RESULTADOS 4T16 E 2016
Teleconferência de Resultados
28 de março de 2017
OPERADORA:
Bom dia senhoras e senhores e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do Instituto Hermes
Pardini, para discussão dos resultados de 2016 e do quarto trimestre de 2016. 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.
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. Hoje inicia a nossa primeira apresentação de resultados do ano. Nós vamos falar sobre
os resultados do último quarter e o realizado em 2016. Do meu lado está o nosso CFO, Camilo de Lelis, que também
vai participar da nossa conferência.
Bom, em relação a nossa dinâmica, como é nossa primeira apresentação de resultados, e alguns dos investidores
não conhecem totalmente a companhia, nós vamos passar rapidamente uma visão geral da companhia, com seus
diferenciais competitivos e alguns destaques da nossa operação e posteriormente eu vou passar para o nosso CFO
Camilo de Lelis para discorrer sobre os nossos destaques financeiros.
Em relação à visão geral da nossa companhia, nós somos uma das maiores empresas de medicina diagnóstica e
temos especificamente duas unidades de negócio muito bem fundamentadas. Uma delas é o Lab to lab que nós
prestamos serviços de apoio de laboratório de referência para outros laboratórios em todo o Brasil, para mais de
5.400 laboratórios em 1.800 cidades. Isto no realizado de 2016 corresponde a 59% da receita da companhia. A outra
linha de negócio é o Pacient Service Center que nós somos líderes em dois mercados muito bem específicos, Belo
Horizonte na região metropolitana e região metropolitana de Goiânia também, onde nós temos um grande Market
Share. Temos uma presença geográfica nos estados, com as unidades de atendimento também em São Paulo e Rio
de Janeiro, os estados que nós entramos após a aquisição de marcas locais.
Os nossos destaques principais, nós tivemos um grande crescimento em volume, principalmente do Lab to lab no
ano de 2016 comparativo a 2015, crescemos mais de 32,4% em volume e com toda a dificuldade da nossa crise
econômica que afeta principalmente a cobertura de vidas pelos planos de saúde ainda tivemos um crescimento
grande também, devido este cenário econômico, no Pacient Service Center, crescemos em volume 4,8% em 2016
para 2015.
Em relação à próxima página da nossa apresentação, nós apresentamos as marcas em que atuamos em todo o Brasil.
Acompanhando a apresentação à esquerda, temos as marcas do Lab to lab e a nossa marca tradicional na parte
superior esquerda, a marca Pardini, onde atendemos todos os outros laboratórios. Além disto somos duas marcas
muito importantes, principalmente no grau de especialização. Uma delas é empresa líder no mercado de anatomia
patológica e imunohistoquímica, que é a Diagnóstika que foi uma aquisição também e que nós adquirimos uma
grande capacidade produtiva especializada nesta área, e a outra foi a Progenética, na qual nós adquirimos um
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grande know how e conhecimento na área de genômica e nesta nova área de negócios que nós chamamos de
medicina de precisão, além de ser empresa líder hoje na área de oncogenética em todo o Brasil.
Já na parte direita, nós temos as nossas marcas em que utilizamos o nosso atendimento de Pacient Service Center.
A mais relevante delas é a própria marca Pardini que somos líderes em Belo Horizonte e agora também a nossa
introdução desta marca, colocando a marca Digimagem em São Paulo, uma estratégica fundamentada
especificamente para São Paulo, temos a marca Padrão, uma marca líder em análises clinicas na região de Goiânia,
região metropolitana e agora recentemente a marca que representa a nossa entrada no mercado do Rio de Janeiro
que é o Centro de Medicina Nuclear da Guanabara.
Na próxima página, na parte de síntese da apresentação, temos um breve histórico, um timeline das principais
evoluções do nosso grupo. Vou começar por 2007, no ciclo de profissionalização justamente com a passagem da
primeira geração de fundadores para a segunda geração e teve a profissionalização da gestão e definição de plano
estratégico de 10 anos, com dois objetivos principais: um deles é ter liderança no Lab to lab e o segundo plano é
reproduzir nosso modelo de atendimento de Belo Horizonte para outros mercados, outras capitais por exemplo.
Neste plano nós tivemos duas passagens muito bem fundamentadas e uma delas foi a construção do nosso Núcleo
Técnico Operacional, dada a nossa estratégia de produção centralizada e eficiência logística, que fica próximo ao
aeroporto de Confins em uma das cidades próximas a região metropolitana também de Belo Horizonte. Outro ponto
estrutural foi a entrada de investidor, a Gávea Investimentos, que foi em 2011, nos possibilitando principalmente
adquirir mais níveis de governança e também know how em aquisições para que a gente pudesse imprimir um
crescimento e entrada em outras marcas e outras regiões como aconteceu em nosso portfólio de aquisições.
Dentro deste histórico ainda temos um novo projeto, que é o projeto Enterprise, que é um novo modelo de
produção, em que podemos alcançar um nível ainda maior de eficiência operacional na área de produção
centralizada de análises clinicas e níveis de serviço ainda superior para nossos clientes principalmente no Lab to Lab.
A próxima página, página seis, somos cinco executivos presentes aqui na companhia, e estamos pelo menos juntos
a sete anos na companhia, então há uma grande experiência na aprendizagem construída em torno destes anos, eu
pessoalmente estou há 14 anos na companhia e temos diretores com quase 20 anos de presença na companhia.
Em relação aos nossos diferenciais competitivos, na página 8, vou citar os 6 pontos principais: primeiro é uma
produção centralizada com eficiência logística com diferenciais. A nossa proposta de valor para o Lab to Lab que vou
discorrer um pouco mais, em relação a agilidade do atendimento, a alta confiabilidade dos nossos resultados
justamente alinhado também a uma eficiência operacional e eu diria uma administração adequada dos recursos,
além de ter qualidade no atendimento, representado pelo NPS que nós monitoramos continuamente. O 4º ponto é
o foco em P&D, uma empresa muito voltada ao desenvolvimento de novos produtos e alta especialização, e isto é
muito relevante para você proferir novos testes para toda a comunidade brasileira de medicina diagnóstica. Temos
ainda oportunidade de crescimento orgânico e também as experiências com as aquisições adquiridas, que vou falar
um pouco de cada uma aqui. E mesmo em relação ao ponto 1, a produção centralizada, ela propicia um
amadurecimento na nossa operação logística em todo o Brasil. Hoje nós temos um tempo médio muito adequado,
conseguimos liberar a maioria, mais de 70% dos resultados em até 24 horas para todos os clientes do Lab to lab em
todo o Brasil.
A página 9 mostra algumas fotos do nosso núcleo central, próximo ao aeroporto de Confins, mostrando que tem o
laboratório central e ainda mais cinco núcleos técnicos avançados, dois deles são na própria empresa Diagnóstika
em anatomia patológica e imunohistoquímica e o outro núcleo é a Progenética, que é extremamente especializada
em oncogenética e os outros três núcleos são para exames mais básicos e de menor complexidade, atendendo as
marcas locais em cada posicionamento registrado em novos planos.
A página 10, a próxima página, é o que seria esta proposta de valor do nosso Lab to lab. Esta proposta é um grande
ciclo que nós consideramos uma barreira de entrada para a liderança. O primeiro ponto, e o mais importante, é a
capacidade de desenvolver novos testes. O menu no Brasil ele ainda existe um déficit em relação ao menu de exames
potenciais como acontece nos Estados Unidos e na Europa. Então nos últimos 30 meses nos avançamos mais de 280
novos testes. Outro ponto muito importante é este círculo que envolve logística, integração e sistemas para
conceder confiabilidade nestes resultados. Esta confiabilidade é adquirida não só na parte analítica, de fazer o teste
propriamente, mas também o antes, que engloba a logística e todo o preparo da amostra, e o depois, que é todo o

2

RESULTADOS 4T16 E 2016
pós analítico, todo o suporte e toda a liberação dos resultados com confiança para todo o Brasil em alta escala.
Temos também assessoria médica específica e suporte técnico para que a gente possa ajudar os pequenos e médios
laboratórios em todo o Brasil, adquirindo um Know how, os novos testes e toda a maneira de lidar com os
fornecedores locais também.
Temos uma estrutura de custos competitiva, permitindo uma cadeia de valor muito sustentável para estes pequenos
e médios, temos também assim praticamente 100% dos clientes com integração total de T.I., ou seja, não há ... no
nosso processo com todo o reconhecimento de dados, desde o atendimento do cliente por estes parceiros até a
chegada ao nosso complexo centralizado e o rápido tempo de resposta em alta escala. Este círculo é um círculo
muito virtuoso, ele é construído com muito foco e muita estratégia. Cada ano você introduz uma melhoria para que
você possa manter a liderança nesta linha de negócios.
Em relação à próxima página, mostra então o que seria os dois pilares principais da nossa maneira de atender o
cliente em nossas unidades. Primeiro nós temos uma força da marca e confiabilidade dos resultados, sabemos lidar
com o modelo de conveniência com imagem, laboratório, medicina nuclear associado, vacina, check up e, além disto,
a gestão do recurso, a gestão dos processos do atendimento do cliente é feia de uma maneira muito eficiente,
principalmente para poder atuar em mercados extremamente difíceis como é o caso de Belo Horizonte e Goiânia.
Eles são dois pilares principais.
A página 12 mostra um outro ponto importante. Nós somos hoje a grande empresa de medicina diagnóstica, uma
das que mais traduz isto através de pesquisas e desenvolvimento de novos testes que vão ser aplicados no futuro
para que os laboratórios possam ampliar seu portfólio. O médico pode ter acesso em todo o Brasil, independente
de onde ele se localiza, através da nossa logística, a testes mais complexos e de maior relevância clínica para os seus
clientes. Tem também uma premiação de um dos principais congressos mundiais na área de medicina personalizada,
mostrando a nossa capacidade e foco nesta área também.
Em relação à próxima página, pagina 13, temos as oportunidades de crescimento, principalmente em relação ao Lab
to lab, que você pode nesta escada construída de crescimento, além de você se especializar mais, aumentar o Share
dentro do próprio cliente, você pode agregar novos laboratórios em rotas já existentes, você pode também ter a
abertura de novas rotas ... em algum laboratório que já paga seu custo fixo e já vai agregando naturalmente outros
laboratórios especializando, e a própria expansão do portfólio, cada vez que você produz um novo teste, você
aumenta sua capacidade de terceirização. Com relação ao Pacient Service Center, nós continuamos a nossa
liderança em Belo Horizonte e Goiânia, abrimos unidades, muitas unidades novas de 2013 a 2015 e claro a gente
precisa de uma recuperação do número de vidas dos nossos operadores de saúde para que possa faturar as
principais unidades que serão abertas principalmente nestes últimos anos para que possa gerar um bom resultado.
Em relação a São Paulo e Rio de Janeiro basicamente nós vamos expandir principalmente no mercado do Rio agora
que é a nossa entrada recente, o fortalecimento com a Medicina Nuclear da Guanabara, que tem uma demanda
superior, um crescimento de demanda superior a outros estados do Sudeste dentro das nossas metas. Em São Paulo,
foi nossa única mudança de marca justamente para que os médicos do maior mercado de medicina do Brasil, possam
conhecer a nossa marca e também as operadoras de saúde locais, possam conhecer a nossa excelente
contextualidade da nossa prestação de serviço.
Bom, a próxima página ela mostra a nossa experiência em aquisição. Fizemos a aquisição recente agora do Centro
de Medicina Nuclear da Guanabara, com a entrada no mercado do Rio, o segundo maior mercado do Brasil. O
Padrão constando como empresa líder em julho de 2013 no mercado de Goiânia. A Digimagem representou a nossa
entrada no mercado de São Paulo. É uma empresa focada em imagem, mas nós estamos transformando em uma
empresa aberta para atender análise clínica, vacinas e outros serviços, e hoje é a marca Pardini em São Paulo e
também as outras aquisições que se referem ao aumento, ou do portfólio ou do nosso Know how no Lab to lab ou
a busca de novos mercados no Lab to lab. No caso da Diagnóstika em julho de 2013, foi a aquisição de uma empresa
focada em anatomia patológica e imunohistoquímica que é uma demanda crescente em todo o Brasil e poucos
médicos que fazem este tipo de exame nos estados de todo o Brasil, ou seja, há uma demanda reprimida e uma
necessidade de aumento de produção. O Biocod, foi uma aquisição também de mercado de uma empresa que fazia
paternidade para autarquias judiciais em um mercado que nós não atuávamos e agora nós fizemos a incorporação
total para fazer teste de paternidade ... . E a Progenética, que nós optamos consiste em um novo portfólio em
oncogenética para que você possa oferecer para mais de 5.000 laboratórios em todo o Brasil ... também.
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Em relação aos nossos destaques operacionais, nós já falamos do crescimento consistente no volume de exames ao
longo do ano, mais de 32% no caso do Lab to lab em relação ao quarto tri de 2015 comparado ao de 2016 nós
crescemos mais de 36%. E a estratégia comercial ela resultou em um aumento na nossa base de clientes, com mais
de 5.400 clientes geraram receita ao longo do ano de 2016. Nós estamos amplificando o grau de relacionamento e
a capacidade de oferecer cada ano um melhor nível de serviço destes clientes, pequenos e novos laboratórios,
grandes laboratórios também que fazem apoio a outros hospitais. Entramos em outros clientes principalmente na
área de genômica e medicina personalizada principalmente na indústria farmacêutica. Continuamos ainda com
eficiência logística e estratégica de produção centralizada com escala em alta especialização, ou seja, nós estamos
cada vez mais liberando nosso nível de serviço na área logística para que possa dar segurança ao cliente em todo o
Brasil. E o foco em pesquisa e desenvolvimento que é uma relação direta a ascensão de um novo portfólio necessário
na medicina brasileira.
Em relação às unidades, o principal ponto foi a entrada no mercado do Rio de Janeiro, que é realmente uma
demanda crescente lá e nós vamos adequar esta empresa ... relevante em análises clínicas. Ela já tem uma liderança
por anos em radiologia e medicina nuclear. Importante citar também que além da eficiência operacional, nós
monitoramos através do NPS nossa satisfação do atendimento, além de outras pesquisas. Encerramos o ano de 2016
com a marca Pardini em 69% em 2017 nos dois meses acumulados, janeiro e fevereiro, já chegamos em 73%.
Estamos crescendo no volume de exames apesar do cenário econômico recessivo que afeta diretamente os Pacient
Service Center, que tem relação direta com o emprego e benefícios de plano de saúde. E vamos com foco na
otimização do uso dos ativos com objetivo de retomar os patamares históricos e aumentar/recuperar a nossa
lucratividade, que a maioria destas novas unidades estão em fase de rampa, uma rampa mais lenta em virtude da
crise e mesmo assim tivemos o crescimento de Receita Bruta no SSS destas unidades de atendimento de 10,1% em
2016.
Bom, agora vou passar para o Camilo Lelis, nosso CFO para falar dos destaques financeiros. Obrigado.
CAMILO LELIS:
Bom dia a todos, primeiramente gostaria de comentar sobre o nosso processo de crescimento como o Roberto já
havia comentado. O nosso crescimento nos últimos anos tem sido consistente, a média de crescimento tem sido em
torno de 16%, no último ano, em volume, nós fizemos cerca de 74 milhões de exames, crescemos em torno de 23%
em relação a 2015. A Receita Bruta no último ano teve um crescimento de 17,3% em relação a 2015. O crescimento
médio da Receita do último trimestre foi em torno de 20% em relação ao trimestre anterior. Este crescimento ele é
bastante impactado pelo crescimento do Lab to lab, como podemos ver o volume do Lab to lab no último ano
cresceu em torno de 32,4%, a Receita Bruta cresceu em torno de 22% e o último quarter de 2016 comparado com
2015 cresceu em torno de 23%.
No mesmo sentido, o Lab to lab, o PSC também teve um crescimento em torno de 10% da Receita Bruta no último
ano em relação a 2015 e um crescimento somente de 4,3% em função exatamente do que o Roberto comentou do
nível de emprego e do cenário econômico que estamos oferecendo que afeta diretamente o PSC.
Em seguida, podemos observar os nossos indicadores de lucratividade, primeiramente o EBITDA, o EBITDA cresceu
7,5% em relação a 2015 com lucratividade de 200 milhões de Reais ajustados em 2015 comparado com 186 milhões
de Reais em 2015. O nosso Lucro Líquido podemos observar um crescimento extraordinário em torno de 22,6% em
relação a 2015 e no último trimestre podemos observar um crescimento de 43,4%. Este crescimento veio
impulsionado por uma política interna de ... e também um corte, um projeto de redução de TAX que enfrentamos
no último ano.
Em seguida, nós podemos ver o nosso nível de Dívida Líquida da companhia que em 2016 nós tivemos uma Dívida
Líquida em torno de 28,7 milhões comparado com 47 milhões de Caixa Líquido em 2015. No último trimestre de
2016 comparado com 2015 podemos observar um crescimento da Dívida Líquida exatamente em função da
aquisição do Centro de Medicina Nuclear da Guanabara, que foi realizado em dezembro de 2016. Do lado direito,
podemos ver a proficiência do ROIC da companhia, que registrou no último ano 33% comparado com os últimos
anos em torno de 35%, 36%.
FERNANDO RAMOS:
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Gostaríamos de iniciar a sessão de perguntas e respostas.
OPERADORA:
Obrigada! Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Para fazer uma
pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem a tecla #. Por favor, aguardem enquanto
coletamos a perguntas.
Nossa primeira pergunta vem do Sr. Josep Jordano, do JP Morgan.
JOSEP JORDANO:
Olá, bom dia a todos, bom dia Roberto, bom dia Camilo, obrigado ... ao primeiro Call aí né? Vamos lá, tenho duas
perguntas aqui. A primeira vai quando a gente olha para o alto lucro para este ano. Imagino que a empresa deve
estar terminando de completar as negociações com os planos de saúde, exclusos clientes de Lab to lab né em relação
a ajuste de tabela para o ano de 17. Então queria entender um pouquinho, qual foi a cara do ... da inflação esse ano,
se dá para esperar alguma melhora ou se o mercado continua um pouco difícil. E a minha segunda pergunta ela vai
em relação a aquisições. A gente viu que a empresa completou a Guanabara em dezembro mas existia uma outra
negociação aparentemente bastante avançada para expandir em uma nova região aqui do Brasil. Então queria
entender em que estágio está esta negociação e também saber se existem outras em andamento. Obrigado.
ROBERTO SANTORO:
Bom dia Josep, é o Roberto, estamos agora também com todos os diretores da companhia, o Alessandro Ferreira,
nosso diretor de comercial e de marketing, a Adriana Linhares, nossa diretora de negócios e o Guilherme Collares,
nosso diretor de operações. Bom, em relação à parte, a segunda pergunta, vou responder primeiramente, nós
tínhamos mais uma negociação que estava na fase de SPA mas houve uma desistência dos donos desta empresa em
vender neste ano corrente, então esta negociação que estava próxima de ocorrer, na fase de negociação do SPA,
não, não, neste momento ela teve, houve um declínio, uma desistência por parte dos sócios responsáveis por esta
empresa que nós íamos adquirir. Para as próximas, nós temos sim um portfólio de aquisições, a ser pelo menos 10
empresas que nós estamos olhando, em diversas fases né, é claro que isto é uma, nós vamos com bastante cuidado,
lembrar que o mercado Brasileiro de Pacient Service Center ele sofre mais com emprego né, já o Lab to lab ele tem
outros fatores de crescimento, então nós vamos buscar aquisições que realmente façam sentido né e que vão
agregar Receita e Margem para a nossa companhia e que não tenham tanto efeito aí da crise econômica que afetou
nacionalmente principalmente unidades de atendimentos no Brasil. Em relação a perspectiva de funcionamento da
nossa Receita, repasse, eu vou passar para o Alessandro aqui para gente conversar.
ALESSANDRO FERREIRA:
Oi Josep, bom dia. Vou responder primeiro em relação aos planos de saúde, dos operadores de saúde. Cada
operadora de saúde, em cada trato, nós temos datas bases de renegociação em contrato, então elas ocorrem ao
longo do ano. Nós temos sempre alguns dos targets de reajuste tentando chegar pelo menos a inflação ou um pouco
acima dela, então temos tido nestes dois primeiros, durante o ano de 2016 e nestas primeiras negociações, boas
perspectivas e boas respostas em relação as operadoras de saúde. O Pardini sempre teve um comportamento
bastante transparente e bastante fair play com as operadoras de saúde. Nós somos conhecidos por ter números de
testes por requisição dentro dos parâmetros que as operadoras de saúde consideram saudáveis e isto dá para a
gente bastante entrada e bastante liberdade para conversar com todos os operadores, então isto é um grande
facilitador para a negociação. Além disto, a gente tem também um número grande de exames especializados que as
operadoras têm necessidade de oferecer. Em relação ao Lab to lab, nós tivemos um reajuste já comunicado ao
mercado, que nós vamos ter aí em média no consolidado do ano, um número próximo da inflação, o que é uma boa
notícia já para este ano.
ROBERTO SANTORO:
Só complementando Alessandro, na Unimed Belo Horizonte, nós tivemos um reajuste também na área de imagem.

ALESSANDRO FERREIRA:
Belo Horizonte que é uma das principais operadoras aqui da praça de PSC de Belo Horizonte, a Unimed acabou de
fazendo um reajuste para todo o segmento de radiologia, na área de imagem, para todos os prestadores de serviços
e foi bem impactante, impacto interessante para o resultado da companhia em BH.
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JOSEP JORDANO:
Perfeito. Muito obrigado.
OPERADORA:
Nossa próxima pergunta vem do Sr. Luciano Campos, do Bradesco.
LUCIANO CAMPOS:
Bom dia Roberto, bom dia a todos, vou fazer duas perguntas, até que a primeira seja até um follow up da pergunta
anterior. A gente notou né uma primeira queda na Margem Bruta dos dois segmentos com justificativas e drives
diferentes e particulares a cada segmento, eu queria primeiro que vocês pudessem nos falar um pouquinho em
virtude né, tanto das mudanças econômicas que a gente espera uma melhora ao longo deste ano tanto das questões
destas negociações de preço o que que vocês esperam aí pelo menos da direção da Margem Bruta por segmento ao
longo de 2017. Esta é a primeira pergunta. A segunda pergunta é um pouco mais de detalhes sobre como vocês
estão trabalhando na integração da Guanabara e o que que a gente pode esperar de impactos em dimensão por
exemplo de SG&A ou qualquer outra linha que vocês queiram chamar a atenção. Estas são as perguntas. Obrigado.
CAMILO LELIS:
Oi Luciano, bom dia é Camilo. Primeiramente vou comentar um pouco sobre a Rentabilidade das Margens de 2016
e qual que é a nossa expectativa para 2017 e o que já está realizado até o mês de fevereiro. 2016 no Lab to lab no
último quarter tivemos um pesado efeito como o Alessandro comentou, foram novos clientes, estes novos clientes
obviamente eles entram na empresa com exames básicos e estes exames básicos tem um preço menor e isso
automaticamente afeta diretamente a nossa Margem. Do lado do PSC, como o Roberto já havia comentado nós
temos já nos últimos anos vários investimentos, várias novas lojas, em torno de 40, e houve um incremento do
overhead destas novas lojas e até o momento nós estamos aguardando um pouco da recuperação do mercado para
a gente não correr o risco ter exatamente este turnover mais alto do setor e a gente depois voltar a contratação de
pessoas. A nossa expectativa é ... nos últimos dois meses anunciando um crescimento de volume tanto no Lab to
lab quanto no PSC acima do nosso orçamento, nosso BUDGET e isto está voltando aos níveis anteriores.
No caso do Guanabara, já iniciamos a parte de integração, toda a parte de atendimento que já estará concluída nos
próximos meses e toda a parte de BackOffice já está totalmente integrada e vamos somente agora finalizar algumas
ações do setor de faturamento e vai ser finalizado nos próximos meses.
LUCIANO CAMPOS:
Dr. Camilo, só um follow up, baseado no seu comentário sobre overhead do PSC, e também tem algumas coisas do
Guanabara, destas unidades, o quanto que vocês estão confortáveis com estas unidades ao longo de 2017, vocês
veem a necessidade de algum ajuste, de algum fechamento de unidade, principalmente Belo Horizonte e Goiânia.
Esta é a última pergunta. Obrigada.
ROBERTO SANTORO:
Luciano, é Roberto. Bom, é importante citar que estas unidades elas, como o Camilo citou, foram mais de 40
unidades abertas no período aí de, principalmente, de 2013 a 2015, mas começou em 2012 também. A maioria
destas unidades estão em fase de rampa né, em torno de 50% da rampa, algumas principalmente na área de imagem
né que tem um custo fixo maior e que demanda mais volume. Lembrar que os mercados, Belo Horizonte, Goiânia e
São Paulo onde nós atuamos com unidades no passado eles chegaram a crescer mais de 10% e em alguns mercados
5%. Nos últimos dois anos este mercado passou a crescer em torno de 5, 6%, ou seja, praticamente, assim a metade
a um terço dependendo da região. A maioria destas unidades abertas elas estão em torno de dois mil de EBITDA.
Nós não temos a intenção de fechar nenhuma unidade mais porque todas têm contribuição e geram EBITDA não
nas necessidades que nós necessitamos, mas todas elas estão próximas ao ponto de equilíbrio. Lembrar também
que em torno de 70% do custo destas unidades elas são fixos e é o que você tem a necessidade de ter maior
demanda, então precisa da geração de emprego, cobertura de novos níveis para poder diminuir estes custos.
Fechar agora seria realmente você tirar sua competência né, causar um turnover desnecessário. Nós preferimos aí
aguardar uma recuperação da economia para os próximos trimestres.
LUCIANO CAMPOS:
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RESULTADOS 4T16 E 2016
Perfeito. Obrigado Roberto e Camilo. Obrigado. Até logo.
OPERADORA:
Nossa próxima pergunta vem do Thiago Macruz, do Banco Itaú.
THIAGO MACRUZ:
Oi pessoal, bom dia. No Lab to lab, vocês mencionaram durante a apresentação de vocês, que o crescimento
marginal ele é oriundo de atração de novos clientes para a base. Tendo isto em mente, e levando em consideração
que o crescimento dos últimos cinco anos foi um crescimento um pouco diferente deste; eu queria entender o que
esperar de despesa comercial, para que vocês consigam continuar crescendo no Lab to lab é necessário que esta
linha continue ganhando representatividade no percentual da receita, a gente deve esperar que isto continue
expandindo com o percentual da receita ou é possível ir atrás destes novos clientes sem que isto aconteça. Esta é
minha pergunta pessoal. Obrigado.
ROBERTO SANTORO:
Oi Thiago, bom dia! Não, realmente não há nenhum acréscimo na área de despesa comerciais. É claro que o
marketing depende de alguns, algumas iniciativas pontuais. Em relação a maior despesa desta área que vem da área
comercial não há nenhum intuito de acréscimo. Nós vamos usar o mesmo corpo comercial existente até então. Quer
complementar Alessandro?
ALESSANDRO FERREIRA:
A equipe comercial para este ano, e certamente para o próximo ano, ela está estabilizada dentro das métricas de
inteligência de mercado que nós consideramos suficiente para cobrir os targets não só de prospecção de novos
clientes, mas também de crescimento de share of Wallet que continua a ser um browser importante este ano. Então
é só fazendo esta complementação, a gente continua tendo estes dois targets dentro daquela escada que o Roberto
apresentou durante a fala dele. O primeiro target, ele continua sendo target de otimização de custo fixo através de
share of Wallet e a prospecção de novos clientes ela vai ser feita dentro da mesma estrutura comercial que a gente
considera suficiente para atingir os objetivos deste ano e do próximo ano também.
THIAGO MACRUZ:
Perfeito pessoal, obrigado. Se eu puder só fazer mais uma pergunta, eu tinha, na minha expectativa, parte da queda
de Margem Bruta em 2016 associada a uma piora de custo de input e aí consequência da desvalorização cambial de
2015. Existe alguma expectativa de melhora nesta linha especificamente em 2017? De novo é uma questão associada
a Margem Bruta dos dois negócios, mas eu estou só tentando entender se a Margem Bruta, principalmente do PSC,
ela depende de volume mesmo para de repente melhorar na margem ou se no input, tem uma melhora de input,
custo de input pode já levar esta Margem para um patamar diferente. Esta é minha última pergunta pessoal.
Obrigado.
CAMILO LELIS:
Oi Thiago, é Camilo. Com relação ao impacto do câmbio, do dólar no nosso negócio, nós temos impacto hoje no
nosso custo de materiais em torno de 13%. Parte deste efeito reflete tanto o PSC quanto também no Lab to lab. No
último ano, tivemos uma política de proteção, fizemos um hedge ... e conseguimos eliminar este efeito. Agora em
2017, a expectativa é com esta redução do câmbio é que tenha aí exatamente um efeito deste cambio neste preço
na compra de materiais externos.
ROBERTO SANTORO:
Thiago, é Roberto. Em relação a este efeito, é claro né que a grande maioria das unidades, principalmente de análises
clínicas, depende mesmo de uma volta do crescimento de volume. As unidades de imagem elas tem um realmente
um custo de manutenção representativo que é característico da área de imagem, e principalmente quando você
introduz uma unidade nova, compra novas ressonâncias, não existe uma garantia antes da entrada do custo de
manutenção em torno aí de um ano e meio a dois anos, dependendo da negociação, e isto há um acréscimo do custo
fixo também mais que você necessita faturar nestas novas ressonâncias com este novo volume. Mas a grande
maioria de análises clínicas e aí é uma relação direta com esta apuração de novo clientes, uma recuperação
comercial.
THIAGO MACRUZ:
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RESULTADOS 4T16 E 2016
Perfeito Roberto e Camilo, muito obrigado viu.
OPERADORA:
Nossa próxima pergunta vem do Sr. Roberto Bottero, do Bank of America.
GUSTAVO:
Boa tarde Pessoal. Gustavo aqui. Na verdade, a gente viu aqui que esta queda de ticket no ano se deu pelo aumento
da carteira de clientes de você. Em 2017 dado que vocês continuam expandindo a carteira de clientes, como vocês
esperam o ticket médio se comportando tá? E a segunda, vocês tiveram um crescimento de SSS de 6% no quarto tri
né? Houve uma discrepância relevante no crescimento de SSS entre marcas, ou foi praça de atuação, enfim, queria
um pouquinho mais de cor nisto por favor. Obrigado.
ROBERTO SANTORO:
Roberto, você podia repetir a segunda pergunta?
ROBERTO BOTTERO:
A segunda é em relação ao SSS de PSC de 6% no quarto tri. Se houve uma discrepância entre marcas ou se foi
regional, então na verdade BH ou Goiás, enfim alguma coisa assim.
ALESSANDRO FERREIRA:
É Alessandro falando. Em relação aos tickets principalmente do Lab to lab, como eu disse antes, nós acabamos de
fazer um reajuste, por volta da inflação, para toda a base de clientes, onde nós priorizamos, na verdade ele foi
segmentado no Brasil, uns maiores outros menores, mas no consolidado a gente espera algo em torno da inflação.
Entretanto é importante a gente ressaltar que nós estamos tendo um crescimento do Lab to lab, agora nestes, nos
dois primeiros meses do ano, nos três primeiros meses do ano acima do esperado, acima do orçado como o Camilo
já colocou, e esse crescimento ele está vindo muito impulsionado por exames das linhas de automação, que apesar
de terem margens bem interessantes, eles têm tickets abaixo do ticket médio. Então a gente vai ter que analisar
esta nova, esta composição de mix e saber qual que é o impacto que isto vai dar no ticket. De qualquer maneira, o
volume acentuado que a gente tem, do crescimento das linhas de automação, que a gente chama internamente
aqui de linha verde, que é de automação total, são exames com alta rentabilidade, alta lucratividade, mas com
tickets médio, com preços inferiores, abaixo do ticket consolidado do Lab to lab, então isto no final de algum
período, a gente vai ter que analisar qual que vai ser o real impacto no ticket. São estes dois pesos que a gente está
medindo. E tem, obviamente, como o Roberto colocou, um trabalho muito grande da equipe comercial na divulgação
e na venda de exames de alta especialização, a citar toda a anatomia patológica, da Diagnóstika, principalmente
focado em imunohistoquímica, que é um segmento que a gente está alcançando a liderança nacional, bem com
níveis de diferenciação, níveis de serviço bem alto, os exames voltados para oncologia de precisão, exames voltados
para infectologia de precisão, então a gente tem todo esse trabalho para ponderar e ver qual que vai ser o impacto
no ticket. Em relação à política de preço, a gente continua sendo conservador em relação à nossa política de preço,
temos preços acima da concorrência do Lab to lab e a gente pretende manter esta diferenciação baseado no nível
de serviço oferecido aos clientes.
ROBERTO SANTORO:
Roberto, só para te responder sobre o SSS do tri, o quarto tri 16 para 15 teve um crescimento superior a 4%, no ano
em torno de 10%. Quando você analisa a praça, realmente as maiores, eu diria, as maiores dificuldades de
crescimento estão em Goiânia, onde nós abrimos um grande número de novas unidades e também no mercado de
São Paulo, em que teve também uma queda de volume em todo o mercado pelo menos dentro das nossas métricas,
então. Belo Horizonte mais preservado, e Goiânia e São Paulo mais impactado aí durante 2016. Agora, na
recuperação, Goiânia nos dois meses acumulados, já tem uma recuperação de volume. São Paulo com mais
dificuldade, mais sensível à crise. Belo Horizonte tem também os patamares esperados de uma recuperação, mas o
impacto maior foi Goiânia e São Paulo.
ROBERTO BOTTERO:
Está ótimo pessoal, obrigado.
OPERADORA:
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Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra para o Roberto Santoro
para as considerações finais.
ROBERTO SANTORO:
Bom, gostaria antes de passar as considerações finais passar para o Camilo, que ele vai falar algumas palavras.
CAMILO LELIS:
Só como comentários finais, gostaria de deixar, retornar a todos que a companhia mantém a destinação do lucros e
dividendos para 2000, a tabela de dividendos agora antecipado para o final de abril, está previsto o pagamento de
um real e vinte e oito centavos por ação e já estará programado o pagamento no final do mês de abril. Outra ... da
companhia mantém perspectiva de redução de taxa, tax sobre o Lucro e estamos já em processo de incorporação
das companhias adquiridas no final do ano de 2016 isto vai trazer um grande benefício na redução de taxa para a
companhia. Já havia comentado sobre o processo de integração do Centro de Medicina da Guanabara que já
estamos quase finalizando e o Roberto também comentou sobre a não realização da operação do grupo São Camilo.
ROBERTO SANTORO:
Bom, Roberto novamente. Só para finalizar a nossa divulgação e agradecer a todos os presentes e lembrar que é a
primeira divulgação de resultados da companhia, existe uma curva de aprendizado também na comunicação e
espero que que todos os senhores e senhoras presentes aí compreendam essa nossa primeira divulgação, com todas
as nossas dificuldades, caso existam. 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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