tanto nos exames de baixa
milhões, estável em relação ao 4T20. O
complexidade quanto nos
menor volume de COVID no período foi especializados, como a medicina
compensado, em grande parte, pelo PSC personalizada e toxicologia. O apoio
que incorporou as 04 novas aquisições
hospitalar, a Pardis distribuidora e os
em 2021, visto que o L2L teve retração
exames COVID-19 também contribuíram
de receita advinda principalmente do
para o crescimento.
menor volume de COVID no período.
O EBITDA atingiu R$99,6 milhões no
Considerando-se os 12 meses de 2021,
4T21, apresentando retração de 4,0%
houve crescimento de 33,5% na receita
em relação ao 4T20. A margem EBITDA,
bruta consolidada total. Excluindo-se os por sua vez, atingiu 20,7% no 4T21, ante
exames COVID, o crescimento foi de
21,6% no 4T20. A retração de margem
38,1%, refletindo assim a retomada de
se deve, principalmente, pela redução
todas as famílias de exames e também a da participação dos exames COVID no
incorporação das aquisições PSC que
mix e os efeitos já mencionados no
ocorreram em 2021.
lucro bruto.

UNIDADES DE
ATENDIMENTO (PSC)

No volume total de agendamentos
domicilio - 2020 x 2021 houve crescimento
de 44% e a receita desse canal expandiu
47%. Em 2021 tivemos mais de 6 milhões
de interações com clientes pelo call center
Automação whatsapp e chat com
retenção de 16%.
O agendamento on-line de imagem em
2021 expandiu 85% - mais de 63 mil
agendamentos realizados pela
plataforma. A automação completa do
processo de confirmação de agenda –
SMS e whatsapp conquistou 83% de
engajamento no ano.

Já foi iniciado o atendimento em uma
unidade de análises clínicas no espaço
Saúde da Amil no Tatuapé e a presença
em São Paulo será reforçada nos
próximos meses com a inauguração de
mais 4 unidades de análises clínicas e
imagem leve na região metropolitana: em
Guarulhos, Mogi das Cruzes, São
Bernardo do Campo e Osasco.
A integração das novas aquisições
também vem sendo executada conforme
o plano de negócios e estamos
disponibilizando vacinas no Laboratório
Paulo Azevedo e na Clínica Dra. Odivânia
incorporaremos análises clínicas e
também vacinas.
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M&A - AQUISIÇÕES
A aquisição do laboratório IACS - maior
e mais tradicional laboratório de
Medicina Diagnóstica da Baixada
Santista – realizada em 16 de
novembro, materializa nosso
movimento de crescimento no Estado
de São Paulo e potencializa nossa
participação na democratização do
acesso à saúde para quem precisa,
onde estiver. Com 13 unidades de
atendimento em Santos, Cubatão, São
Vicente, Praia Grande, Guarujá e
Itanhaém, chegamos ao litoral paulista
com o propósito de integrar nosso
novo modelo produtivo, baseado em
tecnologia em Medicina Diagnóstica e
ampliação de serviços. Em 2021, o ICAS
obteve receita bruta superior a R$ 95
milhões. A aquisição representa 60% do
capital social do IACS e o valor da
transação foi de R$ 102 milhões. Assim
como fizemos em outras aquisições nos
últimos anos, chegaremos ao IACS com
investimentos focados na ampliação
dos serviços, de modo a atender de
maneira completa a demanda dos
pacientes, médicos prescritores,
operadoras de saúde e empresas.
Também teremos uma frente de
atuação direcionada à abertura de
novas unidades na região.

LAB-TO-LAB
Ainda em dezembro, adquirimos a
Clínica Dra. Odivânia Moscogliato,
que marca a nossa chegada ao
Vale do Paraíba, uma das regiões
que mais crescem no interior de
São Paulo, e o início dos nossos
investimentos no fortalecimento
da linha de cuidado de Saúde da
Mulher. É uma abordagem
inovadora de prestação de
serviços de imagem, com emissão
de laudos diferenciados e
profundo relacionamento com
pacientes e médicos prescritores.
Com quase 20 anos, a Clínica de
Imagem Dra. Odivânia Moscogliato
realiza, por ano, cerca de 80 mil
exames de imagem e é
reconhecida no mercado pela
extrema qualidade dos laudos
especializados, além da liderança
no acompanhamento pré-natal,
diagnóstico de endometriose e
ultrassom de cabeça e pescoço. O
valor da transação foi de R$ 12,5
milhões por 100% das quotas da
empresa.

No 4T21 no L2L, houve a continuidade
do movimento ocorrido no trimestre
anterior e apresentamos queda de
receita de 5,7% ocasionada pela
retração do volume de exames COVID
no período. No entanto, excluindo-se
os exames COVID houve crescimento
de 16,9% em relação ao 4T20.
Adicionalmente, ao compararmos com
o 4T19 (período pré pandemia) houve
incremento de receita bruta total de
40,8% e sem os exames de COVID-19, o
crescimento foi de 26,2%.
Esse crescimento da receita recorrente
foi influenciado por ações comerciais,
incluindo a produção nos NTAs que
trazem maior competitividade em
prazo para atender clientes L2L de
diversas regiões do país. Também,
desde o 2T20 tem sido capturado com
eficiência o movimento de aumento da
terceirização de exames dos clientes
L2L iniciado com a pandemia em 2020.
Outro aspecto importante foi a
recomposição inflacionária realizada
ao final do 1T21, que influenciou de
forma positiva a receita do L2L.

As novas origens inovadoras de
receita do L2L (Apoio Hospitalar e a
Pardis – Pardini Distribuidora)
representaram no 4T21 3,4% da
receita bruta do L2L (versus 4% no
3T21), em grande parte pela
redução do faturamento
relacionado aos produtos COVID.
Em 2021, essa representatividade
foi de 4,7%.

TOXICOLOGIA
Os exames Toxicológicos tiveram
receita bruta de R$ 32,9 M no
4T21, crescimento de mais de
40% em relação ao 4T20, reflexo
principalmente da aplicação da
fiscalização aos motoristas que
descumprirem o prazo de
realização do exame toxicológico
de acordo com as determinações
da nova resolução do Contran de
2021, que estabeleceu a
realização do “exame do meio”, a
cada 2,5 anos.
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ENGAJAMENTO E RESPONSABILIDADE
TÉCNICO CIENTÍFICA
PREVCOV: Em 2021 seguindo com
nossos esforços no combate da
pandemia, colaboramos com o
Ministério da Saúde e a Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz) no
desenvolvimento da PrevCOV, a
Pesquisa de Prevalência de
Infecção por Covid-19 no Brasil. O
objetivo foi estimar a prevalência
da infecção pelos vírus SARS-CoV-2
em residentes do Brasil com
estimativas para as capitais,
unidades federadas e regiões
metropolitanas de capital.
De maio a dezembro de 2021
foram abordados mais de 210 mil
voluntários, em mais de 270
municípios e foram colhidas cerca
de 118 mil amostras. O Pardini
realizou as atividades de campo
(visita domiciliar, TCLE e coleta e
pré analítico do material biológico)
e transporte dos materiais
colhidos até as unidades
produtivas da Fiocruz. Esta
iniciativa se materializou em uma
receita aproximada de R$ 30
milhões.

EPICOVID 19 – BR 2: Também em
2021 participamos da iniciativa
EPICOVID do Ministério da Saúde
que visa medir a prevalência do
coronavírus e avaliar a velocidade
de expansão da COVID-19 no país.
A pesquisa estima a proporção de
pessoas com anticorpos para a
Covid-19 e analisar a evolução de
casos na população brasileira, por
meio de uma amostragem de
participantes em 133 “cidades
sentinelas”, que são os maiores
municípios das divisões
demográficas do país, de acordo
com critério do IBGE.
O estudo ainda determina o
percentual de infecções
assintomáticas ou subclínicas;
avaliar os sintomas mais comuns;
obter cálculos precisos da
letalidade da doença; estimar
recursos hospitalares necessários
para o enfrentamento da
pandemia, além de permitir o
desenho de estratégias de
abrandamento das medidas de
distanciamento social com base
em evidências científicas. A
pesquisa foi realizada de janeiro a
abril de 2021, sendo que o Grupo
Pardini realizou visitas em
domicílio

dentro do setor censitário de
cada município, aplicação do
questionário e TCLE e a coleta
para a realização do exame:
IgG Covid 19. Foram realizados
cerca de 115 mil exames,
visitados 31 mil domicílios e se
traduziu em uma receita de
cerca de R$ 8 milhões.

INOVAÇÃO
Importante inovação será o
lançamento do Precision Care
no início de 2022, projeto que
foi desenvolvido ao longo de
2021. O Precision Care é uma
plataforma multicanal e
unificada de saúde do Grupo
Pardini, que irá atender, de
forma personalizada, todos os
segmentos de clientes
(laboratórios parceiros, clínicas
e hospitais, operadoras de
saúde, médicos e pacientes)
com serviços de todas as
marcas. Todos os perfis de
clientes estarão em um único
ecossistema digital com oferta
de todo o portfólio
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PRÊMIO VIVA SUA IDADE

HUMBERTO ABRÃO - LABCLASS

PRÊMIO BBM - LOGÍSTICA

Focado no público 60+, Projeto “Viva
a Sua Idade” do Grupo Pardini
venceu as etapas regional e nacional
de um dos prêmios mais
reconhecidos da Comunicação
Corporativa. É a terceira vez que o
Hermes Pardini conquista o prêmio
nos últimos 5 anos. O cenário
improvável de 2020 trouxe grandes
desafios, especialmente a grupos
específicos, como os idosos. Por
isso, enquanto uma das maiores
redes de medicina diagnóstica do
país, o Hermes Pardini, buscou, ao
longo da pandemia da Covid-19,
uma maior conexão com as pessoas
60+.

Acolhimento dos pacientes e relacionamento
com médicos prescritores, aliados à
hotelaria, à hospitalidade e ao atendimento
personalizado. É com esses diferenciais que
iniciamos uma nova jornada do Laboratório
Humberto Abrão, que agora passou a se
chamar Labclass.

Em parceria com a Speedbird Aero,
estamos desenvolvendo um modelo
de transporte de amostras
biológicas via drones, e foi com esse
projeto que concorremos e
conquistamos o quarto lugar na
categoria Inovação no Prêmio BBM
Projeto de Logística 2021 , ao lado
de empresas como FreteBras,
Magazine Luiza, Dafiti Group e EDP.
O prêmio, entregue anualmente, é
organizado pela MundoLogística em
parceria com a BBM Logística, um
dos maiores operadores do setor na
América do Sul. Estamos gratos pelo
reconhecimento e aproveitamos a
oportunidade para dizer que as
iniciativas de inovação continuarão
tendo grande relevância na nossa
atuação. Que venham muitas ideias
e outras tantas oportunidades de
fazer a diferença e melhorar a oferta
de serviços da saúde a todos.

desenvolvemos uma campanha
disruptiva baseada na jornada do nosso
público, que integrou uma experiência
entre canais, partindo do físico para o
digital. O projeto, que esteve no ar entre
junho e agosto, foi duplamente
premiado no MMA Smarties Brasil 2021!
Iniciativa que tem como objetivo
enaltecer cases que unem inovação e
criatividade para impactar o mundo dos
negócios, e nos reconheceu com dois
ouros nas categorias Localização e
Integração entre Canais.

PRÊMIO MMA - PUBLICIDADE

Outra importante premiação recebida foi
a da 100 Open Startups/Open Corps, na
qual fomos premiados pelo case
Enterprise Digital (localização e
rastreabilidade de amostras de exame
em tempo real), dentro da categoria IOT
(Internet of Things)

A pandemia trouxe senso de
urgência para essa questão, uma vez
que foi justamente o público mais
impactados pelo isolamento social e
riscos associados à COVID-19. Essas
pessoas precisavam de carinho, de
atenção e de arte. Este foi o estímulo
para que as equipes do Hermes
Pardini, junto a uma grande rede de
parceiros, criassem o “Viva Sua
Idade”, com uma série de iniciativas
pensadas para o público 60+ (mas
que beneficiaram não apenas esse
público): webséries, lives, livros de
colorir e cursos de história da arte.

A mudança da marca é a última etapa de um
processo iniciado há quatro anos. Em
novembro de 2017, adquirimos uma
empresa admirável, referência em
relacionamento com clientes e médicos
prescritores. De lá para cá, investimos
fortemente em tecnologia e hotelaria no
Humberto Abrão, reformando as unidades,
fortalecendo o serviço de atendimento em
domicílio, ampliando fortemente o portfólio
de exames oferecidos e a agilidade dos
laudos. Nos últimos anos, mais de R$ 40
milhões foram destinados a esse projeto, e o
lançamento da marca Labclass faz parte dos
nossos planos de expandir o modelo de
negócio baseado em atendimento e
hotelaria.
É um modelo que planejamos implementar
em regiões que apresentam crescimento
demográfico e econômico. Mais do que um
novo nome, essa mudança é um marco na
história do Grupo Pardini, que visa uma
aproximação ainda maior das pessoas e, ao
mesmo tempo, mira um futuro promissor a
partir dos pontos fortes que nos trouxeram
até aqui.

Para estarmos perto de quem precisa,
devemos estar em todo lugar. Junto à
Logan maior empresa de publicidade
mobile da América Latina, e a NEOOH
referência no segmento de mídia Out
of Home e maior empresa de mídia
aeroportuária e em terminais
rodoviários do Brasil

PREMIAÇÃO HIS 2021
Fomos reconhecidos no Healthcare
Innovation Show de 2021 com a
premiação na categoria Tecnologia da
Informação pelo desenvolvimento do
case Interoperabilidade com
Laboratórios Parceiros e Software
Houses p/ o Lab-to-Lab Pardini.

100 Open Startups/Open Corps

Roberto Santoro Meirelles
Diretor Presidente
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3
Demonstração
de Resultados
do Exercício

Volume de exames (milhões) e ticket médio (R$/exame)

3.1
Volume de Exames
e Ticket Médio
O volume de exames apresentou
crescimento de 12,7% no 4T21
quando comparado com o 4T20 e
excluindo COVID foi 25,2%. O
volume processado durante 2021,
no total de 140 milhões de exames,
foi um novo recorde histórico para
a nossa Companhia. Mesmo
quando excluímos os exames
COVID, em 2021 houve
crescimento de 35,7%.
Como já vinha ocorrendo ao longo
do ano, no canal de coleta L2L,
tivemos crescimento tanto nos
exames de baixa complexidade
quanto nos especializados, como a
medicina personalizada e
toxicologia. O apoio hospitalar, a
Pardis distribuidora e os exames
COVID-19 também contribuíram
para o crescimento.

Volume de exames, excluindo as transações intercompany.

No canal de coleta PSC, vale
destacar o aumento significativo
de dois dígitos altos de
volumetria em São Paulo no
4T21, mesmo ex-COVID,
alavancado pela incorporação do
novo contrato com a Amil que
passou a vigorar no final de 2021.
No consolidado de todas as
regiões o crescimento total e sem
COVID também foi de dois
dígitos.

O crescimento foi mais acentuado
em análises clinicas mas imagem
também apresentou crescimento
no período.

O ticket médio manteve a
tendência do 3T21 e
apresentou redução de 11,0%,
sendo de R$14,5 no 4T21 e
R$16,3 no 4T20, em grande
parte por conta da redução da
representatividade do COVID
na composição da receita.
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Receita Bruta (R$/MM)

3.2
Receita Bruta

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

A receita bruta no 4T21, atingiu
R$517,7 milhões, estável em
relação ao 4T20. O menor volume
de COVID no período foi
compensado, em grande parte,
pelo PSC que incorporou as 04
novas aquisições em 2021, visto
que o L2L teve retração de receita
advinda principalmente do menor
volume de COVID no período.

No PSC, assim como ocorreu no
volume, SP apresentou crescimento
expressivo de receita advinda
principalmente do novo contrato
com a Amil naquela região.

Considerando-se os 12 meses de 2021,
houve crescimento de 33,5% na receita
bruta consolidada total. Excluindo-se
os exames COVID, o crescimento foi de
38,1%, refletindo assim a retomada de
todas as famílias de exames e também
a incorporação das aquisições PSC que
ocorreram em 2021.
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3.3
Lucro Bruto
Número de clientes
(Geradores de receita no período)

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

Continuamos apresentando resultados
consistentes na execução do planejamento
comercial da Companhia, com crescimento
recorrente no número de clientes na base
comparativa ano-contra-ano. No 4T21, tivemos
5.938 clientes geradores de receita, um aumento
de 2,5% quando comparado com o 4T20, e em
2021 atingimos 6.601 clientes ativos, crescimento
de 3,0% e recorde histórico.

Receita bruta por loja (R$ Mil)

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

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

No 4T21, a receita bruta por loja (PSC) apresentou
queda de 18,3% em comparação com o 4T20,
atingindo R$1.474,2 mil, como resultado
principalmente do aumento da receita em praças
como MG e SP, onde houve a adição de 700 mil vidas
do novo contrato com a Amil.
Com a aquisições realizadas ao longo de 2021, a
Companhia passou a contar com 163 unidades de
atendimento ao final do 4T21, versus 124 unidades
no 4T20.

O lucro bruto apresentou queda de 5,1% no 4T21 quando
comparado ao 4T20, impactado positivamente: (i) pela retomada da
receita ex-COVID-19, (ii) aquisições (M&As), (iii) repasse de preços no
L2L ocorrido em março/21 e (iv) aumento dos exames toxicológicos
com retomada da aplicação de multa aos motoristas; e
negativamente: (i) menor contribuição advinda de COVID-19, (ii)
reposição inflacionária no custo de insumos de produção, (iii)
reajuste no custo de aluguéis e (iv) impacto do dissidio da mão de
obra. Assim, a margem bruta no 4T21 apresentou queda de 150 bps
quando comparado com o 4T20.
Em contrapartida, em 2021 comparado com 2020, houve expansão
significativa de 52% no lucro bruto e mesmo comparado com o
período pré-pandemia (2019) o crescimento foi de 51%, resultado
das ações implementadas pela Companhia ao longo do período,
incluindo as 4 aquisições realizadas.
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Manutenção da
rentabilidade

3.4
EBITDA

Rrde

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

O EBITDA atingiu R$99,6 milhões no 4T21,
apresentando pequena retração em relação ao
4T20 devido principalmente aos exames de
COVID nesse período. A margem EBITDA, por sua
vez, atingiu 20,7% no 4T21, ante 21,6% no 4T20. A
retração de margem se deve, principalmente,
pela redução da participação dos exames COVID
no mix e os efeitos já mencionados no lucro
bruto.
Já em 2021, houve crescimento de 57% no
EBITDA nominal da Companhia, principalmente
pelo incremento de volume e consequente
diluição de custos e despesas. A margem EBITDA
retomou patamares pré pandemia e foi de 24,1%.
R$ MM
Lucro Líquido
Resultado Financeiro
Depreciação e amortização
IR/CSLL
EBITDA
margem (%)

4T20
43,4
19,1
27,4
13,7
103,7
21,6%

4T21
40,3
15,8
33,9
9,4
99,4
20,7%

Variação
-7,2%
-17,2%
23,8%
-31,6%
-4,1%
- 91 bps

2020
126,6
37,4
104,5
36,2
304,7
20,4%

2021
214,0
62,3
119,2
82,8
478,3
24,1%

Variação
69,0%
66,6%
14,1%
128,4%
57,0%
+ 368 bps

As despesas operacionais (com vendas, gerais e
administrativas e outras), como percentual da
receita líquida, foi de 14,0% no 4T21, comparado
com o ano anterior de 13,3%. A elevação se deu
em função principalmente do aumento dos
gastos com pessoal devido ao reajuste
proveniente do dissidio anual, gastos com
consultorias, despesas de marketing, incremento
de despesas advindo das recentes aquisições
(LPA, APC e IACS).
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3.5
Lucro líquido

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

O lucro líquido atingiu R$40,3 milhões no 4T21, apresentando redução de 7,2% quando comparado com o 4T20. A margem líquida foi de 8,4%
no 4T21, redução de 70 bps. A nossa alíquota efetiva de IR/CSLL foi de 18,9% no 4T21, sendo de 24,0% no 4T20. Em 2021 obtivemos R$ 214
milhões de lucro líquido, crescimento de 69% em relação ao ano anterior. No ano de 2021, nossa alíquota efetiva de IR/CSLL foi de 27,9%,
elevação de 560 bps em relação à 2020.
Quando comparado com o 2020, certos eventos impactaram o lucro líquido e o IR:
• Variação na despesa financeira advindo em grande parte das obrigações de compra das aquisições: Toxicologia, Lab. Paulo Azevedo e APC;
• Aumento do IR devido principalmente: (i) aumento da base tributária devido ao crescimento das vendas; (i) pela alteração da tributação de
lucro presumido para lucro real do Lab. Padrão, alteração essa compulsória pelas regras tributárias devido o valor de faturamento alcançado
por esta empresa do Grupo no ano de 2020.
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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

4T20
428,8
277,1
151,6

4T21
326,2
262,0
64,3

Variação
-23,9%
-5,5%
-57,6%

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

0,5x
8,1

0,1x
7,7

-73,0%
-5,8%

Baixa
alavancagem

*Inclui aplicações financeiras

No encerramento do 4T21, a Companhia apresentou dívida
financeira líquida de R$64,3 milhões, representando um grau de
alavancagem (Dívida Líquida / EBITDA LTM) de 0,1x.

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, 99,0% da dívida financeira bruta total da
Companhia no encerramento do 4T21, fazendo com que
99,5% 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 4T21.

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

Conversão de
caixa de 99,7%
no 3T21

4.2
Fluxo de Caixa Livre

R$ MM
EBITDA (A)

2017
247,4

2018
239,8

2019
334,6

2020
304,7

2020
304,7

2021
478,5

Variação
57,0%

4T20
103,7

4T21
99,6

Variação
-4,0%

Itens que não afetam o caixa / Não recorrentes

15,1

(0,4)

1,1

20,2

20,2

37,2

84,1%

9,3

12,6

36,3%

∆ 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)
(21,7)

(59,8)
(21,7)

(5,8)
(66,8)

90,4%
-208,5%

(37,5)
(7,9)

38,9
(13,9)

203,8%
-75,6%

Fluxo de Caixa Operacional (B)

141,6

166,4

261,6

243,5

243,5

443,1

82,0%

67,5

137,2

103,1%

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)

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

52,2
(92,6)
144,8

125,7%
-34,4%
207,9%

43,8
(12,1)
55,9

(36,5)
(36,5)
0,0

-183,3%
-202,3%
-100,0%

Fluxo de Caixa Livre antes de Aquisição Societária

106,3

109,4

166,5

40,3

40,3

495,3

1127,8%

111,4

100,7

-9,6%

Aquisição Participação Societária

(76,8)

(27,9)

(61,0)

(70,6)

(70,6)

(135,2)

-91,5%

(11,3)

(65,6)

-480,2%

Fluxo de Caixa Livre

29,5

81,6

105,4

(30,3)

(30,3)

360,1

1289,8%

100,0

35,1

-64,9%

5,9
(255,9)
261,8

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

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

33,1
(38,3)
71,4

33,1
(38,3)
71,4

(230,4)
(36,3)
(194,1)

-796,2%
5,1%
-371,8%

(42,2)
(11,2)
(31,0)

(28,5)
(10,0)
(18,5)

32,5%
10,8%
40,3%

Variação no caixa e equivalentes de caixa

35,5

(19,3)

(11,1)

2,8

2,8

129,6

4469,9%

57,9

6,6

-88,6%

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

57,2%

69,4%

78,2%

79,9%

79,9%

92,6%

+1271 bps

65,1%

137,8%

+7264 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 45,9% no 4T21:

Manutenção do
ROIC em níveis
recordes

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

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%

2T21
366,0
26,6%
268,6
551,5
48,7%
25,4%

3T21
369,8
28,6%
263,9
559,1
47,2%
24,2%

4T21
359,1
27,9%
258,9
563,8
45,9%
22,4%

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

31/12/2021

31/12/2020

261.953
0
376.164
57.889
32.657
7.798
23.799

132.306
144.835
391.678
68.392
43.620
25.060
23.016

Total dos ativos circulantes
Outros ativos circulantes
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

760.260

828.907

1.506
2.463
33.790
14.416
5.007

2.168
1.990
23.254
16.481
8.513

Total do realizável a longo prazo

57.182

52.406

Imobilizado
Intangível
Direito de Uso

297.880
884.042
310.853

271.010
556.390
260.549

1.549.957

1.140.355

Consolidado
Passivos e patrimônio líquido

Total dos ativos

2.310.217

1.969.262

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

219.343
119.589
57.149
218.644
7.982
19.233
76.041
8.398

234.655
76.258
41.282
110.999
8.070
0
43.991
11.657

Total dos passivos circulantes

726.379

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

273.357
107.587
16.459
18.286
76.707
217.914
467

233.405
317.770
23.589
20.734
55.557
55.678
1.186

Total dos passivos não circulantes

710.777

707.919

1.437.156

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
Resultado do exercício
Lucros acumulados

425.457
-8.913
-93.624
53.948
-30.100
524.903
0
0

425.457
-8.913
-73.830
53.948
-29.631
366.349

Patrimônio líquido dos acionistas da controladora

871.671

733.380

1.390

1.051

873.061

734.431

2.310.217

1.969.262

Total dos passivos
Total dos ativos não circulantes

31/12/2021

Participação dos acionistas não controladores
Total do patrimônio líquido
Total dos passivos e patrimônio líquido

0
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Instituto Hermes Pardini S.A.
Demonstração do resultado - exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais

Consolidado
4T21
4T20

Consolidado
2021
2020

Receita líquida de prestação de serviços

480.118

480.040

1.985.798

1.494.012

Custo dos serviços prestados

-347.099

-339.927

-1.370.072

-1.088.946

Lucro Bruto

133.018

140.113

615.726

405.066

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

-36.129
-28.392
-2.935

-28.308
-24.194
-11.295

-131.716
-105.650
-19.266

-96.231
-83.715
-24.861

Resultado antes das receitas e despesas financeiras

65.562

76.316

359.094

200.259

Resultado Financeiro
Receitas Financeiras
Despesas Financeiras
Variação cambial, líquida

8.911
-24.299
-454

4.357
-24.468
969

21.118
-83.711
278

25.676
-62.759
-318

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social

49.720

57.174

296.779

162.858

Imposto de renda e contribuição social
Corrente
Diferido

-3.829
-5.558

-9.285
-4.443

-72.142
-10.644

-16.088
-20.159

-9.387

-13.728

-82.786

-36.247

Lucro líquido do período

40.333

43.446

213.993

126.611

Lucro líquido atribuível a:
Acionistas da controladora
Participações não controladoras

40.143
190

43.382
64

213.571
422

126.527
84

40.333

43.446

213.993

126.611
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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

Ações em
tesouraria

Reserva
especial de
ágio

Reserva
Legal

Retenção
de lucros

Ajustes de
avaliação
patrimonial

Saldos em 31 de dezembro de 2019
Lucro líquido do período
Realização do custo atribuído por depreciação
Recompra de ações
Aumento de Capital
Plano de incentivo baseado em ações
Reserva Legal
Dividendos mínimos obrigatórios
Juros sobre capital próprio
Destinação para reserva de retenção de lucros
Saldos em 31 de dezembro de 2020

336.074

-8.913

-19.200

52.587

39.287

324.554

-29.162

425.457

-8.913

-73.830

53.948

Saldos em 31 de dezembro de 2020
Lucro líquido do período
Realização do custo atribuído por depreciação
Recompra de ações
Reserva Legal
Dividendos mínimos obrigatórios
Juros sobre capital próprio
Destinação para reserva de retenção de lucros

425.457

-8.913

-73.830

53.948

Saldos em 31 de dezembro de 2021

425.457

-469

Lucros
acumulados

126.527
469

-59.756
89.383

Patrimônio
líquido dos
acionistas da
controladora

Participação
dos acionistas
não
controladores

695.227
126.527

1.229
84

Patrimônio
líquido
consolidado

-59.756

696.456
126.611
0
-59.756

6.487

6.487

-89.383
5.126

1.361
6.326

-6.326

45.613

85.565
320.736

-29.631

45.613

320.736

-29.631
-469

-35.105
-85.565
0

213.571
469

-19.794

147.875
-93.624

-262
-35.105

733.380

1.051

734.431

733.380
213.571

1.051
422

734.431
213.993

-35.105

-19.794
10.679

-8.913

-262

53.948

56.292

468.611

-30.100

-19.794

-10.679
-19.233
-36.253
-147.875

-19.233
-36.253

-83

-19.316
-36.253

0

871.671

1.390

873.061

18

Instituto Hermes Pardini S.A.
Demonstração dos fluxos de caixa - exercícios findos em 31 de dezembro
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
Variação cambial, líquida
Perda de Estoque

Consolidado

4T21

4T20

2021

2020

40.333

43.446

213.993

83.165

9.387
1.236
2.547
33.869
2.165
14.851
-3.815
8.268
0
0
571
69
-871
-278
3869

13.728
741
2.096
27.368
982
10.270
3.467
10.169
779
-606
681
69
-240

82.786
5.793
12.538
119.230
10.038
45.858
-2.288
23.243
775
-938
2.321
275
-1.537
-278
3869

22.519
4.857
2.361
77.119
1.473
28.072
-2.405
-6.299
-1.098
0
2.154
206
-113

112.201

112.950

515.678

212.011

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

44.343
-4.095
2.088
508
-275
6.501
-9.423
-745

-26.902
2.045
-1.866
-2.359
433
7.981
-15.570
-1.248

25.168
11.070
13.155
-2.930
-473
-46.554
120
-5.323

-94.773
-42.290
-2.362
3.019
-382
87.862
15.894
10.700

Caixa gerado pelas atividades operacionais

151.103

75.464

509.911

189.679

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

-10.733
-573
-2.610

-4.806
-409
-1.608

-29.726
-1.504
-35.587

-11.353
-600
-1.780

Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais

137.187

67.538

443.094

175.946

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 controladas, líquido de caixa adquirido
Aquisição de imobilizado e intangível
Aplicações financeiras
Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimento

-1.635
-103
-63.850
-36.503
0
-102.091

-11.305
0
0
-12.076
45.283
32.509

-10.658
-1.111
-123.459
-92.618
144.835
-83.011

-53.498
-5.802
0
-56.838
-190.118
-306.256

0

-12.251

-19.794

-47.505

0
-138

1.120
-2.777

0
-107.704

200.000
-9.377

-907

-1.655

-3.813

-2.617

-17.453
-10.003
-28.501

-15.418
-11.213
-42.194

-62.789
-36.336
-230.436

-38.118
-27.089
75.294

6.595

57.853

129.647

-55.016

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

0
6.595

74.453
132.306

132.306
261.953

129.469
74.453

Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa

6.595

57.853

129.647

-55.016

6.595

57.853

129.647

-55.016

Fluxo de caixa das atividades de financiamento:
Compra/alienação de ações em tesouraria
Empréstimos e financiamentos:
- Captações
- Amortizações
Parcelamentos:
- Amortizações
Arrendamentos:
- Amortizações
Dividendos e juros sobre capital próprio pagos
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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