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Teleconferência de Resultados
08 de agosto de 2018

OPERADORA:
Bom dia senhoras e senhores e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do
Instituto Hermes Pardini, para discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2018. Estão
presentes hoje o Sr. Roberto Santoro, Diretor Presidente, o Sr. Camilo de Lelis, Diretor Executivo
Administrativo Financeiro e o Sr. Fernando Ramos, Diretor de Relações com Investidores.
Informamos que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da
empresa e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão
fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram,
por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0.
O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente pela Internet no
endereço www.hermespardini.com.br/ri. Neste endereço, pode ser encontrada a respectiva
apresentação para download, que pode ser acessada na sessão “central de resultados”.
Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante
essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas
operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria do Instituto Hermes
Pardini, bem como em informações atualmente disponíveis para a Companhia. Considerações futuras
não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos
futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas
gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais, podem afetar os resultados futuros da
empresa e podem conduzir a resultados que diferem, materialmente, daqueles expressos em tais
considerações futuras.
Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Roberto Santoro, Diretor Presidente. Por favor, Sr. Roberto,
pode prosseguir.

ROBERTO SANTORO:
Bom dia senhoras e senhores, sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do segundo trimestre
de 2018 do Grupo Hermes Pardini. Eu, Camilo e Fernando faremos a apresentação com base no material
disponível em nosso site de Relações com Investidores. Logo depois, vamos abrir a sessão de perguntas
e respostas, em que os demais diretores aqui presentes também vão participar, fornecendo maiores
detalhes sobre assuntos e questionamentos específicos. Temos hoje aqui conosco Adriana Linhares,
Diretora Executiva de Negócios, Alessandro Ferreira, Diretor Vice‐Presidente Comercial e de Marketing
e Guilherme Collares, Diretor Executivo de Operações.
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Gostaria de começar a nossa apresentação falando dos destaques operacionais no segundo trimestre de
2018.
Na página 2 do material, destacamos inicialmente que o Projeto Enterprise está evoluindo em linha o
cronograma previsto pela área de Operações. No segundo trimestre tivemos alguns marcos relevantes
para o projeto, como a instalação dos dois primeiros equipamentos (um da Siemens Healtineers e um
da Abbott) e a conclusão das validações dos primeiros perfis de exames que vão entrar em produção.
De fato, as primeiras implantações de exames já ocorreram neste mês de agosto, de forma bemsucedida. Lembrar que a partir desta implantação dos exames é que passamos a consumir os reagentes
e demais insumos necessários para a produção, dentro das novas condições comerciais negociadas no
Projeto Enterprise.
Ainda na página 2, destacamos que continuamos aumentando o volume de produção de exames. No
segundo trimestre de 2018 as nossas áreas técnicas processaram mais de 23 milhões de exames, um
aumento de 9% quando comparado com o mesmo trimestre de 2017, mesmo considerando o ambiente
competitivo e a greve dos caminhoneiros ocorrida no período. Este crescimento de volume aconteceu
tanto no Lab-to-Lab quanto no PSC e reflete não somente os efeitos das aquisições, mas também os
nossos esforços para melhorar o nível de serviço e o nosso grau de diferenciação nos dois segmentos.
Já que estamos falando em melhoria do nível de serviço, gostaria de destacar que no segundo trimestre
de 2018 atingimos o nível mais alto de NPS para todas as marcas do Grupo Hermes Pardini, desde que
iniciamos esta medição. Lembrar que o indicador NPS – Net Promoter Score – avalia a satisfação dos
clientes em relação serviço prestado em nossas lojas. Em Minas Gerais, através da marca Hermes Pardini
e em Goiânia, através da marca Padrão, atingimos um NPS de 77 no mês de junho de 2018. Em São
Paulo, onde nos últimos trimestres implantamos diversas iniciativas de melhorias do nosso processo de
atendimento, hospitalidade e hotelaria, o NPS atingiu 79 em junho de 2018, o mais alto entre as marcas
do grupo.
Por fim, ainda no slide 2, destacamos que no segundo trimestre de 2018, ficamos em 4º lugar entre as
empresas mais inovadoras no segmento de saúde, durante o prêmio Valor Inovação Brasil, concedido
pelo Jornal Valor Econômico. Esse reconhecimento reflete a relevância que o tema inovação possui aqui
no Grupo Pardini não somente no que diz respeito a desenvolvimento de novos testes, mas também na
forma como nos relacionamos com fornecedores, como desenvolvemos modelos produtivos e novos
formatos de negócio, dentre outros. Além disso, recebemos pelo 4º ano consecutivo, o prêmio Top of
Mind Marcas de Sucesso Minas Gerais, por excelência no setor de saúde. Nos últimos 14 anos,
recebemos o prêmio Top Of Mind em 13 ocasiões, demonstrando a força e o reconhecimento da marca
Hermes Pardini.
No próximo slide, gostaria de ressaltar a expansão do Grupo Hermes Pardini, seja através das marcas já
existentes ou através de aquisições em segmentos estratégicos. Em relação à expansão de unidades,
durante o segundo trimestre de 2018, inauguramos uma unidade de grande porte em Nova Iguaçu, no
Rio de Janeiro. Esta nova unidade replica o nosso modelo de atendimento, portfolio de exames e
estrutura de custos que já adotamos em outras localidades, principalmente no nosso mercado maduro
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de Belo Horizonte e Goiânia. Em 2018 ainda devemos abrir mais uma unidade de grande porte no Rio
de Janeiro, além de continuar focando esforços na melhoria do nível de serviço, de forma a fortalecer a
marca Centro de Medicina Nuclear da Guanabara (CMNG), como referência de qualidade na região,
tanto para exames de imagem quanto para análises clínicas, através da ampliação de portfolio e do
nosso sistema de atendimento que vem do Grupo Pardini.
Além disso, em abril inauguramos duas unidades de pequeno porte na região metropolitana de Belo
Horizonte, sendo uma em Lagoa Santa e outra em Sete Lagoas. O objetivo destas inaugurações é reforçar
a marca Hermes Pardini e atender a demanda crescente destas regiões, que vem crescendo muito nos
últimos anos.
Por fim, ainda no slide 3, mencionamos as aquisições recentes no segmento Lab-to-Lab, nossa principal
estratégia dentro do nosso grupo. Tenho falado nos últimos trimestres sobre a importância de
desenvolver as unidades de negócio de Medicina Personalizada e Toxicologia Forense, como pilar
relevante para nossa estratégia do segmento Lab-to-Lab.
A aquisição de 100% do capital do DLE consolida nossa posição como referência nacional em Medicina
Personalizada, sobretudo no que diz respeito exames altamente especializados nas áreas de genética
humana, genômica e doenças raras. Como parte do Grupo Pardini, o DLE ampliará ainda o portfólio de
exames com alto grau de especialização disponível, principalmente, aos clientes do segmento Lab-toLab.
Já no segmento de Toxicologia Forense, em julho assinamos os instrumentos contratuais para a
aquisição de 55% da Psychemedics Brasil, empresa que possui presença relevante no segmento de
exames toxicológicos de larga janela de detecção e em 2017 apresentou receita líquida de R$132
milhões. A aquisição complementa a presença do nosso grupo no segmento de toxicologia forense após
a aquisição do Labfar em março de 2018. Importante lembrar que a aquisição da Psychemedics Brasil
ainda está sujeita a aprovações regulatórias.
Agora, gostaria de passar a palavra ao Camilo Lelis, nosso CFO, que vai falar dos destaques financeiros.
Por favor, Camilo.

CAMILO LELIS:
Obrigado Roberto e bom dia a todos.
O cenário econômico no segundo trimestre se mostrou bastante desafiador, agravado pelas incertezas
do cenário político-eleitoral e pela greve dos caminhoneiros. Como resultado, os analistas revisaram
novamente para baixo a projeção do PIB para 2018, que agora está próxima de 1,5%. De acordo com a
ANS (Agência Nacional de Saúde), em junho de 2018 a taxa de cobertura por planos privados de saúde
foi de 24,4%, uma redução de 140 basis points em relação ao pico histórico ocorrido em dezembro de
2015, quando o percentual era de 25,8%.
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Apesar desse cenário ainda desafiador, no segundo trimestre de 2018 continuamos apresentando
crescimento da receita bruta consolidada e de volume de exames.
No slide 4 podemos ver que a receita bruta consolidada atingiu R$322,6 milhões no segundo trimestre
de 2018, um aumento de 4,0% em relação ao mesmo período de 2017. No semestre, a receita bruta
atingiu R$639,2 milhões, um aumento de 6,7%. Apesar do aumento do volume tanto no segmento Labto-Lab quando no PSC, o efeito preço, que já havíamos observado no trimestre anterior, limitou o
crescimento da Receita Bruta da Companhia.
A Receita Líquida consolidada totalizou R$301,1 milhões, um aumento de 5,1% em relação ao ano
anterior. No semestre, a Receita Líquida aumentou 7,1%, atingindo R$593,1 milhões. Esse crescimento
da receita vem reforçada principalmente pelo esforço que a Companhia vem efetuando em relação a
redução das glosas. No último trimestre a Companhia registrou o percentual histórico de somente 0,2%
da receita bruta, uma queda de 83% em relação ao valor das glosas registradas no mesmo período de
2017.
É importante ressaltar que a greve dos caminhoneiros teve impacto de aproximadamente R$5,1 milhões
na receita bruta consolidada da Companhia, com reflexo principalmente no segmento Lab-to-Lab, onde
uma parte considerável das nossas rotas logísticas foi impactada. Porém o impacto no nosso negócio
poderia ter sido maior, pois conseguimos manter a operação através de nossa inteligência logística que
manteve todas as notas rotas funcionando ou com alguma deficiência.
O EBITDA ajustado ficou em R$59,1 milhões no trimestre, uma queda de 12,7%. A margem EBITDA
ajustada no trimestre foi de 19,6%, ou seja, 402 basis points inferior ao ano anterior. No primeiro
semestre o EBITDA ajustado totalizou R$118,9 milhões, representando uma queda de 10,1% em relação
ao primeiro semestre de 2017.
Em relação ao Lucro Líquido, este totalizou R$33,2 milhões no segundo trimestre de 2018, aumento de
4,8% em relação ao mesmo período no ano anterior. No semestre, o Lucro Líquido foi de R$62,8 milhões,
praticamente estável em relação à 2017, impactado principalmente pelo ajuste acumulado da taxa
efetiva, de 21,8%.
O JCP correspondente ao segundo trimestre de 2018 foi de R$9,1 milhões. No semestre realizamos
pagamento de R$18,4 milhões em JCP.
Indo para o slide 5, o ROIC sem ágio foi de 28,0% no segundo trimestre, impactado principalmente pela
queda da margem bruta.
No dia 8 de junho realizamos nossa primeira reunião do Conselho Fiscal do Instituto Hermes Pardini. A
criação deste Conselho busca aprimorar ainda mais os nossos princípios de governança corporativa e
contribuir para o melhor desempenho da Companhia.
Também concluímos no segundo trimestre a 1ª etapa do projeto de Eficiência Empresarial, com o
suporte do Instituto Áquila, que consistiu em levantar as oportunidades de melhorias em nossa estrutura
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comercial e administrativa. Estas iniciativas com seus respectivos planos de metas começaram a ser
implementadas no terceiro trimestre, com destaque para o orçamento base zero.
Conforme já foi comentado pelo Dr. Roberto, as primeiras “viradas” de exames no escopo do Projeto
Enterprise serão realizadas a partir do terceiro trimestre de 2018, quando já devemos começar a
observar uma pequena parte dos ganhos esperados, relacionados principalmente a aquisição de
insumos.
Com relação às aquisições, concluímos no segundo trimestre as integrações de back-office dos
laboratórios Humberto Abrão e Ecoar, ambos adquiridos no último trimestre do 2017.
Também concluímos nos últimos meses as aquisições importantíssimas dos Laboratórios DLE, Labfar e
Psychemedics Brasil, todas no segmento Lab-to-Lab. Lembramos que a aquisição da Psychemedics Brasil
ainda está sujeita a aprovações regulatórias.
Agora, gostaria de passar a palavra ao Fernando Ramos, nosso Diretor de RI, que vai falar sobre os
detalhes dos resultados financeiros.

FERNANDO RAMOS:
Obrigado Camilo e bom dia a todos.
Na página 6 começamos falando da Receita Bruta consolidada, que alcançou R$322,6 milhões no
trimestre. Isso representa um crescimento de 4,0% na comparação com o mesmo período do ano
passado. Em relação ao semestre, a receita bruta totalizou R$639,2 milhões, aumento de 6,7% em
relação ao ano anterior.
Quando analisamos individualmente os dois segmentos de negócios, devemos destacar que tivemos
aumento de volume tanto no Lab-to-Lab quanto no PSC. No segmento Lab-to-Lab o aumento de volume
foi de 4,3%, mesmo considerando os impactos da greve dos caminhoneiros, que afetou uma parcela
relevante das rotas logísticas operadas pela Companhia. No segmento PSC o aumento do volume de
exames no trimestre foi de 12,3% considerando as aquisições dos laboratórios Humberto Abrão e Ecoar.
Entretanto, como resultado principalmente da diminuição do ticket médio no Lab-to-Lab, a receita bruta
deste segmento apresentou redução de 0,9%, no trimestre. No semestre, o aumento da receita bruta
no Lab-to-Lab foi de 3,0%. No próximo slide explicaremos de forma mais detalhada os motivos que
levaram à redução do ticket médio.
No segmento PSC, o aumento da receita bruta foi de 10,8%, em comparação com o segundo trimestre
de 2017 e de 9,5% quando analisamos o período acumulado de 6 meses. Estes números foram
beneficiados pelas aquisições dos laboratórios Humberto Abrão e Ecoar.
Ainda em relação à Receita Bruta consolidada, é importante destacar que, com base em nossos controles
gerenciais, estimamos que a greve dos caminhoneiros teve um impacto da ordem de R$5,1 milhões no
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segundo trimestre, ou seja, cerca de 1,6% da receita bruta no período. Lembramos que os efeitos da
greve impactaram as duas unidades de negócio e persistiram por alguns dias após o seu término, até a
normalização do abastecimento de combustível nas respectivas regiões.
Avançando para o slide 7, podemos ver que o ticket médio no segmento Lab-to-Lab ficou em
aproximadamente R$10,0 por exame no segundo trimestre de 2018. Apesar da queda de 4,9% em
relação ao mesmo período do ano passado, gostaria de ressaltar a evolução sequencial do ticket em
comparação com o primeiro trimestre deste ano. Essa evolução sequencial é resultado de dois fatores
principais.
Primeiro, já começamos a observar efeitos positivos no ticket médio vindo das operações do DLE e
Labfar. Apesar dos números destas empresas terem sido consolidados em apenas parte do trimestre, já
ajudaram a aumentar o ticket médio em aproximadamente R$0,15 no período;
Em segundo lugar, mesmo excluindo os efeitos positivos das aquisições de DLE e Labfar, o ticket médio
do Lab-to-Lab apresentou leve evolução em relação ao trimestre anterior. No nosso entendimento, isso
é resultado de um ambiente competitivo menos intenso no período, em comparação com o primeiro
trimestre.
A evolução na quantidade de clientes geradores de receita é outro indicador importante de que o
ambiente competitivo no segmento Lab-to-Lab foi menos intenso do que havia sido no primeiro
trimestre. Fechamento o segundo trimestre com 5.244 clientes geradores de receita, o que representa
aumento de 3,0% em relação ao mesmo período de 2017. No trimestre foram 154 clientes geradores de
receita a mais do que no ano passado, o que reflete o bom desempenho da equipe comercial na
expansão de nossa base de clientes tanto em rotas existentes quanto por meio da abertura de novas
rotas comerciais.
Avançando para o próximo slide, vamos falar sobre o segmento PSC. No segundo trimestre, a receita
bruta deste segmento totalizou R$156,1 milhões, aumento de 10,8% em relação ao ano anterior. Ao
analisarmos individualmente cada região, percebemos que o crescimento ocorreu principalmente em
Minas Gerais e em Goiás.
Nossa operação de Minas Gerais, apresentou expansão na receita bruta da ordem de 21,3% em
comparação com o segundo trimestre de 2017, seguindo a tendência já observada nos períodos
anteriores. Essa taxa de crescimento foi beneficiada pelas aquisições dos laboratórios Humberto Abrão
e Ecoar, que ocorreram no final de 2017. O indicador Same Store Sales da região, que exclui o
desempenho das empresas adquiridas, ficou entre 5% e 6% no trimestre, mesmo considerando os
efeitos da greve dos caminhoneiros e em menor escala, da Copa do Mundo. Acreditamos que este
desempenho demonstra mais uma vez a força da marca Hermes Pardini na região.
Em Goiás, em que operamos com a marca Padrão, a receita bruta também cresceu acima de 20% em
comparação com o segundo trimestre de 2017. Mantivemos um forte ritmo de crescimento, beneficiado
sobretudo por um aumento na receita com vacinas no segundo trimestre. O indicador Same Store Sales
na região continuou em dois dígitos no trimestre.
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Gostaria de ressaltar que nestas duas regiões (Minas Gerais e Goiás) as melhorias operacionais que
implementamos fizeram com que o NPS – Net Promoter Score -, que mede a satisfação do cliente,
atingisse 77, o índice mais alto desde que iniciamos esta medição.
Em relação à São Paulo, comentei em nossa última teleconferência de resultados de que tínhamos
alguns indicadores mostrando que o pior já havia passado. Neste trimestre, essa visão foi confirmada
pela receita bruta, que cresceu 1,1% em comparação com o segundo trimestre de 2017. Nosso
entendimento é que o crescimento de receita decorre de dois fatores principais.
Primeiro, as diversas iniciativas de melhoria operacional que vem sendo desenvolvidas na região há
alguns trimestres, que inicialmente tiveram reflexo positivo no NPS e agora na receita bruta. O NPS da
operação de São Paulo atingiu 79 em junho de 2018, sendo o mais alto entre todas as operações do
Grupo Hermes Pardini.
Em segundo lugar, também podemos destacar o ramp-up da unidade Morumbi, que foi inaugurada em
fevereiro de 2018.
Por fim, o gráfico mostra uma redução da Receita Bruta no Rio de Janeiro, assim como já havíamos
presenciado no primeiro trimestre. Essa queda está associada aos mesmos fatores que impactaram o
primeiro trimestre, ou seja, reduções na volumetria de exames de imagem e no ticket médio.
Com relação à volumetria dos exames de imagem no Rio de Janeiro, a queda observada é decorrente
principalmente do movimento estratégico de uma grande operadora de saúde da região, que promoveu
a internalização de exames de imagem, sobretudo aqueles com maior grau de complexidade. Além disso,
a volumetria no Rio de Janeiro também foi afetada, ainda que em menor escala, pela greve dos
caminhoneiros e período de Copa do Mundo. É importante ressaltar durante a greve dos caminhoneiros,
mais de 35 unidades do Grupo Pardini localizadas em Goiânia, Minas Gerais e Rio de Janeiro tiveram as
suas atividades parcialmente interrompidas durante o período da greve.
Em relação ao ticket médio no Rio de Janeiro, assim como já havia ocorrido no primeiro trimestre, a
queda observada está associada principalmente ao mix de exames, uma vez que presenciamos expansão
de mais de 10% no volume de exames de análises clínicas e redução do volume de exames de imagem.
Conforme mencionei há pouco, a redução do volume de exames de imagem ocorreu em maior
intensidade em exames com nível de complexidade e em operadoras de saúde que apresentavam tickets
acima da média na região.
Gostaria de destacar que continuamos realizando melhorias em processos e em infraestrutura das
unidades do Rio de Janeiro, com o objetivo de aprimorar o nível de serviço aos clientes e replicar os
padrões adotados pela Companhia em outras praças.
No slide 9, podemos notar que no segundo trimestre as glosas reduziram para 0,2% da receita bruta e
refletem as iniciativas que o Camilo vem destacando aqui no call nos últimos trimestres. Como pode ser
visto no gráfico da direita, no segundo trimestre o segmento PSC foi responsável por 47,5% da receita
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líquida total. Este aumento foi resultado principalmente das aquisições dos laboratórios Humberto
Abrão e Ecoar.
Avançando para o próximo slide, as principais variações do Custo dos Serviços Prestados, em
comparação com os números do ano anterior, ocorreram por conta do aumento do volume de exames
em ambos os segmentos de atuação, abertura das novas unidades e das aquisições realizadas no
segmento PSC.
No que se refere a Custos com Pessoal, pudemos ver um incremento de 22,4% da receita líquida no
segundo trimestre de 2017 para 25,2% agora, por conta de contratação de pessoal para atender o
crescimento no volume de exames e as aberturas das novas unidades em Minas Gerais, Goiânia e Rio de
Janeiro, as quais ainda se encontram em fase inicial de rampa. Além disso, a aquisição dos Laboratórios
Humberto Abrão e Ecoar também contribuiu para o aumento dos gastos com pessoal como percentual
da receita líquida.
Por fim, ainda em relação aos custos com pessoal, durante 2017 houveram dissídios coletivos em Goiás
e no Rio de Janeiro que também contribuíram para o aumento deste percentual.
Já os Custos com Materiais passaram de 23,7% da receita líquida no segundo trimestre de 2017 para
24,6% no segundo trimestre de 2018. Isso é resultado da integração dos números das empresas Ecoar e
Humberto Abrão, da variação de preços de alguns materiais devido à depreciação do câmbio no período,
bem como da maior participação dos exames de análises clínicas e vacinas na composição da receita do
segmento PSC.
Em relação a custos com fretes e carretos, destacamos que o aumento de 4,4% da receita líquida para
4,9% foi parcialmente resultado dos efeitos da greve dos caminhoneiros. Estimamos que o impacto da
greve tenha sido de aproximadamente R$425 mil nos nossos custos com transporte, uma vez que
tivemos que contratar fornecedores adicionais para garantir a continuidade da operação e minimizar os
impactos para os nossos clientes especialmente no segmento Lab-to-Lab.
No comparativo com o mesmo trimestre do ano anterior, os custos totais aumentaram em proporção
superior à receita líquida. Em ambos os segmentos de atuação. Como podemos ver na página 11, isso
contribuiu para a queda na margem bruta consolidada superior a 400 basis points, encerrando o
segundo trimestre em 27,6% da receita líquida.
No segmento Lab-to-Lab a queda de margem bruta observada no trimestre está associada ao aumento
da estrutura de necessária para rodar uma operação com maior volume e à queda do ticket médio, este
último refletindo a intensificação do ambiente competitivo que presenciamos principalmente no
primeiro trimestre. Além disso, estimamos que o período de greve dos caminhoneiros tenha impactado
a receita bruta do segmento Lab-to-Lab em cerca de R$2,9 milhões, naturalmente isto também teve
impacto sobre a margem bruta.
No segmento PSC, a queda na margem bruta deve-se principalmente à efeitos que já havíamos
presenciado no primeiro trimestre, incluindo a redução da receita bruta na praça do Rio de Janeiro, que,
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por possuir um mix de receita composto majoritariamente de imagem, possui uma alavancagem
operacional maior. Nas praças de Minas Gerais e Goiás, a margem bruta apresentou expansão em
relação ao ano anterior em função do aumento orgânico no volume.
Avançando para o slide 12, temos a abertura das despesas operacionais que apresentaram queda de
R$2,6 milhões na comparação com o mesmo período do ano anterior.
Com relação às Despesas com Vendas, a expansão nominal de R$3,8 milhões no segundo trimestre,
quando comparamos com o mesmo período do ano anterior, foi resultado de alguns fatores.
Primeiro, no trimestre tivemos aumento nos gastos relacionados à Central de Atendimento ao Cliente
no Rio de Janeiro, de R$0,9 milhão, em função do processo de terceirização concluído no final de 2017.
Segundo, as aquisições dos laboratórios Ecoar e Humberto Abrão, adquiridas no quarto trimestre de
2017 e DLE e Labfar, adquiridas no segundo trimestre. Juntas, estas empresas adicionaram
aproximadamente R$0,5 milhão em despesas com vendas no trimestre.
Com relação às Despesas Administrativas, a expansão nominal de R$1,5 milhão no segundo trimestre,
quando comparamos com o mesmo período do ano anterior, é explicada principalmente pela
incorporação dos números das empresas Ecoar, Humberto Abrão, DLE e Labfar.
No caso das Outras Receitas e Despesas Operacionais, destacamos que a variação observada no período
está relacionada a dois fatores principais.
Primeiro, ganhos de eficiência no processo de pré-faturamento. Em resumo, a Companhia vem
realizando um trabalho intenso para tentar recuperar valores baixados em períodos anteriores, em que
não foi possível fazer a emissão da fatura por motivos diversos. No 2º trimestre, conseguimos melhorar
o resultado em R$3,4 milhões por conta desta iniciativa.
Segundo, a reversão de provisões judiciais no valor de R$2,0 milhões por conta, principalmente, da
conclusão de um processo com valor relevante.
No slide 13 podemos ver que o EBITDA Ajustado totalizou R$59,1 milhões no segundo trimestre,
representando queda de 12,7% quando comparado ao mesmo período do ano anterior. No semestre, o
EBITDA ajustado foi de R$118,9, uma redução de 10,1% em relação a 2017.
O slide 14 apresenta um resumo do resultado financeiro, que encerrou o trimestre com valor negativo
em R$5,8 milhões. Esse valor foi influenciado diretamente pela queda na receita financeira, que reflete
a redução da taxa SELIC no período, assim como o menor saldo em caixa.
Fechamos o segundo trimestre com dívida líquida de R$276,5 milhões. Vale mencionar que por
solicitação do Conselho Fiscal, a partir deste trimestre incorporamos os passivos não financeiros para o
cálculo da dívida líquida, incluindo os parcelamentos tributários e as obrigações por compra de
investimentos, principalmente relacionados às aquisições de outras empresas. Os dados históricos
também foram ajustados para garantir a comparabilidade entre os números. Entendemos que esse grau
de alavancagem é ainda bem saudável, dado que o indicador Dívida Líquida / EBITDA LTM ficou em 1,2x.
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Avançando agora para o slide 15, podemos ver que a alíquota efetiva no segundo trimestre ficou em
15,3%, devido principalmente as distribuições de Juros sobre Capital Próprio. Lembramos que no
período realizamos as distribuições correspondentes ao primeiro e segundo trimestres. Caso a
distribuição correspondente ao primeiro trimestre, no valor de R$9,3 milhões, tivesse ocorrido no curso
daquele trimestre, a alíquota efetiva do segundo trimestre ficaria em 23,4%. No semestre, a alíquota
efetiva foi de 21,8%.
Esse efeito tributário foi muito importante para o crescimento do lucro líquido no segundo trimestre da
ordem de 4,8% em comparação com o mesmo período do ano anterior, chegando em R$33,2 milhões.
Na página 16, mostramos que os investimentos em ativos imobilizados no trimestre totalizaram R$11,8
milhões, com destaque para itens que classificamos como CAPEX de manutenção. Isso inclui os gastos
relacionados à reforma de unidades nas praças de Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro e São Paulo, no
valor aproximado de R$3,5 milhões.
Os projetos de expansão totalizaram R$2,7 milhões no trimestre e incluem principalmente a abertura
da unidade em Nova Iguaçu, bem como as unidades de Lagoa Santa e Sete Lagoas.
Ainda no segundo trimestre, tivemos investimentos de R$2,4 milhões em projetos de TI, dos quais cerca
de R$0,9 milhões se referem à revitalização da infraestrutura.
Em relação ao Projeto Enterprise, no segundo trimestre tivemos a capitalização de cerca de R$1,0
milhão, referente à capitalização dos gastos relacionados à implantação do projeto.
Na página seguinte, podemos ver que o ROIC dos últimos doze meses sem ágio fechou o trimestre em
28,0%. Importante destacar, que quando comparamos esse indicador com o custo de captação da
Companhia, podemos observar que a Companhia continua gerando muito valor para seus acionistas
apesar da queda nas margens operacionais nos últimos 2 trimestres. Isso reflete os diferenciais
competitivos do Grupo Pardini, em ambos os segmentos de atuação, e de uma estrutura de capital
extremamente saudável.
Por fim, na página 18, gostaria de destacar os pagamentos de Dividendos e Juros sobre Capital Próprio.
No dia 30 de maio realizamos pagamentos de Dividendos referentes ao lucro líquido de 2017 e os Juros
sobre Capital Próprio referentes ao primeiro trimestre de 2018, totalizando R$13,6 milhões.
Além disso, em reunião do Conselho de Administração realizada em 18 de junho foi aprovada a
distribuição de Juros sobre Capital Próprio de R$9,1 milhões, referentes ao segundo trimestre. Este
pagamento foi realizado no último dia 31 de julho.
Gostaria de voltar a palavra para o Roberto Santoro, nosso CEO, para algumas considerações adicionais.

ROBERTO SANTORO:
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Obrigado Camilo e Fernando. Antes de passar à seção de Perguntas e Respostas, gostaria de falar com
um pouco mais profundamente sobre algumas iniciativas que a empresa vem desenvolvendo para
responder ao ambiente competitivo mais intenso no segmento Lab-to-Lab e também à queda observada
nas margens operacionais de ambos os segmentos de negócios.
Com relação ao ambiente competitivo mais intenso no Lab-to-Lab, nos últimos períodos temos visto um
competidor específico apresentar crescimento de volume com base em uma estratégia agressiva em
preço e uma estrutura mais pesada de custos fixos, seja por conta de um modelo produtivo
descentralizado ou por conta de grande quantidade de pessoas para tentar buscar nível de serviço. Não
é o primeiro concorrente que aparece com essa estratégia e provavelmente não será o último. Ao longo
das últimas duas décadas em que construímos uma posição consolidada neste mercado, vimos inúmeras
outras empresas tentarem competir usando estratégias semelhantes e, ao nosso ver, de difícil
sustentabilidade no médio e longo prazo, seja do ponto de vista financeiro ou empresarial.
Gostaria de deixar claro que nos últimos seis meses construímos uma renovação da estratégia do Labto-Lab, seja em relação ao nosso posicionamento comercial, segmentação, área de customer service e
logística, e que vamos responder de forma enfática e agressiva a esse movimento competitivo.
Entretanto, essa resposta vai acontecer de forma estruturada, sustentável e inteligente. Vamos focar
diretamente na carteira de clientes dos nossos concorrentes, reforçando cada vez mais o nosso
posicionamento de diferenciação que vai ser visto tanto na área de customer service, logística e na
segmentação comercial e também o modelo de negócios que construímos ao longo de diversos anos,
que tem foco em inovação de portfolio, de modelo de negócio, cada vez mais especializado, alto nível
de serviço e reputação da marca associada ao valor clínico dos nossos testes. Já passamos por diversos
ciclos competitivos nos quase 60 anos de história do Grupo Pardini, e essa estratégia tem se mostrado
vencedora e sustentável ao longo dos anos.
Com relação à inovação e ao portfólio de testes, vamos manter o foco nas iniciativas de P&D e concentrar
os esforços de alocação de capital por meio de operações de M&A em oportunidades voltadas
preferencialmente ao segmento Lab-to-Lab, como observado o DLE, Labfar, a Psychemedics Brasil, ainda
em fase de aprovação e a Progenética, Diagnóstika, que foram as aquisições que fizemos no passado.
Nas últimas semanas anunciamos diversas iniciativas no sentido de ampliar nosso portfolio de testes de
alta especialização, que por sinal é provavelmente o mais completo do país.
Primeiramente, a aquisição do DLE não apenas traz para o Grupo Pardini a referência nacional em
exames de genética humana, genômica e doenças raras, como também cria a possibilidade de
expandirmos o segmento de Medicina Personalizada, que cada vez ganha mais relevância na medicina
diagnóstica. No curto prazo já podemos passar a oferecer o portfólio de testes do DLE à nossa base de
clientes Lab-to-Lab. Num segundo momento, nossa expectativa é aumentar o portfólio de produtos e
serviços do DLE, dada a capacidade de inovação dessa Companhia em produtos, portfolio e soluções
pré-analíticas de coleta, principalmente na área de genômica.
Além disso, citamos novamente as aquisições da Labfar e Psychemedics Brasil que reforçam a presença
do Grupo Pardini no mercado de toxicologia forense, que na nossa opinião apresenta grandes
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oportunidades. As duas transações são complementares, no sentido em que a Psychemedics Brasil traz
o acesso a uma nova base de clientes e modelos de negócio inovadores, enquanto que o Labfar possui
a tecnologia de produção e uma planta que pode ser expandida para receber um volume expressivo de
testes, com eficiência e acurácia, e liberar resultados mais rapidamente. Juntas, estas empresas não
apenas vão permitir ao Grupo Pardini consolidar sua posição nesse mercado, mas também desenvolver
novas tecnologias e novos modelos de negócio no segmento de Toxicologia Ocupacional, que já
apresentamos durante muitos anos aqui. Então nós teremos compartilhamento de tecnologias e vai
contribuir muito no modelo de negócio ocupacional também.
Neste primeiro semestre já começamos a implementar uma série de iniciativas planejadas e
estruturadas com o objetivo de oferecer um nível de serviço cada vez maior aos nossos clientes,
reforçando assim nossa posição competitiva no segmento Lab-to-Lab especificamente. Estas iniciativas
podem ser divididas em três grandes temas: nova abordagem comercial, melhorias nos processos
logísticos e o Projeto Enterprise.
Com relação à nova abordagem comercial, nosso olhar foi em aprimorar o modelo de atendimento ao
cliente do segmento Lab-to-Lab. Além de segmentar as atividades comerciais, estamos promovendo
ajustes na estrutura de customer service por meio da centralização de diversos recursos de suporte,
como por exemplo o call center, a assessoria técnico científica entre outras. Também estamos
direcionando os esforços da área de tecnologia da Companhia para desenvolver iniciativas que
possibilitem a digitalização da relação com o cliente do segmento Lab-to-Lab, com menos hierarquia e
burocracia para atender de forma rápida e eficiente nossos clientes.
Com relação à melhoria nos processos logísticos, no primeiro semestre já promovemos diversas
melhorias nas rotas logísticas, de forma a buscar otimização de produção e redução de prazo de entrega
de resultados já observado pelos nossos clientes. Esses ajustes vêm permitindo que a Companhia tenha
um turnaround time extremamente competitivo ao mesmo tempo em que mantemos o modelo
produtivo centralizado, que acreditamos ser mais eficiente principalmente do ponto de vista de custo,
eficiência e também inteligência de liberação clínica dos resultados. Desta forma, evitamos as
ineficiências inerentes ao processo produtivo descentralizado, escolhido por outras empresas de forma
agressiva, incluindo-se aí a duplicação de custos fixos, mão de obra técnica e complexidade logística,
entre outros.
Agora falando ainda do Projeto Enterprise, como já falamos algumas vezes aqui na teleconferência de
resultados, esta iniciativa vai trazer ganhos significativos de eficiência em custo de produção e em tempo
de resposta ao cliente, ou seja, vai se tornar provavelmente o ou um dos laboratórios mais rápidos do
mundo, que permitirá que a Companhia entregue o resultado muito rápido aos clientes, com alto grau
de especialização e ainda maior valor médico e acurácia. Além disso, o Projeto Enterprise será a base da
plataforma tecnológica que vai permitir a evolução para nossa relação digital efetiva, direta e sem
burocracias instituídas com os clientes do segmento Lab-to-Lab, como mencionei há pouco. Não só
exames de core-lab, de grandes volumes, mas principalmente na alta especialização que necessita de
maior digitalização, maior informação ao cliente, principalmente no laboratório de referência, mais
especializado.
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Além da questão do ambiente competitivo, também gostaria de aproveitar esse momento para tratar
das iniciativas que temos em andamento para trazer ganhos de eficiência, tanto em relação à estrutura
administrativa como também com relação ao segmento PSC.
Na parte da estrutura administrativa, como o Camilo comentou estamos avançando com o projeto
Eficiência Empresarial, que tem como objetivo buscar oportunidades de ganhos de eficiência para
garantir que a empresa se mantenha rentável mesmo nesse ambiente competitivo mais intenso. Nesse
momento temos o Instituto Áquila – uma empresa independente – concluindo os estudos de nossa
estrutura de SG&A para buscar potenciais ganhos de eficiência, incluindo aí toda a parte de despesas
comerciais e administrativas. Nossa expectativa é que temos grandes oportunidades para absorver
ganhos de eficiência em SG&A e ainda mais oportunidades de integração de back-office também e
algumas outras iniciativas. Além disso também temos um trabalho muito intenso na área de [inaudível]
da Companhia que vamos ao longo do tempo e demonstrando mais ganhos de eficiência nessas áreas
também.
Com relação ao segmento PSC, no 2º semestre vamos buscar sinergias relacionadas à integração do
back-office principalmente do Rio de Janeiro. Nos últimos trimestres, aumentamos o custo de captação
na região, ou seja, o custo de atendimento, com o objetivo de adequar o nosso modelo ao maior foco
em análises clínicas, que como podemos observar tem crescido acima dos nossos resultados e que é
nossa competência principal que foi introduzida no Rio de Janeiro. E inicialmente pela transformação da
empresa preocupamos muito de não afetar a relação com o cliente, de aumentar o relacionamento com
as operadoras, buscando novas oportunidades, novos tickets, novas carteiras mais rentáveis, isto nós
tivemos que fazer um investimento no Rio de Janeiro e agora temos uma grande oportunidade de alterar
mais integrações de back-office. Temos grandes projetos ai de redução de custos que não afetam a
relação com o cliente que nós precisamos melhorar para aumentar a capacidade de atendimento
principalmente em análises clínicas. A transformação em curso na região passa também pela busca de
melhorias no nível de serviços, que deverão permitir trazer novos convênios com tickets maiores como
já citei aqui anteriormente.
Já em São Paulo, o cenário é mais difícil em função de uma marca ainda pouco reconhecida no mercado
local e ainda com pouca capilaridade. Nos últimos trimestres temos trabalhado para melhorar o nível de
serviço. É o nosso maior indicador de NPS hoje, chegou próximo a 80, 79. Ao longo do 2º semestre vamos
buscar a troca de endereço em algumas lojas, sem afetar a relação comercial com as operadoras e
relacionamento com o cliente, segmentação do cliente, mas de forma a adotar um modelo mais leve de
custos fixos, semelhante ao que construímos no Morumbi. Esse objetivo de redução de custo fixo, sem
afetar a relação com os nossos clientes, sejam clientes diretos ou empresas e operadoras de saúde, vai
tornar a operação mais parecida com o Grupo Pardini, principalmente em termos de estrutura de custos,
com mais análises clínicas e imagem como conveniência. O break-even point menor deve acelerar a
recuperação da rentabilidade na região.
Por fim, gostaria de deixar claro que continuamos otimistas com as perspectivas operacionais e
financeiras para a Companhia.
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Também é importante reforçar nosso compromisso em continuar trabalhando para manter o Grupo
Pardini entre as empresas mais rentáveis e sólidas do mercado, honrando nossos compromissos
corporativos, mas sempre com ética, responsabilidade e, acima de tudo, rigor técnico, reforçando
sempre os pilares de nossa marca: medicina, saúde e bem-estar.
Podemos passar agora para a seção de perguntas e respostas.
Muito obrigado.

OPERADORA:
Obrigada! Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas.
Caso haja alguma pergunta queiram, por favor, digitar *1.
A primeira pergunta vem do Sr. Thiago Macruz, do Itaú BBA.

THIAGO MACRUZ
Pessoal, bom dia! Eu tenho duas perguntas. A primeira é sobre o ambiente competitivo do Lab-to-Lab,
Dr. Roberto você comenta que historicamente vocês já presenciaram esse desafio que vocês estão
vivendo hoje e que segundo vocês não é sustentável, não é estrutural. Minha pergunta é a seguinte:
esse negócio hoje tem um retorno muito acima do custo de capital. Será que não existe um risco de
eventualmente o DB aceitar gerar um retorno mais próximo ao custo de capital ou à competição de um
modo geral, e essa pressão que estamos enxergando hoje ser um pouquinho mais perene do que vocês
imaginam hoje. Essa é a minha primeira pergunta. Se puder dar um pouco mais de cor sobre esse
assunto, seria legal. E a segunda pergunta, vocês têm um benefício grande com o Enterprise, que é um
benefício não só operacional como financeiro. Ficou clara a parte operacional, as vantagens que vocês
irão gerar. Do lado financeiro, é razoável supor que você seja pressionado a investir em preço com os
benefícios que vocês mapearam do lado financeiro do Enterprise principalmente no Lab-to-Lab? São as
minhas duas perguntas pessoal. Muito obrigado!

ROBERTO SANTORO
Thiago, bom dia! Obrigado pela pergunta. Em relação ao ambiente competitivo, é muito difícil fazermos
considerações de outra Companhia que não tem o disclosure de todas as informações. Eu imagino, pela
nossa experiência, é muito difícil você manter grandes operações que crescem em uma velocidade
segundo divulgam de forma fora do mercado e isto você também pode analisar junto aos fornecedores
de diagnóstico, insumos de diagnóstico, e ter uma comparação de quanto o mercado orgânico cresce e
quanto o mercado de Lab-to-Lab cresce. Apesar de não ter informações oficiais, você pode ver que esse
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crescimento é completamente fora, caso seja real, de qualquer curva de crescimento orgânico no Brasil.
Lembrar que o Lab-to-Lab tem um desafio também de working capital, devido ao prazo de logística, e
de complexidade diária produtiva, também. E a parte de TI é um desafio muito grande. É difícil da gente
se manifestar em relação a isso. Mas o que nós estamos fazendo nos últimos seis meses é tentando, de
forma sustentável e inteligente, reagir à uma estratégia, mas com inovação e melhor relação com o
cliente, digitalização, segmentação, aumento de portfolio. Nós fizemos toda uma alteração no nível de
serviço, não só na área de logística, como também de Customer Service para suportar e alcançar níveis
de serviços com menos custo fixo do que se apresenta colocando um número muito grande de pessoas,
tanto na área comercial quanto na área de suporte.
Por outro lado, as iniciativas nossas, elas foram feitas durante seis meses, nós renovamos e antecipamos
a estratégia, e serão lançadas agora no segundo semestre. Agora em relação se esta empresa pode ou
não ter realmente um retorno menor ou suportar um retorno menor não tem como afirmarmos porque
não temos informações, qual o retorno do capital investido, qual a rentabilidade, qual o working capital,
quais são as fontes de financiamento, quais são as inadimplências, quais são os tickets, qual o custo de
produção. É difícil. Não consigo responder isto de forma clara. O Alessandro pode complementar com
alguma coisa em relação a esta sua primeira pergunta.

ALESSANDRO FERREIRA
Thiago, bom dia! É o Alessandro. Complementando o que o Roberto estava falando, é muito importante
para os investidores eles entenderem que apesar de vários competidores se declararem no segmento
Apoio, Lab-to-Lab, praticamente todos atuam em nichos específicos e de muito difícil comparação. Vou
dar um exemplo. O Pardini não atua em verticais de hospitais, historicamente fizemos uma opção antes
de 2010 de sairmos de verticais de hospitais devido ao baixo retorno e baixa rentabilidade que a grande
maioria das operações de verticais de hospitais geram aos laboratórios. E nós temos alguns
competidores que trabalham nessas verticais com receita significativa. Então quando comparamos esses
crescimentos, eles sempre têm alguns vieses consideráveis de fontes de receita e que cada um,
obviamente não estou fazendo nenhum juízo de valor sobre opções estratégicas ou de mercado, assim
como o Pardini historicamente optou em trabalhar, por exemplo, em alguns segmentos mais
especializados. Vou dar um exemplo: de telemedicina, em que vários competidores nossos não tem.
Então eu tenho uma fonte de receita que eles não têm e eles tem fonte de receita que nós não temos.
O que o Roberto afirmou e que eu também estou afirmando, agora neste segundo trimestre nós
observamos um ambiente competitivo menos intenso, tanto que refletiu no ticket ex DLE e ex Labfar.
Não estou dizendo que este ambiente competitivo não irá se acirrar nos próximos trimestres. Então isto
é um ponto importante para nós analisarmos.
A respeito da segunda questão, sobre utilizar benefícios de custo do Enterprise em estratégias do Labto-Lab, o que viemos falando ao longo do tempo do ponto de vista comercial é que o Enterprise vai nos
capacitar e vai nos possibilitar ter preços diferenciados, mas este não é o driver estratégico principal do
Pardini. Como o Roberto afirmou, ao longo de 60 anos, nós temos uma constância de propósito de nos
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posicionar como estratégia de diferenciação e, principalmente, de alta confiabilidade nos resultados
clínicos para o nosso cliente da ponta. Mas, sim, o Enterprise pode nos habilitar e nos possibilitar ter
uma estratégia de preço, seja nacional, seja local, seja para um nicho específico de clientes um pouco
mais agressiva. E quando que é o momento de tomar essa decisão? Monitorando constantemente o
mercado como nós fazemos. Então temos uma monitorização constante do mercado como o Roberto
colocou, várias iniciativas elas já estão implantadas, eu não vou dizer que elas vão ser implantadas, elas
já estão implantadas, de mudança de estratégia comercial. Neste último mês nós implantamos uma série
de mudanças estratégicas [inaudível] na equipe, não só para responder à questão competitiva mas para
adequar o novo modelo de exigência do cliente e a clientes diferentes que vem surgindo. Então a
vantagem de estar no mercado do Lab-to-Lab é que ele tem uma diversidade de clientes tão grande que
não nos obriga diretamente a bater de frente com um competidor A ou competidor B. E, por último, nós,
sim, estamos dispostos a ter um enfrentamento maior com esses competidores, entrando na base de
clientes. Um desses competidores nunca teve a base de clientes atacada, vamos colocar assim, por vários
motivos, ou por terem tickets mais baixos, ou porque tem uma questão de inadimplência a ser
questionada, mas nós temos algumas informações de inteligência que nos mostrou base de clientes bem
palpável e nós estamos disposto a entrar nesta base também. Não com a mesma estratégia baseada em
preço e aumento de custo fixo, mas uma estratégia de diferenciação de atendimento como o Roberto
mesmo colocou.

ROBERTO SANTORO
Bom, Thiago, acho que já está respondida, não é? Sua segunda pergunta sobre o Enterprise?

THIAGO MACRUZ
Muito obrigado, viu pessoal?

ROBERTO SANTORO
Obrigado!

OPERADORA:
A próxima pergunta vem do Vinícius Ribeiro, do Bradesco BBI.

VINÍCIUS RIBEIRO
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Pessoal, bom dia! Obrigado por pegarem a nossa pergunta. Eu queria só um pouco de detalhe um pouco
mais ai no Lab-to-Lab. Se nós estamos fazendo a conta certa, o ticket médio orgânico de vocês, sem
considerar as aquisições, ficaria flat no tri contra tri. Então eu só queria entender se vocês conseguem
dar uma visão para nós de quanto disto é por conta do competidor, que nós estamos comentando ai
que está sendo um pouco menos agressivo em termos de preço e quanto é porque vocês já começaram
a ganhar share em cima deles. E a minha segunda pergunta é com relação ao Projeto de Eficiência, vocês
comentaram que a fase de estudos está quase terminada já, queria ver se vocês podem compartilhar ou
uma ideia de savings ou uma ideia de estimativa de implementação deste projeto para começarmos a
ver nos resultados. É isso. Obrigado pessoal!

FERNANDO RAMOS
Vinícius, bom dia! Com relação ao seu questionamento sobre o ticket médio, como eu comentei agora
há pouco, o ticket médio do segundo trimestre no Lab-to-Lab ficou algo próximo a R$10,0. Quando
excluímos o efeito das aquisições do DLE e do Labfar, que representaram ai na posição consolidada em
torno de R$0,15, o ticket ficaria próximo a R$9,83, se eu não me engano, que é um pouco acima do
número que apresentamos no primeiro trimestre de deste ano. O que é importante destacarmos é que
é muito difícil estimarmos no segundo trimestre este seu questionamento sobre preço porque o que
observamos e o que viemos destacando em várias reuniões é que no segundo trimestre, até como efeito
deste ambiente competitivo menos intenso, nós tivemos que fazer muitos menos ajustes em preço do
que foi necessário no primeiro tri. Então o que nós observamos neste segundo trimestre é um
carregamento das iniciativas que já tinham sido realizadas e comunicadas no primeiro trimestre. Então
no segundo trimestre o efeito destes ajustes foi muito menor.

ALESSANDRO FERREIRA
Vinicius, é o Alessandro novamente. Vou complementar a resposta do Fernando, colocando da seguinte
maneira: do ponto de vista até estratégico, eu considero que nós fizemos um grande avanço no ticket
em relação ao primeiro tri por dois fatores específicos. O impacto da greve dos caminhoneiros, apesar
dele influenciar todo o mix de exames do Lab-to-Lab, ele impactou de maneira mais direta exames de
alta complexidade pelo seguinte fato: em virtude de um risco de não conseguir transportar amostras
biológicas em tempos viáveis, os próprios clientes eles diminuíram muito as coletas de amostras mais
complexas, vou dar o exemplo de medula óssea, de líquor, amostras que são mais complexas de
recoletar. Então nós tivemos um abalo mais considerável nos exames de maior complexidade. Um outro
ponto significativo, é que no segundo trimestre deste ano, só para vocês terem uma ideia, nós tivemos
o impacto de R$1,5 milhão de diagnósticos de arboviroses. O que são essas arboviroses? Dengue, zika e
chikungunya, de exames a menos do que em relação ao trimestre do ano anterior. Porque que teve
esses exames a menos? Porque não teve a mesma epidemia que nós tivemos em relação ao ano passado.
Nós praticamente não tivemos epidemias de zika e chikungunya, e dengue com uma quantidade muito
menor. O impacto só desses três diagnósticos, dengue, zika e chikungunya, só no Lab-to-Lab, foi de R$1,5
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milhão. Só no Nordeste, na região nordeste, foram quase R$900 mil a menos de exames que nós
realizamos por não ter tido a mesma epidemia de zika e chikungunya. É claro que isto é uma questão
que não se tem uma ação comercial sobre isto, mas que impactou não só receita mas impactou muito o
ticket, porque são exames de alto ticket, não é? Um teste molecular para zika, por exemplo, pode ser
R$150,00 pelo menos, então nós temos exames de alto ticket que deixamos de ter no segundo trimestre.
Então eu considero que nós tivemos um avanço mais significativo no ticket do que o número frio está
demonstrando.

CAMILO DE LELIS
Vinicius, bom dia! É o Camilo. Quanto ao Projeto de Eficiência Empresarial, nós iremos divulgar a cada
trimestre todas as ações que foram concluídas no período. Nós não vamos divulgar antecipadamente
quais foram os valores deste projeto, porém a cada andamento, e a cada conclusão, poderemos dar a
todos vocês os valores já concluídos.

VINÍCIUS RIBEIRO
Está bom, perfeito, obrigado pela resposta, pessoal!

OPERADORA:
A próxima pergunta vem da Olívia Petronilho, do JP Morgan.

OLÍVIA PETRONILHO
Bom dia a todos! Obrigado por pegarem a minha pergunta. Eu queria focar um pouquinho do lado do
PSC, sei que as operações maduras estão indo muito bem, vou focar um pouco nas operações das regiões
mais novas. Quando olhamos para São Paulo queria entender como é que as unidades mais antigas estão
performando, não é? Teve crescimento de receita mas acho que tem muito a ver com a abertura da
unidade do Morumbi. Queria entender o que vocês estão fazendo nas unidades mais antigas, como está
evoluindo a performance dessas unidades. E quando olhamos um pouco para o Rio de Janeiro, ainda
vemos expansão, ainda vemos um investimento forte em crescimento. Eu queria entender quanto que
vocês tem hoje de capacidade ociosa no Rio, uma vez que vocês acabaram perdendo bastante volume
de uma operadora grande na região, queria entender o que vocês tem de capacidade ociosa hoje, como
que fica o plano de expansão com essa mudança no cenário do mercado. Obrigada!

ROBERTO SANTORO
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Olívia, bom dia! Obrigado pela pergunta. Vou começar pelo Rio de Janeiro, sobre a questão de
capacidade ociosa. É claro que é uma empresa que tem alta ocupação de equipamentos de imagem, por
mais que você perdeu uma operadora com tickets maiores ela é ocupada e saturada por outros
convênios. Ok, com tickets menores, mas isto não é um problema de demanda, é um problema de ticket
por esta troca de operadora com tickets maiores para com tickets menores. Então não existe capacidade
ociosa neste momento. É uma empresa que precisa de expansão, mas esta expansão ela tem que ser
com aumento de nível de serviço e conveniência com análises clínicas cada vez maior para ser mais
atrativo e para que você volte a ter ou abra novas oportunidades. Nós não vemos uma rejeição à
iniciativa que o Pardini tem no Rio de Janeiro pelas operadoras de saúde, medicina de grupo,
cooperativas. É uma questão mesmo de transformação da Companhia em uma Companhia mais atrativa
do ponto de vista de portfolio que nós fazemos agora de análises clínicas e também de nível de serviço.
Então é algo neste sentido. E há mais oportunidades de integração de back-office, de reduções de custo
fixo diário que não afetam a relação com o cliente. Mas é uma empresa que, acertando o modelo, nós
temos o intuito de expandir esta capacidade operacional, mas dentro de novas bases de clientes com
tickets maiores. Mas não há ociosidade e não há problema de demanda. Há troca de demanda. Ela
acontece muitas vezes pelo nível de serviço e também por algumas internalizações que já foram citadas,
teve a questão passada das incorporações, de algumas autarquias nós perdemos mas já estamos
recuperando. Então é melhoria da empersa operacional como um todo e a entrada em uma base de
clientes com tickets melhores e operadoras melhores. Eu vejo um ambiente, assim, muito favorável ao
Grupo Pardini no Rio de Janeiro. O processo de expansão continua, claro, é um processo dentro deste
cenário macro mais conservador e nós continuamos na mesma toada de tentar abrir pelo menos duas
unidades no modelo mais Pardini dentro do mercado do Rio de Janeiro.
Em relação à São Paulo, Olívia, nós temos um modelo em rampa que é o Morumbi, que é um modelo
muito parecido com o nosso modelo aqui em Belo Horizonte e Goiânia também, que é um modelo
baseado em análises clínicas e com a imagem atendendo a conveniência e o back-office mas com uma
grande área de entrada, permitindo uma grande escala para análises clínicas além de vacinas e outros
testes. Mas quando você pega todo o legado da Companhia, eu não vou separar unidade por unidade,
qual está performando bem ou não, mas quando você analisa a que tem um portfolio, a que foi
construída mais baseada em análises clínicas tem um desempenho maior. E as grandes unidades de
imagem um desempenho menor porque tem um break-even mais alto e dependem mais de volume que
foram afetados. Quando você pega uma marca muito desconhecida, empresas grandes de imagem, com
um break-even alto, com menos capilaridade, muitas vezes não são a primeira escolha naquele
momento para as grandes operadoras no momento de crise. Então você trocar estas bases e um legado
pesado de imagem por um legado mais de análises clínicas e às vezes trocando alguns endereços,
próximos aos locais que elas estão localizadas, com unidades mais leves, mais um modelo do Grupo
Pardini onde nós temos mais segurança ela se torna mais rentável com o tempo e mais atrativa para um
volume maior de clientes que é o cliente de análises clínicas que é a nossa competência principal. Não é
tirar imagem, mas um balanço de custo fixo e de portfolio para torna-la rentável. Já vemos um
crescimento, mas as unidades com modelo Pardini indo melhor que as do legado anterior que nós
precisamos com o tempo ir trocando. Agora, não há problema de nível de serviço, é o melhor nível de
serviço medido pelo NPS e é um desafio de marca em São Paulo, nós não somos uma marca conhecida
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em porta em São Paulo e nós temos toda uma iniciativa para que o cliente experimente o Grupo Pardini
e se torne uma referência na região também. Não vejo também nenhum ambiente contrário entre as
operadoras de saúde, todos ali gostariam de ver mais um player podendo dar a mesma qualidade e nível
de serviço e portfolio para os clientes para ser uma alternativa de custo benefício para elas também.

OLÍVIA PETRONILHO
Está ótimo, muito obrigada!

OPERADORA
Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar as palavras para o
sr. Roberto Santoro para as suas considerações finais.

ROBERTO SANTORO
Gostaria de agradecer novamente a participação de todos na nossa teleconferência de resultados e
lembrar que nossa área de Relacionamento com Investidores está sempre disponível para esclarecer
dúvidas que não tenham sido discutidas aqui.
Muito obrigado.

