Discurso Teleconferência 4T18
Teleconferência de Resultados
18 de março de 2018

OPERADOR:
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 2018. 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. Mauricio Leite, Gerente 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 sessão “central de resultados”.
Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa
teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e
financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria do Instituto Hermes Pardini, bem como em
informações atualmente disponíveis para a Companhia. Considerações futuras não são garantias de
desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto,
dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da
indústria e outros fatores operacionais, podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a
resultados que diferem, materialmente, daqueles expressos em tais considerações futuras.
Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Roberto Santoro, Diretor Presidente. Por favor, Sr. Roberto, pode
prosseguir.

ROBERTO SANTORO:
Bom dia senhoras e senhores, sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2018
do Grupo Hermes Pardini. Eu, juntamente com Camilo e Mauricio, farei a apresentação com base no material
disponível em nosso site de Relações com Investidores. Logo depois, vamos abrir a sessão de perguntas e
respostas, em que os demais diretores aqui presentes também irão participar, fornecendo maiores detalhes
sobre assuntos e questionamentos específicos. Temos hoje aqui conosco:






Adriana Linhares, nossa Diretora Executiva de Negócios;
Alessandro Ferreira, nosso Diretor Vice‐Presidente Comercial e de Marketing;
Guilherme Collares, nosso Diretor Executivo de Operações;
João Alvarenga, nosso Diretor de TI; e
Fernando Ramos, promovido recentemente como Diretor de Negócios Lab-to-Lab.
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Essa nova governança permite mais foco e dedicação ao nosso maior negócio da companhia.
Gostaria de começar a nossa apresentação falando dos destaques operacionais no quarto trimestre de 2018.
Na página 2 do nosso material, destacamos inicialmente que o Projeto Enterprise está evoluindo em linha
com o cronograma previsto pela área de Operações e que, neste momento, já temos aproximadamente 70%
do projeto concluído. No NTO, nosso Núcleo Técnico Operacional, finalizamos com sucesso a montagem da
primeira esteira, na qual já conectamos equipamentos e duas das quatro sorotecas automatizadas. Além disso,
concluímos a transição bem-sucedida dos exames de bioquímica, na área de doenças infecciosas, coagulação
e parte dos exames de hormônios para o novo formato de produção. Também finalizamos a implantação da
área de armazenagem do nosso principal fornecedor, permitindo que alguns insumos já sejam fornecidos no
formato just-in-time.
Em relação aos nossos Núcleos Técnicos Avançados, que chamamos de NTAs, que estão em Belo Horizonte,
Goiânia, São Paulo e Rio de Janeiro, até fevereiro de 2019 conseguimos finalizar com muito sucesso a transição
dos testes de bioquímica, hormônios e coagulação para o nosso modelo do Projeto Enterprise, com todas as
consequências de contratos comerciais e eficiência de insumos.
Lembramos que a partir da transição dos exames é que passamos a consumir os reagentes e demais insumos
necessários para a produção, dentro das novas condições comerciais negociadas no Projeto Enterprise.
Ainda na página 2, destacamos que continuamos aumentando o volume de produção de exames. Em outubro
atingimos um novo recorde de produção, com quase 9 milhões de exames processados. No quarto trimestre,
atingimos um total de quase 23 milhões de exames, um aumento de quase 12% quando comparamos com o
mesmo trimestre de 2017. Ao analisarmos o período de 12 meses de 2018 processamos 92,8 milhões de
exames, um aumento de quase 11% em relação a 2017.
Gostaria de destacar que este aumento de volume aconteceu tanto no Lab-to-Lab quanto no PSC, mesmo em
um cenário de crescimento de mercado menor que o histórico. Acreditamos que este crescimento reflete não
somente os efeitos das aquisições realizadas pela Companhia, mas também a expansão dos serviços de
análises clínicas no Rio de Janeiro e em São Paulo, que crescem acima do mercado, bem como os nossos
esforços para melhorar o nível de atendimento aos nossos clientes e a nossa diferenciação no setor de saúde.
Por fim, ainda na página 2, gostaria de destacar que 2018 foi um ano importante para o Hermes Pardini na
implementação e consolidação de iniciativas estratégicas de atendimento ao cliente do Lab-to-Lab. Em relação
ao Customer Service, área que foi criada, o objetivo é aprimorar a resolutividade das demandas, melhorando a
experiência e os pontos de contato dos nossos clientes Lab-to-Lab, ao mesmo tempo permitindo maior
dedicação da equipe comercial para a identificação de oportunidades relacionadas a novos produtos e serviços.
A área de Assessoria Comercial Digital, por sua vez, busca maior proximidade, rapidez e interação com nossos
clientes em todo o território nacional. Por fim, nosso portal MyPardini, concentra em um único local os serviços
de relacionamento digital com os nossos clientes Lab-to-Lab e já representa mais de 90% das demandas.
Indo para a página 3, o ano de 2018 também foi importante para a definição das Diretrizes Estratégias do Grupo
Pardini que estarão nos orientando para os próximos anos. Conforme mencionei durante o 2º Pardini’s Investor
Day, a partir de 2019 estaremos adicionando dois novos canais de venda, com muito potencial de crescimento,
além do Lab-to-Lab e do PSC. Primeiramente destaco a Medicina Personalizada, que será composta pelas
marcas DLE, Progenética, Diagnóstika e Biocod e também orientado para soluções como genômica, genética
humana, doenças raras, oncogenética, patologia molecular e a própria anatomia patológica especializada. O
outro canal de venda será a Toxicologia Pardini, onde já atuávamos no mercado ocupacional, com liderança
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nesse mercado, mas que a partir da aquisição das empresas Labfar e da Psychmedics Brasil, concluída em
fevereiro de 2019, ampliaremos a atuação em toxicologia forense, que vem crescendo de forma relevante nos
últimos anos.
Ainda na página 3, vale destacar que no 4T18 a nossa equipe de P&D concluiu mais um projeto de
internalização de exame. Significa que nós temos mais capacidade de entrega e velocidade em exames com
inovação. Além disso, também concluímos 3 novos projetos de desenvolvimento de software e 1 de melhoria
de processos, todos eles relacionados à melhoria do negócio e do contato com o cliente.
Por fim, ainda na página 3, gostaria de comunicar também que o NPS (Net Promoter Score) nas marcas
Hermes Pardini, tanto em Minas Gerais quanto em São Paulo, e marca Padrão, em Goiânia, continuam com
nível superior a 75. Destaco principalmente a evolução do NPS no Rio de Janeiro, que continua evoluindo e já
superou os 70 pontos no início de 2019. Isso mostra todas as nossas ações de hotelaria, hospitalidade e
revitalização das nossas marcas nesses mercados em crescimento.
Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Camilo Lelis, nosso CFO, que vai falar dos destaques financeiros.

CAMILO LELIS:
Obrigado Roberto e bom dia a todos.
Agora vou apresentar a vocês os principais destaques financeiros do Grupo Pardini do exercício de 2018.
No slide 4, a receita bruta consolidada atingiu R$317,5 milhões no quarto trimestre de 2018, um aumento de
quase 8% em relação ao mesmo período de 2017. No período de 12 meses de 2018, a receita bruta atingiu
R$1,3 milhão, um aumento de 7,2% em relação ao mesmo período de 2017.
A receita líquida consolidada totalizou R$295,0 milhões, um aumento de 8,4% em relação ao 4T17. No período
de 12 meses, a Receita Líquida aumentou 7,8%, atingindo R$1,2 bilhões.
Gostaria de destacar os excelentes resultados alcançados pela Companhia no controle das glosas ao longo de
2018. No 4T18 as glosas representaram 0,1% da Receita Bruta, uma queda de 96% quando comparado com
o mesmo período do ano anterior. No acumulado de 12 meses as glosas representaram apenas 0,4% da receita
bruta. Esse é um excelente resultado no histórico da companhia, melhor índice de glosas de todos os tempos.
O EBITDA ajustado no 4T18 ficou em R$52,5 milhões, 14,8% superior ao mesmo período de 2017. Gostaria
de ressaltar que o EBITDA ajustado reflete parte dos esforços da Companhia para melhorar a margem
operacional e o retorno aos nossos acionistas através dos Projetos de Eficiência Empresarial e Enterprise.
Em relação ao lucro líquido de 2018, no 4T, totalizou R$26,5 milhões, e R$123,4 milhões no total de 2018. As
principais variações são devidas, principalmente, ao nosso volume de aplicações financeiras e a redução da
taxa de juros. O volume de aplicações financeiras foi reduzido devido ao pagamento de nossas aquisições no
período. No período acumulado de 12 meses de 2018 o lucro líquido foi de R$123,4 milhões, 4,9% inferior ao
de 2017.
O JCP, o valor dos juros sobre capital próprio, correspondente ao quarto trimestre de 2018 foi de R$ 10,8
milhões. No acumulado de 2018, realizamos pagamento de JCP no montante bruto de R$ 38,2 milhões.
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Gostaria de informar que na última reunião do Conselho de Administração foi aprovada a proposta de
distribuição de dividendos no valor de R$20.151 milhões.
Indo para o slide 5, o ROIC sem ágio foi de 28,4% no quarto trimestre. Neste sentido, destaco que em dezembro
concluímos a 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no montante de R$210 milhões.
Através desta 2ª emissão conseguimos reduzir o custo médio do endividamento da Companhia e aumentar o
spread entre o ROIC e o custo da dívida após impostos.
A implementação das oportunidades identificadas no escopo do Projeto de Eficiência Empresarial, continuam
em andamento e até meados de janeiro de 2019 a economia anualizada já atingiu aproximadamente R$24,7
milhões.
Em relação ao Projeto Enterprise, no 4T18 tivemos a transição de outros grupos de exames tanto no NTO
quanto nos NTAs. Para estes grupos de exames, já podemos perceber a economia relacionada ao consumo
de reagentes e demais insumos. Conforme já informado pelo Dr. Roberto, a implementação do projeto está de
acordo com o cronograma previsto e esperamos a sua conclusão durante o 3T19.
Em relação às aquisições realizadas, em dezembro de 2018 obtivemos a aprovação do CADE e em fevereiro
de 2019 finalizamos a aquisição da Psychemedics Brasil, empresa com presença relevante na atividade de
exames toxicológicos de larga janela de detecção.
Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Mauricio Leite, nosso Gerente de Relações com Investidores, que
vai falar sobre os detalhes dos resultados financeiros.

MAURÍCIO LEITE:
Obrigado Camilo e bom dia a todos.
Na página 6 começamos falando da receita bruta consolidada, que alcançou R$317,5 milhões no trimestre.
Isso representa um crescimento de 7,8% na comparação com o mesmo período de 2017. Gostaria de destacar
que o aumento da receita bruta ocorreu tanto no Lab-to-Lab quanto no PSC, mesmo quando não consideramos
os efeitos das aquisições. Para o período de 12 meses encerramos o ano de 2018 com receita bruta 7,2%
superior à obtida em 2017.
Avançando para o slide 7, gostaria de destacar o aumento de 6,1% na receita bruta do Lab-to-Lab quando
comparamos com o mesmo período de 2017. Este aumento ocorreu não somente devido à incorporação da
receita do DLE e Labfar, mas também como resultado da continuidade da evolução do número de clientes
geradores de receita, que atingiu 5.557 no quarto trimestre de 2018, um aumento de 334 clientes quando
comparamos com o mesmo período de 2017. Este aumento reflete a abordagem comercial da companhia mais
focada nas necessidades dos nossos clientes e em ressaltar os atributos de diferenciação da nossa marca no
mercado.
No slide 8, podemos perceber uma aceleração no crescimento das atividades do PSC, com a receita bruta
aumentando 11,2% no trimestre e 10,4% no acumulado de 12 meses, quando comparados com os mesmos
períodos de 2017. Isso é resultado não somente das aquisições dos laboratórios Humberto Abrão e Ecoar, mas
também da continuidade na expansão dos serviços de análises clínicas no Rio de Janeiro e em São Paulo e
das ações que implementamos para melhorar a experiência do cliente dentro de nossas lojas. Em relação a
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este último ponto, ressalto que o indicador NPS em nossas regiões de atuação continua melhorando de forma
consistente, com destaque para o Rio de Janeiro, onde o NPS já superou os 70 pontos.
Em relação à receita bruta por loja, o aumento de 6,6% reflete principalmente a incorporação das receitas do
Humberto Abrão e Ecoar, adquiridas ao longo do quarto trimestre de 2017. Se excluirmos os efeitos da Ecoar,
do Humberto Abrão e das 7 lojas em fase de maturação, a receita bruta por loja apresentou aumento de 3,4%
no 4T18 quando comparado com o 4T17.
No slide 9, gostaria de destacar a redução das glosas, que representaram apenas 0,1% da receita bruta no
quarto trimestre, ante 1,2% no mesmo período de 2017. Esta melhoria reflete os controles que a Companhia
vem implementando desde o início do ano para reduzir as glosas. Ainda no slide 9, destaco que o aumento da
receita líquida entre os períodos ocorreu tanto no Lab-to-Lab quanto no PSC, conforme explicamos
anteriormente.
Indo para o slide 10, percebemos que o lucro bruto no quarto trimestre totalizou R$77,2 milhões, o que equivale
a uma margem bruta de 26,1%. A margem bruta do 4T18 reflete a redução do ticket médio observada
principalmente no 1T18, bem como o impacto de certos efeitos não recorrentes e não operacionais registrados
no 4T18, que comentaremos nos próximos slides.
Avançando para o slide 11, podemos notar que as despesas operacionais como percentual da receita líquida
apresentaram redução de 70 bps. É importante ressaltar que no 4T18 esse valor inclui efeitos não recorrentes
e não operacionais, tais como (i) serviços de consultoria e despesas rescisórias no escopo do Projeto de
Eficiência Operacional, (ii) despesas de assessoria em projetos de M&A, (iii) constituição de provisões
relacionadas a períodos anteriores, para empresas adquiridas, e (iv) baixa contábil de ativos no escopo do
Projeto Enterprise.
No slide 12 destaco que o EBITDA ajustado totalizou R$52,5 milhões no trimestre, um aumento de 14,8% em
relação ao mesmo período de 2017. A margem EBITDA ajustada no período foi de 17,8%, representando
aumento de 98 bps em relação ao mesmo período de 2017.
No slide 13, gostaria de destacar que, conforme já mencionado pelo Camilo, em dezembro de 2018 a
Companhia concluiu a sua 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no montante de
R$210 milhões. Sobre esta 2ª emissão de debêntures incidirão juros remuneratórios correspondentes a
107,55% do CDI, o que representa uma redução em relação à 1ª emissão, realizada em março de 2017.
Encerramos o quarto trimestre com dívida líquida de R$216,9 milhões, o que equivale a um grau de
alavancagem medido pelo indicador Dívida Líquida / EBITDA LTM de 1,0x. A redução da dívida líquida e do
grau de alavancagem refletem a geração de caixa operacional no período.
Indo para o slide 14, a redução na alíquota efetiva de imposto de renda e contribuição social reflete
principalmente os efeitos do pagamento de juros sobre capital próprio. Vale lembrar que a companhia passou
a fazer o pagamento de JCP a partir do quarto trimestre de 2017 e isso se tornou uma prática consistente desde
então.
Por fim, no slide 15, podemos observar que a 2ª emissão de debentures da Companhia permitiu a redução do
custo da dívida e o consequente aumento do spread entre o ROIC sem ágio e o custo da dívida para 24,2%,
refletindo a alta capacidade da Companhia em gerar valor para os seus acionistas de forma consistente.
Agora, podemos passar para a sessão de perguntas e respostas.
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Muito obrigado.

OPERADOR:
Obrigada! Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas.
Para fazer alguma pergunta, por favor, digitem *1.
Para retirar a pergunta da lista, digitem *2.
A nossa primeira pergunta vem de Thiago Macruz, do Itaú BBA. Pode prosseguir.

VINÍCIUS:
Bom dia, pessoal! Aqui na verdade é o Vinícius. Obrigado por pegar a nossa pergunta.
Nós vimos nesse resultado do 4T18 uma queda de margem bruta consolidada. A minha primeira pergunta seria:
poderiam dividir com a gente qual foi a contribuição do segmento Lab-to-Lab para essa queda? E também
explorar um pouco o que trouxe esta queda no segmento? A segunda pergunta seria também em relação ao
Lab-to-Lab. Do ponto de vista orgânico nós vimos um crescimento de receita um pouco mais tímido. Vocês
poderiam dividir qual foi a composição entre a variação de preço e de volume que levaram ao crescimento
neste trimestre?
Obrigado!

ROBERTO SANTORO:
Thiago, é o Roberto. Vinícius, bom dia. Em relação ao trimestre, em relação à margem bruta, que é a primeira
pergunta, correto? Nós tivemos uma contribuição um pouco maior do Lab-to-Lab em relação ao PSC. Esta é
a primeira resposta. E a segunda pergunta sobre o crescimento orgânico do Lab-to-Lab, o Alessandro vai nos
responder.

ALESSANDRO FERREIRA:
Vinícius, bom dia! É o Alessandro falando. Eu vou começar a responder a segunda parte e depois vou passar
a palavra para o Fernando Ramos que assumiu recentemente como diretor do negócio Lab-to-Lab.
Nós a partir do segundo semestre de 2018 nós começamos uma série de melhorias que foram anunciadas para
vocês, não só no que diz respeito aos serviços mas a melhoria da experiência do cliente, implantação de uma
área de Customer Service e um investimento em alta especialização e uma remodelagem da força comercial.
Esse crescimento ocorrido no Lab-to-Lab veio primeiro – lembrar que teve um reflexo ainda durante todo o ano
de 2018 da redução do ticket, quando a gente observa os volumes eles crescem razoavelmente maior do que
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receita e isto é devido à queda do ticket principalmente no 1T18 como a gente vem repetindo ao longo do ano,
primeiro trimestre este que teve um maior ambiente concorrencial. Este ambiente concorrencial se apaziguou
um pouco durante o ano. Obviamente ele nunca vai deixar de existir e a gente observa um crescimento de
volume ainda razoável tendo em vista a segunda parte do motivo que é um baixo crescimento de mercado.
Quando você pega alguns resultados que foram divulgados por outras empresas você observa que o último
trimestre dessas empresas também que atuam nacionalmente foi um último trimestre mais tímido e são
empresas de atuação nacional, ou seja, isto reflete um crescimento de mercado menor que nos outros anos e
isto reflete nos nossos clientes. Então um crescimento menor dos nossos clientes também faz um crescimento
menor do Lab-to-Lab. Mas é importante, Vinícius, a gente entender que todas essas melhorias elas foram
implementadas no último trimestre e a gente já começa a observar uma recuperação de um volume transacional
bem significativa agora nos dois primeiros meses deste ano, 2019. Ou seja, nós consideramos que apesar
deste crescimento um pouco tímido, que você colocou, é um ponto de inflexão no último trimestre. E nós
investimos bastante em experiência do cliente, investimos bastante na força comercial, nós liberamos a força
comercial muito mais tempo para prospecção de novos negócios não só nas análises clínicas convencional
mas na alta especialização, principalmente. Fizemos um trabalho grande no último trimestre nesta alta
especialização com o intuito de recuperação de margens também e a gente já observa esses dados retornando
para gente na forma de volume transacional, agora em 2019. Então eu considero um ponto de inflexão.
É importante citar que no Lab-to-Lab existe um análogo ao NPS que se chama ACSI - American Customer
Satisfaction Index. É um índice de satisfação geral de clientes aplicados a empresas de modelo B2B. Nós já
conseguimos alcançar uma nota de 81 no último mês de 2018 e subiu um pouco agora em 2019. Para você ter
uma ideia, nos Estados Unidos as empresas de análises clínicas tem média de 77. No Brasil o Pardini foi
pioneiro de usar o ASCI. Ou seja, os nossos investimentos em experiência do cliente e alta especialização em
digital, onde mais de 97% dos clientes já estão transacionando em digital, eles foram implementados no último
trimestre e no último trimestre ainda estávamos nesta fase de remodelagem do serviço, mas é importante a
gente deixar que isto já vem refletindo em aumento de volume transacional.
Eu vou passar a palavra para o Fernando que vai complementar aqui a minha resposta.

FERNANDO RAMOS:
Bom dia Vinícius, é o Fernando Ramos aqui falando. Obrigado pela sua pergunta. Complementando aqui os
pontos que o Alessandro comentou há pouco, a gente já começa a observar no dia-a-dia os benefícios que
estas iniciativas implementadas no último trimestre de 2018 começam a gerar no negócio Lab-to-Lab como
um todo. Quando observamos, por exemplo, a questão do Customer Service, ele já está rodando numa
velocidade bem em linha com o que a gente esperava no momento que a gente desenhou o projeto. A gente
já tem um percentual relevante de clientes direcionando os pontos do dia-a-dia para o Customer Service em
detrimento ao que acontecia anteriormente, onde eles direcionavam diretamente para o executivo de vendas.
Isto naturalmente permite que o executivo foque na geração de novas receitas e na manutenção dos
relacionamentos existentes. Então quando a gente já observa isto que você comentou na sua pergunta, a
questão do crescimento orgânico tímido no 4T18 - o que efetivamente a gente observou - então o crescimento
de volume que a gente teve no Lab-to-Lab no 4T18 foi anulado com a queda do ticket médio que o Alessandro
comentou há pouco, mas quando a gente observa os resultados do primeiro trimestre pelo que a gente viu até
agora em janeiro e fevereiro a gente vê uma aceleração no crescimento do volume no segmento Lab-to-Lab
orgânico. Com as aquisições o benefício é ainda maior, mas a gente vê um crescimento bem significativo aqui
no volume e naturalmente isto vem se refletindo positivamente em receita bruta.
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Com relação à especialização dos exames, fizemos nas últimas semanas o closing da operação com a
Psychemedics Brasil e a gente espera que naturalmente que a partir de agora a gente possa buscar maiores
sinergias entre esses negócios. E ao longo dos próximos calls de resultados, ao longo das próximas reuniões
que vocês tiverem aqui com a equipe de RI essas sinergias vão ficar mais claras e mais tangíveis.

VINÍCIUS:
Está super claro, obrigado!

OPERADOR:
Próxima pergunta é de Olívia Petronilho, do JP Morgan. Pode prosseguir!

OLÍVIA PETRONILHO:
Oi, bom dia pessoal! Obrigado por pegarem as minhas perguntas. Tenho duas perguntas, na verdade. A
primeira é tentar entender um pouquinho mais do Enterprise, então vocês mostraram que 70% do processo já
está completo, a gente queria entender o quanto dos ganhos de margem que a gente esperava já estão refletido
nesse resultado que estamos vendo hoje. Então falávamos algo em torno de 200 a 300 bps de ganho de
margem bruta, quanto disto já está refletido nesta margem que vimos no 4T18 ou no ano de 2018 como um
todo.
Minha segunda pergunta é quanto ao NTA de São Paulo. Gostaria de saber como está a evolução, o quanto
de volume já está sendo processado em São Paulo e o que vocês estão vendo esse ganho para a operação.
Obrigada!

GUILHERME COLLARES:
Olívia, é o Guilherme Collares falando. Bom, o Enteprise como já colocado já está com 70% das atividades
envolvidas prontas. Quando a gente fala em diretamente na pergunta, quando você fala do 4T18, o que você
está aqui colocando, a gente já tinha feito as alterações somente em uma parte pequena, que era uma parte
da imunologia e coagulação. A bioquímica foi toda migrada em dezembro e a bioquímica é um volume relevante,
mas é uma quantidade, um valor que não é tão expressivo pois são testes com os custos e os tickets mais
baixos. E as grandes viradas que são de hormônio elas iniciaram no primeiro trimestre deste ano. Então a gente
teve algumas viradas em fevereiro, o hormônio como é um volume muito grande a gente está fazendo em
partes. Então são sequenciais e a gente não faz a virada toda de uma vez. Então a gente já teve viradas
importantes em fevereiro, tivemos uma virada importante em março, então acredito que a gente vai continuar
fazendo viradas de exames de hormônio até o final do segundo trimestre. Então a gente vê o resultado completo
apenas no segundo semestre quando entram as esteiras, que entram em operação no final do segundo
trimestre, e vamos fazer o ramp-up destas esteiras ao longo do tempo.
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Com relação à São Paulo, a gente também vem virando volumes para São Paulo, principalmente para já ter
alguns ganhos em relação ao tempo, o turnaround time, que é o tempo de execução de exames, para alguns
locais onde a logística para São Paulo é melhor. Então a gente está próximo a 700 mil, 800 mil exames com
produção em São Paulo, com tendência em irmos aumentando. Também estamos fazendo esta virada de forma
progressiva, tudo isto para mantermos, e é o que vem acontecendo, o nível de serviço em relação aos nossos
clientes.

ALESSANDRO FERREIRA:
Olívia, é o Alessandro. Só novamente complementando o que o dr. Guilherme Collares colocou, esta volumetria
de São Paulo foi planejada junto com todas as melhorias que nós tivemos de experiência do cliente. É
importante a gente frisar esta questão. Então os lugares que obviamente estrategicamente eram interessantes
para a gente produzir em São Paulo, grande parte deles foi migrada para São Paulo e a gente ganhou muita
competitividade em vários desses locais. Isto aconteceu no final do ano passado e isto mais uma vez é mais
um motivo para a gente refletir nos dois primeiros meses do ano uma boa recuperação de volume transacional.
Porque é importante a gente salientar isto? Porque realmente no último trimestre do ano passado foi um último
trimestre de consolidação de não todas as ações terminadas, mas grande parte dela iniciada e consolidada no
último trimestre e a gente começa a colher bons frutos dela do ponto de vista comercial, de experiência e
satisfação do cliente. Então todas as estratégias que foram implementadas no digital, de Customer Service, de
Customer Experience, eles foram feitos em paralelo e associados ao Enterprise para gerarmos estes
benefícios, não só de resultados para a Companhia, mas satisfação do cliente também. Então era só isto que
eu gostaria de complementar.
Muito obrigado!

OLÍVIA PETRONILHO:
Está ótimo. Obrigado pessoal!

OPERADOR:
Próxima pergunta é de Fred Mendes, do Bradesco.

FRED MENDES:
Bom dia a todos! Obrigado pelo call. Tenho duas perguntas aqui também.
A primeira é sobre o Projeto de Eficiência Operacional de vocês. Se vocês pudessem dar um update do
savings que vocês conseguiram para 2018 e o que podemos esperar para 2019 nesta linha. Esta seria a minha
primeira.
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A segunda é mais voltada para o PSC, se vocês puderem dar uma ideia mesmo que qualitativa sobre a
performance ai nas praças, mais para entender se as praças do Rio de Janeiro e São Paulo continuam na
mesma tendência dos últimos trimestres e o que vocês esperam também para 2019.
Obrigado!

CAMILO DE LELIS:
Bom dia Fred, obrigado pela pergunta. Com relação ao Projeto de Eficiência Empresarial, todos os projetos
já foram basicamente iniciados e já realizamos até dezembro de 2018, um total de R$15,4 milhões de realização
e a previsão é que terminemos agora a partir de julho o total do projeto que vamos alcançar em torno de R$25
milhões no exercício de 2019 acumulado.

FRED MENDES:
Perfeito.

ALESSANDRO FERREIRA:
Aqui é o Alessandro. Que bom que você perguntou sobre o PSC!
A gente tem, especificamente nas praças do Rio de Janeiro e São Paulo, as duas praças responderam muito
bem e vem respondendo até hoje também neste primeiro trimestre de 2019. Há várias mudanças e ações que
nós fizemos nessas praças. Então a Diretoria de Negócios do PSC, ela investiu bastante em qualidade de
atendimento. Se você observar o NPS de ambas as praças ele vem crescendo de maneira significativa. As
unidades do Rio de Janeiro especificamente respondem muito bem nas áreas de atuação do Centro de
Medicina Nuclear da Guanabara. E o que nós propusemos a fazer no ano passado, que é aumentar a
participação de análises clínicas nestas duas praças com várias consequências que vocês já conhecem do
aumento de análises clínicas na participação da receita, a gente vem conseguindo fazer é até acima do que foi
planejado.
Então, bom, resumindo, São Paulo reagiu muito bem. Unidade de Morumbi está na sua rampa bem
interessante. As outras unidades o volume vem crescendo, acompanhando o NPS, e a praça do Rio de Janeiro
também com crescimento expressivo. Vale ressaltar que o Enterprise também trouxe benefícios de resultado,
de tempo de liberação de resultado e de integração para os PSCs também e a praça do Rio de Janeiro o
crescimento de análises clínicas acima do que a gente esperava, mas bem em linha com o que nós tínhamos
planejado e comentado com vocês também. Então a gente tem ainda agora no 1T19 observado este mesmo
ritmo de crescimento em todas as praças. Rio de Janeiro e São Paulo mais pelas oportunidades de mercado e
de novo ainda continuando com o aumento do NPS em ambas praças.
O aumento de NPS também vem acontecendo em Goiânia e Belo Horizonte. As praças, pela saturação de
mercado, elas têm um crescimento em percentual menor, mas o crescimento absoluto bem interessante. Então
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a gente está bem satisfeito com o crescimento e a performance do PSC no Rio e São Paulo. Espero ter atendido
à sua pergunta.

FRED MENDES:
Não, perfeito Alessandro, muito claro! Obrigado!

OPERADOR:
Lembrando que para fazer perguntas basta digitar *1. E para retirar a pergunta da lista, digitem *2.
Lembrando que para fazer perguntas basta digitar *1.
Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra para o sr.
Roberto Santoro para as suas considerações finais. Por favor, pode prosseguir.

ROBERTO SANTORO:
Gostaria de agradecer novamente a participação de todos na nossa teleconferência de resultados e lembrar
novamente que nossa área de Relacionamento com Investidores está sempre disponível para esclarecer
dúvidas que não tenham sido discutidas aqui neste momento.
Muito obrigado.

ENCERRAMENTO:
A audioconferência do Instituto Hermes Pardini está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham
um bom dia.
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