Teleconferência 3T18 (Tradução do Inglês)
Operadora: Bom dia. Sejam bem-vindos à teleconferência do Grupo Notredame Intermédica do
3T18. Hoje, conosco, estão os Srs. Irlau Machado, CEO; Marcelo Moreira, CFO; e Glauco Desiderio,
Diretor de Relações com Investidores.
Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a
apresentação. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas para investidores e
analistas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de qualquer
assistência durante a teleconferência, queira, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando
*0.
Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela Internet, via webcast no
endereço ir.gndi.com.br.
Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações prospectivas que possam
ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da GNDI, projeções e
metas operacionais e financeiras, constituem crenças e premissas da Administração da Companhia,
e estão baseadas em informações atualmente disponíveis.
Declarações prospectivas não são garantia de desempenho futuro. Elas envolvem riscos, incertezas
e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem
ou não ocorrer. Os investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições
setoriais e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Companhia e podem
levar a resultados materialmente diferentes daqueles expressos em tais declarações prospectivas.
Gostaria de passar a palavra agora ao Sr. Irlau para o início da apresentação. O senhor pode
prosseguir.
Irlau Machado: Olá. Obrigado por participarem e por ligarem. Eu estou vendo aqui o pessoal que
está participando da teleconferência, então devo dar boa noite, boa tarde e bom dia para todos
vocês. É um grande orgulho, estamos todos orgulhosos por mais um bom trimestre. Começarei
passando uma visão geral dos números e depois abriremos para a sessão de perguntas e respostas.
O número médio de beneficiários de saúde cresceu 3,3%, apesar de um cenário macroeconômico
ainda bastante adverso, que começa a melhorar, e “otimismo” torna-se uma palavra-chave para
todos nós. O número médio de beneficiários de dental cresceu 22,5%. Esse é um mercado que
continua registrando penetração abaixo do seu potencial no Brasil e nós respondemos por metade
do crescimento do mercado no período.
A receita líquida atingiu 1,558 bilhão, com aumento de 13,8% em relação ao 3T17. A receita de
planos de saúde cresceu 15,1% em relação ao 3T17.

A sinistralidade caixa é um ponto fundamental, e foi de 72,3%, uma melhora de 1,8 p.p. em relação
ao 3T17, muito, muito bom. As despesas G&A caixa foram de 9%. Esse número ficou ligeiramente
acima do 3T17, devido a um item não recorrente que ocorreu em 2017 e no 3T, e nós removemos
isso, que foi uma reversão de contingência e nós devemos ter um número melhor e também
trabalhar com um G&A diluído ao longo do ano todo. Vocês verão isso mais pra frente na
apresentação.
O EBITDA ajustado foi de 212,7 milhões, um aumento de 18,9% sobre o 3T17 com margem EBITDA
ajustado de 13,7% comparado a 13,1% no 3T17.
O lucro líquido ajustado foi de 127,2 milhões, um aumento de 8,2% e de 73,4% versus o 3T17. Nossa
dívida líquida atingiu 6,3 milhões, uma redução basicamente de 91,9% em relação ao 2T18.
Só pra lembrar, e eu sei todos se lembram disso, adquirimos a GreenLine com 460 mil beneficiários
e 557 leitos e acabamos de receber, agora em outubro, a aprovação pelos órgãos reguladores para
integrar e concluir a transação da Samed, que não integrou ainda os nossos números de outubro de
2018.
Alguns destaques operacionais. Em M&A, nós falamos da GreenLine e eu gostaria de mencionar
apenas que a GreenLine traz consigo 9 centros clínicos e 10 prontos-socorros, além de um
laboratório de análises clínicas que está em linha com a nossa estratégia de aumentar a nossa
participação em análises clínicas, além do processo de verticalização com os nossos prontossocorros próprios.
Fechamos ainda o negócio da Samed, que também veio com um hospital com 102 leitos e outro
laboratório de análises clínicas.
Só pra mencionar, lançamos o NotreLabs, nossa marca própria de laboratórios, que realiza mais de
2 mil tipos de testes. Nossa capacidade hoje é de 500 mil e estamos aumentando para cerca de 1,1
milhão a 1,5 milhão. Daremos início à incorporação de todos esses centros para processamento de
exames em um único local. Já encontramos o local, estamos finalizando a logística e obviamente os
contratos, mas deve acontecer em breve.
Em termos de rede própria, é um orgulho dizer que inauguramos nosso pronto-socorro autônomo
em Arujá, São Paulo, mais um centro clínico em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Realizamos a
expansão e reformas do Hospital Cruzeiro do Sul, que está gora em pleno funcionamento. O Hospital
Samci no Rio está na fase final de reformas e devemos concluir no final de novembro, estamos
reformando o Hospital Frei Galvão e já concluímos 80% de São Bernardo.
Passamos por um processo de acreditação, que é um processo interno contínuo que nós temos para
melhorar a qualidade e tivemos a acreditação do hospital no ABC para o Hospital Intermédica ABC
com ONA 1, Centro Clínico na Zona Sul nós temos ONA 1 e o PS Barueri ONA 2. Continuamos
melhorando os processos e métodos desses programas de acreditação em toda a nossa rede.

Em termos de tecnologia, lançamos o GNDI Easy, um aplicativo com diversas funcionalidades, como
carteirinha virtual, agendamento e cancelamento de consultas, busca por profissionais, diversas
facilidades para melhorar a experiência do cliente, o autoatendimento do nosso negócio, o que é
muito importante para reduzir custos também nos nossos call centers e, é claro, melhorar a
qualidade.
A receita líquida cresceu 13,8% em relação ao 3T17. O número médio de beneficiários cresceu 11,4%
no 3T18 em relação ao 3T17, e nos primeiros 9 meses do ano 9,5%, atingindo hoje 8,3 milhões. É
claro que eu preciso destacar o crescimento realmente representativo no dental, apesar das
dificuldades na economia e da estabilidade do número de beneficiários no Brasil, nós registramos
aumento da participação de mercado, nós crescemos e isso é muito importante.
O ticket mensal médio cresceu 11,1%, apesar da queda do ticket médio no dental, em linha com a
nossa estratégia. Teremos boas margens nesse segmento e ainda é um segmento com baixa
penetração, então faz sentido para nós tonar o produto mais atraente do ponto de vista de preços
para ganhar participação.
Em serviços hospitalares, tivemos um resultado fraco, mas também em linha com o planejado.
Apenas para lembrar, todos os hospitais que tínhamos no 3T17, nós tivemos novamente este ano.
Portanto, não adicionamos nenhum hospital. E, naquele período, demos início a reformas através
de diversos acordos, portanto ainda temos o Hospital Monte Magno fechado para reforma. O
Hospital Baeta Neves totalmente fechado e devemos reabrir, eu espero, no 1T19, entre janeiro e
fevereiro. Temos 50% do Hospital São Bernardo fechado para reforma. Samci foi 50% fechado nesse
período. Então nós esperávamos esta queda. Contudo, considerando os mesmos hospitais que já
foram reformados, nós crescemos 13,3%.
Para lembrar, os hospitais que adquirimos agora e estão em estágio final, a Samed já foi incorporada
e trouxe serviços hospitalares, além do hospital em Sorocaba, que trouxe serviços hospitalares.
Devemos seguir aumentando e aproveitando todas essas reformas ao longo do ano de 2019.
Nossa sinistralidade caixa, destaque aqui para a redução da sinistralidade caixa de 73,4% nos
primeiros nove meses de 2017 para 72,7% nos 9M18, uma queda de 74,1% para 72,3% em relação
ao trimestre anterior. A verticalização explica parcialmente esse resultado. Nós melhoramos,
basicamente, 2 pontos, de 57% no 3T... para 59% na porcentagem de internações hospitalares
aumentou de 60% para 61%, que agora começa a acelerar à medida em que introduzimos a nossa
rede própria de PSs, PSs autônomos criados durante a mudança.
A companhia melhorou também suas consultas e agora retém 70% das consultas dentro da nossa
rede, então uma boa melhoria. Coparticipação aumentou 15% no 3T18 em relação ao 3T17. Os
clientes estão nos pedindo para implantar a coparticipação, pois é um método que induz ao bom
comportamento em termos de evolução ou pelo menos de reduzir o desperdício.

O crescimento em dental, uma boa estratégia da nossa parte de venda cruzada, chegou a cerca de
63% de venda cruzada. Começamos a estratégia com 13% de venda cruzada e então esperamos
continuar nessa linha. Lembrando, se concluirmos as transações com... Ou, quando começarmos a
operar a GreenLine e outras empresas que adquirimos, todas elas sem dental, teremos uma
oportunidade importante de cerca de 600 mil clientes na base para utilizar o produto.
Um aumento nas despesas com vendas era esperado, como eu mencionei pra vocês nas
teleconferências anteriores. Devemos atingir o pico disso no final desse ano e esse é o final de um
período de três anos no qual nós, na verdade... diferimos, obrigado. No qual nós diferimos o
pagamento dessas despesas e isso deve atingir o pico agora em dezembro.
DVGA indo muito bem, obrigado. Nos primeiros nove meses de 2017, estávamos em 10,8%, agora
em 9%, a diluição ocorrendo principalmente pela integração das operadoras que adquirimos. Em
recursos humanos isso foi muito verdade. Estamos realmente conseguindo atingir as metas aqui.
Sobre EBITDA e Lucro Líquido Ajustados. O desempenho aqui de crescimento de 18,9% do EBITDA
ajustado é explicado pelo aumento de 13,8% da receita líquida e da melhora de 1,8% na
sinistralidade caixa, principalmente devido à verticalização.
Lucro líquido ajustado, crescimento de 73,4% de lucro líquido ajustado. O lucro líquido contábil foi
162,8% maior que no 3T17. O lucro líquido ajustado, como podem ver ali, cresceu 8,2% agora nos
primeiros nove meses de 2018 contra 6,1% nos primeiros nove meses de 2017.
Capex e dívida líquida, notícias muito boas sobre a dívida líquida. Ela é de quase zero, estamos
falando de 6 milhões, isso devido à geração de caixa no período além do uso da tranche primária do
IPO recebida no 2T18.
Os investimentos realizados, de cerca de 283 milhões, só para lembrar, fizemos diversas reformas
no Hospital Samci; Hospital Cruzeiro do Sul; Frei Galvão; Hospital São Bernardo; Baeta Neves; e
também fizemos aqui as aquisições do Cruzeiro do Sul, a famosa aquisição.
Só um lembrete rápido para o mercado. O mercado ainda está basicamente estável no Brasil. Em
2017, média de 47,2, 3T18, 100 mil vidas a mais. Basicamente, somos nós que estamos ganhando
participação aqui e é isso que eu queria comentar com vocês.
Em termos de dental, somos responsáveis por esse crescimento do país de 23,2 para 24,1.
No gráfico ponte, na página 12, crescimento em um cenário adverso. O ganho de participação de
mercado através de atividades orgânicas e M&A 3T18, estamos olhando para... Se você olhar em 18
de junho, nós tínhamos 2,127 milhões de beneficiários. Fizemos um bom trabalho com 103 mil vidas
que nós vendemos, receita bruta; M&A, nenhum número inserido aqui até o momento, nós tivemos
a redução de 14 mil de folha de funcionários e esse foi um número bastante baixo em relação ao
3T17, com certeza, então é um bom começo para a recuperação do cenário macro, ainda não é zero

ou positivo como gostaríamos; nós encerramos 69 mil contratos de vida, então adicionamos cerca
de 20 mil vidas no trimestre.
Nos 9M18, estamos falando de cerca de 148 mil, 2,148 milhões contra 2,056 milhões; vendemos
287 mil vidas de receita bruta; tivemos 48 mil de M&A; uma redução de folha de funcionários de 46
mil; e 198 mil de contratos cancelados.
Uma boa parte desses contratos cancelados, eu diria cerca de 50%, é de PMEs. Por que isso? Tivemos
um bom desempenho de vendas, um aumento muito bom da nossa carteira de PMEs. Este é um
segmento que, por sua natureza, teve um churn alto basicamente porque tem um ciclo de venda de
dois anos no Brasil. Há uma porcentagem muito alta de encerramento entre essas empresas.
E nós seguimos mantendo uma política rigorosa e disciplina em não permitir que os clientes que
estão inadimplentes continuem na carteira. Então somos muito bons em fazer isso.
No slide 13, falando das nossas aquisições, Santamalia, Family e Unimed em 2015 e 2016; 2017
Samci, São Bernardo – e aqui incluo o Baeta Neves – e Novavida; e então no 1T18 nós temos o
Cruzeiro do Sul; junho e julho Samed e Mediplan; e agora a GreenLine, para a qual ainda aguardamos
aprovação do Cade e da ANS.
Recentemente, tivemos uma teleconferência para falar especificamente da GreenLine, acho que não
precisamos nos aprofundar nisso, a não ser que tenham perguntas sobre o assunto, então vamos
passar para as perguntas.
Operadora: Senhoras e senhores, daremos início agora à sessão de perguntas e respostas. Caso
tenham uma pergunta, pressionem *1 em seus telefones a partir deste momento. Para remover a
sua pergunta da fila a qualquer momento, pressione *2.
Com licença. A nossa primeira pergunta vem do Sr. Joseph Giordano, do JP Morgan.
Joseph Giordano: Bom dia a todos, obrigado por aceitarem a pergunta. Eu notei que vocês
mostraram um gráfico com a consolidação do setor aqui. A minha pergunta é a seguinte: nós
destacamos três aquisições no passado recente, então eu gostaria de entender se vocês ainda
avaliam crescimento orgânico no curto prazo ou se devemos aguardar um pouco para digerir essas
aquisições recentes.
E, pensando na perspectiva de adição líquida, então crescimento orgânico, qual a visão da
companhia para os próximos trimestres? Obrigado.
Irlau Machado: Oi Joseph, com certeza, obrigado pela pergunta. Sim, nós ainda temos um forte
pipeline em vista, temos cerca de 10 empresas para as quais estamos olhando no momento.
Acredito haver uma enorme oportunidade para consolidação nesse mercado, não apenas nas
regiões em que operamos, mas em outras geografias também.

Sim, você pode esperar novos movimentos da nossa parte. Não posso te precisar um cronograma,
mas certamente seremos ativos e continuaremos com a equipe posicionada.
Com relação a crescimento orgânico, acreditamos que estamos começando a ver um cenário mais
otimista, o cenário macro e de emprego, e empregos formais, o que é muito importante para nós
como você bem sabe, e as aquisições que fizemos nos levaram para nichos diferentes onde não
operávamos antes. Podemos aumentar os produtos da nossa carteira ou ainda incrementar a nossa
oferta conforme esperamos que o crescimento orgânico continue sendo do nosso interesse.
Joseph Giordano: Obrigado.
Irlau Machado: No grupo anterior, nós tivemos uma pergunta sobre NotreLabs e o porquê de
estarmos fazendo o que estamos fazendo nesse momento. Eu devo dizer que, o que eu queria
comentar é o seguinte: hoje, cerca de 15% de todos os nossos exames, análises clínicas e imagem...
Desculpe, 15% de todos os eventos da companhia, as análises clínicas, exames de imagem, e isso
tem se tornado uma preocupação crescente para nós para oferecer qualidade e atendimento
centralizado para o paciente, qualidade no resultado dos exames.
E eu devo mencionar que nós compramos, nós adquirimos empresas que vieram com análises
clínicas, como a Santamalia, como o Cruzeiro do Sul. Além disso... A GreenLine também veio com
um laboratório, também temos um laboratório com a Samed e a Mediplan, todos possuem
instalações para processar exames. Decidimos aproveitar isso nesse momento, consolidar isso,
aumentar o volume de exames que fazemos em nossas instalações próprias. Abrimos 28 portas para
a coleta de exames e processamento em nossas instalações próprias. Esperamos continuar
acelerando a nossa verticalização através do nosso trabalho laboratorial interno.
E, com relação às margens, podemos processar esses exames em nossas próprias instalações por
aproximadamente metade do custo pago a terceiros pelo processamento de exames. Então é uma
boa oportunidade de realmente reduzir custos, reduzir a sinistralidade, melhorar a experiência do
paciente e os serviços verticalizados, sem um Capex importante ou qualquer tipo de investimento,
pois adquirimos essas empresas já com laboratórios.
Operadora: Com licença. Lembramos que para realizar uma pergunta basta pressionar *1.
Concluímos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de convidar o Sr. Irlau para
as suas considerações finais. O senhor pode prosseguir.
Irlau Machado: Mais uma vez, obrigado por participarem e, novamente, estamos muito orgulhosos,
foi um forte 3T e esperamos que continue assim, nos vemos em breve, obrigado.
Operadora: Isso conclui a teleconferência de hoje do Grupo Notredame Intermédica. Obrigado por
participarem, tenham um bom dia e obrigado por utilizarem a Chorus Call.

