RESULTADOS 3T17
Teleconferência de Resultados
14 de novembro 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 referentes ao terceiro trimestre de 2017. Estão presentes hoje o Sr.
Roberto Santoro, Diretor Presidente, o Sr. Camilo de Lelis, Diretor Executivo Administrativo Financeiro e o Sr.
Fernando Ramos, Diretor de Relações com Investidores.
Informamos que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa e
em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso
algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de
um operador digitando *0.
O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente pela Internet no endereço
www.hermespardini.com.br/ri. Neste endereço, pode ser encontrada a respectiva apresentação para download,
que pode ser acessada na 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.

ROBERTO SANTORO:
Obrigado. Bom dia senhoras e senhores, sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do terceiro trimestre
de 2017 do Grupo Hermes Pardini. Eu, Camilo e Fernando faremos a apresentação com base no material disponível
em nosso site de Relações com Investidores e depois vamos abrir para perguntas e respostas. Para a sessão de
perguntas e respostas, nossos outros diretores também estão aqui presentes e poderão fornecer maiores detalhes
sobre demais assuntos e questionamentos mais específicos. Temos hoje aqui conosco a Adriana Linhares, Diretora
Executiva de Negócios, o Alessandro Ferreira, Diretor Vice‐Presidente Comercial e de Marketing e o nosso Diretor
de Operações, Guilherme Collares.
Gostaria de começar nossa apresentação falando dos principais destaques operacionais do terceiro trimestre de
2017.
Na página 2 do material, começamos falando das duas aquisições que anunciamos nos últimos dias. Em primeiro
lugar, no início de outubro assinamos os documentos referentes à compra de 100% do capital da Ecoar, que é uma
marca tradicional de centro de diagnóstico por imagem na cidade de Belo Horizonte e região metropolitana, com
quase 30 anos de história. A Ecoar construiu uma forte reputação por conta da especialização em exames de
imagem, tais como Ressonância, Tomografia, Ecocardiografia, Duplex Scan Vascular, Ultrassonografia e outros
exames relacionados às especialidades de medicina nuclear, métodos gráficos e cardiologia, também dado o foco
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da companhia nessas áreas. A Ecoar possui 3 (três) unidades e receita bruta acumulada, no exercício encerrado em
31 de dezembro de 2016, de aproximadamente R$ 22,6 milhões.
Em segundo lugar, ontem assinamos os documentos referentes à compra de 100% do capital do Laboratório
Humberto Abrão, que é um centro de referência para exames de análises clínicas e de alta reputação para clientes
do segmento Premium aqui em Belo Horizonte. É uma empresa com 40 anos de história.
O racional estratégico por trás de ambas as aquisições é reforçar nossa posição em Belo Horizonte, por meio de
expansão de portfolio de especialidades e segmentos de clientes. No caso da Ecoar, a aquisição vai permitir que o
Hermes Pardini reforce seu corpo clínico de imagem especializado e consolidar ainda mais sua posição em exames
de alta complexidade na área de imagem, além de abrir espaço para expandir nosso foco na especialização em
áreas complementares como, por exemplo, cardiologia, oncologia, urologia e, principalmente, músculo
esquelético. Já no caso do Laboratório Humberto Abrão, essa aquisição permitirá o atendimento a clientes do
segmento Premium complementares de Belo Horizonte, ou seja, um público que tem atualmente um perfil de
fontes pagadoras diferente da que temos em todo o grupo. Além disso, a aquisição permitirá também expandir o
portfolio de exames especializados a este público Premium, que passará a ter acesso a testes relacionados também
a oncogenética, medicina personalizada, nutrigenômica, dentre outros.
Seguindo agora para o Projeto Enterprise 2018, concluímos no mês de outubro a etapa de RFP (Request for
Proposal), com o recebimento dos projetos técnicos e propostas comerciais. Vale lembrar que o nosso projeto de
2018 tem o objetivo de criar um novo patamar de modelo produtivo de análises clínicas e de alta especialização e
automação. É um modelo inovador com grande capacidade de expansão, nível de automação, velocidade da
entrega dos resultados, consolidação de tubos enfim, alta velocidade, vai resultar em um maior nível de serviço
prestado a todos os nossos clientes, principalmente no segmento Lab-to-Lab, dado o desafio logístico e as grandes
distâncias. Nossa expectativa é concluir as negociações comerciais e definir o rol de fornecedores até o final deste
ano e que os resultados do projeto tragam ganhos para os nossos clientes, principalmente além da eficiência em
custo, a partir de 2019.
Outro ponto que merece destaque é que no mês de agosto observamos novamente o recorde mensal de exames
processados. Foram quase 8 milhões de testes processados. Esse número engloba tanto os testes captados no
segmento Lab-to-Lab quanto no Patient Service Centers. O recorde anterior havia sido atingido no mês de maio
deste ano, com 7,3 milhões de testes.
Avançando agora para o slide 3, importante citar que nas últimas semanas o Grupo Pardini recebeu dois
destaques. O primeiro deles, fomos classificados entre as três melhores empresas para o consumidor na categoria
Saúde, Laboratório e Imagem de acordo com o Prêmio Época Reclame Aqui, que é um prêmio relacionado às
melhores empresas para o consumidor. Isso reflete a constante preocupação nossa, de todo o nosso grupo, em
oferecer aos clientes a melhor experiência e atendimento em nossas unidades. Além disso, em segundo lugar, o
segundo ponto foi que no anuário Ranking Valor 1.000 ficamos entre as 10 maiores empresas do Brasil no
segmento serviços médicos, refletindo assim a nossa forte expansão que o Grupo Pardini vem observando nesses
últimos anos.
Também podemos ver que a marca Pardini encerrou o mês de setembro de 2017 com indicador NPS (Net
Promoter Score) de 74. Lembrar que é um indicador que avalia o nível de serviço oferecido aos clientes que
envolve não só o nível de hospitalidade desses clientes e a satisfação desses clientes. Especificamente em São
Paulo, temos observado uma forte evolução nesse indicador nos últimos meses, refletindo diversas iniciativas de
melhorias de processo e a maturação do novo sistema de atendimento implementado há alguns meses nessa
praça.
Também gostaria de destacar a inauguração da primeira clínica Pra Você em Belo Horizonte, que é uma nova
iniciativa de negócios em que ofereceremos soluções de saúde para clientes principalmente das classes C e D,
principalmente aqueles que não têm acesso a planos de saúde. Nessas clínicas, vamos oferecer consultas médicas
em diversas especialidades, como por exemplo clínica médica, oftalmologia, ortopedia, cardiologia e dermatologia,
entre outros. Além disso, os clientes também poderão realizar exames de análises clínicas e imagem, com a
referência de todo o grupo, mais aplicação de vacinas.
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Por fim, gostaria de ressaltar que no segundo trimestre incluímos 5 novos exames de alta complexidade em nosso
portfolio, como resultado da área de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento). Desta forma, reforçamos o nosso
diferencial competitivo no segmento Lab-to-Lab, que demanda renovação constante do portfolio. Adicionalmente,
internalizamos a produção de mais de nove tipos de exames que até então vinham sendo realizados por
fornecedores fora do Brasil.
Agora, continuando, gostaria de passar a palavra ao nosso Diretor Administrativo Financeiro, Camilo de Lelis, que
vai nos falar dos destaques financeiros. Por favor, Camilo.

CAMILO LELIS:
Obrigado Roberto e bom dia a todos.
Novamente eu gostaria de mostrar para todos os destaques financeiros e que voltamos a registrar excelentes
indicadores e resultados financeiros, como podemos observar agora na página de número 4.
Na receita bruta do trimestre registramos R$ 316 milhões, crescimento de 24,5% em relação ao mesmo trimestre
do ano anterior. Temos trabalhado pesadamente no controle de glosas e PDD, onde o Pardini se destaca com um
projeto novo de auditoria de receita onde temos um processo de controle de glosas online com os principais
clientes. Também pudemos registrar no Same Labs Sales um crescimento de 12,4% no segmento Lab-to-Lab.
A nossa receita líquida no trimestre registrou R$ 290,5 milhões, com crescimento em torno de 24%. Também o
nosso EBITDA nesse trimestre, ajustado, registrou R$ 69,5 milhões, uma evolução de 38,7% em relação ao EBITDA
do mesmo período do ano anterior. A margem EBITDA registrada tem alcançado o mesmo nível dos anos
anteriores de 23,9%, um crescimento de 258 bps.
O nosso lucro líquido do período registrou R$ 37,3 milhões, um crescimento de 15,4% em relação ao 3T16.
Todos esses indicadores vêm refletindo uma melhora no nosso ROIC, que está em torno de 32,1%. Também
gostaria de fazer uma atualização do nosso processo de incorporação. Já estamos em fase final de incorporação da
empresa que adquirimos no Rio de Janeiro e também da unidade Pardini em São Paulo. Essas incorporações foram
aprovadas na última AGE (Assembleia Geral Extraordinária) e agora no mês de dezembro nós vamos iniciar a
incorporação da última empresa do grupo que é o grupo da Diagnóstika de São Paulo. Também no último
Conselho de Administração, que foi realizado ontem, foi aprovado um plano de recompra de ações. Obviamente
esse plano visa a um novo plano de remuneração de ações do Grupo Pardini, que será deliberado na nova reunião
do dia primeiro de dezembro.
Agora, gostaria de passar a palavra ao Fernando Ramos, nosso Diretor de RI.

FERNANDO RAMOS:
Obrigado Camilo e bom dia a todos.
O gráfico na página 5 do documento mostra que a receita bruta consolidada alcançou R$ 316,6 milhões no
trimestre, o que representa um crescimento de 24,5% na comparação com o mesmo período do ano passado.
Mesmo num cenário macroeconômico ainda desafiador, apresentamos fortes taxas de crescimento em ambos os
segmentos. O Lab-to-Lab manteve o ritmo de expansão observado nos trimestres anteriores e cresceu 14,1% no
trimestre e 16,7% no acumulado de nove meses. O segmento PSC cresceu ainda mais: 39,4% no trimestre e 37,7%
no acumulado do ano.
A receita bruta do PSC, excluindo os efeitos do Guanabara, variou 4,3% no trimestre, o que sinaliza que a maior
parte do crescimento deste segmento veio realmente das operações do RJ, adquiridas no final de 2016. A
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aceleração em relação ao resultado que apresentamos no trimestre passado deve-se à expansão observada em
nossas operações de Minas Gerais e Goiás.
Avançando para o slide 6, podemos ver que o forte crescimento no segmento Lab-to-Lab está associado
principalmente a dois indicadores operacionais. Primeiro, conseguimos aumentar a quantidade de clientes. No
terceiro trimestre tivemos 5.175 clientes que geraram receita, o que representa um crescimento de 7,3% em
relação ao mesmo período de 2016. Foram 85 clientes geradores de receita a mais do que no trimestre anterior, o
que reflete o bom desempenho do nosso time comercial na expansão de nossa base de clientes tanto em rotas
existentes quanto por meio da abertura de novas rotas comerciais. Em segundo lugar, conseguimos expandir a
receita média por cliente em 6,3% como resultado do ganho de share of wallet, aumento da terceirização por
parte dos clientes e também da demanda por exames de maior complexidade.
O gráfico da página 7 nos mostra que a receita bruta do segmento PSC avançou 39,4% no terceiro trimestre, em
comparação com o mesmo período de 2016. Nossa operação de Minas Gerais voltou a apresentar crescimento,
com Same Store Sales superior a 7,7%, mesmo com o cenário de retração de mercado.
Em Goiás, o reconhecimento da marca Padrão nos ajudou a apresentar Same Store Sales superior a 8% no
trimestre, o melhor indicador dentre as nossas operações.
A operação de São Paulo apresentou queda na receita bruta, principalmente por conta do menor volume de
exames de imagem no período. Esse resultado foi influenciado pela retração do mercado local associada a
mudança da marca Digimagem para Hermes Pardini e mudanças estruturais no sistema de atendimento.
Acreditamos que a recente melhora no indicador NPS como falado há pouco pelo Roberto é um passo importante
para a estabilização e posterior melhora nos resultados desta operação.
Por fim, o gráfico deixa claro que a maior parte do crescimento no PSC pode ser atribuído à aquisição do Centro de
Medicina Nuclear da Guanabara, no Rio de Janeiro, que aconteceu ao final do ano passado e já representa mais de
25% da receita bruta deste segmento. Na página 8, mostramos dois indicadores operacionais que foram
diretamente beneficiados pela compra do Guanabara. Primeiro, a receita bruta por m² cresceu 24,1% no trimestre.
E em segundo lugar, a receita bruta por loja cresceu 35,5% no trimestre, em relação com o mesmo período do ano
passado.
Indo para a próxima página, podemos notar que as glosas cresceram um pouco como percentual da receita bruta,
o que já era esperado por conta da maior importância do segmento PSC, que neste último ano ganhou bastante
representatividade na composição da receita total. Como pode ser visto no gráfico da direita, no terceiro trimestre
o segmento PSC foi responsável por 44,3% da receita líquida total, o que representa um incremento de
aproximadamente 530 bps na comparação com o mesmo período de 2016. Com isso, as deduções da receita bruta
cresceram um pouco, fechando o trimestre em 8,2% da receita bruta.
No slide 10, as principais variações do custo dos serviços prestados em comparação com os números do ano
anterior ocorreram por conta do aumento do volume de exames em ambos os segmentos de atuação e também
da aquisição do laboratório Guanabara.
Os custos com pessoal passaram de 20,4% da receita líquida no terceiro trimestre de 2016 para 21,7% agora por
conta de dissídios coletivos e contratação de pessoal para atender o crescimento no volume de exames. Além
disso, o mix de receita do Guanabara, com maior participação de exames de imagem, também contribuiu para o
aumento dos gastos com pessoal como percentual da receita líquida. Já os custos com materiais apresentaram
melhoria, passando de 24,9% da receita líquida no terceiro trimestre de 2016 para 23,1% no último trimestre. Isso
é resultado do maior mix de imagem na composição da receita e dos esforços nas negociações com fornecedores.
Aqui, vale destacar que estamos fazendo um esforço interno para reduzir custos junto aos principais fornecedores,
em complemento ao Projeto Enterprise 2018.
As demais linhas de custo permaneceram relativamente estáveis no período.
Notem que nesse trimestre incluímos a abertura dos custos relativos a alugueis de imóveis, em resposta às
solicitações que temos recebido nos últimos meses por diversos investidores. Vocês podem encontrar inclusive o
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histórico dessa linha de custos na planilha de dados do terceiro trimestre que foi disponibilizada ontem à noite em
nosso site de Relações com Investidores, na seção Central de Downloads.
No comparativo com o mesmo trimestre do ano anterior, os custos totais aumentaram em proporção inferior à
receita líquida. Como podemos ver na página 11, isso permitiu que a margem bruta consolidada apresentasse
expansão de 56 bps, encerrando o terceiro trimestre em 34,6% da receita líquida. Em relação ao segundo trimestre
de 2017, a expansão foi ainda mais significativa.
Nos últimos trimestres, temos destacado que o segmento PSC possui alto grau de alavancagem operacional, uma
vez que parcela significativa dos custos pode ser classificada como “fixo”. No terceiro trimestre pudemos verificar
significativa melhoria na margem bruta de nossas operações de Minas Gerais e Goiás, como resultado do
crescimento no volume de exames destas regiões. Consequentemente, a margem bruta consolidada deste
segmento encerrou o trimestre em 28,1%, expansão de 337 bps em relação ao mesmo período de 2016.
Avançando para o slide 12, temos a abertura das despesas operacionais que apresentaram aumento de R$ 4,6
milhões na comparação com o ano anterior.
Com relação as despesas com vendas, a redução nominal de R$ 1,3 milhão foi observada pois este ano não
tivemos a repetição de despesas não recorrentes que aconteceram em 2016. Em primeiro lugar, em 2016 tivemos
gastos da ordem de R$ 800 mil com publicidade e propaganda para divulgação da migração da marca Digimagem
para Hermes Pardini, o que não se repetiu em 2017. Além disso, em 2016 tivemos o reconhecimento de R$ 2,8
milhões para Provisão para Devedores Duvidosos, sobretudo na praça de Goiás, que não se repetiram no terceiro
trimestre de 2017.
Com isso, podemos observar significativa diluição nas despesas com vendas neste trimestre, que passaram a
representar 6,8% da receita líquida, ante 9,0% no mesmo período do ano passado.
No caso das Despesas Gerais e Administrativas, o aumento nominal na ordem de R$ 4,3 milhões é resultado
basicamente da incorporação dos gastos realizados no laboratório Guanabara e aumentos de despesas com
Pessoal por conta de dissídios coletivos, contratação de pessoal para atender o crescimento da operação,
pagamento de PLR e incremento do programa de PCD de forma a atender à legislação vigente.
Mesmo com o crescimento das despesas operacionais, no slide 13 podemos ver que o EBITDA ajustado totalizou
R$ 69,5 milhões no terceiro trimestre, representando evolução de 38,7% quando comparado ao mesmo período
do ano anterior. A margem EBITDA ajustada apresentou forte evolução de 258 bps, chegando a 23,9% nesse
último trimestre. A expansão nesse indicador está relacionada à melhora na margem operacional de ambos os
segmentos, principalmente do PSC, e à diluição das despesas operacionais.
O slide 14 traz um resumo do resultado financeiro, que encerrou o trimestre com valor negativo em R$ 2,2
milhões. Esse valor foi influenciado tanto pela queda na receita financeira, refletindo a redução da taxa SELIC no
período e também reflete o aumento nas despesas financeiras, por conta da captação das debentures no valor de
R$ 210 milhões que aconteceu em março deste ano.
Fechamos o terceiro trimestre com dívida líquida de R$ 51,5 milhões. Entendemos que esse é um grau de
alavancagem extremamente saudável, dado que o indicador Dívida Líquida / EBITDA LTM ficou em apenas 0,2x.
Nos últimos trimestres, vínhamos trabalhando com uma posição de caixa líquido. A mudança de perfil em relação
aos trimestres anteriores deve-se, principalmente, ao pagamento de dividendos no mês de maio de 2017 no valor
de quase R$ 160 milhões. Para os próximos trimestres, nossa intenção é manter posição de dívida líquida,
logicamente num grau saudável de alavancagem, com o objetivo de reduzir o custo médio ponderado de capital e
otimizar a estrutura de capital.
Avançando agora para o slide 15, podemos ver que o Lucro Líquido encerrou o terceiro trimestre em R$ 37,3
milhões, aumento de 15,4% na comparação com o mesmo período do ano passado.

5

RESULTADOS 3T17
A margem líquida caiu para 12,8%, contra 13,8% no terceiro trimestre de 2016, sobretudo por conta da mudança
no perfil de alavancagem da companhia.
Na página 16, mostramos que os investimentos em ativos imobilizados no terceiro trimestre ficaram concentrados
no que classificamos como CAPEX de manutenção. Isso inclui os gastos envolvidos na reforma de unidades no Rio
de Janeiro, com o objetivo de melhorar as instalações de nossas lojas e ajustar o modelo de atendimento, e
também benfeitorias em unidades de Belo Horizonte, São Paulo e Goiás. Além disso, tivemos investimentos em
Tecnologia da Informação, principalmente relacionados à revitalização da infraestrutura e renovação de licenças.
Por fim, como resultado de um alto índice de lucratividade e de uma estrutura de capital extremamente saudável,
o ROIC dos últimos doze meses sem ágio fechou o terceiro trimestre em 32,1%, um dos maiores indicadores no
nosso setor de atuação.
Agora, gostaríamos de passar para a sessão de perguntas e respostas.

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

THIAGO MACRUZ
Oi pessoal, bom dia! A minha pergunta é com relação a operação em SP. Esta operação tem destoado um pouco
do resto da companhia em termos de performance, eu queria entender de vocês qual é o plano de fato para essa
operação. O que dá para fazer para de repente encontrarmos um caminho um pouco mais positivo na operação de
São Paulo. Se de repente faria sentido uma outra aquisição, de uma marca mais forte, sei que vocês mudaram a
marca recentemente. Isto é uma coisa que tem chamado um pouco a nossa atenção e eu queria entender um
pouco melhor como vocês estão vendo isso. Essa é a minha pergunta pessoal, obrigado!

ROBERTO SANTORO
Thiago, é o Roberto, tudo bem?

THIAGO MACRUZ
Olá Dr. Roberto, bom dia!

ROBERTO SANTORO
Com relação a operação de São Paulo nós temos uma empresa de imagem, que tem um custo fixo inserido
principalmente pelo número de ressonâncias instaladas, PET-CT e houve realmente uma retração de mercado e
uma queda de volume nesses três principais procedimentos - ressonância, tomografia e cintilografia - que são os
principais procedimentos que realmente faturam e dão o resultado da companhia. É uma empresa que está
próxima ao break-even de resultados, mas que dentro de um volume maior fazia bons resultados, boas margens.
A primeira ação nossa é um novo modelo de atenção em São Paulo, que é a inauguração da nova unidade em
dezembro agora de 2017, a unidade Morumbi, que é o modelo Pardini propriamente dito, que é uma unidade em
torno de 1.500m² focado em análises clínicas. É uma unidade mais leve, de custo fixo menor, custo de aluguel
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menor, com alta capacidade de atendimento de análises clínicas e a imagem como complementar, como
backoffice, principalmente na área de saúde da mulher. Então esse modelo, que vai ser inaugurado, é um modelo
dentro das nossas métricas e a nossa concepção de atuação em São Paulo que vai prevalecer com o tempo nas
nossas unidades.
Com relação ao todo legado que foi a compra da Digimagem, a troca de marca, troca de sistema, os esforços foram
grandes, justamente na eficiência, na otimização do custo fixo, principalmente nos contratos de manutenção com
os equipamentos, com as empresas de equipamentos de imagem, mas a nossa atuação comercial tem sido muito
intensa para fazer novos convênios, ampliar o nosso portfolio de convênios para permitir maior número desses
três principais procedimentos citados para que a gente consiga saturar esse legado e produzir resultados positivos
como nós tínhamos no momento de uma receita maior nessa praça. E aos poucos a gente vai migrando para um
modelo de expansão, pelo menos uma unidade ao ano, esse modelo que vai ser aberto agora no Morumbi que vai
representar realmente um modelo que nós acreditamos mais e que pode fazer uma reversão de resultados.
É um mercado muito competitivo, a nossa marca está sendo introduzida organicamente, é a nossa única mudança
de marca, o restante permanece a estratégia multimarca, multissegmento e tem a troca de sistemas, tem toda a
nossa tropicalização do mercado dessa empresa para o jeito Pardini de atender, então isso leva algum tempo e nós
acreditamos que um novo modelo sendo prevalente nos próximos anos ele vai nos trazer resultados mais
favoráveis.
O legado a gente tem todo um trabalho de saturá-lo e melhor relacionamento com as operadoras locais,
seguradoras e todas elas que possam ter um melhor custo benefício com o nosso grupo.

THIAGO MACRUZ
Perfeito Roberto, obrigado pela resposta. Se eu puder, desculpa, fazer só mais uma pergunta, vocês estão em
época de repente de fazer o orçamento do ano que vem e a gente tem percebido que a inflação parece estar sob
controle, pelo menos pelos próximos 15, 16 meses, isso para vocês, talvez no segmento de vocês de diagnóstica,
seja uma notícia muito boa, não é? Realmente o preço todo o ano é um período de bastante desafio. Eu queria
entender se vocês concordam com essa minha visão, se já está talvez implícito na expectativa de vocês para o ano
que vem um cenário um pouco mais benigno de margem. É alguma coisa que faz sentido imaginar, deve estar na
expectativa de vocês para o orçamento ou é um pouco cedo para discutirmos esse assunto? Acho que é a minha
última pergunta. Obrigado pessoal!

ROBERTO SANTORO
Olha Thiago, realmente é uma projeção que é muito complexa mas na nossa perspectiva é que o cenário ele tende
a melhorar principalmente no segundo semestre do próximo ano e nós já observamos pelo menos nesse último
trimestre algum sinal de recuperação no número de atendimentos principalmente no PSC, no segmento de porta,
ou seja no segmento que reflete o número de vidas que estão cobertas pela saúde privada, que tem relação com
emprego direto e com o benefício que as empresas dão aos funcionários. O que a gente sente é que isso mais ou
menos parou de cair, a gente está numa fase talvez ai mais flat, de pouco crescimento, mas na nossa expectativa é
que dado os nossos investimentos, dado o nosso custo fixo inserido nas principais praças, principalmente Belo
Horizonte, Goiânia e São Paulo, dada a nossa capacidade instalada e uma rampa menos veloz em virtude da crise
eu acredito em incremento de margens dentro de uma projeção orçamentária no próximo ano.
Só complementando aqui o Fernando.

FERNANDO RAMOS
Macruz, é o Fernando falando, complementando o que o Roberto comentou, é importante lembrar que o PSC tem
uma alavancagem operacional muito forte, inclusive a gente conseguiu ver agora no terceiro trimestre já o
resultado dessa alavancagem operacional nas margens que a gente apresentou principalmente em Minas e Goiás.
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E quando a gente avalia as nossas operações em Minas, Goiás e São Paulo a gente teria espaço para aumentar o
volume de exames sem necessariamente fazer grandes investimentos na mesma proporção, ou seja, permitiria
que a companhia aproveitasse um eventual incremento no volume. Naturalmente isso beneficiaria o top line e o
bottom line e sem precisar fazer grandes investimentos.

THIAGO MACRUZ
Perfeito pessoal, perfeito. Muito obrigado pelas respostas!

OPERADORA
A senhora Olívia Petronina, do Banco JP Morgan, gostaria de fazer uma pergunta.

OLÍVIA PETRONINA
Oi, bom dia pessoal! Obrigado por pegar a minha pergunta. Eu queria continuar um pouco nesse ponto de margem
que vocês acabaram de abordar e falar um pouco das operações maduras. A gente falava de um grau de
alavancagem bem grande do lado do PSC, gostaria de entender se vocês acreditam que agora já devem estar num
patamar de margem mais normalizada nessas operações mais maduras e o quanto que a Guanabara deveria
contribuir com isso daqui pra frente, na margem de operação do PSC como um todo. Minha segunda pergunta é
um pouco para o lado de aquisição, a gente viu duas aquisições em BH queria saber se vocês têm um update de
aquisições em novas geografias. Obrigada!

ROBERTO SANTORO
Em relação à primeira pergunta, o Centro de Medicina Nuclear da Guanabara no Rio de Janeiro é uma empresa
com alta saturação de ocupação de exames de imagem, principalmente ressonância nuclear magnética, é a maior
ocupação que nós temos e ali o incremento vem na nossa capacidade de atendimento, na reformulação das
unidades, melhoria dos processos, maior eficiência na entrada do cliente, gestão do cliente, gestão de fila, que é
uma empresa que não tinha nenhum processo ali bem estruturado de atendimento e esse incremento ele vem
pela introdução de novas ressonâncias que a gente tem capacidade lá para incrementar, tem ressonância que já
está no limite de realização do número de testes/dia, número de exames/dia e tem uma parte principal que é o
nosso início das análises clínicas de uma forma estruturada, modelo Pardini. Nós abrimos um Núcleo TécnicoOperacional, um Núcleo Avançado integrado com o nosso NTO central, em Belo Horizonte, região metropolitana,
então aumentou o portfolio de exames, a nossa capacidade de atendimento, o sistema foi implementado tem
praticamente duas semanas, um sistema de atendimento para análises clínicas e para imagem, então tudo isso,
essa escala de análises clínicas mais o incremento de ressonância que estão com alta taxa de ocupação, então há
um caminho mais virtuoso de incremento de margens.
Em relação ao PSC como um todo, existe ainda, dada essa alavancagem operacional, muito espaço para saturação
ainda das nossas unidades que foram um movimento de grande expansão, principalmente em Goiânia e Belo
Horizonte e veio realmente a crise principalmente a partir de 2014, 2015 então elas têm uma capacidade de
receberem mais volume, mais receita, sem alterar custo fixo e apenas um incremento de custo variável. Então nós
acreditamos dada uma recuperação da economia, dado um maior volume, principalmente no segundo semestre
de 2018, acredito que esses incrementos serão mais significativos do que os apresentados. Eu não digo que seja já
uma margem normalizada, igual ao que foi citada, mas ainda há espaço para incremento dada a nossa
alavancagem operacional.
Em relação às aquisições, é importante citar que nesse mercado de Belo Horizonte nós compramos marcas
relacionadas ao segmento Premium, muito focadas na intimidade com o cliente, com alta intimidade com algumas
especialidades, como é o caso da própria Ecoar, uma empresa de imagem mas com muito foco na área de urologia,
músculo esquelético, empresa essencialmente de cardiologia, muito focada nisso, com empreendedor
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cardiologista, muito focado nessas áreas de atuação e mais um corpo clínico muito bem fundamentado, de alta
reputação que vem convergindo com a nossa estratégia de marcas, segmentos e alta especialização na área de
imagem. Já a outra aquisição em Belo Horizonte, foi a Humberto Abrão, Laboratório Humberto Abrão, que é uma
completude ainda de um segmento Premium com um novo portfolio de convênios e que tem crescido também
nesse mercado e é uma completude dada a nossa atuação aqui, multimercados, multimarcas. Em relação a novas
geografias, claro, sempre é um potencial para gente poder acompanhar, a empresa tem acompanhado, temos
olhado com muito cuidado as oportunidades, claro dentro de um modelo que seja razoável dentro das nossas
métricas e que represente um acréscimo importante, ou entrada em um novo mercado, ou realmente a
oportunidade de expansão em análises clínicas com uma empresa de imagem e até oportunidades no Lab-to-Lab,
como foi o caso anterior da Progenética, que compramos uma competência central em oncogenética, uma
empresa para atuar no Lab-to-Lab dada a nossa liderança e toda nossa infraestrutura e robustez de atuação.
Em relação a São Paulo, que foi uma outra pergunta, temos sempre olhado também oportunidades. Hoje o modelo
é um modelo da gente migrar para o modelo Pardini, mais leve, com todos os nossos atributos de atendimento,
que é o modelo Morumbi que vai ser inaugurado em dezembro, mas também a gente sempre tem olhado
oportunidades de macas que possam ser complementares e relevantes em ganhos de share e mais
representatividade para as operadoras de saúde e seguradoras locais.

OLÍVIA PETRONINA
Está ótimo, obrigada Roberto!

OPERADORA
O senhor Roberto Otero, do Bank of America, gostaria de fazer uma pergunta.

GUSTAVO
Oi, bom dia pessoal, na verdade é o Gustavo aqui. Tenho duas perguntas, a primeira em relação ao ágio que vocês
tinham em relação a incorporação, então nesse período já teve um tax rate um pouquinho abaixo dos 34%,
gostaria de entender como é que a gente pode esperar essa linha daqui para frente. A segunda, seguindo um
pouco da pergunta do M&A, gostaria saber de vocês aonde vocês veem um maior potencial de sinergia. Quais
linhas vocês acham que conseguem capturar. Obrigado.

CAMILO DE LELIS
Gustavo, aqui é o Camilo. Com relação ao ágio, nós temos registrado em 2017 uma taxa efetiva em torno de 28%.
A nossa expectativa para os próximos anos é que essa taxa esteja em torno de 27%. Isso é em função realmente do
ágio que estamos fazendo a incorporação das empresas.

FERNANDO RAMOS
Gustavo, é o Fernando falando. Com relação ao seu questionamento dos M&A’s que foram anunciados nos últimos
dias, em linha com que o Roberto comentou há pouco, a gente entende que existe uma grande sinergia nas duas
aquisições que foram realizadas. A principal sinergia vem na questão da receita. Quando a gente olha, por
exemplo, no Laboratório Humberto Abrão, a gente vai conseguir expandir o portfolio de testes que vão estar
disponíveis para os clientes daquele laboratório, principalmente em testes com alto grau de especialização e maior
nível de complexidade. E quando a gente pensa na aquisição da Ecoar, a gente vê um grande potencial de
incremento de receita porque vamos estar somando especialidades na área de medicina de imagem. Então isso vai
permitir que a gente tanto alavanque a marca Pardini ali dentro do portfolio de clientes da Ecoar quanto vice
versa. Logicamente a gente vai começar a trabalhar juntamente com os empreendedores e buscar oportunidades
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de ganho de eficiência em ambas as empresas, a gente acha que ainda é um pouco cedo para falar sobre esse
assunto, mas a gente acha que podem existir, sim, oportunidades de sinergia abaixo da linha de receita.

GUSTAVO
Perfeito, só um follow-up, não sei se ouvi direito, a taxa efetiva que vocês estão esperando é de 27%, é isso?
Desculpa!

CAMILO DE LELIS
Exatamente, 27%.

GUSTAVO
Está ótimo, gente, obrigado!

OPERADORA
O senhor Vinícius Ribeiro, do Bradesco BBI, gostaria de fazer uma pergunta.

VINÍCIUS RIBEIRO
Bom dia pessoal! Obrigado por pegar a minha pergunta, na verdade tenho duas. A primeira, o nível de glosas,
vocês até comentaram no release e na apresentação de vocês, só queria entender se é o nível que vocês acham
que é estruturalmente aceitável ou se vocês acham que tem potencial para cair mais esse nível de glosas e a minha
segunda pergunta é em relação ao Pra Você que vocês comentaram na apresentação, só se vocês poderem dar um
pouco mais de detalhe sobre o tamanho que vocês esperam que tenham essa iniciativa, qual seria o timing disso,
enfim, qualquer coisa que pode nos ajudar um pouquinho aqui. Obrigado!

CAMILO DE LELIS
Vinícius, é o Camilo falando aqui, bom dia! A nossa expectativa é que o nível de glosas ele reduza ainda mais em
relação a situação atual em comparação com os anos anteriores. Iniciamos um trabalho interno de controle de
glosas online com as operadoras e isso está nos trazendo bastante oportunidade e eficiência no controle de glosas.
A expectativa é que nos próximos meses e no próximo ano nós tenhamos uma redução em torno de 30% a 40%
das glosas. Vou passar para o Alessandro, ele vai falar sobre o Pra Você.

ALESSANDRO FERREIRA
Bom dia a todos! Só complementando também a respeito das glosas que o Camilo colocou, existe também um
grande avanço por parte das operadoras de saúde de fazer uma integração via sistemas de TI com os prestadores
de serviço. Quanto maior for essa integração, dos procedimentos e da autorização, melhor é para os prestadores
de serviço e com isso automaticamente a gente consegue por consequência ter uma redução das glosas. Em
relação ao Pra Você, ele começou como uma iniciativa junto a pequenas e médias empresas onde nós
prestávamos serviços para empresas que não ofereciam planos de saúde para seus colaboradores como benefício
e o Pardini se apresentou coma opção para exames e procedimentos mais acessíveis dentro de uma estratégia de
fidelização de cliente. Começamos como procedimentos de exames de análises clínicas e imagem, avançamos para
imunização, para vacinas e vimos uma grande oportunidade para oferecer um serviço mais completo envolvendo
clínica médica e alguns procedimentos médicos que possam ser feitos em nível ambulatorial. Então posicionamos
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o Pra Você como um centro de saúde que vai atender a população de um modo geral, principalmente a classe C e
D não cobertas por operadoras de saúde e a nossa entrada seria quase sempre via pequenas e médias empresas.
Estamos posicionando o Pra Você como opção de saúde, não apenas saúde do trabalhador, mas saúde de um
modo geral para os colaboradores de pequenas e médias empresas. Nós vamos fazer uma análise transversal
agora da primeira clínica que foi aberta aqui na região do barreiro em Belo Horizonte, vamos analisar as
especialidades médicas com maior demanda para gente ter ai uma estratégia ou uma possível estratégia de
expansão dessa modalidade para o próximo ano.

VINÍCIUS RIBEIRO
Perfeito, obrigado pela resposta. Só um follow-up se você me permitir. Vocês podem dar algum número ou
expectativa de CAPEX, alguma coisa assim, ou vocês acham que por enquanto é muito cedo para dar esse tipo de
informação?

ALESSANDRO FERREIRA
A gente ainda considera muito cedo para compartilhar esse tipo de informação. Assim que nós tivermos mais
informações consolidadas, que a gente possa compartilhar, vai ser feita através da área de RI ou nas nossas
próximas divulgações de resultado.

VINÍCIUS RIBEIRO
Perfeito, obrigado pela resposta.

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

ROBERTO SANTORO
Senhoras e senhores, gostaria de agradecer novamente a participação de todos na nossa teleconferência de
resultados e lembrar que nossa área de Relacionamento com Investidores está sempre disponível para esclarecer
dúvidas que não tenham sido discutidas aqui ou qualquer dúvida adicional das que foram discutidas. Também é
importante lembrar a todos que na próxima quarta-feira, dia 22 de novembro, realizaremos o primeiro Pardini
Investor’s Day, aqui em Belo Horizonte, aqui próximo ao aeroporto de Confins, no nosso auditório, justamente na
nossa área administrativa e área operacional, núcleo técnico-operacional, que é a nossa reunião pública anual com
os investidores e interessados. Teremos a apresentação de todos os diretores, então vai ser uma excelente
oportunidade para que vocês e o público em geral conheça um pouco mais afundo o nosso negócio, a estratégia
de produção centralizada e a dinâmica de ambos os segmentos de negócios, o PSC e o Lab-to-Lab. Essa visita é
uma visita importante dada a interface da logística, nível de produção, o NTO, o potencial de projeto Enterprise,
fica mais visual o entendimento do segmento Lab-to-Lab com essa visita presencial.
Maiores informações sobre o evento podem ser encontradas no nosso site de Relações com Investidores assim
como o link para a realização da inscrição.
Por fim gostaria de reforçar o nosso compromisso de continuar trabalhando para manter o nosso grupo entre as
empresas mais rentáveis e sólidas do mercado, honrando nossos compromissos corporativos, com ética,
responsabilidade e, acima de tudo, nosso rigor técnico de qualidade, reforçando sempre os pilares da nossa marca:
medicina, saúde e bem-estar.
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Muito obrigado.

OPERADORA
O conference call do Instituto Hermes Pardini está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um
bom dia.
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