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OPERADORA:
Bom dia senhoras e senhores e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do
Instituto Hermes Pardini, para discussão dos resultados da primeira etapa do Projeto Enterprise. Estão
presentes hoje o Sr. Roberto Santoro, Diretor Presidente, o Sr. Guilherme Collares, Diretor Executivo de
Operações.
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 download”.
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 a todos, sejam bem-vindos ao Projeto Enterprise. Nós vamos falar dos seus principais objetivos
e algumas tendências de resultados e antes disso eu gostaria de relatar também a presença do nosso CFO,
Camilo de Lelis, além do Guilherme Collares, já citado, diretor de Operações, Fernando Ramos, diretor de
RI e Alessandro Ferreira, Diretor Vice‐Presidente Comercial e de Marketing.
Em relação a este projeto, antes de passar as palavras para o Guilherme, é importante citar que esse é
um dos principais projetos de grande repercussão nos próximos anos para a nossa estratégia do grupo
Pardini. Mais uma vez é um projeto extremamente estruturante, disruptiva em várias métricas, sejam
processuais, sejam operacionais e seja na interface e na repercussão, na proposta de valor para os clientes
do nosso Grupo. É importante citar que, dado este projeto sendo mais um projeto inovador dentro do
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nosso grupo, eu queria citar outros grandes marcos que demonstram nosso potencial e a nossa
capacidade de inovar, não só em modelos de negócios mas também modelos produtivos, e até em
governança, alguns exemplos de governança na área de saúde. Primeiro ponto, muito importante, é que
como empresa de saúde, nós temos um modelo de governança também muito interessante, inovador.
Desde a profissionalização da administração, formação de Conselhos, entrada de investidor financeiro,
com toda a convivência necessária e posteriormente a abertura de capital e o IPO em Novos Mercados.
Então eu diria que uma empresa hoje familiar na área de saúde passar por todas essas etapas, nós
consideramos também uma inovação em governança em saúde e que foi muito bem fundamentada aqui
dentro do nosso Grupo.
Outra parte do nosso potencial de inovação e nossa cultura de inovação é a própria inovação em modelos
de negócios, como foi o caso do lab-to-lab, que era mais uma área de atuação dentro de uma capacidade
produtiva e área de atendimento. A gente formatou, renovando aí os recursos internos e as competências.
A gente conseguiu formatar uma unidade de negócio, eu diria que foi uma das primeiras formatações ao
mercado, do lab-to-lab e além disso, renovar as próprias unidades com o que a gente tem chamado de
Apoio Digital, que é a nossa nova proposta de valor para o lab-to-lab, que tem muito a ver com Projeto
Enterprise, que nos possibilitará uma nova plataforma tecnológica e de serviços que vai nos permitir uma
nova interface, uma nova proposta de valor ao mercado.
Além disso, nós temos outras renovações de modelos de negócios, que é o caso da Medicina de Precisão,
que tem sido construída com muita organicidade, preocupação com portfólio e P&D, uma nova proposta
de valor como Unidade de Negócio. E também a Toxicologia Forense, que vem como uma próxima etapa.
Já presente no mercado Brasileiro, mas que nós estamos estruturando bem consistente e até através da
aquisição como já foi relatado da Labfar, que seria nossa tecnologia inserida nesse projeto de expansão.
Além disso, falando especificamente da nossa cultura de inovação, vai se materializar ainda na área
produtiva, que é o Projeto Enterprise, que daqui a pouco eu passo a palavra para o Guilherme. Tudo isso
dentro de uma cultura de P&D, que está inserida no negócio. Na inserção de um portfólio cada vez mais
especializado. Lembrar que nós já fizemos uma grande inovação que foi a inauguração do nosso Núcleo
em 2010, que foi um projeto de 2008 – 2010, que representou um conceito que a gente chama de Total
Lab Automation, ou Automação Total, para grandes volumes e grandes escalas e dentro de um
laboratório especializado, já foi uma inovação. Eu diria que foi um modelo disruptivo para a época no
Brasil em que a gente conseguiu convergir vários recursos de fornecedores mais a inteligência interna.
Muito voltado para o lab-to-lab, que é o nosso negócio principal. E ainda, a nossa constante incorporação
de novas tecnologias, seja através de P&D, seja através de aquisições também como foi o caso da
Progenética, na área de oncogenética, como foi o caso na Diagnóstika, na área de Anatomia Patológica e
Imunohistoquímica, com alta especialização nessas áreas, o próprio Biocod, que seria também uma
tecnologia de DNA humano, teste de paternidade com novos mercados, e agora, além dessa aquisição e
incorporação de tecnologia, o Projeto Enterprise, que é essa nova plataforma de tecnologia e de serviços.
Vou passar para o Guilherme Collares nosso diretor de Operações, para falar dos seus principais objetivos
e dos próximos passos e seus principais ganhos. Guilherme, por favor.
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GUILHERME COLLARES:
Muito obrigado Roberto. Bom dia a todos. Falando aqui já no terceiro slide, número 3. O que o Projeto
Enterprise está propondo é desenvolver, o que segundo nossos fornecedores é a maior plataforma
laboratorial automatizado no mundo. Por que que a gente está desenvolvendo isso? Os nossos objetivos
são:
Primeiro, implementar mudanças no nosso modelo produtivo, para aumentar eficiência operacional e
capacidade produtiva também. Então essa nova plataforma, além de atualizar a tecnologia com maior
automação de processos. A gente vai estar com aproximadamente 80% dos nossos exames dentro dessa
plataforma todos automatizados. Ela vai ainda aumentar a capacidade produtiva no mesmo espaço. Então
com esse novo Projeto, dentro do próprio NTO a gente vai poder dobrar o volume de exames produzidos
nos próximos cinco anos. Esse aumento vai acontecer de forma gradual. Então com o aumento do volume
de exames a gente vai estar preparado para colocar mais máquinas dentro dessa automação e conseguir
produzir um volume maior de exames dentro da mesma área produtiva. Além disso, e isso parte também
do próprio modelo comercial com os fornecedores, a gente vai ter maior controle e previsibilidade do
consumo de materiais por teste. Vou falar disso um pouco a frente. Redução do tempo de processamento,
é importante que a automação vai nos trazer tanto de uma automação numa fase que a gente está
chamando de pré-pré-analítica, quanto das fases pré-analítica e analítica. A gente vai estar com mais de
80% dos nossos testes sendo liberados em até seis horas de chegada aqui. Hoje isso gira em torno de
40%...46% dos nossos testes hoje são liberados em até seis horas da chegada aqui. Então praticamente
duplicar o volume de testes liberados em seis horas.
Outro ponto importante é que esse não é um Projeto apenas do NTO – Núcleo Técnico Operacional - de
Vespasiano. Ele é um Projeto que envolve todos os núcleos técnicos de análises clínicas do Grupo Pardini.
Então os nossos Núcleos Técnicos Avançados, que estão as áreas técnicas que nós temos no Rio de Janeiro,
São Paulo, no centro de Belo Horizonte e em Goiânia, eles também vão participar desse Projeto, também
revitalizando a plataforma tecnológica, e mais do que isso vamos ter uma mesma metodologia para todos
os testes independentemente de onde ele é feito. O que gera uma padronização, e uma padronização do
nível de serviço para todo o Grupo Pardini. E é claro que isso tudo é visando a gente continuar garantindo
resultados confiáveis e de qualidade e aumentando o nível de serviços, principalmente para os nossos
clientes do lab-to-lab. Dentro do Projeto também, a gente renegociou condições comerciais, então a
gente vai ter uma redução dos custos operacionais, seja por questão do gasto de insumos, seja por
questão da própria operação e automatização de processos dentro da operação. E, separando totalmente
o que está sendo pago por insumos, do que é equipamentos e do que é serviços. Outra coisa importante,
separar o que é variável do que é fixo dentro da operação de produção laboratorial.
Outro ponto importante que está andando junto com o Projeto Enterprise é a digitalização do lab-to-lab.
O próprio Projeto Enterprise viabiliza essa digitalização da relação com o cliente, que é exatamente ter
todo o contato do cliente com o Pardini dentro de uma plataforma digital, em que ele possa resolver
qualquer tipo de necessidade. E inclusive tendo a visão e a avaliação da rastreabilidade de suas amostras
dentro do nosso processo produtivo. Então, a gente acredita que os contratos que foram fechados, fato
relevante para a última segunda-feira, vão possibilitar o cumprimento de todos estes objetivos que foram
propostos do Enterprise. Agora a gente vai para o próximo slide, que é o slide número 4. Vou falar um
pouco de como foi esse processo todo do Enterprise.
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Foi um processo muito bem estruturado, todo planejamento começou no segundo semestre de 2016,
quando a gente revisou quais eram as nossas necessidades produtivas e quais eram as necessidades dos
nossos clientes e que a gente precisaria atender dentro de um novo modelo produtivo. Como a gente
sabia que teria uma janela em 2018, praticamente todos os grandes contratos nossos com os
fornecedores de insumos para exames laboratoriais terminavam em 2018, a gente começou esse
planejamento em 2016, no segundo semestre para realmente fazer todo o processo durante o ano de
2017. Então no início, no primeiro trimestre de 2017, nós lançamos uma RFI, request for information, para
todos os grandes fornecedores de automação laboratorial, colocando para eles exatamente o que a gente
gostaria de ter, tudo aquilo que foi planejado em 2016, e perguntando se eles teriam como atender a
todos aqueles requisitos. Fomos atrás mais de informações apenas, sem nenhuma proposta comercial,
sem nenhum projeto técnico ainda estruturado. Tendo essas informações, a gente pode ver que algumas
soluções eram até melhores do que a gente tinha planejado em 2016. A gente lançou aí sim uma RFP
pedindo uma proposta para todos estes grandes fornecedores, primeiro para desenvolver um projeto de
automação em conjunto com a gente, então na verdade a gente desenvolveu 4 projetos com 4 grandes
fornecedores e a gente trabalhou em cima destes projetos para trazer o que há de melhor em soluções
para os exames de laboratório dentro destes projetos, e só depois da gente aprovar estes projetos que a
gente pediu os preços para a gente poder entrar na fase de negociação, que é essa fase cinco. Essa fase
de negociação com os fornecedores, em cima de todo uma plataforma que a gente tinha feito de sessões
técnicas e em cima dos preços enviados, a gente procurou o melhor custo-benefício dentro dos projetos
enviados. E, a gente cumpriu o cronograma dentro do prazo.
A gente tinha planejado até o final de dezembro ter os fornecedores definidos, e aí depois tem toda a fase
de ajustes contratuais, culminando com o fechamento do contrato com o nosso principal fornecedor de
automação, que é a Siemens. Hoje nos encontramos na fase 7, que é a fase de execução, já foi feito todo
um planejamento e cronograma dessa execução. A ideia é que esse Projeto vai estar rodando em sua
completude no primeiro semestre de 2019 mas é um Projeto que vai acontecendo de uma forma
progressiva. Você não troca todo uma automação de uma hora para outra. O que nós vamos fazer é trocar
alguns equipamentos, trocando perfis de exames. Então primeiro um perfil de infeccioso, um perfil de
bioquímica. Isso ao longo de 1 ano e 4 meses de projeto, e depois de tudo já funcionando nas novas
plataformas, entra com toda automação. Ela vai estar sendo construída ao longo desse tempo mas ela só
vai entrar em produção e automação quando já tiver todos os analisadores funcionando com as novas
metodologias. Então a gente acredita que já vai ter ganhos ao longo desse processo com as trocas destes
fornecedores mas todos os ganhos e novo nível de serviço de forma completa vai acontecer no primeiro
semestre de 2019.
Passando para o próximo slide, que é o slide número 5, falando das principais inovações tanto
tecnológicas quanto de modelo de negócio que a gente tem em cima desse Projeto. Primeiro que,
segundo a própria Siemens, é a maior plataforma laboratorial automatizada do mundo. A gente vai
aumentar nosso nível de automação, como já falei, processando 82% dos exames em até 6 horas. Temos
ainda um grande, numa etapa pré-analítica, que é quando a gente recebe as amostras em caixa, amostras
dentro de bags, que são sacos plásticos em que as amostras estão acondicionadas. A gente vai ter uma
automação dessa etapa, de forma que na abertura da bag a partir daí tudo vai acontecer da forma
automatizada. Então nos momentos de pico, quando a gente tem as vezes tempo de até cinco horas para
receber as amostras. Esse tempo vai ser reduzido para menos de uma hora. Maior segurança para os
clientes, menor interferência humana nos processos. Então vai reduzir muito os toques das pessoas nos
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tubos dentro desse processo, o que traz maior segurança em questão de manipulação de amostras, riscos
de acidentes e tudo mais. Além disso, como a tecnologia implementada pelos fornecedores que estão
entrando são tecnologias mais atualizadas, mais modernas, nós vamos ter equipamentos que tem uma
capacidade produtiva maior que os equipamentos atuais, e por isso a gente consegue na mesma área, na
mesma plataforma, fazer um volume muito maior de exames. É a primeira esteira de alta velocidade
instalada no Brasil, a gente chama de high-throughput, esteiras de mais de 300 metros de comprimento.
Além disso, esses novos analisadores tem um consumo de água e energia menor do que os analisadores
atuais. E um outro ganho muito importante dentro do processo é que a gente vai ter o armazenamento
das amostras após a execução dos exames, que são armazenadas em uma câmara fria que se chama
soroteca, essa soroteca vai estar integrada dentro da própria plataforma de automação. Então, a partir
do momento que a gente abrir a bag, o saco plástico onde as amostras estão, tem um processo todo
automatizado de levar esse tubo para as esteiras, de abrir esses tubos, de levar para os analisadores, de
retampar os tubos e de armazenar dentro dessa câmara fria. Isso vai acontecer sem nenhuma
interferência humana. Um outro ponto importantíssimo e que também é uma inovação importante para
o mercado é que a gente vai ter uma sala de comando, em que nós vamos estar visualizando todo os
processos produtivos que acontecem tanto no NTO quanto nos NTAs. Então a gente vai monitorar então
a questão da qualidade nos NTAs, o tempo de processamento das amostras nos NTAs. É possível liberar
o resultado dos NTAs a partir dessa central. Então a gente vai ter um controle de tudo que acontece em
qualquer plataforma produtiva do Grupo Hermes Pardini. Esse é um ganho muito grande, primeiramente
uma padronização do nível de serviço para qualquer plataforma produtiva. Te dá uma maior flexibilidade
em produzir um exame onde for mais interessante produzir, mais perto do cliente, para entregar o
resultado mais rápido, mantendo todo controle e toda a qualidade do projeto em nível serviço para os
nossos clientes.
Não só de inovações tecnológicas do Projeto Enterprise, são várias inovações no modelo de negócio. E
essas principais inovações são, primeiro que a gente vai ter um estoque dos reagentes, que são usados
para a produção dos exames, ele vai ser um estoque do fornecedor dentro das dependências do Hermes
Pardini, trazendo um processo muito próximo que a indústria automotiva já fez e que outras indústrias
têm feito de trazer o fornecedor para perto da produção. De forma que o abastecimento de reagentes vai
ser no modelo just-in-time. Então vai gerar as compras dos reagentes no momento de utilizar esses
reagentes, o que reduz muito o nosso estoque. Outro ponto importante é que no modelo que foi
desenhado para remunerar os fornecedores, há uma garantia do consumo de reagentes pela quantidade
de exames que são liberados. Então a gente fez um modelo em que a gente tem uma previsibilidade do
consumo de reagentes já acordado de forma que há um comprometimento do fornecedor com o
resultado final ou com a quantidade dos testes liberados no final de um mês.
Outro ponto importante dentro das inovações do modelo de negócios é que a própria digitalização que
caminha junto com o Projeto Enterprise é uma nova proposta de valor para o segmento lab-to-lab, você
vai entregar um novo nível de serviço e um novo modelo de relacionamento com o cliente, muito mais
simples, prático de forma que ele enxergue tudo que está acontecendo com as amostras dentro do seu
laboratório de apoio. Essa plataforma centralizada permite solucionar demandas técnicas, financeiras e
administrativas na mesma plataforma de comunicação. Bom, era isso que eu tinha para apresentar e eu
gostaria de abrir então para a parte de perguntas e nós aqui estamos disponíveis para responder qualquer
uma. Muito obrigado.
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OPERADORA:
Com licença, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram
por favor digitar *1.
Nossa primeira pergunta vem de Ricardo Rezende, HSBC.

RICARDO REZENDE:
Bom dia pessoal, duas perguntas do meu lado. A primeira é em relação aos investimentos, até vocês
disseram que a maior parte vai ser feito pelos fornecedores. Mas tem alguma parte de mudança no NTO,
alguma coisa talvez na estrutura que vocês tenham que investir? Vai ter algum investimento relevante da
parte do Pardini? E a segunda parte é mais entender a dinâmica de como vai ser feito isso NTAs, vocês
falaram bastante do NTO, que tem uma esteira nova, tem toda essa parte, mas NTAs, dado o tamanho
deles e exames que são realizados lá, o timeline é o mesmo do NTO ou vocês devem estar girando mais
rápido nos NTAs? Obrigado.

GUILHERME COLLARES:
Bom Ricardo, obrigado pela pergunta. Com relação à primeira pergunta de investimentos. Sim, tem
investimentos estruturais e inclusive aquisições de alguns equipamentos, e os investimentos vão ser na
ordem de 18 milhões. Com relação à segunda pergunta, em relação aos NTAs, os processos para os NTAs
ele é um pouco mais simples porque os volumes são bem menores. Então o que a gente vai fazer nos
NTAs, nós vamos trabalhar com as mesmas plataformas de analisadores, mas em modelo stand-alone,
que é sem estar conectado às esteiras. O que a gente vai fazer é ter uma automação de pré-analítico, que
são os equipamentos atuais que nós temos hoje que não vão estar dentro do Enterprise no NTO, que a
gente vai transferir para os NTAs. Inclusive conseguir automatizar o pré-analítico com a automação que a
gente tem hoje aqui do NTO vai ser transferido para NTAs. E a parte analítica vai ser sem estar conectado
à esteira, mas com mesmos analisadores. Muitos deles também têm plataformas modulares, que você
pode colocar na mesma plataforma diferentes tipos de exames: bioquímica e hormônios. Você vai ter o
mesmo efeito, mas como é muito menor, você não precisa ter a esteira levando para vários tipos de
equipamentos.

RICARDO REZENDE:
Está ótimo. Obrigado.

CAMILO LELIS:
Ricardo, só complementando. Camilo falando. Parte deste investimento nós estamos transformando em
OpEx. Porque estamos diluindo através do pagamento de aluguel durante o período do contrato. Okay?
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RICARDO REZENDE:
Então esses 18 milhões são...vamos imaginar isso durante o período do contrato inteiro, (inaudível).

CAMILO LELIS:
Os 18 milhões são no início do contrato. É CAPEX.

RICARDO REZENDE:
Depois você tem o ganho no OPEX pois você está investindo na compra.

CAMILO LELIS:
Exatamente.

RICARDO REZENDE:
Obrigado.

OPERADORA:
Novamente, para fazer perguntas, basta digitar *1.
O Conference Call do Instituto Hermes Pardini está encerrada. Agradecemos a participação de todos e
tenham um bom dia.

7

