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Recorde de
Processamento de
Exames

1
Principais
resultados do 2T21
Belo Horizonte, 16 de agosto
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 segundo trimestre do
ano (2T21). 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
Volume de exames
34,3 milhões

RECORDE
Receita Bruta
R$561,0 MM

RECORDE
Lucro Bruto
R$184,8 MM

RECORDE

RECORDE

Margem bruta
35,5%

Lucro Líquido
R$70,8 MM

RECORDE
EBITDA
R$150,9 MM

RECORDE
Margem EBITDA
29,0%

Margem Líquida
13,6%

RECORDE
ROIC sem ágio
48,7%

Fluxo de Caixa Operacional
R$98,9 MM
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2
Carta da
Administração
A seguir, apresentamos os resultados
do segundo trimestre de 2021 do
Grupo Pardini. Em um curto espaço
de tempo, fomos capazes de
estabelecer novamente recordes
históricos no 2T21 em diversas
métricas operacionais e financeiras:
volumetria, receita, lucro bruto,
margem bruta, EBITDA, margem
EBITDA, lucro líquido, ROIC, e
número de clientes (L2L).
Em junho, ultrapassamos a marca de
12 milhões de exames produzidos,
estabelecendo assim um novo
recorde mensal para o Pardini.
Após o pico da pandemia, observado
entre março e abril/2021, verificamos
queda no volume dos exames Covid,
que fechou o trimestre com volume
de 0,9 milhão de exames, menor do
que os últimos dois trimestres. Em
contrapartida, em abril tornou-se
obrigatória a realização do exame
toxicológico a cada 2,5 anos (“exame
do meio”) para condutores das
categorias C, D e E. Assim, aliado aos
investimentos realizados para
ampliação de capacidade e
internalização de processos, houve
aumento significativo no volume e na
rentabilidade da Toxicologia.

A receita bruta no 2T21 atingiu o
recorde histórico de R$ 561M, valor
esse que superou nosso orçamento
em duplo dígito percentual. Os
exames Covid apresentaram uma
redução na participação da receita
(20% part. vs. 27% no 1T21) e foi R$
110 milhões no trimestre.
Importante destacar que a receita
bruta ex-COVID foi também recorde
histórico no Pardini.
As alterações de preços no Lab-tolab iniciadas no final de março
tiveram efeito positivo concreto,
com impacto benéfico na receita da
Companhia no segundo trimestre.
O projeto Enterprise, modelo
integrado de inteligência em
Medicina Diagnóstica, atingiu novos
níveis de excelência operacional
frente aos recordes de volumes que
temos alcançado. A absorção dos
custos fixos está impactando
positivamente o resultado
consolidado e, portanto, o PSC e o
L2L.
Além disso, o SG&A foi
administrado com eficiência e
consequentemente houve também
recorde no EBITDA do trimestre de
R$ 150,9M (mg 29,0%).

Deste modo, a maior produtividade
e consequente alavancagem
operacional pelo melhor uso dos
recursos de produção impactou
positivamente em cerca de 200 bps
a margem EBITDA a se comparado
aos volumes do 1T21.

UNIDADES DE
ATENDIMENTO (PSC)
No 2T21 no PSC, apresentamos
evolução de 103% na receita bruta
comparada com o 2T20, e
desconsiderando-se os exames de
COVID-19, houve crescimento de
90%. Ao compararmos com o 2T19
(período pré pandemia) houve
incremento de receita bruta de 36%
e sem os exames de COVID-19, o
crescimento foi de 7%.

A volumetria no PSC foi
impulsionada por maiores
prescrições de Bioquímica e
Imunohormonio e crescimento do
domicílio.
Com maior volume, houve melhor
absorção do custo de captação, com
redução do valor unitário e o
EBITDA do PSC no 2T21 foi recorde
histórico.

No 2T21 continuamos nossa estratégia de
desenvolver as ferramentas de
autosserviço, dando autonomia e
agilidade para o atendimento do cliente.
Neste período, evoluímos no
desenvolvimento da plataforma de
agendamento On-line de imagem, onde
alcançamos um crescimento de 10% no
volume de exames agendados
comparando com o mesmo período de
2020. Neste segundo trimestre atingimos
25% de retenção nos bots, decorrente da
evolução das ferramentas digitais
(whatsapp, URA e App). Para o
atendimento domiciliar continuamos os
investimentos em tecnologia,
proporcionando ao cliente uma
experiência 100% digital e reduzindo em
30% o tempo de atendimento no call
center para agendamento, alcançando
uma maior eficiência operacional e
aumentando a receita em 50%
comparando com o mesmo período de
2020.
A nova unidade PSC de Moema em São
Paulo está em processo de instalação e
deve ser inaugurada em breve.
Adicionalmente, foi assinado contrato
para uma unidade PSC na região
metropolitana de São Paulo, que deve ser
aberta nos próximos meses.
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LAB-TO-LAB

M&A - AQUISIÇÔES

No 2T21 no L2L, apresentamos evolução
de 101% na receita bruta comparada com
o 2T20, e desconsiderando-se os exames
de COVID-19, o crescimento foi de cerca de
130%. Ao compararmos com o 2T19
(período pré pandemia) houve incremento
de receita bruta de 64% e sem os exames
de COVID-19, o crescimento foi de 34%.

Em menos de dois meses o Pardini
consolida parte da estratégia
apresentada em nosso último
“Pardini Day”. Uma tarefa difícil,
principalmente em momentos de
pandemia mas vamos continuar a
passos largos e cumprir nossa
estratégia de crescimento.

A volumetria mais que dobrou no L2L em
relação ao 2T20, com crescimento
expressivo de Bioquímica. Houve
recuperação de preços no trimestre com
reajuste e melhores preços, inclusive em
Bioquímica. Os custos de captação e
produção seguem em linha com as
projeções internas, o que se traduziu em
alavancagem operacional e o EBITDA do
L2L foi recorde histórico também.

Em 18 de junho o Pardini
comunicou ao mercado relevante
aquisição no PSC do Laboratório
Paulo C. Azevedo que é líder no
mercado de Medicina Diagnóstica
no estado do Pará por R$ 127
milhões. Fundado em 1941, conta
com 22 unidades localizadas em
Belém e outros seis municípios do
Estado do Pará, e com 600
colaboradores diretos.

As novas fontes inovadoras de receita do
L2L (Apoio Hospitalar e a Pardis – Pardini
Distribuidora) já representaram no 2T21
cerca de 6% da receita bruta do L2L (versus
5% no 1T21). A Pardis ampliou sua oferta
de produtos e já conta com 25 SKUs em
seu portfólio.

TOXICOLOGIA
Destaque para os exames Toxicológicos,
com receita bruta de R$ 53,3M no Tri, o
que representa um aumento de 108% em
relação à média dos últimos 10 trimestres,
ou seja, todo período após aquisição.

Referência em Análises Clínicas,
Anatomia Patológica e
Oncohematologia, o laboratório
responde também pelo
atendimento a quatro hospitais
(Apoio Hospitalar), realizando
exames destas especialidades. Em
2020, o Laboratório Paulo C.
Azevedo realizou cerca de 4,5
milhões de exames, com receita
bruta de R$ 82 milhões.

Essa aquisição é mais um passo
importante da estratégia do Grupo
Pardini de reforçar sua presença em
todas as regiões do país.
Além das unidades de atendimento
direto ao paciente, a operação em
Belém possibilitará a instalação de
um novo Núcleo Técnico Avançado
(NTA) para a realização de exames
vindos de centenas de laboratórios
parceiros da região Norte, com maior
agilidade. Esta aquisição será
importante na ampliação da Rede
Astro de Anatomia Patológica (Path
to Path) e uma grande oportunidade
para a estratégia Hospitalar B2B.
Já em 02 de agosto, houve a
divulgação da aquisição do APC –
Laboratório de Anatomia
Patologica, laboratório referência no
país em painéis de imunohistoquímica e hibridização “in situ”,
realizadas em biópsia de peças
cirúrgicas com amplo espectro de
diagnóstico em Oncologia. Com a
aquisição, o Grupo Pardini pretende
ampliar a oferta dos serviços
especializados em Oncologia para
todo o país por meio de hospitais,
médicos, indústria farmacêutica,
além dos mais de 6 mil laboratórios
parceiros Lab-to-Lab.

Outro objetivo é fortalecer e agregar
uma grande expertise em Imunohistoquímica à Rede Astro (Path to
Path), que está conectando
Patologistas de todo o país em uma
plataforma digital inédita de alta
especialização. Em 2020, o APC
obteve uma receita bruta de R$ 9
milhões. O valor da operação foi de
R$ 19,5 milhões.
A aquisição do laboratório APC
reforça a estratégia do Grupo Pardini
em oferecer exames oncológicos de
alta complexidade médica que
suportam o diagnóstico de câncer e a
decisão médica, viabilizando
precocemente o tratamento
específico de neoplasias dos
pacientes com câncer.
Trata-se também da incorporação ao
Grupo de mais um Núcleo Técnico de
Alta especialização em Imunohistoquímica e hibridização “in situ”
na cidade de São Paulo. Em paralelo,
para os clientes do APC, a
incorporação ampliará a oferta de
exames moleculares e a diminuição
do prazo, fortalecendo a linha de
cuidado Oncológica

4

Nos últimos anos, o Pardini
investiu mais de R$ 650 milhões
em 15 aquisições. Dessas, cinco
são de empresas de alta
especialização: Diagnostika, de
Anatomia Patológica e Patologia
Molecular; Progenética, de
Oncologia Molecular; Biocod, de
Aconselhamento Genético; DLE,
de Doenças Raras e erros inatos
ao metabolismo; Psychemedics
Brasil e Labfar, hoje Toxicologia
Pardini. E, agora, soma-se a elas
o APC, com foco em Imunohistoquímica e hibridização “in
situ”.

INOVAÇÔES

PAINEL GENÔMICO
Mesmo com o andamento
positivo da vacinação em muitas
regiões do país, a disseminação
do vírus se dá
predominantemente através de
suas novas mutações. Por isso,
criamos uma forma de
acompanhar cada mudança em
tempo real e analisá-las com
mais segurança e precisão.

Em colaboração com o Laboratório
de Biologia Integrativa do ICB/UFMG,
nossa equipe de Pesquisa e
Desenvolvimento (P&D) desenvolveu
um sistema inédito de vigilância
epidemiológica com o objetivo de
identificar a ocorrência das
principais variantes presentes no
Brasil. Cobrindo todo território
nacional e com a capacidade de
detectar novas variantes com
frequência de até 5% na população,
este dashboard é um novo aliado
essencial na contenção da Covid-19
nos próximos meses.

1º VOO TESTE
INTERMUNICIPAL VIA DRONE
A parceria entre o Grupo Pardini e
Speedbird Aero vem avançando no
estudo e no desenvolvimento de um
novo modelo logístico inovador,
utilizando drones. No início de julho
realizamos o terceiro voo de testes,
desta vez em Santa Catarina. Além
de avaliarmos a utilização dessa
tecnologia num cenário de desafio
geográfico, cruzando rio entre
Navegantes e Itajaí, utilizamos a
aeronave DLV-2 que possui maior
autonomia e capacidade de carga do
que o modelo anterior.

Novamente os resultados foram
muito positivos: o drone
conseguiu atravessar o rio em
apenas 20% do tempo médio
atualmente, utilizando veículo
e/ou o ferry-boat. No setor de
saúde, a redução do tempo é
crucial para atendimentos de
emergências e pode salvar vidas.

PREVCOV
Seguindo com nossos esforços
no combate da pandemia,
estamos colaborando 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.
Esse estudo robusto tem a
intenção de avaliar a prevalência
do vírus na população brasileira
em diversos recortes geográficos,
colaborando com a compreensão
da dinâmica da doença e com a
adoção de novas medidas de
prevenção e controle. Com a
responsabilidade de coletar
amostras de sangue dos
participantes da pesquisa nas
regiões definidas,

disponibilizamos equipes para
coleta domiciliar nas capitais de
nossa atuação e contamos com a
nossa rede de laboratórios
parceiros para realizar a coleta
nas demais regiões.

PARCERIA TAP
Liberação de fronteiras, reabertura do
comércio, volta do turismo. Nesse
cenário de retomada, todo cuidado é
necessário. Por isso, levar acesso à
saúde para quem precisa e onde
estiver é ainda mais importante.
Alguns países exigem que os
passageiros que desembarcam em
seus territórios apresentem um laudo
confirmando a testagem negativa
para a COVID-19.
Por isso, o Grupo Pardini e a TAP se
uniram para possibilitar que os
passageiros da TAP com partidas do
Brasil para destinos europeus
realizem gratuitamente o teste RT-PCR
antes da viagem, podendo fazê-lo em
casa, em unidades do Hermes Pardini
em Minas Gerais e São Paulo, do
Padrão em Goiânia e do Centro de
Medicina no Rio de Janeiro.
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 104,2% no 2T21
quando comparado com o 2T20. O
volume processado durante o
2T21, no total de 34,3 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 2T20. Esse movimento se deve (i)
aos novos negócios Apoio
Hospitalar e Pardis Distribuidora,
(ii) aumento dos exames
toxicológicos devido à mudança da
legislação, (iii) base comparativa
mais fraca no 2T20 devido ao início
da pandemia.

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. Importante
ressaltar que, com exceção do RJ,
todas as outras praças já
apresentam crescimento ex
COVID nos exames de Análises
Clínicas quando comparado com
o período pré-pandemia.

Parte do crescimento observado
se deve também à aquisição do
Laboratório Paulo C. Azevedo,
localizado na cidade de Belém/PA.
No 2T21, teve papel importante
também o crescimento contínuo
dos exames domiciliares, que
cresceu 17% no número de
pacientes atendidos em relação ao
2T20. Em termos de receita, se
fosse considerado como uma
unidade, o atendimento domiciliar

já seria a segunda maior
unidade em faturamento no
PSC.
O ticket médio permaneceu
estável em R$16,4 quando
comparamos o 2T21 com o
2T20.
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RECORDE

Receita Bruta (R$/MM)

3.2
Receita Bruta
A receita bruta apresentou
crescimento de 103,4% no 2T21,
atingindo R$561,0 milhões, um
novo recorde para a Companhia.
O crescimento veio de ambos
canais de coleta. Quando
analisamos a receita ex COVID, a
mesma já se encontra em
patamares superiores mesmo
quando consideramos o período
pré-pandemia.

No PSC, apresentamos crescimento
da receita ex COVID-19 quando
comparado com o mesmo período
do ano anterior em todas as praças
de atuação. Este crescimento veio
tanto em análises clínicas quanto
imagem.

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

Quando analisamos a receita ex
COVID, já podemos constatar que
temos crescimento na receita
mesmo quando comparado ao
período pré-pandemia nas praças
de MG, GO e SP, tanto em análises
clínicas quanto imagem.

No L2L, o repasse de preço
realizado em março/21 teve um
papel importante no crescimento. O
aumento da receita também esteve
associado ao aumento de volume
dos exames recorrentes, em função
da maior quantidade de clientes e
do aumento do share of wallet
(aumento da receita por cliente).

Além disso, observamos também
um crescimento interessante nos
exames toxicológicos devido à
mudança da legislação que entrou
em vigor a partir de abril de 2021.

Quando analisamos a receita ex
COVID no L2L, já podemos constatar
também um crescimento mesmo
quando comparado ao período prépandemia.

Outros vetores de crescimento, tais
como o Apoio Hospitalar, a Pardis
Distribuidora e os exames COVID-19
também foram importantes para o
crescimento da receita, além da
base comparativa mais fraca
apresentada no 2T20 devido ao
início da pandemia.
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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 eficiência no
planejamento comercial da Companhia, com
crescimento recorrente no número de clientes na
base comparativa ano-contra-ano. No 2T21,
tivemos 5.882 clientes geradores de receita, um
aumento de 7,7% quando comparado com o 2T20.

No 2T21, a receita bruta por loja (PSC) apresentou
aumento de 68,6% em comparação com o 2T20,
atingindo R$1.549,8 mil, como resultado (i) da queda
da receita a partir de março de 2020, oferecendo
uma base comparativa menor, (ii) receita do COVID19 no 2T21, e (iii) retomada da receita recorrente em
todas as praças de atuação. Importante ressaltar
que este indicador já contempla a receita e o
número de unidades do Laboratório Paulo C.
Azevedo (“LPA”), adquirido em junho de 2021.
Com a aquisição do LPA em Belém/PA, a Companhia
passou a contar com 148 unidades de atendimento
no 2T21, contra 122 unidades no 2T20.

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

O lucro bruto apresentou crescimento de 239,2%
no 2T21 quando comparado ao 2T20, impactado (i)
pelos exames COVID-19 processados pela
Companhia durante o 2T21, (ii) retomada da
receita recorrente, (iii) repasse de preços no L2L
ocorrido em março/21 e (iv) aumento dos exames
toxicológicos com a mudança da legislação.
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 2T21
apresentou aumento de 1.430 bps quando
comparado com o 2T20. Tanto o lucro bruto
quanto a margem bruta representaram um novo
recorde para a Companhia.

RECORDE

RECORDE

Número de clientes
(Geradores de receita no período)

3.3
Lucro Bruto
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RECORDE

Manutenção da
rentabilidade
mesmo
durante a
pandemia

3.4
EBITDA

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

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

2T20
7,0
-2,5
25,7
4,6
34,9
13,6%

2T21
70,8
19,3
28,3
32,4
150,9
29,0%

Variação
906,8%
-877,6%
10,1%
602,7%
332,7%
+ 1541 bps

6M20
22,8
6,0
49,8
6,8
85,4
15,1%

6M21
120,9
28,3
55,9
52,1
257,3
25,8%

Variação
430,4%
373,8%
12,4%
662,6%
201,3%
+ 1067 bps

Rrde
O EBITDA atingiu R$150,9 milhões no
2T21, apresentando aumento de 332,7%
em relação ao 2T20. A margem EBITDA,
por sua vez, atingiu 29,0% no 2T21, ante
13,6% no 2T20. Tanto o EBITDA quanto a
margem EBITDA foram um novo recorde
para a Companhia em um trimestre. O
aumento de margem se deve,
principalmente, pela (i) alavancagem
operacional da Companhia, (ii) retomada
dos exames ex COVID-19, (iii) repasse de
preços no L2L, (iv) aumento dos exames
toxicológicos e (v) base comparativa
menor no 2T20 devido ao início do
impacto da pandemia de COVID-19 a
partir da segunda quinzena de março de
2020.
As despesas operacionais (com vendas,
gerais e administrativas e outras), como
percentual da receita líquida, apresentou
redução de 17,6% no 2T20 para 12,0% no
2T21, em função do crescimento de nosso
faturamento com controle eficaz dos
recursos e gastos da Companhia.
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Lucro líquido (R$ MM) e margem (%)

RECORDE

3.5
Lucro líquido

Rrde

O lucro líquido atingiu R$70,8 milhões no 2T21, um novo recorde para a Companhia, apresentando aumento de 906,8% quando
comparado com o 2T20. A margem líquida foi de 13,6% no 2T21, aumento de 1.087 bps. A nossa alíquota efetiva de IR/CSLL foi de
31,4% no 2T21, sendo de 39,6% no 2T20.
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4
Endividamento e Fluxo de Caixa
4.1
Endividamento
R$ MM
Dívida Financeira Bruta
Caixa e equivalentes de caixa*
Dívida Financeira Líquida

2T20
430,2
291,9
138,3

2T21
320,6
198,8
121,8

Variação
-25,5%
-31,9%
-11,9%

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

0,5x
13,9

0,3x
8,0

-52,3%
-42,7%

Baixa
alavancagem

*Inclui aplicações financeiras

No encerramento do 2T21, a Companhia apresentou dívida
financeira líquida de R$121,8 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, 98,8% da dívida
financeira bruta total da Companhia
no encerramento do 2T21, fazendo
com que 99,1% 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 2T21.

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

Conversão de
caixa de 65,6%
no 2T21

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

2017
247,4

2018
239,8

2019
334,6

2020
304,7

6M20
85,4

6M21
257,3

Variação
201,3%

2T20
34,9

2T21
150,9

Variação
332,7%

Itens que não afetam o caixa / Não recorrentes

15,1

(0,4)

1,1

20,2

9,0

17,4

93,2%

7,8

11,1

42,3%

∆ 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)

11,0
(10,2)

(55,5)
(34,4)

-606,5%
-237,5%

18,3
(7,4)

(40,3)
(22,8)

-320,4%
-209,0%

Fluxo de Caixa Operacional (B)

141,6

166,4

261,6

243,5

95,1

184,7

94,1%

53,6

98,9

84,7%

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)

(243,1)
(42,0)
(201,1)

117,4
(27,4)
144,8

148,3%
34,8%
172,0%

(223,0)
(21,9)
(201,1)

25,6
(17,6)
43,1

111,5%
19,9%
121,5%

Fluxo de Caixa Livre antes de Aquisição Societária

106,3

109,4

166,5

40,3

(147,9)

302,1

304,2%

(169,4)

124,5

173,5%

Aquisição Participação Societária

(76,8)

(27,9)

(61,0)

(70,6)

(59,3)

(60,7)

-2,4%

(42,4)

(50,7)

-19,6%

Fluxo de Caixa Livre

29,5

81,6

105,4

(30,3)

(207,2)

241,4

216,5%

(211,8)

73,8

134,8%

5,9
(255,9)
261,8

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

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

33,1
(38,3)
71,4

168,7
0,0
168,7

(174,9)
(17,1)
(157,8)

-203,7%
n.m.
-193,6%

184,0
0,0
184,0

(137,0)
(17,1)
(119,9)

-174,5%
n.m.
-165,2%

Variação no caixa e equivalentes de caixa

35,5

(19,3)

(11,1)

2,8

(38,6)

66,4

272,2%

(27,8)

(63,2)

-127,2%

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

57,2%

69,4%

78,2%

79,9%

111,4%

71,8%

-3963 bps

153,6%

65,6%

-8806 bps

Atividades de Financiamento:
Distribuição de Dividendos e JCP
Demais atividades de financiamento
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Recorde

O ROIC excluindo ágio foi de 48,7% no 2T21, um novo recorde para a Companhia:

Recorde
histórico no
ROIC 2T21

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

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%

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

RECORDE

5
ROIC – Retorno sobre o Capital Investido

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

30/06/2021

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

198.753
0
447.480
58.429
43.110
20.186
22.185

132.306
144.835
391.678
68.392
43.620
25.060
23.016

Total dos ativos circulantes

790.143

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

1.610
2.183
27.982
16.543
6.620

2.168
1.990
23.254
16.481
8.513

Total do realizável a longo prazo

54.938

52.406

Imobilizado
Intangível
Direito de Uso

266.339
672.586
284.466

271.010
556.390
260.549

Consolidado
Passivos e patrimônio líquido

Total dos ativos

1.278.329

2.068.472

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

211.745
114.851
49.526
107.845
7.776
0
60.502
17.873

234.655
76.258
41.282
110.999
8.070
0
43.991
11.657

Total dos passivos circulantes

570.118

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

252.015
212.726
20.624
22.221
65.677
105.780
820

233.405
317.770
23.589
20.734
55.557
55.678
1.186

Total dos passivos não circulantes

679.863

707.919

1.249.981

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
-29.865
366.349
104.079

425.457
-8.913
-73.830
53.948
-29.631
366.349
0

Patrimônio líquido dos acionistas da controladora

817.431

733.380

1.060

1.051

818.491

734.431

2.068.472

1.969.262

Total dos passivos
Total dos ativos não circulantes

30/06/2021

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 seis meses findos em 30 de junho
Em milhares de reais

Consolidado
2T21
2T20

Consolidado
6M21
6M20

Receita líquida de prestação de serviços

520.665

257.075

998.160

565.412

Custo dos serviços prestados

-335.879

-202.600

-676.283

-432.782

Lucro Bruto

184.786

54.475

321.877

132.630

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

-31.398
-25.065
-5.761

-18.827
-18.634
-7.857

-59.457
-48.316
-12.783

-43.590
-41.768
-11.670

Resultado antes das receitas e despesas financeiras

122.562

9.157

201.321

35.602

Resultado Financeiro
Receitas Financeiras
Despesas Financeiras
Variação cambial, líquida

3.691
-23.802
771

14.150
-11.764
101

7.223
-36.333
827

18.611
-22.528
-2.052

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social

103.222

11.644

173.038

29.633

Imposto de renda e contribuição social
Corrente
Diferido

-32.924
542

-998
-3.610

-46.700
-5.392

-2.903
-3.928

-32.382

-4.608

-52.092

-6.831

Lucro líquido do período

70.840

7.036

120.946

22.802

Lucro líquido atribuível a:
Acionistas da controladora
Participações não controladoras

70.797
43

7.063
-27

120.854
92

22.816
-14

70.840

7.036

120.946

22.802
15

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
Aumento de Capital
Plano de incentivo baseado em ações
Juros sobre capital próprio
Saldos em 30 de junho de 2020

336.074

-8.913

425.457

-8.913

-14.074

53.948

39.287

235.171

-29.396

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

320.736

-29.631

Saldos em 30 de junho 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
-234

89.383

Lucros
acumulados

22.816
234

Patrimônio
líquido dos
acionistas da
controladora

Participação
dos acionistas
não
controladores

695.227
22.816

1.229
-14

Patrimônio
líquido
consolidado
696.456
22.802
0

-89.383
5.126

1.361

-234

-9.293
13.757

120.854
234

-19.794

-8.913

-93.624

6.487
-9.293
715.237

1.215

6.487
-9.293
716.452

733.380
120.854

1.051
92

734.431
120.946

-83

-19.794
-83
-17.009

1.060

818.491

-19.794

53.948

45.613

320.736

-29.865

-17.009

-17.009

104.079

817.431
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Instituto Hermes Pardini S.A.
Demonstração dos fluxos de caixa - período de seis meses findos em 30 de junho
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

Consolidado

2T21

2T20

6M21

6M20

70.840

7.036

120.946

22.802

32.382
1.483
2.849
28.317
6.793
9.988
568
7.481
1.042
0
571
69
-387

4.608
3.910
366
25.714
422
10.363
653
-11.575
524
0
680
69
-89

52.092
3.074
7.097
55.933
6.026
19.921
868
7.247
775
-17
1.179
138
-666

6.831
3.902
1.522
49.784
1.215
18.205
1.243
-10.724
-1.917
0
1.473
138
-103

161.996

42.681

274.613

94.371

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

-28.021
1.410
939
-2.168
-32
-33.495
12.888
8.215

23.877
-17.704
-1.367
-776
-9
-4.687
12.444
6.492

-45.554
11.973
888
-1.036
-193
-33.014
6.028
5.386

29.862
-28.382
-6.023
889
-237
-9.623
13.167
11.308

Caixa gerado pelas atividades operacionais

121.732

60.951

219.091

105.332

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

-11.869
-433
-10.496

-6.472
-164
-743

-15.245
-651
-18.528

-8.733
-337
-1.130

Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais

98.934

53.572

184.667

95.132

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

0
0
-50.695
-17.562
43.130
-25.127

-37.466
-4.936
0
-21.932
-201.057
-265.391

-9.023
-1.008
-50.695
-27.389
144.835
56.720

-53.498
-5.802
0
-42.022
-201.057
-302.379

0

0

-19.794

0

0
-103.951

200.000
-2.773

0
-106.659

200.000
-5.550

-1.075

-457

-1.997

-1.562

-14.918
-17.092
-137.036

-12.786
0
183.984

-29.398
-17.092
-174.940

-24.232
0
168.656

-63.229

-27.835

66.447

-38.591

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

261.982
198.753

118.713
90.878

132.306
198.753

129.469
90.878

Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa

-63.229

-27.835

66.447

-38.591

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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