Discurso Teleconferência 3T19
Teleconferência de Resultados
06 de novembro de 2019

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 terceiro trimestre de 2019. Estão presentes hoje o
Sr. Roberto Santoro (Diretor Presidente), o Sr. Camilo de Lelis (Diretor Executivo de Finanças e Relações com
Investidores) e o Sr. Matheus Torga (Gerente Executivo de Relações com Investidores e M&A).
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 terceiro trimestre de 2019
do Grupo Pardini. Camilo, Matheus e eu 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
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diretores aqui presentes também vão participar, fornecendo maiores detalhes sobre assuntos e
questionamentos específicos. Temos hoje aqui conosco:


Adriana Linhares, nossa Diretora Executiva de Negócios;



Alessandro Ferreira, nosso Diretor Vice‐Presidente Comercial e de Marketing;



Fernando Ramos, nosso Diretor de Negócios Lab-to-Lab;



Guilherme Collares, nosso Diretor Executivo de Operações; e



João Alvarenga, nosso Diretor de TI.

Gostaria de começar destacando que este trimestre foi marcado pelo melhor desempenho financeiro da
Companhia para o período, reforçando a capacidade do Grupo Pardini em gerar valor aos acionistas, seja de
maneira orgânica ou através das aquisições realizadas até o momento. Portanto, este resultado é consequência
da consolidação das ações de melhorias implementadas durante o ano, bem como do crescimento da nossa
operação e consolidação das eficiências operacionais.
Parte dessa melhoria é o resultado do nosso Projeto Enterprise, um dos maiores projetos de automação
laboratorial do mundo. Como podemos ver na página 2, neste trimestre concluímos mais uma etapa relevante
deste projeto, que foi a instalação do primeiro sistema automatizado de recebimento de amostras do mundo,
contribuindo para a maior agilidade e segurança no recebimento de amostras e, consequentemente, reduzindo
o tempo de liberação de resultados para todo o Brasil. Foram realizados todos estes testes de fluxo e de volume
nas esteiras e, frente aos resultados satisfatórios, as esteiras estão programadas para entrar em produção no
início de novembro.
Ainda dentro do escopo do Projeto Enterprise, temos evoluído a maneira como gerimos os nossos núcleos
técnicos avançados através da tecnologia de Command Center, criando um grande sistema complementar
dentro de uma única inteligência produtiva, além de fornecer a segurança do pós-analítico com a liberação
clínica de resultados. Por fim, concluímos os projetos de automação na área de microbiologia.
Continuando na página 2, gostaria de destacar que, neste trimestre, concluímos a aquisição do Laboratório
Solução, o que nos permitirá ampliar não só a força de vendas ao Lab-to-Lab no Sul, mas também nossa
capacidade produtiva e suporte para os nossos clientes em todo o sul do Brasil.
Concluímos também a compra de 49% da empresa produção de exames de toxicologia forense, a Labfar
totalizando 100%. Já recebemos também os equipamentos para aumento de capacidade produtiva própria para
exames toxicológicos forenses, para detecção de droga de abuso, conforme todos vocês já conhecem e desta
maneira teremos uma redução, além dos custos de produção, uma redução no tempo de liberação desses
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resultados nos qualificando para ser um dos maiores players nacional na produção desses exames na área
forense.
Indo para a slide 3, a evolução contínua dos nossos processos nos levou a atingir um novo recorde de volume
de cerca de 9 milhões produzidos no mês de agosto. Este aumento é fruto tanto das nossas operações no PSC
quanto no Lab-to-Lab.
No Lab-to-Lab, nossos esforços contínuos, no sentido de melhorar o nível de atendimento e experiência do
cliente, fez com que atingíssemos 87 pontos no ACSI, sigla para American Customer Satisfaction Index, que é
uma das mais respeitadas metodologias para medição de satisfação de clientes B2B no mundo e somos pioneiros
em sua implementação no setor da saúde no Brasil.
No PSC apresentamos crescimento contínuo de volume de exames em todas as praças de atuação, tanto em
imagem quanto em análises clínicas, reforçando a qualidade da nossa marca e nossos esforços em melhorar o
atendimento e hospitalidade em nossas unidades, traduzindo em um NPS (Net Promoter Score) cada vez maior,
próximo a 80 pontos.
Indo para a slide 4, gostaria de destacar outros pontos operacionais relevantes do 3T19.
Em primeiro lugar, ressalto que nossa área de P&D implementou 13 novos testes ao menu de exames do Grupo
Pardini, sendo 5 novos exames, 3 deles melhorias de processo e 5 internalizações de exames. Além disso,
tivemos 100% de aprovação dos trabalhos submetidos ao congresso AACC (American Association Clinical
Chemistry), sendo que um deles ficou em 3º lugar na categoria Tumor Markers And Cancer Diagnostics Division.
O Grupo Pardini também foi reconhecido como Empresa do Ano pelo Prêmio Minas Desempenho Empresarial
e ficamos entre as três empresas mais inovadoras no uso da Tecnologia da Informação, em premiação realizada
pela IT Mídia.
Na parte de Medicina Personalizada, estamos atuando fortemente na nossa nova atividade. Nos últimos anos
investimos mais de R$150 milhões na aquisição de empresas de referência em suas áreas, o que nos
proporciona: (i) aumento do portfólio de exames nas áreas de oncogenética e doenças raras; (ii) incremento do
corpo clínico tanto da medicina personalizada com profissionais de referência nacional e internacional quanto
em outras áreas como áreas de oncogenética, oncologia, erros inatos e genética clínica; (iii) reestruturamos todo
o nosso posicionamento em anatomia patológica visando a melhoria do atendimento e especialização de menu
de exames com foco em patologia molecular, fazendo assim um link com as atividades da unidade de negócios
da medicina personalizada e por último implementamos o Customer Service na área de anatomia patológica
para melhorar o atendimento ao cliente e assessoria aos médicos e operadoras de saúde.
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Além disso, marcamos presença em diversos congressos da comunidade médica sobre o tema. No mês de
outubro, realizamos um evento com mais de 70 formadores de opinião da saúde em São Paulo para debater
sobre o assunto, Medicina Personalizada, em parceria com o Valor Econômico. Isso reforça nosso compromisso
nesta área de negócio como importante abordagem para o presente e o futuro da saúde no Brasil.
Vale destacar que no mês de outubro atingimos novamente um recorde de produção de exames de análises
clínicas e inauguramos uma nova unidade no Rio de Janeiro.
Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Camilo Lelis, nosso CFO, que vai falar dos destaques financeiros do
3T19.
CAMILO LELIS:
Obrigado Roberto e bom dia a todos.
Nos próximos slides, vamos apresentar os aspectos relevantes que impactaram o nosso desempenho financeiro
no 3T19, lembrando que, para fins de comparação, os números a seguir serão apresentados sem o efeito do
IFRS 16.
Alcançamos o melhor 3º trimestre da história do Grupo Pardini. Esse recorde é resultado da eficiência
operacional capturada pelo Projeto Enterprise, projeto excelência empresarial, redução de glosas, bem como o
processo de digitalização, melhorias dos serviços internos principalmente para o Lab-to-Lab e integrações das
aquisições realizadas.
No slide 5, além do excelente resultado financeiro, gostaria de destacar que em outubro tivemos recorde de
volume de exames. Este aumento de volume reflete o crescimento recorrente dos serviços de análises clínicas
do PSC em Minas Gerais e Goiânia, bem como no Rio de Janeiro e São Paulo, além da estratégia para o Lab-toLab de defender a nossa participação no mercado.
Em relação ao ticket médio no Lab-to-Lab, presenciamos um ambiente de estabilidade, com o ticket médio
apresentando uma queda menor quando comparado com o período anterior.
Outro aspecto importante é a redução do nosso custo de produção. Uma parte relevante desta redução é
resultado da eficiência de certas linhas de exames, os quais já foram transferidos para o Modelo de Produção
Enterprise. Como resultado, a margem bruta da Companhia vem apresentando evolução contínua alcançando
31,5% no 3T19, ou seja, 310bps superior à margem bruta de 2018. Neste sentido, confirmamos a nossa
estratégia de não perder clientes para a concorrência e compensar quedas de preço com maior eficiência
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interna. Por fim, a nacionalização dos exames toxicológicos, através da aquisição da Labfar, irá impactar
fortemente na redução de custos atualmente indexados em moeda estrangeira.
Além dos efeitos das migrações para o Modelo de Produção Enterprise, também gostaria de ressaltar os efeitos
positivos do PSC na margem bruta da Companhia.
Indo para o slide 6, destaco a melhora na performance do PSC em todas as regiões de atuação, sendo que em
Minas Gerais e Goiânia registramos aumento do Market Share e, em São Paulo e Rio de Janeiro registramos
aumento de volume com maior participação do mix de análises clínicas.
Em relação às glosas, continuamos o trabalho para buscar uma eficiência cada vez maior. No 3T19, mantivemos
as glosas em patamar inferior a 0,1%. Nos nove meses de 2019, conseguimos reduzir as glosas em 44% quando
comparado com os 9M18, mesmo considerando que neste período já havíamos obtido redução de 65% em
relação ao 9M17.
As diversas ações implementadas no escopo do Projeto de Eficiência Empresarial já apresentaram impacto
significativo nas nossas despesas operacionais. As despesas com vendas, gerais e administrativas, excluindo os
efeitos das aquisições, diminuíram de 13,7% da receita líquida no 3T18 para 12,8% da receita líquida no 3T19.
O EBITDA e o lucro líquido no 3T19 foram recorde para a Companhia. Em relação ao EBITDA, atingimos R$79,0
milhões, aumento de 15,5% em comparação com o 3T18. O lucro líquido, por sua vez, aumentou de R$34,1
milhões no 3T18 para R$44,2 milhões no 3T19.
Por fim, gostaria de destacar que em setembro anunciamos o pagamento de R$9,6 milhões de JCP e, em
novembro, aprovamos o valor de R$9,4 milhões a serem pagos no dia 30 de dezembro de 2019.
Agora, gostaria de dar as boas-vindas ao Matheus Torga, como nosso novo Gerente Executivo de Relações com
Investidores e M&A, que vai falar sobre os detalhes dos resultados financeiros.
MATHEUS TORGA:
Obrigado Camilo e bom dia a todos.
Gostaria de reforçar que alcançamos o melhor resultado financeiro da história da Companhia, registrando
recorde de receita líquida, lucro bruto, EBITDA e lucro líquido. Essa performance é decorrente da nossa
capacidade de gerar valor organicamente e através de aquisições estratégicas.
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Conforme vocês podem observar no slide 7 a receita bruta atingiu R$1,1 bilhão nos 9M19 com significativo
aumento de 12,4% quando comparado ao mesmo período de 2018. Este crescimento da receita bruta ocorreu
tanto no Lab-to-Lab quando no PSC.
No Lab-to-Lab, o aumento foi resultado principalmente da aquisição de novos clientes e da receita proveniente
de empresas adquiridas, com destaque para a Toxicologia Pardini. Em relação ao PSC, o aumento da receita
bruta ocorreu especialmente nas praças de Minas Gerais e Goiânia, e em São Paulo continuamos crescendo
principalmente em análises clínicas.
Indo para o slide 8, destaco a melhora dos drivers de crescimento, onde registramos aumento do número de
clientes geradores de receita no 3T19, que totalizou 5.570, um aumento de 80 clientes quando comparado com
o 3T18, refletindo o bom desempenho do nosso time comercial ainda mais focado em melhorar a experiência
dos nossos clientes Lab-to-Lab e ressaltar os atributos de diferenciação da nossa marca no mercado.
No PSC, a receita bruta por loja no 3T19 também apresentou aumento e atingiu R$1,4 milhão, ou seja, 6,4%
superior ao mesmo período de 2018. Este aumento da receita bruta no PSC reflete principalmente a introdução
dos serviços de análises clínicas no Rio de Janeiro e em São Paulo e ações que estamos implementando para
melhorar a experiência do cliente.
No slide 9, destacamos que a receita líquida aumentou 9,4% no 3T19 em comparação com o 3T18, sem que
houvessem variações relevantes em impostos, glosas e outras deduções como percentual da receita bruta.
Indo para o slide 10, temos mais um recorde atingido este trimestre, o lucro bruto totalizou R$108,8 milhões,
um aumento de 16,5% em relação ao 3T18, elevando a margem bruta para 31,5%, aumento de 193 basis points
em comparação com a margem bruta registrada no 3T18. Estamos no caminho certo para retomada da margem
bruta a níveis históricos, compensando a queda de preço ocorrida em 2018 através de maior eficiência interna.
Avançando para o slide 11, saliento que continuamos a obter ganhos através do Projeto de Excelência
Empresarial bem como através da automatização de processos.
Como podemos ver na tabela, as despesas com vendas, gerais e administrativas, excluindo as empresas DLE,
Labfar e Toxicologia Pardini, diminuíram de R$44,6 milhões no 3T18 para R$41,4 milhões no 3T19. Dessa
maneira, o percentual das despesas de SG&A sobre a receita líquida reduziu de 14,4% no 3T18 para 13,4% no
3T19.
No slide 12 o EBITDA ajustado totalizou R$79,0 milhões no trimestre, um aumento de 15,5% em relação ao
mesmo período de 2018 e um recorde para a Companhia. A margem EBITDA ajustada no período teve um
aumento de 121 basis points em relação ao mesmo período de 2018.
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Indo para o slide 13, gostaria de destacar que encerramos o terceiro trimestre com redução na alavancagem da
Companhia a qual atingiu o confortável patamar de 1,0x Dívida Líquida / EBITDA LTM.
No slide 14, destaco que o lucro líquido no 3T19 atingiu o recorde de R$44,2 milhões, um aumento de 29,6% em
relação ao 3T18. Como resultado, atingimos uma margem líquida de 12,8% para oo período. Nos primeiros nove
meses de 2019, o lucro líquido foi de R$117,5 milhões, aumento de 21,3% quando comparado com o 9M18.
No próximo slide, podemos observar que o ROIC sem ágio da Companhia foi de 31,1% no 3T19, o que
representou um spread entre o ROIC sem ágio e o custo da dívida de 27,3 pontos percentuais, refletindo a alta
capacidade da Companhia em gerar valor para os seus acionistas de forma consistente e crescente.
Obrigado pela atenção e podemos passar para a sessão de perguntas e respostas.
OPERADORA:
Senhoras e senhores, iniciaremos, agora, a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, queiram
por favor digitar *1. Para remover a pergunta da fila, *2.
Nossa primeira pergunta vem do sr. Thiago Macruz, do Itaú BBA.
EMERSON:
Bom dia pessoal, é o Emerson aqui na verdade, obrigado por pegarem as minhas perguntas. Primeiramente,
gostaria de explorar um pouquinho no lado do volume. Desse crescimento de 3,6%, vocês poderiam quebrar
para gente qual foi a contribuição do PSC e qual foi a contribuição do Lab-to-Lab? E ainda nesta linha de volume,
no Lab-to-Lab a gente viu um crescimento um pouco mais dentro da base de clientes, vocês poderiam dividir
com a gente como foi esse crescimento? Foi mais dentro de um churn estável ou a adição bruta de clientes mais
robusta, dado que a gente viu um aumento na despesa de vendas? E uma segunda pergunta em relação a
margem bruta. A gente viu uma melhoria bem substancial vinda das iniciativas que vocês têm implementado,
mas queria entender só um pouquinho como foi essa margem bruta por segmento. Como ela evoluiu ao longo
do trimestre, tanto para o PSC quanto o Lab-to-Lab.
É isso, obrigado pessoal!
ALESSANDRO FERREIRA:
Thiago, tudo bom? Quem está falando é o Alessandro. Eu vou iniciar com resposta na parte de volume e o
Fernando Ramos vai completar. Nós não vamos abrir detalhes da divisão do crescimento entre PSC e Lab-toLab, mas o que a gente observa foi um crescimento bem interessante nos dois segmentos. No Lab-to-Lab esse
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crescimento veio da captura de 80 novos clientes, como foi divulgado ai e a maturação de alguns clientes
relevantes que tinham sido capturados nos períodos anteriores que é o trabalho que é feito na gestão do Labto-Lab de fazer um hunt de novos clientes e logo em seguida a equipe comercial crescer dentro deste cliente e
com isso a gente consegue, inclusive, otimizar resultados. O resultado do crescimento dentro da carteira ele é
melhor que o crescimento do cliente novo que chega e que tem todo um custo de implementação de sistemas
e tudo mais. E no PSC a gente viu crescimento em todas as praças. No PSC, especificamente para ficar bem claro,
a gente fez uma reformulação de toda a equipe comercial. Existe uma nova gestão, uma gerência executiva no
PSC que tem um perfil mais de prospecção e um perfil de mais aproximação com as operadoras de saúde e isto
a gente já começou a observar resultados em todas as praças. O driver de crescimento já declarado pela
Companhia é crescer em análises clínicas, está dentro dos nossos objetivos estratégicos, visto ai a melhora de
resultados, e a gente está observando isto literalmente em todas as praças, inclusive praças onde o número de
vidas ele não cresce o Pardini tem crescido, o que significa que a gente está roubando share de concorrentes.
Então de um modo geral estas são as ideias principais e o Fernando vai completar ai sobre o Lab-to-Lab.
FERNANDO RAMOS:
Obrigado Alessandro! Com relação ao Lab-to-Lab, acho que vale complementar os pontos que o Alessandro
falou. Quando a gente olha a questão do crescimento ela está muito associada a entrada de novos clientes e ao
crescimento do que a gente chama internamente de Share of Wallet, que é a receita gerada dentro dos mesmos
clientes. O churn ele jogou contra o resultado apresentado pois a gente perdeu dois clientes relevantes ai ao
longo dos últimos 12 meses conforme já foi anunciado e quando a gente exclui esses dois clientes relevantes da
análise o número que a gente consegue enxergar internamente são muito mais representativos do que aquele
que foram divulgados para o mercado. Então a gente tem ai o churn jogando contra mas, por outro lado, a
entrada de novos clientes e, principalmente, o incremento da receita dentro dos mesmos clientes vem
apresentando resultados bem animadores aqui para a gente.
CAMILO DE LELIS:
Bom dia Vinícius. Em relação à margem bruta, nós não divulgamos mais a margem bruta por unidade de negócio
mas podemos afirmar que temos registrado crescimentos substanciais em todas as unidades de negócios e,
inclusive já falada em nossa teleconferência, impulsionadas principalmente pelo Projeto Enterprise e redução
de custo pelo Projeto de Eficiência Empresarial e também pelo crescimento da receita também que podemos
registrar.
EMERSON:
Está ok, obrigado pessoal!
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OPERADORA:
Nossa próxima pergunta vem de Eugênia Cavalheiro, do Banco JP Morgan.
EUGÊNIA CAVALHEIRO:
Bom dia pessoal! Pelo que a gente tem visto no resultado, a competição no segmento de Lab-to-Lab continua
muito movida pelo preço e a gente vê também falta de crescimento orgânico nesse segmento. Então queria
entender como vocês veem esta tendência para frente. Como a gente deve esperar o crescimento orgânico no
Lab-to-Lab nos próximos trimestres se esta competição continuar sendo levada pelo preço. Obrigada!
ALESSANDRO FERREIRA:
Eugênia, bom dia! É o Alessandro novamente. Apesar do mercado Lab-to-Lab de um modo geral ainda
apresentar um nível concorrencial elevado, nós temos alguns drivers estratégicos e temos conseguido cumprir
bem esses drivers estratégicos. Como respondi na pergunta anterior, o crescimento do Lab-to-Lab é dado não
só por aquisição de novos clientes, mas também crescimento dentro da mesma base de clientes. Este é um
trabalho que historicamente o Pardini faz muito bem e esse crescimento dentro da mesma base de clientes ele
proporciona resultados melhores em termos de percentuais de margem do que a entrada de novos clientes.
Outra coisa que a gente vem fazendo é melhorando substancialmente o nível de serviços do Lab-to-Lab. Isto
pode ser demonstrado pela ASCI que teve incrementos, no último trimestre, significativos, mais do que nos
outros trimestres apresentados e o Pardini tem esse driver. Nós temos um driver de continuar crescendo dentro
de um ritmo sustentável, com uma carteira de clientes sadia, com controle de inadimplência muito bem rígido
e visando sempre rentabilidade da nossa carteira. Esta não é a estratégia de todo mercado, mas nós temos esta
constância e esse driver de crescimento sustentável, crescimento sadio, aumento de nível de serviço, focando
em rentabilidade e com isso a gente tem conseguido melhorar os resultados ao longo do ano mesmo, como
você colocou ai, com o mercado do Lab-to-Lab afetado pelo preço. Tanto que é que se você observar o nosso
ticket médio nos últimos meses ele tem apresentado estável. O Fernando Ramos, que é o head da unidade de
negócios, vai complementar a resposta.
FERNANDO RAMOS:
Obrigado Alessandro! Quando a gente olha para o ambiente competitivo, concordo 100% com que o Alessandro
falou. Como se tem visto ai um mercado ainda duro, uma concorrência bem acirrada, mas a gente tem visto ai
uma estabilidade no grau de concorrência. Não tem visto os nossos maiores competidores tomando ações muito
diferentes daquilo que eles haviam praticando ao longo do ano.
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Você perguntou sobre as tendências e as perspectivas. Eu acho que quando a gente olha para o segmento de
apoio, especificamente, eu e a equipe estamos muito animados com as perspectivas para os próximos
trimestres. Como eu mencionei na primeira pergunta, os números que a gente vem apresentando nos últimos
trimestres eles ainda são impactados pelos dois clientes relevantes que a gente perdeu e que ainda estão na
base, mas olhando daqui para frente a gente tem uma perspectiva de melhorar bastante estes indicadores, não
só por conta do comparativo, mas também por conta de todas as ações que a gente vem tomando aqui dentro
da Companhia para trazer volume e aumentar a fidelização dos nossos clientes. Só para elencar algumas ações,
acho que vale a pena reforçar alguns pontos que o Roberto comentou na primeira parte do call que diz respeito
à aquisição do Laboratório Solução em Itajaí. Esta é uma compra estratégia para nós do apoio. Já vinha
declarando ai nossa intenção de ter uma área técnica na região Sul para melhorar o nosso nível de serviço,
melhorar o atendimento, reduzir de forma significativa o prazo dos laudos. Então dentro deste escopo de
melhorar a experiência do nosso cliente, a aquisição do Solução se mostrou bem acertada e as perspectivas
nossas para a região Sul são bem favoráveis para os próximos trimestres.
Quando a gente olha as ações orgânicas, a gente tem uma série de atividades em andamento que tem como
objetivo melhorar a experiência do nosso cliente do apoio, duas delas já são conhecidas e já estão dando frutos.
A primeira é a questão do Customer Service que vem melhorando de forma significativa a resolutividade que
eles conseguem dar para os nossos clientes e este modelo acabou de ser estendido para o business de anatomia
patológica. Outro ponto que vem sendo muito elogiado pelos clientes é a plataforma MyPardini que vem
sofrendo melhorias constantes graças à parceria que a gente vem desenvolvendo com a área de tecnologia e
que vem facilitando muito os processos de envio, de solicitação de exames, por exemplo, dos nossos clientes.
Ainda com relação às ações orgânicas a gente tem uma série de iniciativas para melhorar, desculpa, reduzir o
turn-around time, que é o prazo de emissão dos laudos. Então nesse sentido, a gente tem aí previsto para as
próximas semanas a conclusão das últimas etapas do Projeto Enterprise, que aí sim os benefícios do Projeto
Enterprise devem passar a ser mais percebidos pelos nossos clientes no apoio e se espera que tenha um impacto
relevante na percepção do cliente e também no volume e, além disso, a questão da descentralização do modelo
produtivo. Então a gente teve aí a entrada, ao longo de 2019, da área técnica de São Paulo, produzindo os
exames do apoio, a aquisição do Solução e a gente continua trabalhando fortemente para ter uma área técnica
no Nordeste.
ALESSANDRO FERREIRA:
Só complementando também, Eugênia, é importante a gente destacar que o Pardini ele tem um grau de
especialização no menu de exames superior aos concorrentes tradicionais do Lab-to-Lab. Esses exames de alta
especialização, e ai há que se destacar como foi colocado na apresentação, a Medicina Personalizada, onde além
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de pioneiro hoje a gente tem posição de destaque, são exames de um público diferente do público geralmente
do Lab-to-Lab. A concorrência não é a mesma concorrência tradicional do Lab-to-Lab e são geralmente exames
de mais alta rentabilidade. Então o Pardini usa de todas essas opções estratégicas que nós temos além das
melhorias citadas pelo Fernando e aí gente vem conseguindo cumprir nossas metas principalmente de
rentabilidade. A gente sabe que o top-line é importante mas lembrar que a Medicina Personalizada são exames
de menor volume, maior ticket e maior rentabilidade. Além disso tem um impacto direto no médico e na
operadora de saúde e com isso a gente, além de melhoria nos resultados, a gente consegue ter um impacto
muito grande reputacional dentro da medicina diagnóstica. Então é uma composição estratégica que a gente
acredita que, desta maneira, a gente consegue para os próximos períodos, mesmo com um mercado tendo aí
uma concorrência acirrada, ter bons resultados. Obrigado!
EUGÊNIA CAVALHEIRO:
Obrigada pessoal!
OPERADORA:
Nossa próxima pergunta vem de Fred Mendes, do Bradesco.
FRED MENDES:
Bom dia a todos, obrigado pelo call. Até peço desculpas pois entrei aqui no meio e se eu fizer alguma pergunta
repetida já peço desculpas de antemão, aqui. Mas eu tenho duas, na realidade. A primeira eu acho que vocês
mencionaram nesta última, mas eu queria entender se na captura de novos clientes, até no volume com o
Enterprise finalizado deve aumentar, mas se teve algum impacto negativo enquanto vocês fizeram essa
implementação. Obviamente já tem [inaudível] mas também o operacional se eventualmente teve impacto
negativo neste tri, talvez por isso o crescimento deve ter vindo até um pouco mais baixo, mas como vocês
falaram a tendência é de melhorar. E na parte de custo, foi também o highlight positivo. Entendo que uma boa
parte já foi capturada, o projeto já foi quase totalmente implementado, mas queria entender se agora no quarto
tri você finalizando se teria espaço para ainda mais para 2020, sei que vocês não dão guidance, mas se vocês
puderem falar um pouquinho de tendência o que vocês esperam para 2020 seria ótimo. Obrigado!
ALESSANDRO FERREIRA:
Fred, é o Alessandro novamente. A respeito de impacto sobre o Projeto Enterprise, o projeto está ocorrendo
conforme previsto, até acima das expectativas. Todas as questões são muito bem planejadas e todos os
empecilhos estão sendo contornados, é uma equipe multidisciplinar não só do Pardini mas de várias outras
empresas que participam. Então se você observar, aí os dados que eu tenho para demonstrar, é que neste
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terceiro trimestre, que é fase final de Projeto Enterprise, foi onde nós obtivemos maior nota do ASCI, então a
demonstração é clara e auditável que o nível de serviço aos nossos clientes, a percepção do nível de serviços do
Pardini junto aos nosso clientes vem melhorando ao longo do ano.
FERNANDO RAMOS:
Só complementando aqui Fred, até para tangibilizar um pouco aqui o que o Alessandro está falando, uma das
ações que já foram implementadas no Enterprise é a área técnica de São Paulo, que graças ao Enterprise, já
pode ser começada a ser utilizada pelos clientes do apoio para produzir uma parte relevante do portfólio de São
Paulo, o que melhora bastante a nossa logística e, naturalmente, o turn-around time e então a gente já observou
impactos positivos para os clientes que tiveram ai os seus exames sendo desviados para São Paulo para acelerar
o processo produtivo por conta de uma logística mais favorável. Então só para tangibilizar aí alguns dos
benefícios que os clientes já começaram a sentir por conta do Enterprise. Agora vou passar a palavra para o
Guilherme que vai falar um pouco sobre a segunda parte da pergunta.
GUILHERME COLLARES:
Bom Fred, é o Guilherme Collares falando, obrigado pela pergunta! Complementando aí o que já foi colocado,
o Projeto realmente foi muito bem estruturado de forma a evoluirmos as etapas minimizando todos os riscos.
O fato é que nós fizemos todas as mudanças de metodologia e isso, sim, já trouxe um resultado para gente em
relação a essas mudanças de metodologia, mas a gente ainda não entrou com a produção via esteira e a entrada
de produção via esteira vai trazer mais benefícios ainda para os nossos clientes, seja em velocidade e em
segurança, mas, também, facilidade de uso do Pardini como laboratório de apoio. Qualquer necessidade de
repetir algum exame, pedir um exame a mais que ele não tinha, isto vai acontecer automaticamente a partir da
utilização da esteira que a gente vai começar também de forma progressiva a partir agora de novembro. E aí,
sim, a partir desse momento que os clientes vão ter a percepção da velocidade, da segurança e da simplicidade
do uso da plataforma produtiva. Então a gente passou a parte de mais riscos, capturou a maior parte de
resultados relacionadas a metodologia, a gente ainda não capturou os resultados relacionados a processos
produtivos e automatização de processos. Esta parte será capturada a partir de novembro e progressivamente.
Quando eu falo isso tem a ver com a simplicidade do processo produtivo aqui dentro, aumento da produtividade
das pessoas porque só a partir do uso da esteira que a gente vai ter esses ganhos então acredito, sim, em alguns
ganhos nos próximos meses e, principalmente, em ter a percepção realmente das melhorias do novo modelo
de produção pelos nossos clientes a partir da utilização progressiva da esteira que começa já agora neste mês.

12

Discurso Teleconferência 3T19
FRED MENDES:
Perfeito pessoal, muito claro. Guilherme, se você puder só voltar neste último ponto, em função da entrada
dessa mudança nas esteiras, só para a gente entender, vocês esperam uma melhora vindo mais na parte de topline, eventualmente com esta percepção maior para capturar mais clientes ou na parte de custos? Obviamente
os dois, mas onde vocês esperam ter um pouco mais de digamos assim de ganho uma vez que as esteiras
entrarem full?
GUILHERME COLLARES:
Eu acredito que os dois, um beneficiando o outro, porque a partir do momento que eu tenho um nível de serviço
melhor e eu trago mais volume para um sistema automatizado em que eu não preciso, a maior parte do custo
vai estar fixo, quer dizer, eu não preciso de aumentar a estrutura para receber mais exames eu acho que as duas
coisas vão evoluir conjuntamente. A gente teve esta experiência em 2010. Quando a gente implantou a primeira
automação laboratorial aqui no Pardini o que a gente viu foi um crescimento muito grande de volume a partir
da experiência do cliente e a gente viu também uma melhor produtividade por conta da automação então
reduzindo o custo unitário da produção.
FRED MENDES:
Perfeito, muito claro. Obrigado.
ALESSANDRO FERREIRA:
Um ponto muito importante, só complementando, é um aumento de competitividade junto ao mercado. A
experiência do cliente melhora consideravelmente, um dos drivers mais importantes para este fornecedor é
tempo de liberação de resultados. O Enterprise também full tem a possibilidade de aumentar a digitalização na
interface no relacionamento com o cliente. Então dá mais competitividade para o Grupo Pardini frente a
concorrência e aí a gente consegue trabalhar de uma maneira mais clara com outros fatores já de sucesso, outros
fatores de compra, que não exclusivamente preço. Este é o modo Pardini de trabalhar junto aos clientes. A gente
mantem alto nível de serviço, faz melhoras contínuas, foco muito grande em produtividade, sempre focando
em resultado e, agora, com a melhoria consistente e gradual da experiência do cliente. Então esses são os pontos
relevantes. Obrigado!
FRED MENDES:
Perfeito, pessoal. Muito obrigado.
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OPERADORA:
Senhoras e senhores lembrando que para fazer pergunta basta digitar *1.
Nossa próxima pergunta vem do Bruno Giardino, do Bank of America.
BRUNO GIARDINO:
Bom dia pessoal. A primeira pergunta é em relação a M&A. se vocês pudessem dividir um pouco com a gente
qual a estratégia do grupo nesse campo e segundo aspecto o que a gente pode esperar em termos de taxa de
crescimento para exames toxicológicos e para medicina personalizada para ano que vem. Obrigado!
CAMILO DE LELIS:
Bruno, obrigado pela pergunta. Continuamos em nosso pipeline com várias propostas de M&A, estamos agora
com vários estudos e acreditamos que nos próximos meses ou talvez no início do próximo ano nós estaremos
finalizando o fechamento de alguma operação.
ALESSANDRO FERREIRA:
Em relação as áreas que você citou, Bruno, nós não damos projeções de crescimento para segmentos
específicos, mas a gente volta a repetir que são áreas extremamente promissoras onde o Pardini consegue ter
um diferencial tecnológico de nível de serviço superior principalmente a concorrência tradicional do Lab-to-Lab
e que são áreas, como o Roberto colocou, principalmente Medicina Personalizada onde nós investimos uma
quantidade de recursos significativa e obviamente a gente espera o retorno disso nos próximos anos. A
toxicologia ela tem mercados diferentes, algumas vantagens em relação a área de saúde convencional e a
medicina personalizada ela tem uma ampliação da sua usabilidade principalmente impulsionada, por exemplo,
pelo aumento do ROL pela ANS a cada ano e pelos testes que estão sendo apresentados via Pardini através da
área de pesquisa e desenvolvimento que está sempre na frente e cada vez mais relevante para alguns segmentos
clínicos como oncologia, cardiologia e neuro. Então são boas perspectivas, mas os percentuais não podemos
citar nesta questão. A toxicologia, com a aquisição da Labfar, e o aumento do parque produtivo, como o Roberto
declarou e o Camilo, nós temos ai uma previsão de redução custo da operação e isto vai tornar o Grupo Pardini
mais competitivo e também com melhora de resultados.
BRUNO GIARDINO:
Entendido, obrigado! Só com relação a primeira pergunta, a gente aí deveria esperar então novos deals
parecidos como foi esse Laboratório Solução ou tem alguma outra coisa na mesa que vocês podem trazer?
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CAMILO DE LELIS:
Então Giardino, a gente não pode neste momento abrir detalhes das operações que estão em nosso pipeline,
oportunamente nós vamos informar à medida que formos fazendo os closing.
BRUNO GIARDINO:
Está ótimo. Obrigado!
OPERADORA:
Senhoras e senhores novamente para fazer uma pergunta basta digitar *1.
Não havendo mais perguntas encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar
a palavra para o sr. Roberto Santoro para as considerações finais.
ROBERTO SANTORO:
Senhoras e senhores, gostaria de agradecer a participação de todos em nossa teleconferência de resultados e,
ao mesmo tempo, convidar a todos para que participem do nosso Investor’s Day que será no dia 12 de dezembro
de 2019 em que vocês poderão ter contato mais direto com nosso projeto, o Projeto Enterprise, visitá-lo,
inclusive, e também analisar e interagir com todas as outras iniciativas da Companhia para o futuro da nossa
medicina diagnóstica. Muito obrigado a todos.
OPERADORA:
A teleconferência do Instituto Hermes Pardini está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham
um bom dia.
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