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Recorde de
Processamento de
Exames

1
Principais
resultados do 3T21
Belo Horizonte, 10 de
novembro 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
terceiro trimestre do ano (3T21).
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
37,3 milhões
Receita Bruta
R$548,3 MM

Lucro Bruto
R$160,8 MM

Margem bruta
31,7%

Lucro Líquido
R$52,7 MM

EBITDA
R$121,6 MM

Margem Líquida
10,4%

Margem EBITDA
24,0%

ROIC sem ágio
47,2%

Fluxo de Caixa Operacional
R$121,2 MM
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2 Carta da Administração
A seguir, apresentamos os resultados
do terceiro trimestre de 2021 do
Grupo Pardini. Uma vez mais,
batemos nosso recorde de
volumetria, processando mais de 37,3
milhões de exames no período,
decorrente da estabilidade técnica do
modelo Enterprise de produção, que
ainda apresentou redução nos prazos
de entrega dos laudos. Quando
comparado com os demais 3Ts,
obtivemos no 3T21 recordes de
volume, receita, lucro bruto e EBITDA.
A receita bruta atingiu R$ 548M no
trimestre, dois dígitos acima do nosso
orçamento e foi a segunda melhor
receita trimestral, ficando atrás
apenas do 2º tri 21 (quando houve
aumento expressivo de exames
toxicológicos). Os exames Covid
atingiram a receita de R$ 85M no 3T.
Destacamos o incremento de
performance do Pardini pelas
aquisições do Laboratório Paulo
Azevedo e do laboratório APC.
Nesse trimestre já podemos observar
o efeito completo do impacto positivo
das alterações de preços realizadas
no Lab-to-Lab, iniciadas no final de
março.
Em relação aos custos de produção,
estamos abaixo do nosso orçamento.
O ganho de performance se dá pela
maior

absorção dos custos fixos e pelo
dissídio que veio abaixo do IPCA,
resultando em um EBITDA de
R$121,6M (margem de 24,0%) no
trimestre.

AMPLIAÇÃO DA PRESENÇA
EM SÃO PAULO
Seguindo o movimento iniciado com
o anúncio em 02 de agosto da
aquisição do APC – Laboratório de
Anatomia Patológica, fomos
selecionados por meio de um BID
aberto por um grande plano de
saúde, como prestador exclusivo de
serviços de medicina diagnóstica
para um total de cerca de 700 mil
beneficiários da operadora na
cidade de São Paulo e região
metropolitana. A partir do mês de
outubro, as 5 unidades Hermes
Pardini já existentes em São Paulo,
estão responsáveis pela realização
de exames de análises clínicas,
anatomia patológica e imagem para
estes clientes e passarão a acessar
gradualmente esses beneficiários.
Para o atendimento deste contrato,
além da Unidade Moema que será
inaugurada em novembro, estão
previstas mais 5 novas unidades
nos próximos meses em São Paulo
e região metropolitana.

UNIDADES DE
ATENDIMENTO (PSC)

Ao longo do 3T21 desenvolvemos o fluxo
completo de confirmação das agendas de
imagem, sms, voz e WhatsApp, visando
No 3T21 no PSC, apresentamos
crescimento de 26% na receita bruta total maior efetividade da confirmação,
comparada com o mesmo período do ano redução de noshow e maior ocupação das
agendas, alcançando o índice de 90% de
passado. Se desconsiderados os exames
de COVID-19, o crescimento foi de 33%. Ao retorno dos clientes. Avançamos nas
compararmos o 3T21com o 3T19 (período melhorias da plataforma de agendamento
pré pandemia) houve crescimento de 50% On-line de imagem, onde alcançamos um
na receita bruta total do PSC, e excluindo- crescimento de 15% no volume de exames
se os exames de COVID-19, o crescimento agendados comparando com o mesmo
foi de 24%. Apresentamos incremento na período de 2020. Neste terceiro trimestre
mantivemos a marca de 25% de retenção
volumetria durante todo o trimestre nas
praças de atuação, com exceção do Rio de nos bot´s, decorrente da evolução das
ferramentas digitais (WhatsApp, URA e
Janeiro. Os exames de imagem
apresentaram crescimento de dois dígitos App). No atendimento domiciliar
em relação ao 3T20, crescimento este que continuamos replicamos todo modelo de
gestão e atendimento para todas as
veio em todas as praças de atuação.
empresas do Grupo Pardini. No
Com maior volume, houve melhor
atendimento, incluímos a realização do
absorção do custo de captação, e o
teste rápido em todas unidades para
EBITDA do PSC no 3T21 apresentou
crescimento de dois dígitos em relação ao atendermos a demanda de retomada dos
3T20 e 3T19. Inauguramos a primeira Loja eventos sociais. É com orgulho que
Premium de Goiás. A Unidade Portugal foi compartilhamos que o nosso serviço de
diagnóstico por imagem agora é
revitalizada e eleita pelo Grupo Pardini
acreditado PADI (Programa de Acreditação
para oferecer uma nova experiência em
Medicina Diagnóstica para nossos clientes. em Diagnóstico por Imagem).
Desenvolvido pelo Colégio Brasileiro de
Contaremos com uma estrutura ainda
Radiologia, que mantém os processos
mais completa, sem perder diferenciais
sempre alinhados aos avanços científicos
importantes como a Sala de exames de
e tecnológicos, ele avalia a competência
repouso, Sala de coleta infantil e Wi-Fi,
técnica e do sistema de gestão da
agora em um ambiente mais amplo,
qualidade do serviço oferecido.
acolhedor e moderno, que oferece
estacionamento com manobrista,
atendente bilingue e desjejum especial.
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LAB-TO-LAB
No 3T21 no L2L, apresentamos
crescimento de 34% no período,
quando desconsideramos os exames
de COVID. Já a receita bruta total
cresceu 5% comparada ao 3T20. Ao
compararmos com o 2T19 (período pré
pandemia) houve incremento de
receita bruta total de 44% e sem os
exames de COVID-19, o crescimento foi
de 25%. 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.

A volumetria foi recorde e o ticket
médio veio acima do orçamento,
influenciado pelo repasse de preços
observado a partir do 2T21. Houve
maior absorção de custos fixos de
produção e captação por incremento
de volume, que ajudou a manter a
margem EBITDA nos mesmos
patamares do período pré-pandemia.
As novas fontes inovadoras de receita
do L2L (Apoio Hospitalar e a Pardis –
Pardini Distribuidora) representaram
no 3T21 cerca de 4% da receita bruta
do L2L (versus 6% no 2T21), em grande
parte pela redução do faturamento
relacionado aos produtos COVID.

TOXICOLOGIA
Os exames Toxicológicos tiveram
receita bruta de R$ 30,2M no 3T,
retração de 43,3% em relação ao
trimestre anterior, em razão da grande
procura que houve no 2T pela
mudança da legislação.

AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DO
LABORATÓRIO SOLUÇÃO
No 3T21 iniciamos o processo de
expansão da capacidade produtiva do
NTA Solução, localizado em Itajaí – SC,
que possui foco no processamento dos
exames dos nossos clientes L2L (Lab-toLab). A ampliação triplica a capacidade
produtiva atual, chegando a 1 milhão de
exames por mês após sua conclusão, e
está alinhada com a estratégia da
companhia de expandir sua posição
competitiva no L2L, melhorando a
experiência do cliente e oferecendo mais
agilidade e qualidade nas operações com
os laboratórios, clínicas e hospitais
conveniados.

O Grupo Pardini possui 18 núcleos
técnicos espalhados pelo país, incluindo a
maior planta de tecnologia laboratorial do
mundo. São Núcleos Técnicos
Hospitalares em MG, CE e PA e Núcleos
Técnicos Avançados em MG, GO, RJ, SC,
SP, e PA.

Ainda, possui os Núcleos Técnicos
Especializados do APC em SP,
Toxicologia em MG, DLE no RJ e
SP, Diagnostika em SP e
Progenética em MG.

APOIO HOSPITALAR – UNIMED
FORTALEZA
O Grupo Pardini é o laboratório de
escolha da UNIMED Fortaleza para
atender o Hospital Regional da
UNIMED na cidade. O HRU, como é
chamado, é o maior hospital
privado do Ceará, com 338 leitos
operacionais e mais de 50 leitos de
UTI. A unidade de alta
complexidade está preparada para
realização de transplantes e teve
papel central no atendimento de
pacientes na cidade durante os
períodos mais agudos da pandemia
da Covid-19.
Por meio dessa parceria, a rede de
medicina diagnóstica atende
também dois Pronto Atendimentos
da operadora. A UNIMED Fortaleza
é a sétima maior singular do
Sistema UNIMED, possui quase
400.000 beneficiários e é referência
em todo o país.

O Núcleo Técnico Hospitalar
(NTH) do Grupo Pardini está
localizado dentro das
instalações do HRU, possui
tecnologia de ponta e tem
capacidade para processar até 5
milhões de exames por ano.
Com isso, a Unimed Fortaleza
ganha em automatização de
processos laboratoriais,
assessoria científica e médica,
qualidade e agilidade no
atendimento aos pacientes.
No 3T21, essa área técnica (NTH)
começou a ser utilizada para
processar exames de clientes
L2L localizados no estado do
Ceará. Esse movimento
estratégico permite que o Grupo
Pardini ganhe competitividade
na região, ao oferecer um prazo
de processamento de exames
(TAT – Turnaround Time) abaixo
dos principais concorrentes.
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TOP OF MIND
No lugar onde tudo começou,
nosso laboratório é sinônimo de
presença, confiança e inovação.
O prêmio ‘Top of Mind’ 2021 em
Belo Horizonte, da revista
Mercado Comum, concretiza
mais uma vez nossa posição
como uma das marcas mais
lembradas e queridas pelos
mineiros!

PRÊMIO POPLIST
O Laboratório Padrão foi o
principal laboratório de exames
clínicos no PopList 2021.O
PopList premia as marcas mais
lembradas pelos goianos há 29
anos.

PRÊMIO VALOR INOVAÇÃO
O Grupo Pardini está entre os
TOP 5 na 7ª edição do Prêmio
Valor Inovação no Setor de
Serviços Médicos. A premiação
realizada pela Strategy& –
consultoria estratégica da PwC
com o Jornal Valor Econômico é
uma das mais conceituadas
publicações de inovação do país e
aponta as empresas que adotam
a melhor gestão de inovação,
seus investimentos no mercado
local e os resultados
conquistados.

A rede de laboratórios ocupa a quarta
posição do ranking deste ano graças a
uma série de iniciativas inovadoras em
sua estratégia de negócio. Dentre elas
vale citar a Pardis Distribuidora, que
virou unidade de negócio do Grupo.
Buscando diversificar suas fontes de
receita, a companhia passou a fazer a
distribuição de produtos de saúde para
sua base de 6 mil laboratórios
parceiros que compõem seu mercado
lab-to-lab.
O transporte aéreo de material
biológico por meio de drones
também é outra inovação que recebeu
investimentos do Grupo Pardini. O
projeto é inédito no setor de medicina
diagnóstica, está em desenvolvimento
e vai mudar o modelo logístico e
contribuir para melhoria do sistema de
saúde no país.
Importante destacar um outro projeto
que está prestes a ser lançado. O
Precision Care – 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. Já em novembro, os médicos
prescritores serão os

primeiros stakeholders dentre os
citados a serem contemplados no
Precision Care. Através dele os
médicos poderão solicitar urgência
em exames, solicitar repetição de
testes, ter acesso ao atendimento
científico e marcar exames para os
seus pacientes. De acordo com a sua
autenticação, o usuário terá à
disposição, um conteúdo com
serviços digitais exclusivos para o
seu atendimento. Todos os perfis de
clientes estarão em um único
ecossistema digital com oferta de
todo o portfólio. Em um ano
altamente desafiador para a área da
saúde, especialmente para o setor
de medicina diagnóstica, ser
reconhecida como uma das
empresas mais inovadoras do Brasil
ratifica a estratégia da companhia,
ancorada no pilar da inovação.

PRÊMIO REFERÊNCIAS DA
SAÚDE 2021 - TI
Seguindo nosso propósito de levar
acesso à saúde para quem precisa e
onde estiver, nos destacamos como
um dos finalistas do Prêmio
Referências da Saúde 2021, da
Saúde Business na categoria
‘Tecnologia da Informação:
Instituição e Projeto’.

Nosso projeto de
interoperabilidade de dados,
permite uma conexão mais ágil e
eficaz com os sistemas
laboratoriais (LIS) e hospitalares
(HIS) dos nossos parceiros Labto-Lab. Desta forma, o prazo para
integração que chegava a 60 dias,
agora é de apenas 5. Essa
unificação sistemática de
informações é parte importante
da nossa estratégia de
democratização da medicina
diagnóstica e personalizada para
cada vez mais lugares do Brasil.

RETOMADA SEGURA DA CULTURA E
ESPORTE
O Hermes Pardini lançou, em julho, o
projeto De volta aos palcos, com
segurança, com incentivo à testagem
dos profissionais envolvidos na
produção cultural da cidade. A
expectativa é realizar até 4 mil testes,
nos próximos meses. E visando uma
retomada segura dos torcedores ao
estádio, o Mineirão e o Hermes
Pardini – referência em Medicina
Diagnóstica no Brasil – jogam juntos
para garantir o cumprimento dos
protocolos sanitários e reforçar os
cuidados de saúde e prevenção à
Covid-19 com uma série de iniciativas.
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 29,5% no 3T21
quando comparado com o 3T20. O
volume processado durante o
3T21, no total de 37,3 milhões de
exames, foi um novo recorde
histórico para a nossa Companhia.
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 COVID19 também contribuíram para o
crescimento.

RECORDE

3
Demonstração
de Resultados
do Exercício

Volume de exames, excluindo as transações intercompany.

No canal de coleta PSC,
apresentamos crescimento na
volumetria durante todo o
trimestre nas praças de atuação,
com exceção do Rio de Janeiro.
Os exames de imagem
apresentaram crescimento de
dois dígitos em relação ao 3T20,
crescimento este que veio em
todas as praças de atuação.

Em relação a análises clínicas, o
crescimento também foi de duplo
dígito, mesmo desconsiderando os
exames de COVID-19.
Os números do 3T21 já
incorporam também a volumetria
do Laboratório Paulo C. Azevedo,
adquirido no 2T21.

Tanto no L2L quanto PSC,
apresentamos crescimento ex
COVID-19 mesmo em relação
ao período pré-pandemia.
O ticket médio apresentou
redução de 11,8%, sendo de
R$14,7 no 3T21 e R$16,7 no
3T20, em grande parte por
conta da redução da
representatividade do COVID
na composição da receita.
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Receita Bruta (R$/MM)

3.2
Receita Bruta
A receita bruta apresentou
crescimento de 14,2% no 3T21,
atingindo R$548,3 milhões. O
crescimento veio de ambos canais
de coleta, mesmo quando
comparado ao período prépandemia, sem considerar a
receita do COVID-19.
No PSC, houve crescimento da
receita ex-COVID em todas as
praças de atuação. O crescimento
veio também tanto em Análises
Clínicas (com exceção do RJ) quanto
imagem (em todas as praças de
atuação).

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

Os destaques positivos vieram das
praças de MG e GO, que mesmo
sendo locais onde temos uma
operação madura, observamos
crescimento de duplo dígito mesmo
quando comparado ao período prépandemia e sem considerar a
receita vinda dos exames COVID-19.

No L2L, a receita obtida com os
exames de baixa complexidade teve
crescimento significativo, de duplo
dígito. Houve também crescimento
nos exames toxicológicos e da
medicina personalizada. Teve papel
importante neste crescimento,
também, a receita vinda do

Apoio Hospitalar e da Pardis
Distribuidora. Conseguimos
apresentar crescimento na receita
L2L mesmo em comparação com o
período pré-pandemia e sem
considerar os exames COVID-19.

É importante ressaltar que o
crescimento veio mesmo quando
comparado à uma base já forte,
tendo em vista que no 3T20
havíamos registrado recorde de
receita bruta da Companhia até
então.
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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 eficiência no
planejamento comercial da Companhia, com
crescimento recorrente no número de clientes na
base comparativa ano-contra-ano. No 3T21,
tivemos 5.957 clientes geradores de receita, um
aumento de 5,5% quando comparado com o 3T20.

No 3T21, a receita bruta por loja (PSC) apresentou
aumento de 4,4% em comparação com o 3T20,
atingindo R$1.694,2 mil, como resultado
principalmente do aumento da receita em praças
maduras, como MG e GO, propiciando um aumento
da rentabilidade da operação do PSC como um todo.
O crescimento, se desconsiderarmos a receita vinda
do COVID-19, seria ainda maior.

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

O lucro bruto apresentou crescimento de 21,5% no
3T21 quando comparado ao 3T20, impactado (i)
pela retomada da receita recorrente, (ii) repasse de
preços no L2L ocorrido em março/21 e (iii)
aumento dos exames toxicológicos com a
mudança da legislação. A margem bruta no 3T21
apresentou aumento de 219 bps quando
comparado com o 3T20.

Com a aquisição do LPA em Belém/PA ao final do
2T21, a Companhia passou a contar com 148
unidades de atendimento no 3T21, contra 123
unidades no 3T20.
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Manutenção da
rentabilidade

3.4
EBITDA

Rrde

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

O EBITDA atingiu R$121,6 milhões no 3T21,
apresentando aumento de 5,2% em relação
ao 3T20 e queda de 19,4% ao 2T21. A margem
EBITDA, por sua vez, atingiu 24,0% no 3T21,
ante 25,8% no 3T20 e 29% no 2T21. A retração
de margem se deve, principalmente, pelo (i)
redução da participação dos exames COVID (ii)
redução dos exames de Toxicologia no mix.

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

3T20
60,4
12,3
27,3
15,7
115,7
25,8%

3T21
52,7
18,2
29,4
21,3
121,6
24,0%

Variação
-12,7%
48,0%
7,7%
35,8%
5,2%
- 182 bps

9M20
83,2
18,3
77,1
22,5
201,1
19,8%

9M21
173,7
46,5
85,4
73,4
378,9
25,2%

Variação
108,8%
154,5%
10,7%
225,9%
88,4%
+ 534 bps

As despesas operacionais (com vendas, gerais
e administrativas e outras), como percentual
da receita líquida, apresentou aumento de
9,8% no 3T20 para 13,5% no 3T21, em função
principalmente do aumento dos dispêndios
com pessoal (em 2020 a Companhia havia
adotado a redução de jornada).
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3.5
Lucro líquido

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

O lucro líquido atingiu R$52,7 milhões no 3T21, apresentando redução de 12,7% quando comparado com o 3T20. A margem líquida foi de 10,4%
no 3T21, redução de 307 bps. A nossa alíquota efetiva de IR/CSLL foi de 28,8% no 3T21, sendo de 20,6% no 3T20.
Quando comparado com o 3T20, certos eventos impactaram o lucro líquido:
• Aumento 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) 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; (ii) pela dedução
fiscal do JCP que foi declarado no 3T20 e (iii) pela redução do IR no 3T20 proveniente da utilização de prejuízo fiscal daquele ano.
No entanto, vale destacar que o resultado antes das receitas e despesas financeiras da Companhia no 3T21 foi de R$92,2 milhões, crescimento
de 4,4% quando comparado com o 3T20.
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4
Endividamento e Fluxo de Caixa
4.1
Endividamento
R$ MM
Dívida Financeira Bruta
Caixa e equivalentes de caixa*
Dívida Financeira Líquida

3T20
429,5
264,6
164,9

3T21
325,1
255,4
69,8

Variação
-24,3%
-3,5%
-57,7%

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

0,6x
12,4

0,1x
7,4

-74,9%
-40,9%

Baixa
alavancagem

*Inclui aplicações financeiras

No encerramento do 3T21, a Companhia apresentou dívida
financeira líquida de R$69,8 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, 98,9% da dívida
financeira bruta total da Companhia
no encerramento do 3T21, 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 3T21.

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

9M20
201,1

9M21
378,9

Variação
88,4%

3T20
115,7

3T21
121,6

Variação
5,2%

Itens que não afetam o caixa / Não recorrentes

15,1

(0,4)

1,1

20,2

10,9

24,6

124,5%

2,0

7,2

267,9%

∆ 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)

(22,3)
(13,7)

(44,7)
(52,9)

-100,0%
-285,2%

(33,3)
(3,5)

10,9
(18,5)

132,6%
-423,0%

Fluxo de Caixa Operacional (B)

141,6

166,4

261,6

243,5

175,9

305,9

73,9%

80,8

121,2

50,0%

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)

(247,0)
(56,8)
(190,1)

88,7
(56,1)
144,8

135,9%
1,3%
176,2%

(3,9)
(14,8)
10,9

(28,7)
(28,7)
0,0

-640,9%
-93,9%
-100,0%

Fluxo de Caixa Livre antes de Aquisição Societária

106,3

109,4

166,5

40,3

(71,0)

394,6

655,7%

76,9

92,5

20,2%

Aquisição Participação Societária

(76,8)

(27,9)

(61,0)

(70,6)

(59,3)

(69,6)

-17,4%

0,0

(8,9)

n.m.

Fluxo de Caixa Livre

29,5

81,6

105,4

(30,3)

(130,3)

325,0

349,4%

76,9

83,6

8,7%

5,9
(255,9)
261,8

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

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

33,1
(38,3)
71,4

75,3
(27,1)
102,4

(201,9)
(26,3)
(175,6)

-368,2%
2,8%
-271,5%

(93,4)
(27,1)
(66,3)

(27,0)
(9,2)
(17,8)

71,1%
65,9%
73,2%

Variação no caixa e equivalentes de caixa

35,5

(19,3)

(11,1)

2,8

(55,0)

123,1

323,7%

(16,4)

56,6

444,6%

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

57,2%

69,4%

78,2%

79,9%

87,5%

80,7%

-677 bps

69,9%

99,7%

+2981 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 47,2% no 3T21:

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

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%

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

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

30/09/2021

31/12/2020

255.358
0
416.382
56.025
33.308
20.847
25.665

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

807.585

828.907

1.589
2.188
33.833
20.002
5.166

2.168
1.990
23.254
16.481
8.513

Total do realizável a longo prazo

62.778

52.406

Imobilizado
Intangível
Direito de Uso

271.872
699.585
276.461

271.010
556.390
260.549

1.310.696

1.140.355

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

Consolidado
Passivos e patrimônio líquido

Total dos ativos

2.118.281

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

192.810
126.064
51.385
112.470
7.492
0
66.093
8.087

234.655
76.258
41.282
110.999
8.070
0
43.991
11.657

Total dos passivos circulantes

564.401

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

243.439
212.657
18.432
22.600
71.192
122.954
642

233.405
317.770
23.589
20.734
55.557
55.678
1.186

Total dos passivos não circulantes

691.916

707.919

1.256.317

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
-29.983
366.349
147.530
0

425.457
-8.913
-73.830
53.948
-29.631
366.349

Patrimônio líquido dos acionistas da controladora

860.764

733.380

1.200

1.051

861.964

734.431

2.118.281

1.969.262

Total dos passivos
Total dos ativos não circulantes

30/09/2021

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 - período de nove meses findos em 30 de setembro
Em milhares de reais

Consolidado
3T21
3T20

Consolidado
9M21
9M20

Receita líquida de prestação de serviços

507.521

448.560

1.505.681

1.013.972

Custo dos serviços prestados

-346.690

-316.237

-1.022.973

-749.019

Lucro Bruto

160.831

132.323

482.708

264.953

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

-36.130
-28.942
-3.548

-23.607
-18.479
-1.896

-95.587
-77.258
-16.331

-67.923
-59.521
-13.566

Resultado antes das receitas e despesas financeiras

92.211

88.341

293.532

123.943

Resultado Financeiro
Receitas Financeiras
Despesas Financeiras
Variação cambial, líquida

4.984
-23.079
-95

2.708
-15.763
765

12.207
-59.412
732

21.319
-38.291
-1.287

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social

74.021

76.051

247.059

105.684

Imposto de renda e contribuição social
Corrente
Diferido

-21.613
306

-3.900
-11.788

-68.313
-5.086

-6.803
-15.716

-21.307

-15.688

-73.399

-22.519

Lucro líquido do período

52.714

60.363

173.660

83.165

Lucro líquido atribuível a:
Acionistas da controladora
Participações não controladoras

52.574
140

60.329
34

173.428
232

83.145
20

52.714

60.363

173.660

83.165
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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
Recompra de ações
Aumento de Capital
Plano de incentivo baseado em ações
Juros sobre capital próprio
Saldos em 30 de setembro de 2020

336.074

-8.913

425.457

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

Saldos em 30 de setembro 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
-352

Lucros
acumulados

83.145
352

-47.505
89.383

Patrimônio
líquido dos
acionistas da
controladora

Participação
dos acionistas
não
controladores

695.227
83.145

1.229
20

Patrimônio
líquido
consolidado

-47.505

696.456
83.165
0
-47.505

6.487
-27.089
710.265

1.249

6.487
-27.089
711.514

733.380
173.428

1.051
232

734.431
173.660

-83

-19.794
-83
-26.250

1.200

861.964

-89.383
5.126

1.361

-8.913

-61.579

53.948

39.287

235.171

-29.514

-8.913

-73.830

53.948

45.613

320.736

-29.631
-352

-27.089
56.408

173.428
352

-19.794

-8.913

-93.624

-19.794

53.948

45.613

320.736

-29.983

-26.250

-26.250

147.530

860.764
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Instituto Hermes Pardini S.A.
Demonstração dos fluxos de caixa - período de nove meses findos em 30 de setembro
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

3T21

3T20

9M21

9M20

52.714

60.363

173.660

83.165

21.307
1.483
2.894
29.428
1.847
11.086
659
7.728
0
-921
571
68
0

15.688
955
839
27.335
258
9.867
-3.648
4.425
819
0
681
68
-10

73.399
4.557
9.991
85.361
7.873
31.007
1.527
14.975
775
-938
1.750
206
-666

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

128.864

117.640

403.477

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

26.379
3.192
10.179
-2.402
-5
-20.041
3.515
-9.964

-124.635
-13.908
3.661
2.130
-145
97.485
2.727
-608

-19.175
15.165
11.067
-3.438
-198
-53.055
9.543
-4.578

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

Caixa gerado pelas atividades operacionais

139.717

84.347

358.808

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

-3.748
-280
-14.449

-2.620
-263
-650

-18.993
-931
-32.977

-11.353
-600
-1.780

Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais

121.240

80.814

305.907

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

0
0
-8.914
-28.726
0
-37.640

0
0
0
-14.816
10.939
-3.877

-9.023
-1.008
-59.609
-56.115
144.835
19.080

-53.498
-5.802
0
-56.838
-190.118
-306.256

0

-47.505

-19.794

-47.505

0
-907

0
-3.827

0
-107.566

200.000
-9.377

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

-909

-1.055

-2.906

-2.617

-15.938
-9.241
-26.995

-13.886
-27.089
-93.362

-45.336
-26.333
-201.935

-38.118
-27.089
75.294

Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa

56.605

-16.425

123.052

-55.016

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

198.753
255.358

90.878
74.453

132.306
255.358

129.469
74.453

Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa

56.605

-16.425

123.052

-55.016

56.605

-16.425

123.052

-55.016

Variação no caixa e equivalentes de caixa
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