


● Ganho de produtividade nas unidades;

● Alta rentabilidade e geração de valor aos acionistas;

● Histórico de boas aquisições;

● Diretoria e conselheiros experientes.

● Governança Corporativa conflituosa entre acionistas;

● Intensiva em capital;

● Dependência logística de seu laboratório de referência;

● Risco de imagem intrínseco ao setor.
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A companhia foi fundada pelo Dr. Hermes Pardini, com sede localizada na

cidade de Belo Horizonte/MG. Ainda hoje a família do fundador está

presente no quadro social da companhia.

A empresa passou a desenvolver atividades de anatomia patológica,

genética humana e de serviços com foco no Lab-to-Lab, o que

impulsionou seu crescimento nos anos seguintes.

Ano fundamental para a história do Instituto Hermes Pardini, que

inaugurou o Núcleo Técnico Operacional, uma das maiores plantas

especializadas em análises clínicas do mundo, capaz de reduzir custos

logísticos e aumentar a rapidez e eficiência das análises de amostras.

O próximo passo do Instituto foi intensificar sua estratégia de expansão

geográfica e plano de negócios. Para isso, foi realizada a compra de

empresas ligadas ao mercado de medicina diagnóstica e análises clínicas

de MG, mas também de SP e RJ, territórios novos para a companhia.

Entre 2013 e 2015, foram abertas 50 novas unidades de atendimento, além

das adições no portfólio que vieram de aquisições, o que mostra um

crescimento orgânico forte.

Foi realizado o IPO do Instituto Hermes Pardini. A partir disso, a empresa

fez aquisições de empresas de medicina personalizada, ampliando seu

portfólio de exames com alto grau de especialização.

Iniciado o Núcleo Técnico Hospitalar, em Belo Horizonte, que marca a

entrada do grupo no segmento de hospitais premium e de alta

especialização com âncora em oncologia.

3



O Instituto Hermes Pardini é uma das referências do Brasil em

qualidade de medicina diagnóstica e análises clínicas de alta

especialização, complexidade e diversificação. Atua por meio de marcas,

que além da principal, que leva seu nome, também existe a Padrão (GO) e

Guanabara (RJ). A empresa é líder nos estados de MG e GO, por onde atua

através de suas unidades de atendimento ou serviços de apoio a

laboratórios conveniados. Sua atuação é melhor definida a seguir:

● Unidades de Atendimento: responsável por fazer atendimento

direto ao cliente, com análises clínicas (hemograma, análise de urina,

exames toxicológicos, exames de DST, etc.) e diagnóstico por imagem

(radiografia, tomografia, eletrocardiograma, etc.). Ao todo, são mais de 160

unidades nos estados de MG, GO, SP e RJ.

● Laboratório de Referência (Lab-to-Lab): são serviços de apoio a

laboratórios conveniados em todo o território nacional. Entre o portfólio de

exames, a companhia tem por estratégia oferecer aqueles de alta

complexidade, já que laboratórios de larga escala costumam ignorar esse

mercado.

Na Figura 1 temos a composição da receita líquida da empresa.
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Figura 1 - Composição Receita Líquida.
Fonte: RI Hermes Pardini.

Por trabalhar com convênios (não só com eles), o principal obstáculo

desse mercado é manter seu credenciamento com as fontes pagadoras,

como é o caso das seguradoras de saúde, cooperativas médicas e outras.

Na Figura 2 entendemos como esse mercado funciona (os dados de receita

são da Fleury, mas servem de aproximação para Hermes Pardini).

Figura 2 - Modelo de negócios.
Fonte: RI Fleury.
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A empresa, ao longo da sua história, desenvolveu tecnologias muito

úteis. Como é o caso de seu núcleo de análises clínicas, um dos mais

desenvolvidos do mundo e que centraliza a produção de quase 80% dos

seus exames, garantindo alta qualidade e padronização.

Além disso, a Hermes Pardini também conta com a maior planta de

automação laboratorial do mundo, o que permite maior agilidade e

segurança no recebimento de amostras, redução de tempo de liberação de

resultados e gestão integrada de dados e informações.

No Laboratório de Referência, por exemplo, o tempo médio de

chegada das amostras vindas de todo país foi de cerca de 17 horas, sendo

que após 6 horas seus resultados já são disponibilizados na internet. Nas

Unidades de Atendimento os exames ficam acessíveis em até 24 horas.

Dessa forma, a companhia acredita ter criado um ecossistema com

vantagens competitivas, já que através da escala de seu negócio consegue

realizar mais de 160 milhões de testes por ano em todo o Brasil, viabilizando

a utilização de equipamentos de alta tecnologia, diluindo o custo fixo por

exame.

A escala permite que o uso de recursos de robótica e computação

sejam um diferencial competitivo do mercado, garantindo muita eficiência

operacional. Apesar disso representar um alto custo para as empresas, a

Hermes Pardini consegue negociar com esses fornecedores (não só de

tecnologia, mas também de reagentes e outros itens) com maior poder de

barganha.

É válido ressaltar que boa parte dessa escala veio através de

aquisições, visando ampliar a variedade de exames oferecidos em regiões

diferentes. De 2012 a 2020, a companhia concluiu 12 aquisições, número

relativamente alto, embora comparado a Fleury, seja menor. Lembrando
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que a Fleury é mais focada em unidades de atendimento do que no Lab-to

Lab.

A Hermes Pardini possui cerca de 16% de market share em

laboratórios, embora em algumas cidades esse valor chegue a

aproximadamente 70%. Esses números, contudo, não são oficiais, são

apenas estimativas. Juntando os maiores players apenas em laboratórios

(Fleury, Dasa, Alliar) a participação de mercado é de 25,2%, o que indica um

mercado pouco consolidado para crescimento.

As perspectivas de crescimento da empresa, além de consolidação

do setor, aquisições e crescimento orgânico, passam pela existência de um

público endereçável maior. Em primeiro lugar, sabemos que a faixa etária

da população acima de 60 anos está crescendo (Figura 3) e que esses são

os beneficiários que mais consomem produtos e serviços ligados à saúde,

ou seja, o mercado para Hermes Pardini naturalmente já vai ser maior.

Figura 3 - Envelhecimento populacional.
Fonte: RI Fleury.

Junto a isso, temos o enriquecimento populacional, que também leva

as pessoas a tomarem mais cuidados com sua saúde, consequentemente

aumentando o faturamento desse setor. No Brasil, há uma tendência

histórica de ascensão social, mesmo que esse movimento seja lento. Por

isso, até agora temos dois drivers de crescimento que sustentam a tese de

investir no setor.
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Por fim, já que parte relevante do faturamento da companhia

depende de parcerias com seguradoras e corretoras de seguros, é

importante entender esse mercado.

Comparando o Brasil com outros países mais desenvolvidos, vemos

que aqui existe uma penetração de seguros de saúde muito baixa. Como

países emergentes tendem a evoluir acompanhando dados de países

desenvolvidos, essa se torna mais uma perspectiva de crescimento,

conforme relata a Figura 4.

Figura 4 - Principais diferenças entre Seguradora e Corretora.
Fonte: RI Fleury.

No curto prazo, a venda de seguros de saúde possui um

comportamento correlacionado a criação de empregos na economia.

Assim, quando a economia estiver aquecida, essas empresas podem ter

resultados melhores.

Por fim, um dado negativo, mas que entra como possibilidade de

crescimento para a empresa, refere-se ao aumento no número de casos de

câncer (625 mil novos casos por ano, crescimento total previsto de 50% até

2040), principalmente em reflexo de mudanças de hábitos

socioeconômicos. Pelo fato de a empresa fornecer soluções de alta

complexidade, é possível capturar valor desse mercado.
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A Hermes Pardini está inserida no segmento de listagem Novo

Mercado desde seu IPO, em 2017, sendo esse o maior nível quanto ao rigor

das Boas Práticas de Governança Corporativa.

A companhia mantém um acordo de acionistas que dá controle à

família do fundador. O Dr. Hermes repassou sua posição em partes iguais

aos seus filhos, conforme mostra a Figura 5. Internamente, Victor e Regina

contribuem diretamente para o crescimento da empresa, enquanto Áurea,

menos.

Figura 5 – Estrutura Acionária.
Fonte: RI Hermes Pardini.

Entre os quadros de Conselho de Administração e Diretoria

Executiva, é possível notar uma presença de membros técnicos muito forte.

No Conselho vemos a presença de pessoas com experiência em

governança, finanças e fusões & aquisições, além de dois membros da

família Pardini (sendo um deles o presidente do órgão).

Na Diretoria, Roberto Santoro, atual CEO, é médico, atua na

companhia desde 2003 e tem especialização em liderança em instituições

de grande renome internacional. Não só ele, mas outros membros também

construíram carreira no Hermes Pardini.
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Assim sendo, vemos membros de alta capacidade e ainda alinhados

com a cultura da companhia. O maior problema, na verdade, está na

relação dos herdeiros, já que Regina e Victor tiveram problemas no passado

com Áurea.

Rumores indicam que passaram anos sem conversar, devido a

problemas familiares. Áurea alega que os irmãos não repassavam

dividendos de outra empresa da família para ela, por isso, entrou com

processo contra os irmãos, o que acabou refletindo no Hermes Pardini.

Há pouco mais de 6 anos atrás, a companhia estava negociando

fusão com a Fleury, para iniciar a consolidação do setor, contudo, a Áurea

barrou toda negociação. Isso também acabou minando a confiança de

alguns investidores, que viram na herdeira uma figura de desconfiança ou

de travar o potencial de crescimento da companhia.

O acordo de acionistas prevê que quaisquer aquisições,

transferências ou alienação de empresas por mais de R$300 milhões deve

ser aprovada por unanimidade pelo bloco controlador. Dessa forma, não

sabemos se a companhia conseguirá aprovar grandes movimentações no

mercado.

Inevitavelmente, o primeiro risco que podemos destacar ao Instituto

Hermes Pardini está atrelado à Governança Corporativa. Apesar de boas

pessoas estarem liderando a companhia, com experiência e capacidade

técnica, os acionistas controladores não passam a mesma confiança.
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A empresa deixou de aproveitar oportunidades únicas de

crescimento, como foi o caso da negociação encerrada com a Fleury. Além

disso, viu não só essa empresa, como também a Alliar, crescerem através

de aquisições. Por isso, levantamos questionamentos sobre como será a

decisão do bloco controlador em posicionar a empresa entre as líderes de

mercado.

Na verdade, até mesmo nas aquisições abaixo deste valor existem

riscos. A empresa pode não conseguir capturar todas as sinergias

operacionais previstas, não consolidar a tecnologia e cultura das empresas,

além de avaliar errado o negócio. Por isso, toda empresa que trata fusões &

aquisições como parte de seu modelo de negócio, é mais arriscada.

Em sequência, destacamos os riscos ligados à sua própria operação.

A companhia atua em um mercado que exige uma boa reputação. Por isso,

é importante manter um quadro de colaboradores responsáveis e técnicos,

a fim de não manchar a imagem da companhia com o público.

Estamos falando de exames ou análises de alta complexidade, que

podem interferir diretamente na vida do consumidor; seja um exame

toxicológico, oncológico, de fertilidade ou DST. Erros podem não ser bem

absorvidos pelo mercado.

Da mesma forma, muitas dessas análises requerem altos

investimentos em capex e tecnologia. Assim sendo, para atingir e manter

sua escala, o Hermes Pardini deve desembolsar um custo alto.
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O foco do Hermes Pardini nos últimos anos concentrou-se em

promover otimizações em seu processo produtivo. Inicialmente foram

inauguradas mais lojas em Belo Horizonte e Goiânia, principais praças da

empresa, além de aquisições que permitiram a entrada em SP e RJ.

Nesse mesmo contexto, algumas unidades de atendimento foram

fechadas, visto que apresentavam desempenho abaixo do satisfatório.

Geralmente eram lojas menores, que não impactavam diretamente no

faturamento. Todavia, os indicadores de produtividade das lojas ilustram a

melhoria após essa otimização de portfólio.

Isso acontece devido ao efeito de alavancagem operacional. Sabendo

que parcela significativa dos custos pode ser classificada como “fixa”, lojas

pouco produtivas acabam reduzindo a média, já que possuem a mesma

estrutura de qualquer outra loja (proporcional ao seu tamanho), embora

com vendas fracas.

Essa otimização também permite que em uma eventual recuperação

da economia as margens de lucro subam, agora impactadas pelo efeito

positivo da alavancagem operacional. Inclusive, quando o Brasil estava em

crise econômica é possível notar que as unidades de atendimento tinham

performance aquém de seus níveis históricos.
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Já na operação Lab-to-Lab, foi concluído o Projeto Enterprise,

elevando o grau de tecnologia do Hermes Pardini ao ponto máximo da

indústria, por isso, conseguiu aumentar sua lucratividade nessa unidade.

Na Figura 6 acompanhamos o aumento da receita líquida por loja e o

ticket médio, que teve crescimento médio anual de 8,3% e 1,7%,

respectivamente. As lojas tiveram performance superior, pois, além do

reajuste dos preços, também houve maior volume de exames. No geral, as

lojas superaram o efeito da inflação.

Figura 6 – Produtividade por loja.
Fonte: RI Hermes Pardini.

O número de exames aumentou, em média, 14,3% ao ano desde o

período analisado. Isso faz parte da estratégia da empresa em expandir sua

carteira de clientes e seu share of wallet dentro da base atual. Para explicar

esse conceito, podemos decompor esse crescimento do número de

exames em clientes únicos e quantidade de exames por cliente.

Isso é, o número de clientes únicos aumentou 4,3% anualmente, em

média, no período, o que por si só, seria insuficiente para justificar tamanho

crescimento no número de exames. Daí vem o conceito de share of wallet,

uma vez que a empresa ampliou a quantidade de exames oferecidos, seus
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beneficiários conseguem realizar dentro do ambiente do Hermes Pardini

mais serviços, aumentando a recorrência de exames.

Segundo a empresa, usualmente os novos clientes iniciam o

relacionamento enviando exames com menor nível de complexidade e,

consequentemente, tickets médios e margens brutas menores. Após a

maturação deste cliente na base ativa da empresa, os mesmos passam a

enviar exames com maior nível de complexidade e oferecer novos exames.

Assim, quanto maior e mais madura for sua base de clientes, maiores

serão as chances da empresa operar com margens de lucro superiores.

Antes disso, vemos na Figura 7 o avanço de seus resultados operacionais.

Figura 7 – Resultado operacional.
Fonte: RI Hermes Pardini.

A margem de lucro, por sua vez, permaneceu estável ao longo dos

anos. Por mais que fatores como exames de COVID-19, composição do mix

de carteira (operação Lab-to-Lab tem maior margem de lucro), aquisições

e abertura de lojas - todos esses capazes de alterar a lucratividade do

negócio - a empresa conseguiu suportar indicadores razoáveis em

lucratividade e bons indicadores em rentabilidade.
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Comparando esses indicadores com a Fleury, principal concorrente

listada, vemos números muito próximos entre si, com ligeira vantagem

para a Hermes Pardini.

Figura 8 – Lucratividade e rentabilidade.
Fonte: RI Hermes Pardini.

Além disso, o crescimento da empresa é pautado em uma filosofia de

baixíssimo endividamento, conforme vemos na Figura 9. É verdade que seu

cronograma de amortização é concentrado para o curto prazo, devido a

linha de financiamento para capital de giro. Todavia, sua geração de caixa

anual consegue suprir todas as suas necessidades.
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Figura 9 – Endividamento.
Fonte: RI Hermes Pardini.

O fato de ser uma empresa lucrativa, rentável e pouco endividada,

favorece o Hermes Pardini na geração de caixa, que também se manteve

saudável nos últimos anos. Apesar disso, a empresa necessita investir

quantias relevantes em tecnologia e infraestrutura.

Além disso, conforme já comentamos, a companhia passa por uma

fase de aquisições, o que acaba limitando seu potencial de distribuição de

dividendos.

Figura 10 – Geração de caixa livre e operacional.
Fonte: RI Hermes Pardini.
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Resumidamente, temos uma empresa muito estável, segura, que consegue

agregar produtividade na sua operação, além de absorver aquisições muito bem.

Todavia, não deveríamos esperar grandes movimentações da empresa, nem um

crescimento exacerbado.

O ano de 2021 representou uma volta à normalidade quanto ao mix

de serviços oferecidos pela empresa, agora com menor relevância de

exames ligados a COVID-19. Todavia, essa volta ao padrão do mix de

serviços foi acompanhada de crescimento em volume.

O volume dos demais exames, desconsiderando do coronavírus,

cresceu 25,2% no 4T21 quando comparado ao 4T20. No ano, o Hermes

Pardini processou 140 milhões de exames, seu novo recorde histórico. O

ticket médio reduziu devido aos exames de COVID-19 serem mais caros.

Todavia, o menor ticket não foi suficiente para barrar o crescimento

da companhia, até porque, no último ano, houve a consolidação de

aquisições. Em 2021 a empresa aumentou seu faturamento bruto em 33,5%

frente a 2020. Excluindo os exames de COVID, o crescimento foi de 38,1%.

Esse desempenho foi impulsionado por investimentos em tecnologia do

Projeto Enterprise, que transformou seu modo de operação. Na Figura 11

temos o avanço das unidades de operação.
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Figura 11 – Resultados operacionais em 2021.
Fonte: RI Hermes Pardini.

As margens de lucro foram impactadas em sentidos opostos. Pelo

lado positivo, a companhia normalizou sua demanda por exames, repassou

preços, fez aquisições e aumentou a quantidade de exames mais lucrativos.

Pelo lado negativo, houve menor contribuição da COVID e reposição

inflacionária nos custos. Por isso, as margens ficaram estáveis analisando

uma janela de tempo de mais anos.

A rentabilidade da companhia segue muito alta (Figura 12).

Comparando o ROIC sem ágio (desconsiderando amortizações resultantes

de aquisições) temos uma excelente geração de valor ao acionista.

Importante ressaltar que muitos sites calculam esse indicador de modo

diferente, embora a essência seja a mesma.

Quanto maior o spread entre sua rentabilidade e custo de dívida,

mais a empresa consegue potencializar o capital investido do acionista.

Essa é uma das melhores métricas ao se avaliar investimentos de longo

prazo.
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Figura 12 – Geração de valor ao acionista.
Fonte: RI Hermes Pardini.

Análise de Múltiplos

O método consiste na análise dos múltiplos das empresas. Para que

sua eficiência seja atestada, é coerente que se compare empresas do

mesmo setor de atuação e que, ainda por cima, essas empresas estejam no

mesmo ciclo de vida, isto é, se estão em expansão, maturidade ou

decaimento de suas atividades.

Para a comparação de múltiplos (Figura 13), foram escolhidas as

empresas Fleury (FLRY3), Alliar (AALR3) e Dasa (DASA3) . A terceira empresa

passa por um momento de operação desajustada, por isso padronizamos

múltiplos futuros considerados pelo mercado ao final de 2022.

● P/L: indica o quanto os acionistas estão dispostos a pagar pelo lucro

da companhia, de outra forma, quantos anos os acionistas estão dispostos

a investir de maneira a recuperar seu aporte inicial. Não é o múltiplo mais

aconselhável nessa hipótese, pensando que são empresas cíclicas.
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● P/VP: é a relação entre o valor de mercado e o patrimônio líquido.

Muito útil para atestar quanto os investidores estão aptos a pagar no

patrimônio que eles mesmo possuem na empresa. Esse múltiplo avalia o

otimismo dos investidores na rentabilidade da companhia.

● EV/EBIT: o objetivo desse indicador é analisar quanto o valor da

firma, que é a soma do valor de mercado com a dívida líquida, se relaciona

com o lucro operacional da empresa. É diferente dos outros indicadores

pois, aqui, relaciona a operação em si.

Através dessa comparação, notamos que em dois dos três múltiplos

analisados, o Hermes Pardini negocia com desconto frente aos seus pares.

No P/VP isso só não aconteceu devido ao fato de que sua operação possui

maior rentabilidade, o que deve ser considerado na formação do preço.

Figura 13 - Comparação de múltiplos.
Fonte: Status Invest/Elaboração Própria.

Já na Figura 13, analisamos os múltiplos históricos da companhia e as

perspectivas futuras segundo a percepção do mercado.
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Figura 13 – Comportamento Histórico dos Múltiplos e Expectativas Futuras.
Fonte: Status Invest/Elaboração Própria.

Novamente percebemos que os múltiplos atuais e futuros da

companhia estão abaixo da sua média histórica, o que reforça a tese de que

seus múltiplos estão descontados.

Método Do Fluxo De Caixa Descontado (DCF)

Esse método projeta fluxos de caixa da empresa para os próximos

anos e o traz a valor presente descontado a uma taxa média ponderada,

chamada de custo de capital, na sigla em inglês WACC (Weighted Average

Cost of Capital).

Essa taxa representa o quanto a empresa gasta com custos de dívida

e de remuneração ao acionista. De maneira geral, é o custo de

financiamento da empresa.

Esse método tem como objetivo fazer uma estimativa reversa do

mercado. Em outras palavras, o objetivo dessa análise consiste em avaliar,

dado o preço das ações, qual seria o crescimento esperado pelo mercado

em relação à companhia.
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Um possível cenário encontrado precifica o Hermes Pardini como

uma empresa bem estável. Isso é, para justificar seu atual preço a

companhia precisaria, apenas, manter sua margem de lucro, investimento

em capex e capital de giro em patamares relativamente semelhantes ao

que já possui.

Além do mais, o mercado acredita que a empresa, uma small cap, já

tenha atingido seu crescimento na perpetuidade, precisando

simplesmente acompanhar o crescimento do mercado. De fato, apesar de

ser pequena para moldes da bolsa de valores, a companhia não tem

filosofia de crescimento acentuado, assim como seu mercado e

concorrentes são forças que não se podem menosprezar.

Todavia, sabemos de sua intenção em continuar fazendo aquisições

(assim como já começou o ano de 2022 fazendo) e expandindo

organicamente, o que pode acrescentar faturamento futuro acima das

expectativas.

Com isso, chegamos a um preço de R$19,69. Para referência, o preço

de fechamento da ação no dia 01/04/2022 foi de R$20,05.

O Instituto Hermes Pardini construiu com muita solidez toda sua

operação, mantendo boa lucratividade e rentabilidade em todo processo.

Com uma saúde financeira exemplar, conseguiu expandir para mais

estados e fazer aquisições interessantes.

A tese de aumentar a carteira de clientes e seu share of wallet surtiu

efeito e, por isso, a companhia conseguiu ter desempenho consistente nos
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últimos anos. Com essas novas aquisições, seu portfólio de serviços pode

ficar ainda mais completo. Ou seja, é uma plataforma que se retroalimenta:

quanto mais aquisições, mais tecnologia e exames podem ser oferecidos,

impactando mais clientes, que geram maior faturamento à empresa.

Não vejo no Hermes Pardini uma empresa de alto crescimento e com

dominação de mercado. Isso, porém, não anula um crescimento constante

e moderado nos próximos anos, algo que deve acontecer até mesmo

pensando na sua filosofia de investimento.

Um fator de preocupação é com sua Governança Corporativa. Apesar

disso não inviabilizar sua operação, pode limitar a empresa quanto a

possíveis consolidações de mercado. Pelos rumores passados, não sabemos

se em aquisições entre grandes empresas os três acionistas irão concordar

simultaneamente no voto.

Apesar disso, olhando pelos múltiplos de preço, é possível reconhecer

que a empresa negocia com desconto frente aos pares do setor, além de

ser, em termos qualitativos, melhor do que as demais. Assim sendo, temos

recomendação de compra para as ações do Hermes Pardini (PARD3).
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Todas as análises aqui apresentadas foram elaboradas pelo analista de valores mobiliários autônomo Gabriel

Guimarães Bassotto (CNPI EM-2470), nos termos do art. 3, inc. I, da Instrução CVM 20/2021, com objetivo de orientar e

auxiliar o investidor em suas decisões de investimento; portanto, o material não se constitui em oferta de compra e

venda de nenhum título ou valor imobiliário contido. O investidor será responsável, de forma exclusiva, pelas suas

decisões de investimento e estratégias financeiras. O relatório contém informações que atendem a diversos perfis de

investimento, sendo o investidor responsável por verificar e atentar para as informações próprias ao seu perfil de

investimento, uma vez que as informações constantes deste material não são adequadas para todos os investidores. Os

analistas responsáveis pela elaboração deste relatório declaram, nos termos da Resolução CVM nº 20/2021, que as

recomendações do relatório de análise refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais e foram elaboradas de

forma independente, inclusive em relação à pessoa jurídica à qual estão vinculados. Além disso, os analistas envolvidos

não estão em situação que possam afetar a imparcialidade do relatório ou que possam configurar conflitos de interesse.

A elaboração desse material se deu de maneira independente, e o conteúdo nele divulgado não pode ser copiado,

reproduzido ou distribuído, no todo ou em parte, a terceiros, sem autorização prévia.
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