Discurso Teleconferência 2T19
Teleconferência de Resultados
13 de agosto 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 segundo trimestre de 2019. Estão presentes hoje
conosco 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 segundo trimestre de 2019
do Grupo Pardini. Camilo, nosso Diretor Financeiro, 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:


Adriana Linhares, nossa Diretora Executiva de Negócios;



Alessandro Ferreira, nosso Diretor Vice‐Presidente na área de Comercial e de Marketing;
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Sr. Fernando Ramos, nosso Diretor de Negócios Lab-to-Lab;



Guilherme Collares, nosso Diretor Executivo de Operações; e



Nosso Diretor de TI, João Alvarenga.

Bom, gostaria de começar a nossa apresentação falando dos destaques operacionais no segundo 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 mais de 80% concluído.
Em agosto concluímos a transição dos exames de imunohormônios processados no nosso Núcleo Técnico
Operacional, a mais representativa para o Enterprise em termos de volume e de produção.
Em relação às esteiras de produção, concluímos os testes de fluxo da primeira esteira e, no final de julho,
iniciamos os testes de volume. A segunda esteira também já teve a sua montagem concluída e se encontra,
neste momento, em fase final de testes de fluxo aqui dentro do nosso projeto.
A Sala de Comando, outra inovação do Modelo de Produção Enterprise, já se encontra em fase de testes.
Lembramos que a sala nos permitirá controlar todas as unidades produtivas, incluindo qualidade,
disponibilidade de máquinas, produtividade e fluxos de produção, de forma a manter o mesmo nível de serviços
em qualquer lugar, em qualquer núcleo que o exame seja realizado.
Em relação aos nossos NTAs, Núcleos Técnicos Avançados, de Belo Horizonte, Goiânia, São Paulo e Rio de
Janeiro, as principais linhas já estão operando no nosso Modelo de Produção Enterprise.
Como resultado das transições de diversos grupos de exames para o Modelo de Produção Enterprise, já
podemos identificar impactos positivos na nossa margem bruta, conforme o Camilo e o Mauricio comentarão
adiante.
Ainda nesse slide 2, gostaria de ressaltar alguns pontos relevantes das nossas atividades em Medicina
Personalizada, que possui grande relevância na estratégia de crescimento do Grupo Pardini.
Primeiramente gostaria de destacar os investimentos realizados em equipamentos inovadores, entre os quais o
Nova SEQ, da plataforma Illumina, considerado um dos equipamentos mais robustos existentes atualmente para
sequenciamento de DNA e que utiliza a tecnologia NGS. Este equipamento, somado às demais plataformas de
sequenciamento que já possuímos, vai melhorar ainda mais a competitividade do nosso grupo referente ao
tempo de entrega de resultados, capacidade produtiva e qualidade em exames de medicina personalizada e
todos os exames da área de genômica.
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Outro desenvolvimento muito importante do nosso grupo em Medicina Personalizada foi o lançamento do UTI
Teste. É um teste muito exclusivo do nosso grupo que utiliza metodologias combinadas para analisar mais de
850 genes e pode diagnosticar até 1.000 doenças distintas de alta gravidade. É um teste muito utilizado para
aquela criança recém-nascida que dá entrada nas unidades de tratamento intensivo de forma muito grave.
Aplicado a pacientes recém-nascidos, conforme citamos, o teste pode, além de salvar vidas, gerar uma grande
economia na cadeia de valor da saúde deste recém-nascido em estado grave.
Também destaco que, ao longo do primeiro semestre, aprimoramos ainda mais a nossa estrutura dedicada à
Medicina Personalizada. Para isto, aumentamos o nosso corpo clínico altamente qualificado e melhoramos o
nosso atendimento a médicos, pacientes, operadoras de saúde e todos nossos clientes Lab-to-Lab. Uma das
melhorias introduzidas na nossa estrutura foi a criação, dentro do Customer Service, de uma célula dedicada às
atividades de Medicina Personalizada, composta por profissionais altamente capacitados para gerar conteúdo
e assessoria nestes tipos de teste.
Esperamos que todas estas melhorias em tecnologia, corpo clínico e nível de atendimento coloquem o nosso
grupo em uma posição privilegiada como um dos principais players no mundo em Medicina Personalizada.
Indo para a página 3, gostaria de destacar que continuamos aumentando o volume de produção de exames. No
2T19 processamos 24,8 milhões de testes, um aumento de 8,7% quando comparamos com o mesmo trimestre
de 2018 e uma aceleração em relação ao crescimento registrado no 1T19. Em maio, tivemos recorde de mais de
8 milhões e 800 mil testes processados.
Este aumento de volume vem como resultado também do aumento de clientes Lab-to-Lab, que atingiu quase
5.500 clientes no 2T19, representando uma adição de mais de 253 clientes em relação ao mesmo período de
2018. Ainda sobre o Lab-to-Lab, gostaria de destacar o pioneirismo do nosso grupo na medição do ACSI no setor
de saúde no Brasil. Desde o início da sua medição, estamos apresentando resultado superior a 80 pontos,
demonstrando o alto nível de satisfação dos nossos clientes Lab-to-Lab. Lembro que, o ACSI, que significa
American Customer Satisfaction Index, é uma das mais respeitadas metodologias para medição de satisfação de
clientes B2B no mundo.
Falando em satisfação de clientes, também gostaria de destacar que o nosso NPS (Net Promoter Score), que
mede a satisfação dos clientes no PSC, continua próximo dos 80 pontos, com destaque para a melhoria no Rio
de Janeiro, onde este indicador já está próximo de 75 pontos.
Indo para a página 4, gostaria de destacar outros pontos operacionais relevantes do 2T19.
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Em primeiro lugar, ressalto que nossa área de P&D implementou 10 novos testes ao menu de exames do nosso
grupo e dois sistemas de análise de bioinformática. Dentre estes, destaco o lançamento do UTI Teste, já
comentado por mim. Este teste, exclusivo do nosso grupo, é aplicado a pacientes recém-nascidos que, além de
salvar vidas, também pode gerar economias na cadeia de valor da saúde, através da maior assertividade dos
diagnósticos, conforme já citado anteriormente.
Como resultado da nossa dedicação e investimentos em P&D, o Grupo Pardini foi reconhecido pela Valor
Inovação Brasil 2019 como uma das três empresas mais inovadoras na categoria Serviços Médicos, sendo o
melhor colocado entre as empresas de medicina diagnóstica. O prêmio, realizado pelo jornal Valor Econômico,
reconhece as 150 empresas mais inovadoras do país em 23 setores da economia. Lembro que, desde a nossa
primeira participação na premiação em 2017, temos obtido posições de liderança, demonstrando como a
inovação faz parte do nosso grupo, da nossa essência, de geração de novos conteúdos e novos testes e novas
pesquisas e desenvolvimentos para o setor.
Outro prêmio relevante conquistado no 2T19 foi o Top of Mind na categoria Análises Clínicas em Belo Horizonte,
onde novamente ocupamos a liderança regional.
Por fim, destaco que a área de P&D teve 25 trabalhos científicos aceitos no congresso da American Association
of Clinical Chemistry, o famoso AACC, ou seja, dos 25 trabalhos submetidos, 25 trabalhos foram aceitos, sendo
um deles premiado em 3º Lugar na Categoria “Tumor Markers and Cancer Diagnostics”.
Ainda na página 4, gostaria de destacar que entre os dias 16 e 19 de junho, fomos anfitriões de um dos eventos
mais relevantes do segmento de Medicina Diagnóstica do Brasil, o Congresso Brasileiro de Análises Clínicas, da
Sociedade Brasileira de Análises Clínicas (SBAC). Mais de dois mil profissionais da área da saúde participaram da
46ª edição desse Congresso e passaram pelo stand do Pardini, que foi realizado no Expominas, na nossa capital
mineira. Compartilhamos em nosso espaço muito conhecimento, tecnologia e experiência por meio de palestras
e cursos ministrados pelo nosso grupo. Foram mais de 30 profissionais que transmitiram seus conhecimentos
sobre medicina personalizada, toxicologia e gestão por mais de 40 horas. Durante todo o Congresso, o Pardini
foi homenageado por seus 60 anos e pelo legado do seu fundador, o Dr. Hermes Pardini, no setor de medicina
diagnóstica no Brasil.
Durante ainda neste congresso apresentamos e divulgamos pela primeira vez e de forma ampla informações
técnicas do nosso modelo de produção, nosso modelo de tecnologia chamado Enterprise para clientes e
potenciais clientes em nosso site, que fica próximo ao aeroporto internacional de Belo Horizonte. Recebemos
durante este período mais de 190 visitantes em nosso Núcleo Técnico Operacional. Os feedbacks recebidos
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foram extremamente positivos, comprovando o aspecto inovador do Modelo de Produção Enterprise e toda a
conexão e todos os benefícios que trarão para os nossos clientes atuais e futuros clientes.
Por fim, gostaria de destacar que, neste mês, completamos 60 anos de fundação do Grupo Pardini. Um marco
importante para nossa empresa, que construiu com coragem uma bela história. Fico especialmente realizado ao
perceber que continuamos a exercitar o espírito pioneiro que está na origem deste negócio. O momento que
estamos vivendo é uma prova da energia que nos leva para frente. Teremos a entrega do Enterprise, maior
projeto de nossa história. Também estamos modernizando nossos processos de gestão, integrando empresas e
sistemas, bem como investindo fortemente em iniciativas que trazem benefícios aos nossos clientes. Tudo isso
nos faz sentir orgulho da trajetória empreendedora que sempre inspirou o nosso grupo, que o nosso objetivo é
gerar inovação, conteúdo, tecnologia, alta experiência, alto nível de serviço e confiança para todos os nossos
clientes em todo o Brasil.
Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Camilo de Lelis, nosso CFO, que vai falar dos destaques financeiros do
2T19.

CAMILO DE LELIS:
Obrigado Roberto e bom dia a todos.
Gostaria de ressaltar, nos próximos slides, muitos pontos relevantes que impactaram o nosso excelente
resultado de desempenho financeiro no 2T19.
No slide 5, gostaria de destacar inicialmente que, em maio de 2019, tivemos recorde histórico de volume
produzido e de faturamento. Como resultado, no 2T19 atingimos um volume de 24,8 milhões de testes, um
aumento de 8,7% quando comparado com o mesmo período do ano anterior. Este aumento de volume e receita
reflete o crescimento dos serviços de análises clínicas do PSC, principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo, bem
como nossa estratégia para o Lab-to-Lab de defender a nossa parcela de mercado acompanhando a queda de
preço registrada principalmente em 2018.
Em relação ao ticket médio no Lab-to-Lab, presenciamos um ambiente de estabilidade, com o ticket médio
apresentando menor queda do que quando comparado com o período anterior. De fato, quando observamos a
evolução sequencial do ticket médio - exemplo: primeiro trimestre e segundo trimestre -, excluindo os efeitos
das aquisições, percebemos um aumento do ticket médio.
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Outro ponto que gostaria de ressaltar é a redução do nosso custo de produção. Uma parte relevante desta
redução já é resultado da eficiência de certas linhas de produção que já foram transferidas para o Modelo de
Produção Enterprise. No Lab-to-Lab, se consideramos a cesta de produtos já transferidas para o nosso modelo
de produção, esta redução foi de cerca de 27%. Já para o PSC, esta queda foi de aproximadamente 16%.
Conforme já foi mencionado pelo Dr. Roberto, até este momento, já concluímos mais de 80% do Projeto
Enterprise.
Como resultado principalmente da maior eficiência interna, a margem bruta da Companhia no 2T19 foi superior
a 30%, retornando aos níveis históricos. Neste sentido, confirmamos a nossa estratégia de não perder clientes
para a concorrência e compensar quedas de preço com maior eficiência interna. Além dos efeitos das migrações
para o Modelo de Produção Enterprise, também gostaria de ressaltar os efeitos positivos do PSC na margem
bruta da Companhia.
Indo para o slide 6, destaco inicialmente a melhor performance do PSC em todas as regiões de atuação, com
destaque para o Rio de Janeiro. Este desempenho foi resultado principalmente de acertos estruturais como, por
exemplo, melhorar a saturação dos equipamentos de imagem e o controle operacional das unidades, com
acompanhamento diário do desempenho e da performance operacional.
Em relação às glosas, continuamos o trabalho para buscar uma eficiência cada vez maior. No 2T19, mantivemos
as glosas em patamar inferior a 0,3% da receita bruta. No semestre, conseguimos reduzir as glosas em 49%
quando comparado com o primeiro semestre de 2018, mesmo considerando que neste período já havíamos
obtido redução de 42% em relação ao primeiro semestre de 2017.
Também gostaria de ressaltar que as diversas ações implementadas no escopo do Projeto de Eficiência
Empresarial já apresentam grandes impactos significativos nas nossas despesas operacionais. As despesas com
vendas, gerais e administrativas, excluindo os efeitos das aquisições, diminuíram de 14,2% da receita líquida
para 11,7% da receita líquida no segundo trimestre. O Maurício irá detalhar este ponto mais adiante.
O EBITDA e o lucro líquido no 2T19 foram recorde para a Companhia. Em relação ao EBITDA, atingimos R$70,0
milhões, aumento de 18,4% em comparação ao 2T18. O lucro líquido, por sua vez, aumentou de R$33,2 milhões
no 2T18 para R$43,1 milhões no 2T19.
A alíquota efetiva de IRPJ foi de 23,0% no 2T19, em linha com a alíquota registrada no mesmo período do ano
anterior.
Por fim, gostaria de destacar que, em junho, anunciamos o pagamento de R$9,9 milhões de JCP.
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Enfim, estamos colhendo todos os frutos, de todos os projetos que nós iniciamos ao final de 2018 e início de
2019.
Agora, gostaria de passar a palavra ao sr. 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 7 gostaria de destacar alguns pontos sobre a receita bruta, que totalizou R$368,8 milhões no 2T19, um
crescimento de 14,3% na comparação com o mesmo período de 2018. No semestre, a receita bruta atingiu
R$730,2 milhões, um aumento de 14,2% quando comparado com o primeiro semestre de 2018. Este
crescimento da receita bruta ocorreu tanto no Lab-to-Lab quanto no PSC.
No Lab-to-Lab, apresentamos crescimento de 20% na receita bruta no 2T19 em comparação com o 2T18. Este
aumento foi resultado principalmente da aquisição de novos clientes, expansão dos produtos de Medicina
Personalizada e da receita das empresas adquiridas. Em relação ao ticket médio, vimos um ambiente de
estabilidade. De fato, como já foi destacado pelo Camilo, no 2T19 o ticket médio no Lab-to-Lab, excluindo as
aquisições, apresentou inclusive um ligeiro aumento quando comparamos com o 1T19.
Em relação ao PSC, o aumento da receita bruta ocorreu em todas as nossas regiões de atuação. Gostaria de
destacar o desempenho no Rio de Janeiro, onde continuamos crescendo principalmente em análises clínicas.
Conforme já comentamos, o nosso NPS acima de 75 pontos, a reforma de algumas unidades e a maior saturação
dos equipamentos de imagem, também contribuíram para o aumento da receita bruta do PSC.
Indo para o slide 8, gostaria de destacar alguns pontos adicionais sobre a receita bruta do Lab-to-Lab.
Primeiramente, ressalto que a receita bruta no 2T19 aumentou 3,2% em relação ao 2T18 se excluirmos os efeitos
das aquisições do DLE, Labfar e Psychemedics Brasil, bem como o de 2 clientes relevantes que saíram da nossa
base ao longo do 2º semestre de 2018. Este crescimento representou uma aceleração em relação ao 1T19,
quando, considerando as mesmas bases de comparação, o crescimento foi de 1,7% em relação ao 1T18.
Ainda no slide 8, destaco o aumento do número de clientes geradores de receita no 2T19, que totalizou 5.497,
aumento de 253 clientes quando comparado com o 2T18. 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.
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Indo para o slide nº 9, conforme já comentamos anteriormente, o aumento de 8,0% na receita bruta do PSC no
2T19 reflete o desempenho positivo em todas as nossas regiões de atuação. No semestre, a receita bruta do
PSC atingiu R$331,5 milhões, um aumento de 7,6% em relação ao primeiro semestre de 2018. A receita bruta
por loja também apresentou aumento e atingiu R$1,4 milhão, ou seja, 10,7% superior ao mesmo período de
2018.
Este aumento da receita bruta no PSC reflete principalmente a introdução dos serviços de análises clínicas no
Rio de Janeiro e em São Paulo, as ações que implementamos para melhorar a experiência do cliente dentro de
nossas lojas e a maior saturação dos equipamentos de imagem.
No slide 10, destacamos que a receita líquida aumentou 14,1% no 2T19 em comparação com o 2T18, sem que
houvessem variações relevantes em impostos, glosas e outras deduções como percentual da receita bruta.
Conforme já mencionado pelo Camilo, no primeiro semestre de 2019 vimos redução das glosas em 48,9%
quando comparado com o primeiro semestre de 2018.
Indo para o slide 11, destacamos que o lucro bruto no 2T19 totalizou R$105,2 milhões, um aumento de 26,5%
em relação ao 2T18. No semestre, o lucro bruto atingiu R$199,2 milhões, um aumento de 16,2% em relação ao
primeiro semestre de 2018. A margem bruta no 2T19 foi de 30,6%, aumento de quase 300 basis points em
comparação com a margem bruta registrada no 2T18. Conseguimos retomar a margem bruta para níveis
históricos, compensando a queda de preço ocorrida em 2018 através de maior eficiência interna.
Gostaria de destacar que, no 2T19, os custos dos serviços prestados incluíram efeitos não-recorrentes e não
operacionais no valor positivo de aproximadamente R$1,7 milhão. Estes efeitos incluem principalmente a
recuperação dos custos de setup dos equipamentos do Projeto Enterprise incorridos no 1T19.
Avançando para o slide 12, gostaria de explicar primeiramente as variações das despesas com vendas, gerais e
administrativas, sem os efeitos de “Outras Receitas/Despesas Operacionais” e os efeitos das aquisições, com o
objetivo de transmitir com maior clareza os impactos já obtidos principalmente através do Projeto de Excelência
Empresarial.
Como podemos ver na tabela, as despesas com vendas, gerais e administrativas, excluindo as empresas DLE,
Labfar e Psychemedics Brasil, diminuíram de R$42,3 milhões no 2T18 para R$36,0 milhões no 2T19, ou seja, uma
redução de 14,2% da receita líquida excluindo aquisições para 11,7% da receita líquida excluindo aquisições no
2T19. Esta melhora considerável foi resultado dos esforços da Companhia para aumentar a sua eficiência
interna, principalmente através do Projeto de Excelência Empresarial e automatizações de processos.
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Em relação às “Outras Receitas Operacionais”, também excluindo as aquisições, lembramos no 2T18 tivemos a
reversão de provisões, que acabaram contribuindo para um impacto positivo de aproximadamente R$4,9
milhões no período.
No slide 13 destacamos que o EBITDA ajustado totalizou R$70,0 milhões no trimestre, um aumento de 18,4%
em relação ao mesmo período de 2018 e um recorde para a Companhia. A margem EBITDA ajustada no período
foi de 20,4%, representando aumento de 74 basis points em relação ao mesmo período de 2018. Gostaria de
ressaltar que conseguimos melhorar a margem EBITDA ajustada mesmo em um cenário com ticket médio do
Lab-to-Lab (excluindo aquisições) inferior ao do 2T18. Conforme já mencionamos anteriormente, esta melhora
na margem foi resultado principalmente da transição de alguns grupos de exames já para o Modelo de Produção
Enterprise, benefícios do Projeto de Excelência Operacional e acertos estruturais no PSC, como melhorar a
saturação dos equipamentos de imagem.
No semestre, o EBITDA ajustado foi de R$135,8 milhões, um aumento de 14,3% em relação ao mesmo período
de 2018.
Indo para o slide 14, gostaria de destacar que encerramos o segundo trimestre com dívida líquida de R$281,0
milhões, o que equivale a um grau de alavancagem medido pelo indicador Dívida Líquida / EBITDA LTM de 1,2x.
No slide 15, destaco que o lucro líquido no 2T19 atingiu o recorde de R$43,1 milhões, um aumento de 30,1% em
relação ao 2T18. Como resultado, atingimos uma margem líquida de 12,6% no período. No semestre, o lucro
líquido foi de R$73,3 milhões, aumento de 16,8% quando comparado com o primeiro semestre de 2018.
No próximo slide, podemos observar que o ROIC sem ágio da Companhia foi de 29,4% no 2T19, o que
representou um spread entre o ROIC sem ágio e o custo da dívida de 25,2 pontos percentuais, refletindo a alta
capacidade da Companhia em gerar valor para os seus acionistas de forma consistente.
Por fim, no slide 17, incluímos uma tabela com informações adicionais sobre os efeitos do IFRS 16 nas
demonstrações financeiras da Companhia.
Agora, podemos passar para a sessão de perguntas e respostas.
Muito obrigado.

9

Discurso Teleconferência 2T19
OPERADORA:
Iniciaremos, agora, a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram por favor digitar *1.
Para remover a pergunta da fila, *2.
Nossa primeira pergunta vem do sr. Marco Calvi, do Itaú BBA.

MARCO CALVI:
Oi pessoal, bom dia! Duas perguntinhas aqui do nosso lado. Primeiro sobre a dinâmica de crescimento de ticket
e volume do Lab-to-Lab, do ponto de vista orgânico. Tivemos um crescimento quase que flat neste tri e, quando
se exclui da base os dois clientes principais ali que vocês perderam ao longo de 2018, esse crescimento orgânico
vai para um patamar próximo a 3%. Quando a gente olha o segundo semestre, olhando a dinâmica do ponto de
vista orgânico que vocês estão vendo aí na ponta, em termos de ticket e volume e aí considerando a base
sequencialmente um pouco mais fraca ao longo do terceiro tri, minha pergunta é: dá para gente esperar um
crescimento de receita orgânica do segmento Lab-to-Lab acelerando? Então de repente chegando ai para um
mid single, talvez um high single, ao longo do segundo semestre? Esta é a minha primeira pergunta.
A segunda é em relação à dinâmica da margem bruta. Nós vimos uma melhora bem expressiva ano contra ano
na margem bruta. Só queria entender se a gente consegue ter pelo menos uma visão qualitativa, por segmento,
como as margens brutas evoluíram ao longo do trimestre, até porque existe uma base um pouco mais fraca no
PSC no segundo tri do ano passado. Só para entendermos de onde veio essa melhora mesmo se vocês puderem,
mesmo que explicar qualitativamente. Obrigado pessoal!

FERNANDO RAMOS:
Bom dia Marco! Quem fala aqui é o Fernando Ramos. Com relação a sua pergunta inicial sobre a dinâmica de
crescimento do ticket e volume no Lab-to-Lab, o que temos observado no segmento como um todo está bem
em linha com o que os números refletem. Temos visto aí um mercado que cresce, talvez em um ritmo menor
do que crescia nos anos anteriores, por uma série de motivos que o time de RI vem reportando para vocês e
outros analistas, mas dentro deste cenário o que temos visto aí é uma estabilização dos preços que, se você
lembrar ao longo de 2018, principalmente a partir do mês de março, tivemos ali uma queda bem acentuada por
conta da dinâmica competitiva. Então a gente já começa a observar, desde o início do ano e agora ficou mais
evidente nos números, uma normalização, uma estabilização maior dos preços, o que naturalmente beneficia ai
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a dinâmica do ticket, tanto que, como bem o Camilo apontou aqui no speech dele, o ticket médio do segundo
trimestre ficou inclusive acima do ticket médio do primeiro tri no Lab-to-Lab. O que já reflete isso e já reflete
também algumas ações de ajuste de preço que a gente começou a fazer aqui no Lab-to-Lab ao longo dos meses
de maio e junho.
Vou passar a bola para o Alessandro, aqui.

ALESSANDRO FERREIRA:
Marco, bom dia! É o Alessandro. Complementando o que o Fernando colocou, é sempre bom a gente lembrar
que no mercado do Lab-to-Lab a gente sempre fala de ambiente concorrencial, ambiente concorrencial. Mas
ele reflete a situação mercadológica dos laboratórios espalhados pelo Brasil todo. Se você pegar os últimos
dados divulgados do crescimento de vidas das operadoras de saúde, a gente viu um crescimento de 0,2%. Foi o
último dado que foi divulgado por órgão oficial. Ou seja, é um mercado que está estável. O que significa isso?
Significa que, para grande maioria do mercado, é lógico que existe algumas exceções, mas para a grande maioria
do mercado, o mercado dos nossos clientes também não cresce. Ou cresce de uma maneira de pequenos
valores, de números mais modestos do que crescia outros anos. O porquê disso está ligado a várias questões da
ordem econômica, de emprego formal e tudo mais que vocês já sabem muito bem. Então pelos resultados que
nós tivemos neste último trimestre são resultados que dão para a gente boas perspectivas.
Eu não consigo falar uma previsão de double ou high single ou alguma coisa assim, mas a gente está vendo boas
perspectivas de crescimento. O Pardini, historicamente, tem o segundo semestre, principalmente o terceiro tri,
interessante, forte. E a gente está com um nível de serviço muito bom e melhorando. Esta que é a vantagem. A
gente está com um nível de serviço para o Lab-to-Lab muito bom e melhorando. Então a gente tem uma série
de fatores, tanto de ordem macroeconômica, ou seja, as operadoras hoje pararam de perder vidas, o que já é
um ótimo sinal para o mercado como um todo, não só para o Lab-to-Lab como para o PSC, e iniciou um processo
agora de crescimento de 0,2%. Para quem estava perdendo já é uma sinalização positiva. O nosso ticket médio
teve uma estabilização, até um pequeno crescimento no segundo trimestre. A gente vê algumas linhas de
produto de alta especialização tendo performance interessante. Então a gente tem vários indicadores que
mostram que a gente deve ter aí um segundo semestre promissor. Mas não consigo te passar uma previsão
exata de números. Mas os indicadores, até o presente momento, mostram que o mercado ele vem se
recuperando, ainda numa fase inicial de recuperação, mas se recuperando.
Vou passar a palavra agora para o Camilo Lelis que vai fazer a resposta da sua segunda pergunta.
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CAMILO DE LELIS:
Bom dia Marco! Sobre a melhora da margem bruta, nossa expectativa, com a conclusão da parte de 20% do
Enterprise, nossa expectativa é que tenhamos ainda uma melhora da margem bruta em função da conclusão do
Projeto Enterprise e também do avanço e andamento do nosso projeto de melhoria empresarial que iniciamos
em 2018.
Nós não divulgamos mais a margem por tipo de negócio, mas estamos, obviamente de uma forma qualitativa,
melhorando basicamente o controle diário da operação do PSC através de uma linha de business control que
criamos internamente e da mesma forma também criamos esse mesmo trabalho no Lab-to-Lab. Com ajuda do
Fernando Ramos e, agora, também com nossa área interna de controle, a nossa expectativa é que vamos, a
partir desta conclusão do Lab-to-Lab, ter um incremento na base, na nossa margem de contribuição como já foi
refletido agora neste segundo trimestre.

MARCO CALVI:
Perfeito pessoal, obrigado pelas respostas!

OPERADORA:
Senhor Joseph, sua linha já está aberta.

JOSEPH GIORDANO:
Olá, boa tarde a todos! Bom dia a todos, desculpa. Obrigado por pegarem a minha pergunta. Eu queria entender
um pouquinho esta dinâmica do PSC. Temos visto uma melhora sequencial na receita por unidade, acho que
talvez aqui o highlight. Eu queria entender como que está acreditação destas unidades, principalmente no
âmbito do Rio de Janeiro e se vocês pudessem comentar um pouquinho como foi a performance principalmente
no centro-oeste. E se vocês vêm algum risco, com a consolidação do setor, de ter um arrefecimento de volume
nestas unidades? Obrigado!
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ALESSANDRO FERRREIRA:
Bom dia Joseph, é o Alessandro falando. Em relação aos serviços e resultados, a linha positiva de resultados do
PSC foi fruto de um trabalho em conjunto entre a área comercial e atendimento. Vou falar, incialmente, sobre
credenciamento. A gente conseguiu uma série de credenciamentos. No Rio de Janeiro, especificamente, a gente
conseguiu repor carteiras que foram perdidas depois da incorporação. Trouxemos mais outros planos,
trouxemos operadoras novas. Conseguimos extensões de credenciamento para especialidades que nós não
tínhamos credenciamento. Isto aconteceu em praticamente em todas as praças, na área de imagem, na área de
genética, na área de análises clínicas. A gente conseguiu estas extensões de credenciamento, estes
credenciamentos não só de unidades, mas de produtos específicos, também em todas as linhas de atuação.
Então é um ponto bem relevante.
Um segundo ponto relevante é a nossa estratégia, que já foi divulgada, de crescer em análises clínicas em
algumas praças que eram de maneira majoritárias em imagem. Rio de Janeiro era uma dessas praças. Isto veio
com a expansão que nós fizemos com a Diretoria de Negócios, com a Adriana, essa expansão e
consequentemente o credenciamento destas unidades e um nível de serviço para o público que nós atendemos
que é um nível de serviço muito acima do que o público ele recebe pelos outros players. Então a gente trabalha
no Rio de Janeiro com um NPS onde outros players que atende o mesmo público não tem esse mesmo NPS.
Então a gente consegue associar alto nível de atendimento com credenciamento de operadoras de saúde.
No centro-oeste é uma praça que sempre teve uma performance interessante. A nossa marca no centro-oeste
é uma marca de referência. É a líder de mercado e é a líder de preferência da classe médica, que passa uma
credibilidade muito grande para o mercado de saúde e é a preferência da população. Associado a esse histórico
a gente vem também investindo bastante em nível de atendimento. O NPS de Goiânia vem subindo também.
Uma pesquisa realizada recentemente mostrou que a marca de Goiânia é uma das marcas dentro do Grupo
Pardini com maior reconhecimento de qualidade e ética, maior reconhecimento de qualidade de atendimento
e até mesmo dentro do Grupo Pardini e isto tudo reflete no crescimento da praça.
Sobre a preocupação de consolidação é uma dinâmica de mercado que a gente está acompanhando. Na medida
do possível o Pardini tem as suas estratégias para consolidar suas marcas nas praças que ele atua mais
historicamente forte, como a de Belo Horizonte e Goiânia. São Paulo também vem melhorando os resultados
dentro da mesma estratégia de melhoria de credenciamento e melhoria de atendimento e isto está refletindo
no resultado bem interessante do PSC. E a nossa previsão é que a gente continue ao longo de todo o segundo
semestre e para o ano que vem, porque ainda existe muita coisa a ser feita tanto no atendimento quanto nos
credenciamentos também.
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Vale lembrar que o PSC também sofre o reflexo do aumento de coberturas de exames de alta especialização,
principalmente na área de genômica. Com a vinda do DLE para o Grupo a gente vem conseguindo oferecer, para
as nossas unidades do PSC, exames de alta complexidade e isto também reflete nas melhorias dos indicadores
do PSC.

JOSEPH GIORDANO:
Perfeito, muito obrigado Alessandro!

ALESSANDRO FERREIRA:
Não por isso, obrigado!

OPERADORA:
Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas basta digitar *1.
Encerramos, neste momento, a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra ao sr. Roberto
Santoro para as considerações finais.

ROBERTO SANTORO:
Gostaria de agradecer novamente a participação de todos na nossa teleconferência de resultados e lembrar que
a nossa área de relacionamento com investidores está sempre disponível para esclarecer quaisquer dúvidas que
não tenham sido discutidas aqui. 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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