Resultados 3T18
Teleconferência de Resultados
09 de novembro de 2018

OPERADORA
Bom dia senhoras e senhores e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do
Instituto Hermes Pardini, para discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2018. Estão
presentes hoje o Sr. Roberto Santoro, Diretor Presidente, o Sr. Camilo de Lelis, Diretor Executivo de
Finanças e o Sr. Fernando Ramos, Diretor de Relações com Investidores.
Informamos que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da
empresa e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão
fornecidas. Caso algum dos senhores queira fazer uma pergunta, por favor digite asterisco 9 (*9) a
qualquer momento da teleconferência e a mesma será respondida após a apresentação da Companhia,
durante a sessão de perguntas e repostas.
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.
Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor,
solicitar a ajuda de um operador digitando *02.
Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Roberto Santoro, Diretor Presidente. Por favor, Sr. Roberto,
pode prosseguir.

ROBERTO SANTORO
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Bom dia senhoras e senhores, sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do terceiro trimestre
de 2018 do Grupo Hermes Pardini. Eu, Camilo e Fernando 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, Diretora Executiva de Negócios, Alessandro Ferreira, Diretor Vice‐Presidente Comercial e de
Marketing e Guilherme Collares, Diretor Executivo de Operações.
Gostaria de começar a nossa apresentação falando dos destaques operacionais no terceiro trimestre
de 2018.
Na página 2 do material, destacamos inicialmente que o Projeto Enterprise está evoluindo em linha o
cronograma previsto pela área de Operações. No terceiro trimestre tivemos uma das mais importantes
etapas concluídas até o momento, que foi a transição muito bem-sucedida dos processos validação de
coagulação e de doenças infeciosas. Lembramos que a partir da transição dos exames e em outras
áreas inclusive 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. Neste
terceiro trimestre de 2018 as nossas áreas técnicas processaram cerca de 24,6 milhões de exames, um
aumento de 10,7% quando comparado com o mesmo trimestre de 2017, mesmo em um cenário de
crescimento menor que o histórico. Este crescimento de volume aconteceu tanto no Lab-to-Lab quanto
no PSC e reflete não somente os efeitos das aquisições, mas também os nossos esforços para melhorar
o nível de atendimento aos nossos clientes – à sua experiência - e o nosso grau de diferenciação já
conhecido no setor de saúde.
Falando em atendimento ao cliente, um dos destaques mais relevantes no terceiro trimestre foi a
consolidação das nossas iniciativas na área de atendimento ao cliente, principalmente no Lab-to-Lab,
que passou a contar com uma área de Customer Service e uma Assessoria Comercial Digital. Esta
reestruturação da área de atendimento ao cliente foi feita com base em diversas reuniões e feedbacks
que recebemos de diversos clientes da nossa base de mais de 5.700 laboratórios em todo o Brasil e o
seu objetivo é permitir uma maior resolutividade das demandas feitas por nossos clientes. Além disso,
esta nova estrutura deve permitir que a equipe comercial se dedique essencialmente a novas
oportunidades de negócios para o Grupo Hermes Pardini, principalmente àquelas que se referem a
produtos cada vez mais especializados, que é a nossa característica, além de melhorar a experiência
do cliente com os nossos serviços associados ao Lab-to-Lab principalmente.
Na página 3, gostaria de falar primeiramente sobre inovação, pois entendemos que a área de Pesquisa
e Desenvolvimento é um pilar cada dia mais importante na estratégia do Grupo Pardini. No terceiro
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trimestre de 2018, a equipe de P&D concluiu 6 novos projetos, sendo 5 relacionados à internalização
de exames muito mais esotéricos e 1 relacionado a novo exame disponível no portfolio principalmente
do Lab-to-Lab. Como resultado do nosso constante foco em inovação, ficamos em 4º lugar entre as
empresas mais inovadoras no setor de saúde, no Prêmio Valor Inovação Brasil 2018.
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, continua com nível superior a 75.
No Rio de Janeiro, por sua vez, tivemos uma grande evolução. O NPS continua aumentando e atingiu
68 no terceiro trimestre, refletindo todas as nossas iniciativas na melhoria de infraestrutura,
hospitalidade, nos processos de atendimento e a nossa expansão no Rio de Janeiro.
Em relação às aquisições do Labfar, dedicada à toxicologia forense e DLE, genômica e doenças raras,
adquiridas no segundo trimestre, concluímos as integrações dentro dos prazos esperados.
Por fim, conforme destaquei durante a 2ª Edição do Pardini Investor’s Day, gostaria de falar sobre as
Diretrizes Estratégias do Grupo Pardini que estarão nos orientando para os próximos anos. A partir de
2019, estaremos adicionando dois novos canais de coleta, com muito potencial de crescimento, além
do Lab-to-Lab e do PSC. Primeiramente destaco o canal de coleta da Medicina Personalizada, que será
composto pelas marcas DLE, Progenética – na área de oncogenética -, Diagnóstika - na área de
anatomia patológica especializada e imunohistoquímica - e Biocod – na área de genética clínica - e
estará orientado, este novo canal de coleta, para soluções como genômica, genética humana, doenças
raras, oncogenética, patologia molecular e anatomia patológica. O outro canal de coleta será o de
Toxicologia, onde já atuávamos com grande liderança no mercado de medicina ocupacional, mas que
a partir da aquisição do Labfar passamos a atuar em toxicologia forense, que vem crescendo de forma
relevante nos últimos anos. Com o objetivo de termos uma presença consolidada neste canal de
distribuição, adquirimos 55% da Psychemedics Brasil em julho de 2018, lembrando que esta aquisição
ainda está sujeita à aprovação pelo CADE. Agora, gostaria de passar a palavra ao Camilo Lelis, nosso
CFO, que vai falar dos destaques financeiros.

CAMILO LELIS
Obrigado Roberto e bom dia a todos.
No slide 4, podemos ver o crescimento da receita bruta consolidada que atingiu R$340,1 milhões no
terceiro trimestre de 2018, um incremento de 7,4% em relação ao mesmo período de 2017. No
semestre, a receita bruta atingiu R$979,3 milhões, um aumento de 6,9% em relação ao mesmo período
do ano anterior.

3

Resultados 3T18
É importante reforçar nossa curva de melhoria. No mês de outubro e novembro já atingimos o
crescimento de 12% em relação ao mesmo período do ano anterior. Também gostaria de destacar os
excelentes resultados alcançados pela Companhia no controle das glosas. No 3T18 as glosas
representaram apenas 0,1% da Receita Bruta, uma queda de 93% quando comparado com o mesmo
período do ano anterior e no acumulado de 9 meses as glosas representaram apenas 0,5% da Receita
Bruta, um excelente resultado alcançado pela equipe de auditoria da receita.
O EBITDA ajustado ficou em R$68,4 milhões no trimestre, alinhado com o mesmo período de 2017.
Gostaria de ressaltar que este EBITDA já reflete parte dos esforços da Companhia para melhorar a
margem operacional e o retorno aos nossos acionistas. Em comparação com o EBITDA do 2T18
registramos um incremento de 15,8% em termos absolutos. Inclusive, em setembro já registramos um
EBITDA com margem de 23%. Parte desta melhoria é resultado das oportunidades identificadas no
escopo dos Projetos de Eficiência Empresarial e no Projeto Enterprise.
De fato, em relação ao Projeto de Eficiência Empresarial, gostaria de destacar que a economia
anualizada de R$6,5 milhões base agosto que citamos no Pardini Investor’s Day, já atingiu
aproximadamente R$17,3 milhões quando consideramos as oportunidades que já implementamos até
meados de outubro.
Em relação ao Lucro Líquido, este totalizou R$34,1 milhões no terceiro trimestre de 2018, em linha
com o lucro líquido do 2T18. No período acumulado de 9 meses de 2018, o Lucro Líquido foi de R$96,9
milhões.
O JCP correspondente ao terceiro trimestre de 2018 foi de R$9,1 milhões. No acumulado de 2018,
realizamos pagamento de R$27,5 milhões em JCP. No próximo mês iremos submeter para aprovação
do conselho a última parcela de JCP de 2018.
Indo para o slide 5, o ROIC sem ágio foi de 28,7% no terceiro trimestre. Aqui é importante destacar o
spread do ROIC com relação ao nosso custo financeiro que está em média em torno de 24%.
No dia 14 de setembro o Conselho de Administração do Instituto Hermes Pardini aprovou um novo
programa de recompra de ações, que poderá totalizar até 4 milhões de ações ordinárias PARD3.
Em relação ao Projeto Enterprise, no 3T18 tivemos as primeiras implementações de exames, o que já
nos permite observar parte dos ganhos esperados, relacionados principalmente a aquisição de
insumos. Conforme já havíamos também antecipado durante o 2º Pardini Investor’s Day, a eficiência
realizada até setembro de 2018, de forma anualizada, já soma R$1 milhão.
Em relação às aquisições realizadas, concluímos no 3T18 todas as integrações do DLE e do Labfar,
cumprindo o cronograma previsto durante o nosso processo de aquisição.
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Por fim, gostaria de destacar que no dia 17 de outubro realizamos o 2º Pardini Investor’s Day, que
contou com a presença de mais de 100 pessoas e 40 instituições.
Agora, gostaria de passar a palavra ao sr. Fernando Ramos, nosso Diretor de RI, que vai falar sobre os
detalhes dos resultados financeiros.

FERNANDO RAMOS
Obrigado Camilo e bom dia a todos.
Na página 6 começamos falando da Receita Bruta consolidada, que alcançou R$340,1 milhões no
trimestre. Isso representa um crescimento de 7,4% na comparação com o mesmo período do ano
passado. Gostaria de destacar que o aumento da Receita Bruta ocorreu tanto no Lab-to-Lab quanto no
PSC.
Avançando para o slide 7, gostaria de destacar alguns pontos sobre a Receita Bruta do Lab-to-Lab, que
voltou a crescer no terceiro trimestre. Primeiramente, chamou a atenção a evolução no número de
clientes geradores de receita, que atingiu a marca de 5.490 no trimestre, um aumento de 315 clientes
quando comparamos com o mesmo período do ano passado. Este aumento reflete a nova abordagem
comercial da Companhia, que é mais focada nas necessidades dos nossos clientes e em ressaltar os
atributos de diferenciação da nossa marca no mercado.
Como resultado principalmente da maior base de clientes, o volume acelerou sequencialmente e a
Receita Bruta totalizou R$182,0 milhões no período, um aumento de 2,4% quando comparado com o
terceiro trimestre de 2017. É importante ressaltar a evolução sequencial do Lab-to-Lab, lembrando
que no trimestre passado a receita bruta deste canal havia caído quando comparado ao mesmo
período de 2017.
No slide 8, podemos perceber uma aceleração no crescimento das atividades do PSC, com a Receita
Bruta aumentando 11,3% no trimestre e 10,1% no acumulado dos nove meses, quando comparados
com os mesmos períodos de 2017. Isso é resultado principalmente das aquisições dos laboratórios
Humberto Abrão e Ecoar, mas temos que ressaltar que também reflete as ações para melhorar a
experiência do cliente dentro de nossas lojas, que fica evidente quando observamos a melhoria
consistente nos indicadores de NPS em todas as regiões.
Em relação à Receita Bruta por loja, gostaria de destacar que apesar da queda de 1,5% no trimestre,
caso excluíssemos os impactos dos laboratórios adquiridos, bem como das unidades ainda em fase de
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maturação, teríamos observado um crescimento de 1,9% na comparação com o mesmo período do
ano anterior.
No slide 9, gostaria de destacar a redução das glosas, que representaram apenas 0,1% da Receita Bruta
no terceiro trimestre, ante 1,8% no mesmo período de 2017. Como o Camilo comentou há pouco, esta
melhoria reflete os resultados alcançados pela Companhia no controle das glosas.
Indo para o slide 10, percebemos que o Lucro Bruto no terceiro trimestre totalizou R$93,4 milhões,
que equivale a uma margem bruta de 29,5%. Quando consideramos a evolução em relação ao trimestre
anterior, constatamos um aumento de 12,3% em valor absoluto do lucro bruto e de 193 bps em termos
de margem bruta. Este aumento reflete a melhora operacional na Companhia, conforme já reforçado
tanto pelo Roberto quanto pelo Camilo.
Avançando agora para o slide 11, podemos notar que as despesas operacionais como percentual da
receita líquida mantiveram-se estáveis em relação ao terceiro trimestre de 2017. É importante ressaltar
que no terceiro trimestre esse valor inclui efeitos não recorrentes e não operacionais, tais como
serviços de consultoria e despesas rescisórias no escopo do Projeto de Eficiência Operacional,
despesas de assessoria em projetos de M&A e baixa contábil de ativos no escopo do Projeto Enterprise.
Se retirássemos esses efeitos não recorrentes, teríamos observado uma redução das despesas
operacionais como percentual da receita líquida, refletindo as iniciativas implementadas
principalmente no escopo do Projeto Eficiência Empresarial, como ressaltado pelo Camilo há pouco.
No slide 12 destaco que o EBITDA ajustado totalizou R$68,4 milhões no trimestre e R$187,3 milhões
no acumulado dos nove meses do ano. Conforme já foi mencionado pelo Camilo, em comparação com
o segundo trimestre, registramos aumento de 15,8% em termos absolutos e de 203 bps em termos de
margem.
No slide 13, gostaria de destacar a redução da dívida líquida. Fechamos o terceiro trimestre com dívida
líquida de R$247,5 milhões, o que equivale a um grau de alavancagem medido pelo indicador Dívida
Líquida / EBITDA LTM de 1,1x. A redução da dívida líquida e do grau de alavancagem em relação ao
trimestre anterior refletem a geração de caixa operacional observada 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 o nosso spread entre o ROIC sem ágio e o custo da dívida
após impostos se mantém acima de 20%, refletindo a alta capacidade da Companhia em gerar valor
para os seus acionistas de forma consistente.
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Agora, podemos passar para a seção de perguntas e respostas.
Muito obrigado.

OPERADORA
Obrigada! Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta queiram,
por favor, digitar *9.
O sr. Marco Calvi, do Itaú BBA, gostaria de fazer uma pergunta.

MARCO CALVI
Oi pessoal, bom dia! Duas perguntas aqui do meu lado. Primeiro com relação à margem bruta, entendo
a mudança de disclosure anunciada no Investor’s Day, e também entendo os comentários que vocês
colocaram no release em relação ao preço médio no Lab-to-Lab que ainda está afetando a margem
bruta. Mas eu gostaria, se possível, que vocês comentassem um pouquinho em relação à tendência,
principalmente olhando da perspectiva sequencial. Como é que a gente viu tendência de margem
bruta, não necessariamente citando números, tendência de margem bruta quando a gente olha
terceiro trimestre versus o segundo trimestre em Lab-to-Lab e PSC. Essa é a minha primeira pergunta.
A segunda pergunta seria em relação ao Enterprise. Vocês citam que já teve um efeito positivo se
puderem comentar do ponto de vista qualitativo e qual o efeito pelo menos no resultado do 3T18 do
projeto em cima dos números que estamos vendo. Estas são as minhas duas perguntas. Obrigado!

ROBERTO SANTORO
Oi Marco, é o Roberto. Vou pedir para o Guilherme Collares, nosso Diretor de Operações, responder
sobre o Enterprise. Depois voltamos para a margem bruta.

GUILHERME COLLARES
Oi Marco, bom dia! Bom dia a todos. O que eu posso falar é que dentro do projeto o impacto do 3T18
ainda é pequeno porque a principal mudança que a gente já fez aconteceu ao final do 3T18. Então, na
verdade, vamos conseguir ver um impacto melhor desta primeira virada que fizemos na área de
infecciosas e coagulação principalmente agora a partir do 4T18. Mas isso ainda dentro do projeto não
é o maior ganho. Vamos ter ganhos ainda com as outras viradas, princiapalmente viradas de hormônio
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no final de janeiro e início de fevereiro e mais ainda com a entrada da automação, automação que vai
nos dar uma eficiência grande. As esteiras já chegaram aqui no Pardini, estão sendo montadas, e vamos
ter um ganho grande também quando tivermos, e ai é mais um ganho operacional mesmo, no processo
de produção a partir da entrada em funcionamento das esteiras.

CAMILO DE LELIS
Oi Marco, bom dia! É o Camilo. Vou dar mais ou menos um horizonte sobre a margem bruta que você
comentou. Só em grandes números, a margem bruta do Lab-to-Lab permanece estável e a margem
bruta do PSC nós registramos crescimento do último trimestre comparado com o trimestre anterior. A
tendência é que nós vamos manter um crescimento daqui para frente em ambos canais.

MARCO CALVI
Perfeito Camilo, só para ver se eu entendi certinho. A margem bruta do Lab-to-Lab ficou, em linhas
gerais, estável quando comparado com o 2T18 e PSC nesta mesma perspectiva de tempo teve um
crescimento. Meu entendimento é correto?

CAMILO DE LELIS
É correto.

MARCO CALVI
Perfeito. Obrigado pessoal!

OPERADORA
Nossa próxima pergunta vem da sra. Olívia, do banco JP Morgan.

OLÍVIA PETRONILHO
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Bom dia pessoal! Obrigada por pegarem a minha pergunta. Eu queria focar um pouquinho do lado do
PSC, também entendo a mudança no disclosure, mas se vocês pudessem dar um pouquinho mais de
visibilidade na performance por região, principalmente como está a dispersão das regiões maduras e
das regiões mais novas e em São Paulo especificamente se a gente já começa a ver um crescimento em
receita vindo das novas unidades no formato que vocês implementaram aqui. Obrigada!

ROBERTO SANTORO:
Bom dia Olívia! É o Roberto. Em relação à perspectiva por regiões do PSC nós temos ai dois mercados
muito maduros que é Belo Horizonte e Goiânia que realmente tem melhorado dada a nossa marca,
capilaridade, alto nível de serviço, então reflete uma boa performance das unidades inclusive com
melhoria em algumas rampas em ambos segmentos e ambas regiões que nós abrimos bastante
unidades entre 2013 e 2015, principalmente na área de imagem também que são as unidades que
tinham uma rampa mais lenta em virtude da crise macroeconômica, perda de vidas (planos de saúde).
Em relação a São Paulo e Rio de Janeiro nós temos observado, sim, um crescimento consistente
principalmente em linha com nossa estratégia de mais crescimento em análises clínicas, dada a nossa
expertise e o efeito mais escalável necessário além do crescimento de imagem. Então são tendências
muito positivas nos nossos novos mercados, principalmente nas análises clínicas cada vez mais
especializada. É claro que esse crescimento vem também com todas as modificações que fizemos na
nossa capacidade de atendimento para análises clínicas, que são duas regiões (Rio e São Paulo) com
grande capacidade para imagem, mas que não tinham toda a cultura e todo o processo de atendimento
de análises clínicas e toda a especialização necessária. Então isto já foi nivelado e o reflexo é um grande
crescimento principalmente em análises clínicas em São Paulo e no Rio de Janeiro com tendências que
se mantêm dada a nossa transformação nestas duas regiões.
Resumindo, Minas Gerais e Goiânia aceleração de algumas rampas, São Paulo e Rio de Janeiro grande
crescimento de análises clínicas, com tendências muito positivas.

OLÍVIA PETRONILHO
Obrigada! Se puder só fazer um follow-up neste ponto do São Paulo e no Rio, vocês mudaram bastante
coisas nas duas operações, o que a gente deve ver daqui pra frente é uma maturação destas iniciativas
ou vocês acham que ainda tem coisas que precisam ser mudadas nestas duas regiões? Obrigada!
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ROBERTO SANTORO
Em São Paulo, sim, as iniciativas já foram feitas anteriormente ao Rio de Janeiro então esperamos
realmente é capturar essas iniciativas, seja em nível de serviço seja em capacidade de atendimento em
análises clínicas. No Rio de Janeiro nós já fizemos grandes transformações nas unidades existentes,
ainda há uma etapa adicional e o nosso objetivo também é ter acesso a novas carteiras de plano de
saúde que refletem o nosso posicionamento de maior nível de serviço como é em Belo Horizonte,
Goiânia e São Paulo. Então São Paulo, sim, esperamos um crescimento constante já sem grandes
transformações e no Rio de Janeiro alguma transformação adicional principalmente nas unidades que
ainda vão ser reformadas e adequadas ao modelo Pardini, que o nosso modelo realmente é uma
grande escala em análises clínicas associada a imagem para compor o nível de serviço e mix de
solicitação de clientes e operadoras.

OLÍVIA PETRONILHO
Está ótimo. Obrigada!

OPERADORA
Lembrando que caso haja alguma pergunta por favor digitar *9.
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.

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