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Destaques Operacionais no 3T18
Projeto Enterprise – evolução

Cronograma de implementação em dia com o
planejado. Finalização da virada dos processos
de coagulação e doenças infecciosas e
recebimento de novos equipamentos.

Aumento de volume de exames

Continuidade no aumento do volume de
exames processados, atingindo 24,6 milhões no
3T18.

Atendimento ao cliente

Assessoria Comercial Remota

Área de Atendimento Centralizada

Consolidação das iniciativas na área de atendimento ao cliente, que passou a contar com uma equipe
de Customer Service e uma Assessoria Comercial Remota, permitindo melhorar a resolutividade das
demandas dos nossos clientes e maior dedicação da equipe comercial para a geração de novas receitas.
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Destaques Operacionais no 3T18
Pesquisa e Desenvolvimento

Durante o 3T18
a nossa equipe de P&D
implementou 6 novos projetos, sendo 5
internalizações de exames e 1 novo exame.

Integração de empresas adquiridas

Conclusão da integração do Labfar e DLE,
adquiridas em abril e maio de 2018
respectivamente.

Prêmios no setor de saúde

Valor Inovação Brasil (Valor Econômico): 4º
lugar entre as empresas mais inovadoras (julho).
Revista Institutional Investor: Top-3 em diversas
categorias, incluindo melhor CEO.

NPS (Net Promoter Score)

NPS das marcas Hermes Pardini e Padrão
continuaram com níveis superiores a 75. Em
relação a marca CMNG, o NPS atingiu 68.
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Destaques Financeiros no 3T18 e 9M18

• Receita Bruta de R$340,1 milhões (+7,4%). No período de 9M18, a Receita
Bruta totalizou R$979,3 milhões (+6,9%);
• Receita Líquida de R$316,1 milhões (+8,8%). No período de 9M18, a Receita
Líquida totalizou R$909,2 milhões (+7,7%);
• Glosas representaram 0,1% da Receita Bruta (queda de 93%). No período de
9M18 a queda foi em torno de 66,9%;
• EBITDA ajustado de R$68,4 milhões (-1,6%), com margem de 21,6% (-229
bps). No período de 9M18, o EBITDA totalizou R$187,3 milhões (-7,1%);

• Lucro Líquido de R$34,1 milhões (-8,5%). No período de 9M18, R$96,9
milhões (-3,3%);
• Pagamento de JCP referente ao 3T18, no valor de R$9,1 milhões. No período
de 9M18 o pagamento de JCP foi de R$27,5 milhões.

Nota: as comparações incluídas nesta apresentação se referem ao 3T17 e a 9M2017, exceto quando mencionado de forma diferente
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Destaques Financeiros no 3T18 e 9M18

• ROIC sem ágio foi de 28,7% (+140 bps);

• Aprovação de um Novo Programa de Recompra de Ações, podendo totalizar até
4 milhões de ações ordinárias (PARD3);
• Início da implementação das oportunidades identificadas no escopo do Projeto
Eficiência Operacional;
• Projeto Enterprise: ganho de eficiência em função das primeiras “viradas” de
exames (coagulação e doenças infecciosas);
• Concluídas as integrações dos DLE (medicina personalizada) e Labfar
(toxicologia forense);
• Realização do 2º Pardini Investor’s Day (17/10/18), o qual contou com a
presença de mais de 100 pessoas.

Nota: as comparações incluídas nesta apresentação se referem ao 3T17 e a 9M2017, exceto quando mencionado de forma diferente
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Receita Bruta Consolidada
Crescimento (YoY%)

Consolidado

Lab-to-Lab

PSC

3T18

9M18

•

A Receita Bruta consolidada totalizou R$ 340,1 milhões no 3T18 (+7,4%) e R$ 979,3 milhões
no período de 9M18 (+6,9%);

•

No Lab-to-Lab a Receita Bruta foi impactada principalmente pela redução do ticket médio no
1T18, como resultado do mix de exames e ambiente competitivo;

•

No PSC a Receita Bruta apresentou evolução principalmente como resultado das aquisições
da Ecoar e Humberto Abrão, no final de 2017.
Nota: as comparações incluídas nesta apresentação se referem ao 3T17 e a 9M2017, exceto quando mencionado de forma diferente
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Receita Bruta Lab-to-Lab
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Receita Bruta PSC
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Impostos, Glosas, Outras Deduções e
Receita Líquida
Impostos, Glosas e Outras Deduções (% RB)

Receita Líquida (R$ MM)
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Lucro Bruto e Margem Bruta Consolidada
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Despesas Operacionais

Despesas Operacionais
Despesas com vendas
Despesas gerais e administrativas
Outras Rec. / Desp. Operacionais
Total Despesas Operacionais
Despesas Operacionais
Despesas com vendas
Despesas gerais e administrativas
Outras Rec. / Desp. Operacionais
Total Despesas Operacionais

3T17
R$ MM
17,8
19,4
4,3
41,5

3T18
% RL
6,1%
6,7%
1,5%
14,3%

9M17
R$ MM
% RL
49,4
5,8%
59,9
7,1%
11,0
1,3%
120,3
14,2%

% RL
6,6%
7,1%
0,7%
14,4%

Variação
∆%
∆ bps
16,5%
+ 43 bps
16,5%
+ 47 bps
-51,0%
- 82 bps
9,5%
+ 9 bps

9M18
R$ MM
% RL
62,2
6,8%
65,9
7,2%
-2,1
-0,2%
125,9
13,9%

Variação
∆%
∆ bps
26,0%
+ 99 bps
9,9%
+ 15 bps
-119,4%
- 153 bps
4,7%
- 39 bps

R$ MM
20,7
22,6
2,1
45,5

• Despesas com vendas: aumento devido principalmente ao outsourcing do call
center no Rio de Janeiro, gastos com treinamentos e integração das empresas
adquiridas.
• Despesas gerais e administrativas: aumento devido principalmente ao
impacto pontual de despesas rescisórias no escopo do Projeto de Excelência
Empresarial e integração das empresas adquiridas.
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EBITDA Ajustado

EBITDA ajustado (R$ MM) e margem (%)
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Resultado Financeiro e Endividamento
R$ MM
Resultado Financeiro Líquido
Receitas Financeiras
Despesas Financeiras
Variação Cambial

3T17
-2,2
6,1
-8,5
0,2

Evolução da Dívida Líquida
(R$ MM)

3T18
-3,2
4,0
-6,9
-0,4

Variação
48,2%
-34,7%
-19,7%
-247,5%

9M17
-15,4
19,5
-34,9
0,0

9M18
-14,0
11,3
-23,6
-1,6

Tipo de Dívida (R$ MM)
Debêntures
Finep
Capital de Giro
Finame + Leasing Financeiro
Finimp
Parcelamentos tributários
Obrigações por compra de investimentos*
Total

Variação
-9,6%
-42,2%
-32,4%
-11657,1%

3T18
%
209,1 56,6%
19,4
5,2%
0,4
0,1%
6,8
1,8%
10,0
2,7%
47,0 12,7%
76,6 20,7%
369,3 100,0%

* Obrigações por Compra de Investimentos líquido de
aplicações financeiras vinculadas

•
•

A Receita Financeira foi impactada pelo menor saldo em caixa no 3T18 (-R$102,8 MM em
comparação com o 3T17), e pela queda na taxa de juros;
Dívida Líquida de R$247,5 milhões ao final do 3T18, representando alavancagem de 1,1x
(dívida líquida / EBITDA LTM).
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IR/CSLL, Alíquota Efetiva e Lucro Líquido
Imposto de renda e contribuição social
(R$ MM) e Alíquota Efetiva (%)

Lucro Líquido (R$ MM) e
Margem Líquida (%)
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ROIC e Custo da Dívida
ROIC sem ágio

ROIC com ágio

15

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) 3629-4503
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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.
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