Discurso Teleconferência
Teleconferência de Resultados
08 de maio de 2019

OPERADORA:
Bom dia senhoras e senhores e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do Instituto
Hermes Pardini, para discussão dos resultados referentes ao primeiro 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. 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 primeiro trimestre de 2019
do Grupo Hermes Pardini. Camilo, Maurício e eu faremos a apresentação com base no material disponível em
nosso site de Relações com Investidores. Logo depois, vamos abrir a sessão de perguntas e respostas, em que
os demais diretores aqui presentes também vão participar, fornecendo maiores detalhes sobre assuntos e
questionamentos específicos. Temos hoje aqui conosco a Adriana Linhares, Diretora Executiva de Negócios;
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Alessandro Ferreira, Diretor Vice‐Presidente Comercial e de Marketing; Fernando Ramos, Diretor de Negócios
Lab-to-Lab; Guilherme Collares, Diretor Executivo de Operações; e João Alvarenga, Diretor de TI.
Gostaria de começar a nossa apresentação falando dos destaques operacionais no primeiro trimestre de 2019.
Na página 2 do material, destacamos inicialmente que o Projeto Enterprise continua evoluindo em linha com o
cronograma previsto pela área de Operações e que neste momento já temos pouco mais de 70% das
implementações realizadas.
Em março realizamos a transição de aproximadamente 50% dos exames de imunohormônios processados no
NTO, o que representou a maior transição já realizada até o momento em todo o projeto. Com isto, além de
parte de imunohormônios já temos os exames de bioquímica, doenças infecciosas e coagulação operando
dentro do novo formato de produção. No 1T19 também avançamos com a montagem da segunda esteira e com
a conexão de mais uma das sorotecas automatizadas. Em relação à primeira esteira, lembro que ela já teve a
sua montagem finalizada, a maior parte dos equipamentos já foi conectada, e neste momento ela está em fase
avançada de testes.
Ainda no 1T19 completamos a finalização do fornecimento dos insumos de bioquímica para o formato just-intime. Em relação aos nossos NTAs de Belo Horizonte, Goiânia, São Paulo e Rio de Janeiro, até fevereiro de 2019
conseguimos finalizar com muito sucesso a transição dos testes de bioquímica, doenças infecciosas, coagulação
e parte de hormônios para o modelo do Projeto Enterprise.
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 e acordadas no Projeto
Enterprise.
Ainda na página 2, destaco que continuamos aumentando o volume de produção de exames. No 1T19
processamos mais de 24 milhões de testes, um aumento de mais de 7,3% quando comparamos com o mesmo
trimestre de 2018. Gostaria de destacar que este aumento de volume aconteceu tanto no Lab-to-Lab quanto no
PSC.
O crescimento no PSC reflete principalmente a continuidade da expansão dos serviços de análises clínicas no
Rio de Janeiro e em São Paulo, bem como os nossos esforços para melhorar o nível de atendimento aos nossos
clientes.
No Lab-to-Lab, acreditamos que o aumento do volume de testes já reflete a consolidação das ações que
desenvolvemos para melhorar o nível de atendimento e a experiência dos nossos clientes. Entre as iniciativas,
gostaria de destacar o alto nível de serviço e uma melhor experiência do cliente com o pleno funcionamento das
áreas de Customer Service e Assessoria Comercial Digital, bem como do portal MyPardini, que já representa mais
de 90% das demandas dos clientes Lab-to-Lab. A este respeito, gostaria de destacar que em 2018 o Hermes
Pardini foi o pioneiro em passar a medir o nível de satisfação dos nossos clientes Lab-to-Lab através do indicador
ACSI (American Customer Satisfaction Index). No 1T19 apresentamos níveis de satisfação superiores a 80 pontos.
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Indo para a página 3, gostaria de destacar algumas ações importantes nas nossas atividades de medicina
personalizada e toxicologia. Em Medicina Personalizada, estamos orientados para soluções como genômica,
genética humana, bioquímica genética, doenças raras, oncogenética, patologia molecular e anatomia
patológica. Nestas atividades continuamos expandindo a atuação do DLE, com foco em genética humana e
doenças raras, para a nossa base de clientes Lab-to-Lab e contribuindo a sua capacidade para desenvolver novos
produtos e projetos e aumentar a nossa expectativa em relação aos exames altamente especializados com os
nossos clientes.
Em relação à Toxicologia Pardini, no 1T19 concluímos a aquisição de 55% da Psychemedics Brasil, que possui
presença relevante em exames toxicológicos de larga janela de detecção. Após a conclusão desta aquisição
passamos a direcionar nossos esforços na expansão destas atividades, bem como no aproveitamento das
sinergias com a empresa Labfar e demais empresas do Grupo.
Ainda na página 3, vale destacar no 1T19 a nossa equipe de P&D implementou 3 projetos de internalização de
exame, 2 de novos exames e outros 12 de melhorias de processos. Além disso, destaco que dos 25 trabalhos
científicos enviados para o congresso AACC nos Estados Unidos, que será realizado em agosto de 2019, todos
foram aprovados para apresentação.
Por fim, ainda na página 3, gostaria de comentar também que o NPS (Net Promoter Score) nas marcas Hermes
Pardini, em Minas Gerais e 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.
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.
Importante primeiramente frisar que todos os projetos que o Roberto citou no início como o Enterprise, projeto
de redução de custos, os projetos sob a direção da diretoria de TI, da diretoria do comercial e do Lab-to-Lab,
essas mudanças e projetos estão trazendo já para a sensação de melhora contínua nos nossos resultados para
o futuro.
Como podemos observar no slide 4, a Receita Bruta consolidada atingiu R$361,4 milhões no primeiro trimestre
de 2019, um aumento de 14,2% em relação ao mesmo período de 2018. Gostaria de ressaltar que os dois
primeiros meses do 1T19 foram marcados por um crescimento considerável no Lab-to-Lab e no PSC, mesmo
excluindo os efeitos das aquisições. Durante o mês de março, porém, tivemos o impacto do Carnaval. Já em
abril, retomamos o nível de crescimento que apresentamos nos primeiros 2 meses de 2019.
A Receita Líquida consolidada totalizou R$335,6 milhões, um aumento de 14,9% em relação ao 1T18.
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Continuamos também com excelentes resultados no projeto de redução de glosas. No 1T19 as glosas
representaram apenas 0,3% da Receita Bruta, uma queda de 71% quando comparado com o mesmo período do
ano anterior. Esta redução reflete as ações desenvolvidas pela Companhia ao longo de 2018 no controle das
glosas.
O EBITDA ajustado no 1T19 ficou em R$65,8 milhões, 10,1% superior ao mesmo período de 2018. 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, este totalizou R$30,2 milhões no 1T19, impactado pela despesa financeira de R$2,8
milhões referentes a atualização do compromisso de opção de compra das empresas DLE, Labfar e Psychmedics
Brasil.
O JCP correspondente ao primeiro trimestre de 2019 foi de R$10,9 milhões. O pagamento deste montante foi
realizado aos nossos acionistas no dia 15 de abril de 2019.
Indo para o slide 5, o ROIC sem ágio foi de 28,0% no primeiro trimestre. O spread entre o ROIC e o custo da
dívida após impostos foi de aproximadamente 24%, um excelente resultado.
A implementação das oportunidades identificadas no escopo do Projeto de Eficiência Empresarial, continuam
em andamento e até março de 2019 a economia anualizada já contabilizou aproximadamente R$25,6 milhões.
Em relação ao Projeto Enterprise, conforme já informado pelo Dr. Roberto, a implementação está de acordo
com o cronograma previsto. No 1T19 realizamos a transição dos exames de imunohormônios, a maior já
realizada até o momento no escopo do Projeto. Destaco que para os grupos de exames que concluímos as
transições, já podemos perceber a economia relacionada ao consumo de reagentes e demais insumos.
Em relação às aquisições realizadas, no 1T19 concluímos a aquisição da Psychemedics Brasil, empresa com
presença relevante na atividade de exames toxicológicos de larga janela de detecção. A partir da conclusão da
transação passamos a buscar o aproveitamento das sinergias e também das atividades de toxicologia do Grupo.
Agora, gostaria de passar a palavra ao Maurício Leite, nosso Gerente de Relações com Investidores, que vai falar
sobre os detalhes dos resultados financeiros.

MAURICIO LEITE:
Obrigado Camilo e bom dia a todos.
No slide 6 começamos falando da Receita Bruta consolidada, que alcançou R$ 361,4 milhões no trimestre. Isso
representa um crescimento de 14,2% na comparação com o mesmo período de 2018. Gostaria de destacar que
o aumento da Receita Bruta ocorreu tanto no Lab-to-Lab quanto no PSC.
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No PSC apresentamos crescimento de 7,1%, refletindo o desempenho em todas as nossas regiões de atuação,
com destaque para as atividades de análises clínicas no Rio de Janeiro e em São Paulo.
No Lab-to-Lab, apresentamos crescimento de 24,6% principalmente como resultados das aquisições realizadas
entre os períodos.
Indo para o slide 7, gostaria de destacar alguns pontos em relação a Receita Bruta do Lab-to-Lab. Primeiramente,
como já comentei, o aumento de 24,6% da Receita Bruta reflete principalmente as aquisições do DLE, Labfar e
Psychemedics Brasil, realizadas em 2018 e no 1T19. Em segundo lugar, destaco que em 2018 tivemos a saída de
2 clientes representativos da nossa base. Caso excluíssemos os efeitos destes 2 clientes, bem como o das
aquisições realizadas entre os períodos, a receita bruta no Lab-to-Lab no 1T19 teria sido aproximadamente 1,7%
superior ao mesmo período de 2018. Por fim, gostaria de destacar que a comparação entre o 1T19 e o 1T18
ainda é impactada pelo efeito da redução do ticket médio ocorrida principalmente ao longo do primeiro
semestre de 2018.
Ainda no slide 7, destaco o aumento do número de clientes geradores de receita no 1T19, que totalizou 5.457,
aumento de 306 clientes quando comparado com o 1T18. Este aumento reflete a abordagem comercial da
Companhia mais focada em melhorar a experiência dos nossos clientes Lab-to-Lab e ressaltar os atributos de
diferenciação da nossa marca no mercado. De fato, conforme já comentado pelo Dr. Roberto, o 1T19 já
apresenta benefícios das iniciativas implementadas para os clientes Lab-to-Lab, tais como as áreas de Customer
Service e Assessoria Comercial Digital, bem como do portal MyPardini.
Indo para o slide 8, conforme já comentamos anteriormente, o aumento de 7,1% na receita bruta do PSC no
1T19 reflete o desempenho positivo em todas as nossas regiões de atuação. A receita bruta por loja também
apresentou aumento de 7,1%, atingindo R$1,4 milhão. Este aumento reflete principalmente a introdução dos
serviços de análises clínicas no Rio de Janeiro e em São Paulo, e as ações que implementamos para melhorar a
experiência do cliente dentro de nossas lojas.
No slide 9, destacamos que a Receita Líquida aumentou 14,9% no 1T19 em comparação com o 1T18. A principal
variação nas deduções está relacionada à redução das glosas, que passaram de 1,1% da Receita Bruta no 1T18
para 0,3% no 1T19, conforme já comentado pelo Camilo.
A maior participação do Lab-to-Lab sobre a receita líquida total se deve principalmente às aquisições da
Psychemedics Brasil, DLE e Labfar.
Indo para o slide 10, percebemos que o Lucro Bruto no primeiro trimestre, excluindo os efeitos do IFRS 16,
totalizou R$94,1 milhões, que equivale a uma margem bruta de 28,0%. Gostaria de destacar que o lucro bruto
no 1T19 inclui efeitos não recorrentes e não operacionais no montante de R$5,1 milhões, que comentaremos
nos próximos slides. A margem bruta do 1T19 também reflete a redução do ticket médio observada
principalmente ao longo do primeiro semestre de 2018. Caso excluíssemos os efeitos não recorrentes e não
operacionais, o Lucro Bruto e a margem Bruta no 1T19 seriam de R$99,1 milhões e 29,5% respectivamente.
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Avançando para o slide 11, as despesas operacionais aumentaram principalmente como resultado da integração
das empresas adquiridas. Em termos de percentual da receita líquida, as despesas operacionais apresentaram
aumento de 55 basis points. É importante ressaltar que no 1T19 esse valor inclui efeitos não recorrentes e não
operacionais, no montante de R$1,5 milhões. Neste valor estão incluídas principalmente (i) despesas rescisórias
no escopo do Projeto de Eficiência Operacional e (ii) despesas de assessoria em projetos de M&A. As outras
despesas operacionais aumentaram principalmente devido a consolidação das empresas adquiridas entre os
períodos.
No slide 12 destaco que o EBITDA ajustado, excluindo os efeitos do IFRS 16, totalizou R$65,8 milhões no
trimestre, um aumento de 10,1% em relação ao mesmo período de 2018. A margem EBITDA ajustada no período
foi de 19,6%, representando redução de 86 basis points em relação ao mesmo período de 2018.
No slide 13, gostaria de destacar que encerramos o primeiro trimestre com dívida líquida de R$293,0 milhões, o
que equivale a um grau de alavancagem medido pelo indicador Dívida Líquida / EBITDA LTM de 1,3x. O aumento
da dívida líquida reflete principalmente o compromisso de opção de compra das empresas Labfar, DLE e
Psychemedics Brasil.
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, uma vez que a distribuição do JCP
correspondente ao 1T18 foi aprovada no segundo trimestre daquele ano. 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.
Em relação ao Lucro Líquido, conforme já comentado pelo Camilo, tivemos um impacto nas despesas financeiras
de R$2,8 milhões referentes a atualização dos compromissos de compra das empresas DLE, Labfar e
Psychmedics Brasil.
Por fim, no slide 15, destacamos que o ROIC sem ágio da Companhia foi de 28,0% no 1T19, o que representou
um spread entre o ROIC sem ágio e o custo da dívida de 23,8 pontos percentuais, refletindo a alta capacidade
da Companhia em gerar valor para os seus acionistas de forma consistente.
Agora, podemos passar para a seção de perguntas e respostas.
Muito obrigado.

OPERADORA:
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas.
Caso haja alguma pergunta queiram, por favor, digitar *1.
A nossa primeira pergunta vem da sra. Olívia Petronilho, do banco JP Morgan.
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OLÍVIA PETRONILHO:
Oi, bom dia a todos! Obrigada por pegarem a minha pergunta. Tenho duas perguntas, na verdade. A primeira é
do lado do Lab-to-Lab, então tivemos queda de receita, sei que muito impactada por ticket médio, queria
entender se vocês podem dar uma ideia de como está a evolução de ticket médio. Para o 1T19 deve ser a última
base difícil, não é? Quando vocês não tinham um impacto de menor preço do ano passado. Queria entender se
a gente já pode ver esse ticket crescendo, se deveria ter um ambiente um pouquinho mais favorável para
crescimento de receita neste segmento agora ainda pra frente.
Minha segunda pergunta, quanto à margem de uma maneira consolidada. Então a gente tem várias iniciativas
que estão sendo aplicadas esse ano, tanto do lado de despesa quanto do lado de custo, principalmente com o
Enterprise. Então olhando para a trajetória de margem ao longo do ano, queria entender o que a gente deveria
esperar aqui. Se talvez no primeiro tri talvez tenha menos ganho do Enterprise e ao longo do ano a gente pode
esperar uma margem bruta que volta um pouco mais perto quanto a margem histórica ou se vocês acreditam
que isto deveria ser mais visto em 2020 do que em 2019.
Obrigada!

FERNANDO RAMOS:
Bom dia Olívia, é o Fernando Ramos falando, tudo bem? Em relação a sua primeira pergunta sobre o ticket
médio do Lab-to-Lab, eu vou focar a minha resposta no vetor da variação de preço. Lembrando que o ticket vem
sendo influenciado tanto pela variação de produto quanto a variação de preço. O mix a gente acaba tendo pouco
controle sobre ele no dia a dia porque acaba dependendo muito da demanda do cliente, mas quando a gente
avalia especificamente o índice de preços praticado no Lab-to-Lab, o que a gente viu olhando para trás, foi uma
queda acentuada de preços principalmente nos nove primeiros meses de 2018, e para este ano temos observado
um cenário de estabilização do índice de preços. Então temos tido um pouco arrefecimento da competitividade
do mercado. Isto não significa que o mercado não esteja competitivo. Pelo contrário, ele continua muito
competitivo, mas estamos indo para um momento de estabilização da competitividade [inaudível]. Quando
olhamos para a frente, a nossa expectativa é que essa estabilização continue acontecendo, então temos a
expectativa de que os preços tenham se estabilizado e uma volatilidade mais controlada daqui para a frente.
Naturalmente quando a gente observar o valor do ticket do Lab-to-Lab ele vai crescer, mas por uma questão de
mix, pois a partir do momento que a gente incorpora os números do Laboratório Psychemedics Brasil com tickets
bem superiores que a média do Lab-to-Lab e tem um incremento de receita bem significativa, o nominal do
ticket pode subir influenciado por esses fatores. Está bom?

GUILHERME COLLARES:
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Olívia, bom dia! É o Guilherme Collares falando. Em relação a sua segunda pergunta, da questão dos ganhos de
margem com o Enterprise. A gente teve uma virada importante que foi em Março, então na verdade os efeitos
vão aparecer já no segundo tri, mas a virada total dos exames ela vai terminar no segundo tri. A gente só vai ter
receita a partir do terceiro tri. Com relação à produtividade, de melhoria dos processos internos, é com a entrada
da esteira que é a última coisa do projeto. Como a gente já vem falando a gente vai migrando as primeiras
plataformas produtivas e vai conectando-se com a esteira mas a gente não está utilizando a esteira para fazer
os exames. A gente está em um momento de teste. Já bem avançados com os testes da primeira esteira, a
segunda esteira ainda está terminando a sua montagem para começar os testes com a segunda, e só depois que
isto entrar em produção e é claro que esta produção full seria lá para o quarto tri, ai sim a gente vai ter o
resultado final de todo o Enterprise. Mas os ganhos principais relacionados a reagentes a gente só vai ter um
efeito agora no segundo tri e o efeito global dos reagentes com a virada total durante o segundo tri, então com
efeitos só no terceiro tri.

CAMILO DE LELIS:
Olá Olívia. Obrigado pela pergunta. É o Camilo. Vou complementar a resposta do Dr. Guilherme. Consolidando
todos os projetos de Eficiência e também todos os processos que estão em andamento nós acreditamos que a
partir do terceiro tri a empresa volta a apresentar margens conforme nossas margens históricas. Desde o início
do Projeto Enterprise falávamos de 200 a 300 basis points. É a nossa expectativa e a partir do terceiro tri nós
estaremos esperando esses níveis de margens.

OLÍVIA PETRONILHO:
Está ótimo. Obrigada pessoal!

OPERADORA:
Nossa próxima pergunta vem do sr. Marco Calvi, do Itaú BBA.

MARCO CALVI:
Oi pessoal, bom dia! Na verdade eu tenho três perguntas. A primeira é em relação à queda de margem bruta
que a gente viu ano contra ano. Acho que tem três variáveis importantes nesta queda quando a gente olha da
perspectiva do número consolidado. Primeiro é a incorporação dos números da Psychemedics no tri; a própria
evolução da margem bruta do Lab-to-Lab, agravada por um cenário de preço menor quando a gente olha a
perspectiva ano contra ano; e a evolução do PSC, que imagino que dado o desempenho saudável de top line do
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segmento não deveria ter tido uma queda de margem bruta expressiva. Então quando a gente olha esta figura
ai de 2,3 pontos percentuais de queda como a gente quebra entre esses três eventos? Esta é a minha primeira
pergunta.
A segunda pergunta é com relação ao G&A. Uma vez que vocês tiverem concluído tanto as incorporações das
aquisições quanto o projeto de excelência empresarial, que nível de G&A como percentual da receita líquida
quando a gente olha a perspectiva anual vocês acham sustentável?
A terceira é um pouco mais subjetiva. Queria ouvir um pouquinho de vocês sobre esse processo de
descentralização da produção, processo parcial de descentralização da produção. Acho que fica super detalhado
os benefícios desse processo principalmente na questão do atendimento ao cliente e na velocidade de entrega
do resultado de exames, agora se a gente puder ouvir um pouquinho de vocês sobre margem. Que tipo de efeito
a gente poderia ver em margem e ai falando especificamente de margem bruta do Lab-to-Lab nesta questão do
processo de descentralização da produção de exames.
São essas as minhas três perguntas. Obrigado pessoal!

ROBERTO SANTORO:
Marco, bom dia! É o Roberto. Em relação a sua primeira pergunta. Realmente, claro, um balanço entre esses
três eventos que você citou, incorporação do Psychemedics Brasil, as questões do efeito preço e margem no
Lab-to-Lab e evolução do PSC o que posso te passar é que realmente o efeito maior é da incorporação da
Psychemedics Brasil.
Em relação a sua segunda pergunta em relação ao G&A, se é sustentável. A gente tem projetado realmente mais
eficiência em despesas gerais e administrativas ao longo do tempo, então vamos ter um esforço adicional,
principalmente no segundo semestre devido a esse item. Então a gente espera uma eficiência maior em termos
de despesas gerais e administrativas.
A terceira pergunta você poderia repetir, Marco? O benefício da incrementação de volume não ficou muito claro
não sobre esta questão, centralidade.

MARCO CALVI:
A pergunta é um pouco mais qualitativa da questão da descentralização da questão da produção de exames. A
companhia no fim do ano passado já começou a processar uma parte dos exames aqui em São Paulo, com o
objetivo de encurtar o tempo de entrega dos resultados. Então de repente entregar um nível de serviço maior,
nível de qualidade de serviço melhor. Queria entender qual o efeito disso, dessa mudança parcial de estratégia
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em relação a custo. Se a gente deveria ter um efeito negativo dessa mudança em custo. Essa é a minha pergunta,
Roberto.

ROBERTO SANTORO:
OK. Marco, ficou entendido. Em relação a questão da descentralização, é mais uma maneira que nós estamos
fazendo como é a nossa estratégia nos núcleos técnicos avançados Primeiro que nós já temos essas produções
tanto em São Paulo - em funcionamento pleno - Goiânia e Rio de Janeiro - já próximo do funcionamento pleno, além de Belo Horizonte. Belo Horizonte nós temos aqui próximo ao aeroporto de Confins, que é o nosso maior
núcleo e na própria cidade de Belo Horizonte também. Dentro do Projeto Enterprise nós não temos variações
em termos de preços, sejam de reagentes e toda a relação comercial com os fornecedores de insumos. Então a
gente não tem alterações. Nossos contratos contêm qualquer expansão nossa, tanto da centralidade em
Vespasiano quanto qualquer núcleo técnico avançado. Então não há alteração. Os contratos são somente
expandidos para os núcleos avançados.
O segundo é que alcançando esta maior proximidade, talvez para ter mais competitividade em termos de prazo
e logística, basicamente, alguma transferência, algum novo balanço para essas áreas periféricas elas são
traduzidas também com menor custo de rota e menor custo de logística e façam que não tenha nenhuma
interferência nesta estrutura de custos. E pode ser também que a gente tenha outras opções de núcleos técnicos
avançados dentro desta mesma perspectiva em algumas áreas estratégicas, principalmente no nordeste e sul
do Brasil.
Então a resposta é que a princípio não altera a relação de custos entre a estratégia de produção centralizada
mais os núcleos técnicos avançados, devido à vantagem logística e menor custo de rotas logísticas.

MARCO CALVI:
Perfeito Roberto, obrigado pelas respostas!

ROBERTO SANTORO:
Obrigado você.

OPERADORA:
Nossa próxima pergunta vem do sr. Vinícius Ribeiro, do Bradesco BBI.
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VINÍCIUS RIBEIRO:
Pessoal, bom dia! Obrigado por pegarem a minha pergunta. São duas aqui na verdade. Primeiro com relação à
Psychemedics. [inaudível], mas se pudessem dar para gente uma ideia, mesmo que seja qualitativa, quanto que
seria a margem bruta e margem EBTIDA da Psychemedics ou, de uma maneira diferente, quanto ela ajudou a
conter um pouco da erosão da margem bruta de vocês, seira bom, e olhando um pouco mais pra frente se vocês
tem perspectiva de ganhos de eficiência com a integração da estrutura da Psychemedics de alguma maneira,
com logística ou seja lá o que for e a segunda pergunta é até um follow-up com a pergunta anterior sobre os
NTAs. Vocês comentaram que tem potencial de abrir novos NTAs em novas regiões e tudo mais. Fazia sentido?
A gente queira entender como está a ocupação dos NTAs atuais e como isto muda uma vez que o Enterprise
entre full. Se tem migração de parte do volume do NTA para o NTO. Só queria entender como funciona fazer
esse balanceamento e quais são as perspectivas até o final do ano de 2020. Obrigado!

CAMILO DE LELIS:
Vinícius, bom dia! É o Camilo. Com relação à Psychemedics Brasil, os dados que nós já divulgamos no fato
relevante são os dados que são até agora de conhecimento de todo o mercado. Esses dados a partir da
consolidação, nós não estamos divulgando separadamente, ok? Agora o Alessandro vai responder.

ALESSANDRO FERREIRA:
Sobre a questão de sinergias com a Psychemedics, a gente tem uma primeira linha de frente que é uma sinergia
comercial. A Psychemedics Brasil ela tem uma equipe de vendas focada em um determinado nicho de mercado
e a equipe comercial do Lab-to-Lab do Pardini ele atua mais no varejo, de uma maneira mais pulverizada. Além
disso a gente agora consolidou com a Psychemedics Brasil toda a parte de inteligência de mercado voltada para
esse público. Então a gente já começou a capturar essas sinergias, acelerando bastante a prospecção de novos
clientes, tanto no mercado de CLT quanto no mercado de CNH. Então essa é a primeira sinergia capturada.
Existe algumas estruturas internas também que já começaram a trabalhar juntas como marketing, a parte de
recursos humanos, a parte financeira, mas o foco principal das ações nesse primeiro sprint de integração é a
sinergia de prospecção mercadológica, de expandir receita, expandir carteira de clientes. Existe uma relação
muito direta entre o número de credenciados para coleta e receita e este tem sido nosso foco desde a integração
da Psychemedics Brasil com o Apoio Pardini.
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GUILHERME COLLARES:
Bom, Vinícius, é o Guilherme Collares de novo aqui, bom dia! Em relação a sua segunda pergunta, na questão
dos novos NTAs e ocupação dos NTAs atuais. Primeiro que quando a gente vai implantando o Enterprise nesses
NTAs a gente vai aumentando muito a capacidade produtiva deles. Como já é de conhecimento de todo mundo
as novas máquinas tem uma capacidade produtiva muito acima da capacidade das máquinas atuais. Então houve
um aumento importante da capacidade dos NTAs, eles já estão praticamente com todo o Enterprise implantado,
falta só a parte de hemograma que é a última parte, que não interfere para apoiar os exames tradicionalmente
enviados para o Apoio. Então a gente aumentou muito a capacidade. No caso de São Paulo, especificamente, a
gente colocou ainda mais equipamentos porque a gente tinha a partir das rotas que a gente tinha um ganho de
produção em São Paulo, mantendo o mesmo nível de serviço, mantendo o mesmo nível de qualidade, o mesmo
nível de custo quando a gente fala toda a parte de equipamentos, reagentes e tudo mais. Então a gente, dentro
do Enterprise, colocou ainda mais máquinas para ter essa capacidade adequada às necessidades. A gente
sempre coloca a nossa capacidade adequando ao volume, pois não é muito difícil você aumentar essa
capacidade colocando novas máquinas. No caso do Rio de Janeiro, a área técnica que foi montada é uma área
pequena inicialmente, porque a gente montou exatamente para poder fazer os exames que a gente já colhia de
análises clínicas do Centro de Medicina da Guanabara. Mas com o próprio crescimento em análises clínicas, que
a gente tem visto na Guanabara, um crescimento muito importante que estamos tendo lá, a gente já está tendo
que fazer essa migração da área técnica e ai a gente vai adequar também para atender também as rotas que se
beneficiam de um prazo de fazer dentro do Rio de Janeiro. Então não há problema, pelo contrário, a gente tem
a capacidade de aumentar pelo próprio Enterprise que a gente está virando dentro do Enterprise esses exames
exatamente para gente ter o mesmo nível de serviço, mesma qualidade com o controle de todas essas áreas de
Vespasiano.

VINÍCIUS RIBEIRO:
Perfeito, muito claro. Obrigado!

OPERADORA:
Nossa próxima pergunta vem do sr. Fernando Antônio Habba, do Banco Santander.

FERNANDO HADBA:
É Habda. É uma única pergunta em relação à parte toxicológica. Essas iniciativas ou falas do presidente de passar
a CNH de 5 para 10 anos a renovação, o quão crítico isto é para o negócio ou isso não é fundamental para o
negócio? É esta a pergunta. Obrigado!
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ALESSANDRO FERREIRA:
Fernando, é o Alessandro. Então, a notícia na verdade é uma notícia recente, mas em algumas reuniões que nós
já participamos, em alguns fóruns que debatem, fóruns técnicos, a informação que nós temos apesar de ainda
não ter sido divulgada oficialmente é que mesmo com prazo de extensão da validade da CNH os exames vão ser
feitos durante a validade da carteira. O que muda é um pouco a visão. Ao invés dela vencer e você precisar de
fazer o teste ela tem a validade aumentada, mas você continua precisando fazer o teste para manter a sua
carteira. Esta é a informação que nós temos de algumas das instâncias que legislam sobre o teste. Além disso a
gente ainda tem a perspectiva do que a gente está chamando de exame do meio, que na verdade agora vai ser
exame de um quarto, não é? Se ela aumentar para 10 anos, ou seja, a gente vai precisar de fazer exames a cada
dois anos e meio. Se você pensar do ponto de vista clínico e do impacto que isto tem no motorista, no condutor
essa informação procede e faz sentido. Ou seja, a carteira aumenta a validade, mas os exames, tanto médicos
quanto os outros exames inclusive os toxicológicos para C e D continuam sendo realizados dentro da mesma
validade. Isto não tem impacto no tamanho do mercado, nem positivo nem negativo. A gente está
acompanhando de perto e provavelmente na próxima call de resultados a gente já vai ter essas informações
oficiais dos órgãos.

FERNANDO HADBA:
OK, obrigado!

OPERADORA:
Senhoras e senhores, lembrando que para fazer uma pergunta basta digitar *1.
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:
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.
Muito obrigado.
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ENCERRAMENTO:
O Conference Call do Instituto Hermes Pardini está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham
um bom dia.
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