Discurso Teleconferência
Teleconferência de Resultados
25 de março de 2020

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 quarto 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 seção “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.
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ROBERTO SANTORO:
Bom dia senhoras e senhores, sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2019
do Grupo Pardini. Camilo, Matheus e eu faremos a apresentação e, logo depois, vamos abrir a sessão de
perguntas e respostas. Os demais diretores aqui presentes também vão participar, com toda distancia de
segurança prevenindo do Coronavirus, fornecendo maiores detalhes sobre assuntos e questionamentos
específicos. Temos hoje aqui conosco:


Adriana Linhares, Diretora Executiva de Negócios;



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



Fernando Ramos, Diretor do Negócio Lab-to-Lab;



Guilherme Collares, Diretor Executivo de Operações; e



João Alvarenga, Diretor de TI.

Gostaria de começar destacando que, neste trimestre, já começamos a capturar os benefícios que os projetos
implementados durante o ano trazem para o resultado da Companhia. Em ambos os canais de coleta, Lab-toLab e PSC, continuamos a apresentar crescimento, o que demonstra a força e preferência da marca Pardini
nas regiões de atuação, bem como a resiliência da operação frente a um mercado ainda competitivo.
Como vocês podem ver no slide 2, o nosso Customer Service oferece a cada dia uma experiência melhor ao
cliente, funcionando como ponto central de comunicação e podendo ser acessado através de diversos canais.
Nossa plataforma digital “My Pardini” foi totalmente reformulada para uma versão mais ágil e fácil, além de
melhorias contínuas que são realizadas oferecendo uma série de serviços e informações relevantes para o dia
a dia do nosso cliente. Reduzimos o prazo de emissão de laudos através do novo NTA na região Sul, aumento
da capacidade, evolução do Projeto Enterprise e foco na melhoria da logística. Todas essas medidas nos
propiciam maior interação com o cliente, oferta de soluções digitais diferenciadas e aumento da eficiência no
atendimento.
Neste trimestre, concluímos a integração do Laboratório Solução, localizado em Itajaí (SC), reforçando a nossa
presença na região Sul, nos aproximando ainda mais dos nossos clientes locais, os quais se beneficiarão com
melhor TAT (Turnaround Time), ampliação da equipe local e maior competitividade na região.
No canal de coleta PSC, inauguramos quatro novas unidades, sendo uma em Belo Horizonte (marca Hermes
Pardini) e três no Rio de Janeiro (marca CMNG). A estratégia implementada durante o ano, com foco na
expansão dos serviços de análises clínicas, retrofit, redução de custos fixos, agenda inteligente dentre outras
foi fundamental para a evolução operacional e financeira das unidades de atendimento.
Indo agora para a slide 3, gostaria de destacar mais uma vez nossa excelência operacional. Atingimos recorde
de volume de produção para o trimestre e também anual. Além do relevante aumento na produção,
alcançamos excelentes resultados dos indicadores de satisfação dos nossos clientes, culminando no aumento
do número de clientes geradores de receita.
Indo para a slide 4, gostaria de destacar outros pontos operacionais relevantes do 4T19.
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Em primeiro lugar, ressalto que nossa área de P&D implementou 7 novos testes ao menu de exames do Grupo
Pardini, sendo 4 melhorias de processo e 3 internalizações de exames. Além disso, em fevereiro deste ano
desenvolvemos o teste de detecção do COVID-19, podendo alcançar um TAT de até 24hrs. Estamos oferecendo
o teste preferencialmente para clientes em alguns hospitais do Brasil que necessitam de testes mais rápidos.
Estamos progressivamente aumentando nossa capacidade produtiva através das novas validações do P&D e
disponibilidade de insumos.
Assim como em outras necessidades médicas e epidemiológicas, como no caso das arboviroses (Dengue, Zika,
Chikungunya, Febre Amarela entre outras), o Grupo Pardini continua empenhado em contribuir com a saúde
da população, sempre seguindo os mais rigorosos critérios de segurança, qualidade e ética.
Por fim, em relação ao Projeto Enterprise, as esteiras já estão em funcionamento e atingiram 50% do volume
previsto no mês de março de 2020. No início de Abril chegaremos a 100% do volume programado para a
esteira. Dessa maneira, os benefícios do nosso novo modelo produtivo começam a ficar mais evidentes para
os nossos clientes.
Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Camilo Lelis, nosso CFO, que vai falar dos destaques financeiros do
4T19.
CAMILO LELIS:
Obrigado Roberto e bom dia a todos.
Nos próximos slides, vamos apresentar os aspectos relevantes que impactaram o nosso desempenho
financeiro no 4T19, lembrando que, para fins de comparação, os números a seguir serão apresentados sem o
efeito do IFRS 16.
No slide 5, vimos que no 4T19 tivemos recorde de receita bruta para o trimestre, com crescimento de 11,2%
em relação ao 4T18. Este aumento de receita bruta reflete os efeitos positivos dos projetos implementados
durante o ano, conforme já mencionado pelo Dr. Roberto anteriormente, bem como as aquisições realizadas
no período.
Em relação às glosas, continuamos o trabalho para buscar uma eficiência cada vez maior. Em 2019,
conseguimos reduzir as glosas em 20% quando comparado com 2018, mesmo considerando que em 2018 já
havíamos obtido redução de 72% em relação a 2017.
O EBITDA e o Lucro Líquido no 4T19 aumentaram de forma significativa quando comparados ao mesmo
período de 2018. Em relação ao EBITDA, atingimos R$74,0 milhões, aumento de 41,1% em comparação com
o mesmo período do ano anterior. Neste trimestre tivemos os impactos positivos de R$10,1 milhões e
aumento da margem bruta. O Lucro Líquido, por sua vez, aumentou 73,2%, passando de R$26,5 milhões no
4T18 para R$45,9 milhões no 4T19.
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Indo para o slide 6, as diversas ações implementadas no escopo do Projeto de Eficiência Empresarial que,
além de redução de despesas, contribuiu para maior produtividade das atividades de backoffice, apresentaram
impactos significativos nas nossas despesas operacionais. As despesas com vendas, gerais e administrativas,
diminuíram de 16,5% da receita líquida no 4T18 para 13,9% da receita líquida no 4T19.
Nosso ROIC sem ágio aumentou 478bps no 4T19 quando comparado com o 4T18, atingindo 33,2%. O aumento
do retorno reflete tanto o crescimento de receita, margem bruta e ganhos de eficiência em projetos como o
Enterprise e o de Eficiência Empresarial. Como efeito positivo dos projetos de redução de custo e eficiência
também registramos significativa melhora no working capital da Companhia.
Por fim, gostaria de destacar que em dezembro realizamos o pagamento de R$9,4 milhões de JCP totalizando
R$39,8 milhões em 2019.
Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Matheus Torga, nosso Gerente Executivo de Relações com
Investidores e M&A, que vai falar sobre os detalhes dos resultados financeiros. Muito obrigado.
MATHEUS TORGA:
Obrigado Camilo e bom dia a todos.
Gostaria de reforçar que alcançamos um bom desempenho financeiro e operacional no 4T19, registrando
crescimento de receita bruta, lucro bruto, EBITDA e lucro líquido. Essa performance é decorrente da nossa
capacidade de gerar valor organicamente e através de aquisições estratégicas.
Conforme vocês podem observar no slide 7, a receita bruta atingiu R$1,5 bilhão em 2019 com significativo
aumento de 12,1% quando comparado a 2018. Este crescimento da receita bruta ocorreu tanto no Lab-to-Lab
quando no PSC.
No Lab-to-Lab, o aumento foi resultado principalmente pela entrada de novos clientes e da receita
proveniente de empresas adquiridas, com destaque para a Toxicologia Pardini. Iniciamos também um novo
projeto na área comercial, que contribuiu para o maior crescimento orgânico de volume registrado no ano.
Esse resultado foi muito importante para nós, pois demonstra que ainda temos muitas oportunidades de ações
a serem implementadas com efeito substancial no resultado. Com isso buscamos maior equilíbrio entre
volume, preço e rentabilidade.
Em relação ao PSC, o qual possui contribuição relevante para o nosso resultado, continuamos crescendo e o
mais importante, com aumento da rentabilidade desse canal de vendas.
Indo para o slide 8, registramos aumento do número de clientes geradores de receita no 4T19, que totalizou
5.638, um aumento de 81 clientes quando comparado com o 4T18. Encerramos o ano com 6.204 clientes
geradores de receita, nosso recorde histórico. Entendemos que este é um sinal relevante para suportar nosso
crescimento e propiciar o aumento de market share e share of wallet.
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No PSC, se desconsiderarmos as quatro unidades abertas no trimestre, a receita bruta por loja apresentou
crescimento de 6,4% quando comparado com o mesmo período do ano anterior. Conforme mencionado
anteriormente, este aumento reflete principalmente a introdução dos serviços de análises clínicas no Rio de
Janeiro e em São Paulo e ações que implementamos para melhorar a experiência do cliente.
Indo para o slide 9, o lucro bruto no 4T19 totalizou R$89,5 milhões, um aumento de 15,9% em relação ao 4T18,
elevando a margem bruta para 27,2%, aumento de 112 basis points em comparação com a margem bruta
registrada no 4T18.
Avançando para o slide 10, os ganhos obtidos com o Projeto de Excelência Empresarial contribuíram para a
redução das despesas com vendas, gerais e administrativas atingindo R$45,7 milhões no 4T19 comparado a
R$48,7 milhões no 4T18. Dessa maneira, conforme já mencionado pelo Camilo, o percentual das despesas de
SG&A/receita líquida reduziu de 16,5% no 4T18 para 13,9% no 4T19.
Importante aqui destacar a capacidade da Companhia em otimizar processos produtivos e de backoffice,
contribuindo para o aumento da rentabilidade e manutenção da alta qualidade de serviço.
Com isso, conforme podem ver no slide 11, o EBITDA ajustado totalizou R$74,0 milhões no trimestre, sendo
beneficiado também por impactos positivos no período, conforme já mencionado pelo Camilo.
No slide 12, continuamos com uma alavancagem extremamente confortável no patamar de 0,9x dívida líquida
/ EBITDA LTM além do alongado prazo de pagamento.
Como efeito, tivemos um lucro líquido recorde de R$45,9 milhões no 4T19 e margem líquida de 14,0%. Em
2019, o lucro líquido foi de R$163,5 milhões, aumento de 32,5% quando comparado com o 2018.
No próximo slide, podemos observar que o ROIC sem ágio da Companhia foi de 33,2% no 4T19, o que
representou um spread entre o ROIC sem ágio e o custo da dívida de 30,1 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 seção de perguntas e respostas, para fazer uma pergunta por favor
digitem *1, para retirar a pergunta da lista digitem *2.
A nossa primeira pergunta vem de Thiago Macruz - Itaú BBA.
EMERSON
Bom dia a todos, é o Emerson aqui na verdade. Bom pessoal, eu tenho 2 perguntas, a 1ª: Queria abordar um
pouco essa questão desse contrato comercial que vocês fecharam com um grande hospital na região nordeste.
Vocês poderiam dar um pouco mais de detalhe sobre quando que isso deve começar a impactar o P&L da
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Companhia, o que vocês esperam de incremento de volume desse contrato e qual seria o mix de exames
oferecidos? Seriam exames mais tradicionais ou mais especializados?
Essa é a primeira pergunta. E a agora na segunda: Estou querendo entender um pouco como o cenário
competitivo deve se desenhar, olhando daqui para frente, a gente tinha ouvido que os pequenos players
podem sofrer um pouco mais e, também que há um pacto de fluxo nas unidades, com o menor processamento
de exames. Queria saber de vocês, vocês já percebem um ambiente competitivo um pouco mais benéfico,
dada a potencial maior fragilidade dos pequenos players concorrentes de vocês? Essas são as perguntas
pessoal, obrigado.
ALESSANDRO FERREIRA
Tiago, é o Alessandro, eu vou responder sobre o cenário competitivo, depois a gente fala sobre os impactos
nos resultados.
Bom, a gente está vivendo um momento em que o cenário muda a cada dia. A cada semana nós temos
perspectivas diferentes, até o presente momento o cenário do Lab-to-Lab tem se mostrado resiliente, o mais
resiliente à crise do coronavirus por alguns motivos que a gente está supondo.
Alguns laboratórios tem a tendência de aumentar a terceirização com os laboratórios de apoio, até mesmo
para dar uma certa quarentena para a equipe interna. Algumas linhas de diagnóstico vêm aumentando, não
só em relação ao coronavirus, mas nós temos outras doenças que tem aumentado o diagnóstico. Desde o
começo do ano a gente viu uma curva ascendente, por exemplo das curvas de algumas arboviroses. Então,
parece que está tendo um mecanismo de compensação do mercado Lab-to-Lab, relacionado a hibridização
parcial de alguns laboratórios de pequeno e médio porte, utilização mais dos laboratórios de apoio, pelos
menos essa é a nossa realidade.
Em relação ao futuro, mais de médio prazo, é muito difícil a gente estipular [o cenário competitivo], vai
depender de como a economia vai reagir. O setor de medicina diagnóstica, como um todo, tem um papel
muito importante e muito estratégico em toda essa cadeia que está utilizando, quando você observa. Falando
um pouco do PSC, o que nós fizemos foi uma mobilização de recurso para atender o domicilio. Existia uma
tendência de diminuir a frequência de uso do PSC devido a orientação das pessoas não saírem de casa, mas
por outro lado nós temos necessidades de exames de rotina, as pessoas continuam sendo hipertensas,
diabéticas, elas continuam tendo hepatite, elas continuam tendo outras doenças e a gente precisa atender.
Então, a maneira que fizemos é mobilizar mais recursos para a área de domicilio, isso está atendendo bastante
as demandas dos clientes. A gente precisa ver ainda como as operadoras de saúde irão reagir em relação ao
impacto do coronavirus, por um lado você tem um aumento de custo das internações, por outro lado você
tem uma liga de alguns outros gastos mais opcionais de saúde. Acredito que o mercado de saúde seja um
pouco mais resiliente.
Em relação aos resultados, muito difícil a gente fazer, estipular quais serão os impactos no orçamento da
companhia, no forecast da companhia. A gente está trabalhando, a gente fez algumas simulações, simulações
de como que volume e receita vão simular. A gente está trabalhando com 3 cenários diferentes, o que é de se
6

Discurso Teleconferência
esperar nesse momento, cenários mais otimistas, cenários mais pessimistas, e um cenário conservador e, o
que a companhia está fazendo é diariamente nós estamos analisando volume, receita, mix de exames e
adaptando a companhia para esses cenários, adaptando não só com medidas, medidas internas em relação a
capacidade de atendimento do coronavirus, mas medidas em relação a companhia um modo só. Muito difícil
a gente fazer qualquer previsão de como que vai ter um impacto, fato é que o Pardini está se preparando, ele
tem se preparado, para trabalhar com vários tipos de cenários, sejam mais otimistas, sejam mais pessimistas
e certamente a gente vai sair dessa crise prontos para absorver o que o mercado vai estar de demanda
“reprimida”, tanto no Lab-to-Lab quanto PSC. E tem que lembrar que, essa questão vai passar e as pessoas
vão voltar a ter necessidades de fazer seus exames em larga escala, então pode ser que tenha uma bolha
sendo deslocada para o final da epidemia, e a gente vai estar preparado para atender a essas demandas. Mas
em relação às previsões, neste momento é muito difícil a gente fazer.
FERNANDO RAMOS
E Emerson, bom dia, aqui quem fala é o Fernando, eu complementando a resposta do Alessandro, sobre a
questão do Lab-to-Lab, realmente, a natureza do modelo de negócio Lab-to-Lab acaba ajudando a gente a
diversificar o risco que a gente está vivendo no país nesse momento. Então primeiro, o Lab-to-Lab tem uma
diversidade geográfica, a gente vem observando que algumas regiões vêm tendo mais impacto que outras. O
Lab-to-Lab tem uma diversidade por tipo de cliente, então clientes de portes diferentes, clientes com natureza
diferentes, seja perfil hospital, laboratorial, que tem um comportamento diferente e também a diversidade
por tipo de exame. Como o Alessandro bem colocou, a gente tem visto inclusive crescimento em alguns tipos
de exame, como os exames para detecção de arbovirose, então o Lab-to-Lab, o modelo de negócio dele
permite que a gente tenha um impacto de resultado mais resiliente nesse momento. Não significa que a gente
não tenha impacto, a gente tem impacto sim, mas muito menor que o que está acontecendo no segmento
PSC, por exemplo.
Com relação a sua primeira pergunta sobre o negócio que a gente anunciou no Nordeste, durante o Investor’s
Day do ano passado, eu comentei que a gente estava muito próximo de assinar nosso primeiro contrato,
marcando a entrada do Pardini no segmento hospitalar, e isso efetivamente aconteceu. Então, esse contrato
foi assinado agora no início do mês de janeiro. É um cliente muito grande na região no Nordeste, com perfil
hospitalar, e significa que nós vamos pegar para esse cliente todo o perfil de exames, desde de exame de
urgência e emergência, até exames ambulatoriais, que desde de exames com baixa complexidade, até exames
com alta complexidade, ok Emerson. Então a gente está falando de um portfólio completo que está em linha
com a nossa estratégia anunciada no Investor’s Day de, realmente começar a ter um papel de protagonista
nesse segmento hospitalar. A gente não pode falar muito sobre números, porque a gente tem um contrato de
confidencialidade, mas o que eu posso sinalizar é que, ele provavelmente no primeiro mês de operação, já
deve ser o maior cliente do Lab-to-Lab do Pardini.
EMERSON
Ok, pessoal, super claro, obrigado.
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OPERADORA
Com licença, a nossa próxima pergunta vem de Gustavo Tiseo Bradesco BBI.
GUSTAVO TISEO
Bom dia pessoal, vocês estão me escutando?
Bom dia pessoal, aqui é o Gustavo do Bradesco BBI, eu queria fazer duas perguntinhas: uma em linha com o
que já foi que o Emerson perguntou e outra é a questão da estratégia da empresa. A gente sempre vê uma
estratégia focada em exames clínicos, e agora um pouco mais de nicho em toxicologia. Eu queria entender um
pouco como que está a questão exames de imagem, a gente vê um crescimento em PSC um pouco menor,
mas relevante, eu queria ver um pouco a visão de vocês sobre como que está a questão de exames de imagem,
e um pouco sobre a abertura de lojas, se vocês acham que o coronavirus deve trazer um impacto para vocês,
não só de demanda, mas também com abertura de lojas. Poderia comentar um pouco sobre esses dois tópicos,
por favor?
ALESSANDRO FERREIRA:
Alessandro falando, em relação ao nosso plano de abertura de lojas, é nesse momento agudo da pandemia de
coronavirus nós tivemos que interromper a abertura de lojas, até porque até mesmo os processos, vamos
colocar, burocráticos e administrativos ficam mais difíceis, uma vez que as autoridades sanitárias e de
fiscalização estão todas voltadas para a atenção do coronavirus. Mas o importante é que esses planos foram
interrompidos a princípio temporariamente, algumas unidades que já estavam em fase final de reforma, de
abertura e que a gente já estava com os credenciamentos aprovados, nós demos continuidade, e aquelas que
ainda estavam em fases de planejamento e modelagem nos interrompemos provisoriamente. Mas, em
contrapartida, mais uma vez nós reforçamos em todas praças, serviços domicílio - o serviço de domicilio se a
gente considerar ele como uma unidade - hoje ele é uma das maiores unidades se não, aqui em Belo Horizonte,
a segunda maior unidade que nós temos é o serviço de domicilio, então justamente para atender essas
demandas que os pacientes têm de exames. Parte até mesmo dos exames de imagem podem ser feitos em
domicilio com ultrassom. Nós temos ultrassom móvel, Duplex Scan, Mapa, Holter. Isso tudo a gente está
levando para o serviço de domicilio também, além do serviço de vacinação que, nesse momento é muito
importante a vacina da gripe.
O serviço de imagens pesada, nós tivemos uma diminuição da procura, devido a essa orientação das pessoas
de isolamento social. Em contrapartida, nós também temos um serviço de teleradiologia, em que a gente tenta
atender as clinicas menores de radiologia, dos médicos que estão em isolamento social e hospitais,
extremamente importante esse atendimento via teleradiologia. Lembrar que a teleradiologia do Pardini não
é só um serviço interno entre as unidades, mas uma prestação de serviço para clínicas e hospitais, então a
gente tem compensações ou iniciativas para compensar as quedas de volume. Como o Fernando colocou, a
gente vai sentir o impacto, mas a gente está colocando medidas para tentar minimizar ao máximo possível, e
nessa hora o amplo menu de serviço que o Pardini tem nos favorece bastante, então o Lab-to-Lab tem uma
resiliência muito grande. Há alguma possível queda de serviços de PSC. O serviço de domicilio foi rapidamente
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ampliado com o treinamento especializado para as coletas de domicílio, seguindo as orientações e os cuidados
que se deve ter. E a imagem pesada, a gente está falando de tomografia e ressonância, essas sim tiveram sim
uma redução da procura temporária e a gente, tentando impulsionar o serviço de teleradiologia dos hospitais
e clinicas, para a gente poder ter algum tipo de compensação. Essas medidas que estão sendo tomadas dentro
da pergunta que você colocou.
GUSTAVO TISEO
Perfeito, muito obrigado pessoal.
OPERADORA
Com licença, a nossa próxima pergunta vem de Eugenia Cavalheiro, JP Morgan.
EUGÊNIA CAVALHEIRO
Bom dia pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam conseguindo me ouvir, eu tenho duas perguntas na
verdade, a primeira é em relação ao projeto do Enterprise. Então, queria saber se aqui tem mais algum ganho
para ser capturado que a gente ainda pode ver nos próximos trimestres. E a segunda é em relação as iniciativas
de eficiência de SG&A, queria entender um pouco melhor quais são as iniciativas que vocês estão
implementando, o que a gente pode esperar nessa frente nos próximos trimestres.
GUILHERME COLLARES
Bom dia Eugênia, é o Guilherme Colares falando, com relação ao Enterprise, a gente tem uma parte de ganhos
que a gente vai ter só com 100% da operação, que a gente espera começar a ter agora no início de abril, que
é realmente quando você tem todo o processo sendo feito via esteiras. Você tem redução de processos
manuais e você tem também ganhos de eficiência no tempo de entrega de resultados na melhoria de
processos perceptíveis ao cliente, como por exemplo, a inclusão de novos exames automaticamente,
consolidação de exames que vai acontecer após o 100%. Fazendo na mesma amostra mais tipos de exame,
então precisaria de menos amostras, isso é uma facilidade para o cliente e não deixa de ser uma redução de
custo de insumos e tubos gastos para a coleta dessas amostras. Então, a gente ainda vai ter muita coisa
percebida pelo cliente após a virada de 100%, principalmente os ganhos operacionais, os ganhos de níveis de
serviço perceptíveis ao cliente.
CAMILO DE LELIS
Oi Eugenia, é o Camilo que está falando, com relação aos projetos de eficiência de SG&A, nós continuamos
ainda com várias frentes buscando sempre ganhos e eficiência nas áreas de backoffice, principalmente. Então,
existem vários projetos em andamento, principalmente há hoje um projeto chamado BPM e nós estamos
incluindo toda nossa parte administrativa. Isso ainda vai gerar muitos ganhos e, a partir dos próximos meses,
em função obviamente dessa pandemia que está comentada, a gente ainda vai iniciar também outros projetos
de redução.
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EUGÊNIA CAVALEIRO
Entendi, ficou em claro, obrigado. Se eu poder fazer mais uma última pergunta, eu queria saber como vocês
estão vendo a competição no segmento de Lab-to-Lab por favor.
ALESSANDRO FERREIRA
Eugênia, é Alessandro falando, o cenário competitivo, vamos colocar assim, até antes do impacto no brasil da
pandemia de coronavirus, como a gente já vinha falando antes, ele estabilizou, nós tínhamos uma
estabilização desse cenário competitivo. Alguns concorrentes até reposicionando os preços para cima, fazendo
alguns reajustes, todos entendendo que tinha chegado em um determinado patamar de ticket, que as pessoas
precisariam agora reposicionar e ganhar margem nesse mercado. Nosso primeiro trimestre se mostrou com
bons resultados, o Fernando pode complementar depois que eu falar, a gente teve um crescimento
interessante do Lab-to-Lab no primeiro trimestre, mas com a questão do coronavirus, em relação ao cenário
competitivo é muito difícil da gente falar agora nesse momento. Os players se voltaram para implementação
do teste de coronavirus, não só por motivos de mercado, mas por motivos de ajudar mesmo. Lembrar que os
laboratórios do apoio, Eugênia, eles têm um papel fundamental na manutenção da saúde pública brasileira,
independente se é iniciativa pública ou privada. Muitas cidades no brasil, muitas das 500 cidades que nós
estamos atendendo, a única maneira deles fazerem teste do coronavirus em pacientes internados é através
de nós, através do Lab-to-Lab e tenho certeza que outros players do Lab-to-Lab tem essa mesma importância.
Então nesse momento é difícil a gente falar, alguns players continuam em ativos outros players diminuíram
bastante a atividade, até para manterem ferramentas para continuarem ativos no mercado. Nós temos aqui
ações comerciais que estão em paralelo com a questão do coronavirus: produtos novos para laboratórios
hospitalares, para laboratórios pequenos médios e grandes. A gente continua todas essas ações em paralelo
ao coronavirus que, tem uma outra dinâmica. Então só resumindo, que tanto no primeiro trimestre a gente
via uma certa estabilização, uma continuidade de estabilização, uma harmonização da concorrência, do
cenário competitivo, mas agora no meio da epidemia é muito difícil a gente analisar o posicionamento da
concorrência. Alguns se silenciara, e a gente continua com vários produtos, várias atividades comerciais.
Lembrando mais uma vez que as pessoas continuam adoecendo de várias outras coisas, como outras
arboviroses, como outras doenças virais, bacterianas, diabetes, hipertensão, câncer, as crianças continuam
precisando fazer teste do pezinho, continuam nascendo do mesmo jeito. Então essa amplitude de serviços
que o Pardini tem, desde a triagem neonatal até a área de genética do câncer, dá para a gente uma resiliência
para passar por essa fase. Fernando você poderia complementar a respeito da pergunta da Eugênia?
FERNANDO RAMOS
Lógico Alessandro, vamos lá. Eu acho que sua resposta já foi bem completa, no sentido de falar sobre o cenário
competitivo, realmente, como o Alessandro falou, a gente viu uma estabilidade no ambiente competitivo até
meados de março, que foi a fase pré-crise do coronavirus, vamos chamar assim. E o interessante falar é o
seguinte: que aquelas iniciativas que a gente comentou no Investor’s Day do ano passado, lembrando que a
gente tem 3 pilares estratégicos para o Lab-to-Lab nesse ano, que é oferecer a melhor experiência para o
cliente, nosso objetivo de aumentar muito nosso volume de exames nos próximos 5 anos e; buscar alternativas
de rentabilização. Elas estavam ‘on track’, inclusive o crescimento de volume que a gente vem observando,
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até o dia 15 de março, era bem impressionante e bem acelerado do que a gente via no 4º trimestre. É uma
pena que isso tenha sido impactado pela crise do coronavirus a partir do início da semana passada.
EUGÊNIA CAVALHEIRO
Entendi, muito obrigado pessoal.
CAMILO DE LELIS
Recebemos uma pergunta do Breno Gonçalves do Bradesco:
“Qual é o impacto que a companhia tem observado em sua receita, prazos de pagamentos de fornecedores e
formação com a pandemia COVID-19?”
Breno, como disse o Alessandro, o impacto que estamos observando na receita, ainda estamos no plano de
compilar essas mudanças que estão tendo em função de toda essa mudança, tanto no atendimento domiciliar,
quanto no atendimento em nossas unidades; e também estamos acompanhando diariamente todos os efeitos
trazidos nos nossos clientes do Lab-to-Lab.
Com relação a questões do pagamento de fornecedores, já estamos internamente com o grupo de trabalho
avaliando já os primeiros impactos que foram imediatos, realmente a redução do estoque, porque você tem
um impacto nas compras, porque se há uma queda de volume, automaticamente você tem um impacto
imediato nessas questões, principalmente insumos. Com relação aos prazos dos fornecedores, nós estamos
atualmente, organizando equipe de trabalho, e os principais fornecedores já estão contatados para verem as
negociações necessárias nos próximos dias.
OPERADORA
Com licença, lembrando que para fazer perguntar basta digitar “*1”.
Novamente para fazer perguntas basta digitar “*1”, por favor aguardem enquanto coletamos as novas
perguntas.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas, gostaria de passar a palavra ao Sr. Roberto
Santoro para considerações finais, por favor Sr. Roberto, pode prosseguir.
ROBERTO SANTORO
Senhores e Senhores, eu acho que é um momento importante, até antes do encerramento, de nós
entendermos um pouco mais sobre os testes de coronavirus que tem sido divulgado diversas metodologias,
possibilidades, acurácia. Eu queria só nesse momento, até para mostrar o papel do laboratório de medicina
diagnóstica, os papéis dos testes nessa grande pandemia que está nos acometendo, eu queria passar para o
Dr. Guilherme Collares, para ele falar um pouco qual as metodologias utilizadas, qual que é sensibilidade de
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algumas delas, enfim, pra dar um cenário, principalmente para caracterizar qual que é um ecossistema de um
laboratório para fazer determinados testes tão relevantes no controle da epidemia. Guilherme por favor.
GUILHERME COLLARES
Obrigado Roberto, falar um pouco de como nos preparamos para essa crise. Acho um papel importante de
laboratório, exatamente onde se definem os casos e ajuda na questão da própria epidemiologia da doença em
diversas regiões do país. A gente já está com teste funcionando desde antes do início dos casos, a gente fez
assim que começou a epidemia fora do brasil, a gente começou já com todo os desenvolvimentos, a gente
fazia testes em PCR em tempo real. Na verdade, é importante colocar para todos essa divergência que
acontece em diferentes testes tem na verdade diferentes utilidades, muito importante as pessoas
entenderem. Então, a gente tem testes sorológicos e os testes de detecção direta do vírus, então quando você
pega os testes de PCR, que são os que nós fazemos, eles detectam o material genético do vírus na amostra
respiratória, lavado nasal [inaudível]. Esses são os testes recomendados pela Organização Mundial da Saúde,
esses são os testes que são muito realizados nos Estados Unidos, porque realmente ele detecta a infecção
vigente na pessoa. Aquela pessoa que tem infecção naquele momento, tem o vírus, você detecta o material
genético do vírus, e esses testes são testes mais trabalhosos de realizar, então eles têm uma dificuldade de
capacidade produtiva. Produzir testes aos milhares é mais difícil, tem que estruturar uma capacidade
produtiva, uma estrutura de produção que a gente vem aumentando ao longo do tempo. Hoje a gente já está
conseguindo fazer, que é um valor alto, mil testes por dia, e estamos estruturando a área para fazer 3 mil
testes por dia e buscando alternativas para você conseguir uma quantidade ainda maior de testes, porque a
demanda é maior do que isso e, ao mesmo tempo, aparece outros tipos de teste que são os testes, que estão
aparecendo no mercado, que são os testes sorológicos, que vem as pessoas falando dos testes rápidos, que
se faz em 15 minutos e tudo. Esses testes na verdade detectam uma resposta do organismo a infecção, ou
seja, você produz anticorpo contra o vírus, o teste é feito no sangue para ver se a pessoa possui anticorpos
contra o vírus. E esses testes tem uma limitação que é muitas vezes no início dos sintomas e a pessoa ainda
não tem anticorpo. Esses testes podem dar resultados falsos negativos no início da infecção, então esse é um
dos problemas, que você dá uma falsa sensação de segurança para a pessoa, você tem um resultado negativo
sendo que possivelmente pode ter infecção. Contanto que se pegue a bula desses testes, valide esses testes.
Você vê que alguns começam a dar positivo depois de 5 dias de sintomas, alguns a partir de 7 a 10 dias de que
começou a doença, sendo que os sintomas começam a acontecer com 5 dias. Então nos casos desses testes
rápidos há um risco grande.
É importante as pessoas terem a consciência desses testes sorológicos, que pode haver uma baixa
sensibilidade, que é exatamente pessoas com infecções iniciais ainda não tem o teste positivo e dá uma falsa
sensação de segurança. Por outro lado, para a questão epidemiológica, pode ser interessante, você pode
testar grandes populações com um teste mais fácil de fazer, mais rápido, pode ser feito por qualquer
laboratório, não precisa do grau de especialização que a gente tem para poder fazer o teste do PCR. Então
para [inaudível] epidemiológica, você precisa saber o tamanho, a quantidade de acometidos prévios,
principalmente em uma fase mais posterior a esse surto, quando você tiver mais pessoas acometidas, isso
pode ser uma ferramenta interessante ou, até mesmo, para as pessoas poderem voltar para o trabalho,
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principalmente, isso tem sido recomendado pelos médicos de fazerem depois de 2 a 4 semanas que eles
tiverem sintomas e tudo, para que se possa voltar para a produção.
Então, o Roberto pediu para dar um pouco dessa explicação, porque realmente há uma confusão dos tipos de
teste colocados no mercado, com a importação de milhares de testes rápidos. Então acho que individualmente
para o paciente, o que é recomendado para fazer diagnósticos, principalmente diagnóstico com poucos dias
de sintoma, é o teste de biomolecular, que são os PCRs, alguns falam RT-PCR, PCR reverso, isso tudo cai nessa
faixa de detecção do material genético do vírus. Já esses testes rápidos sorológicos tem uma sensibilidade
mais baixa, podem ter no início uma detecção de resultados ainda negativos, e isso pode ser um problema
para aquele paciente específico, mas por uma questão epidemiológica pode ter uma importância muito
grande. Roberto se quiser complementar alguma coisa fica à vontade.
ROBERTO SANTORO
Bom, é importante essa diferenciação de metodologias enfim, sensibilidade, e também importante que o valor
do teste diagnóstico dentro de um contexto. Se você tiver um diagnóstico acurado mais rápido possível, você
consegue muitas vezes o custo evitado e outras contingências, como é o caso de você conseguir um
diagnóstico precoce, isolar a pessoa, evitar novas contaminações pode evitar até uma internação numa UTI
que em um momento de dimensionamento emocional, dimensionamento de custo de saúde, pode ser uma
alternativa muito desproporcional entre um valor de teste bem feito versus uma internação hospitalar, é mais
para fortalecer o papel de todos os laboratórios envolvidos.
Importante também que a medicina laboratorial no brasil se desenvolveu muito ao longo dos últimos anos, se
preparando para testes complexos, não é um teste simples, o PCR, como o Guilherme citou, há uma
complexidade na sua realização, para você validar novos testes, há uma necessidade de rever também nas
companhias, e isso sim é o papel da medicina diagnóstica em todo esse cenário grave e a nossa contribuição
para todo o sistema.
GUILHERME COLLARES
Se eu puder completar só mais um ponto, é o Guilherme Collares falando. A gente está acompanhando todas
as metodologias que vão aparecendo, a cada hora aparece outras metodologias, vendo as aplicações,
validando várias delas, então um trabalho de P&D grande que a gente está fazendo. A gente espera que
possamos sempre estar acompanhando a evolução dos testes para o COVID-19 e trazer mais notícias,
melhorias e processos. Que a gente consiga mais ainda aumentar a capacidade de produção com testes
aplicáveis para o diagnóstico das pessoas e também fornecendo testes para outras utilidades, desde que sejam
aplicados na indicação correta, como os próprios sorológicos que a gente também está avaliando e validando
para que eles possam ser utilizados dentro da utilidade deles propriamente. Obrigado.
ROBERTO SANTORO
Muito obrigado Dr. Guilherme pelas explicações, e gostaria nesse momento de encerrar a nossa conferencia
e lembrar que a nossa área de relações com investidores está sempre disponível para esclarecimentos,
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perguntas e respostas. Enfim, gostaria realmente de desejar a todas uma boa sorte com relação a essa
pandemia, que todos sigam as todas as medidas de prevenção e as autoridades sanitárias para que todos
possam sair muito bem, que o brasil consiga sair dessa grande crise, dessa grande pandemia. E muito
importante confiar no papel dos laboratórios, enfim, da medicina laboratorial do Brasil, em todos eles. Muito
obrigado a todos vocês.
OPERADORA
A audioconferencia do Hermes Pardini está encerrada, agradecemos a participação de todos, tenham um bom
dia e obrigado por usar a Chorus Call.
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