Teleconferência de Resultados 3T18 (Português)
Operadora: Bom dia. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do 3T18 do Grupo
Notredame Intermédica. Estão presentes os senhores Irlau Machado, CEO; Marcelo Moreira, CFO; e
Glauco Desiderio, Diretor de Relações com Investidores.
Informamos que todos os participantes estarão ouvindo a teleconferência durante a apresentação
da Empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas,
quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência, por favor
digite asterisco zero. O áudio está sendo apresentado simultaneamente na Internet, no endereço
ri.gndi.com.br.
Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas
durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais
e financeiras do Grupo Notredame Intermédica constituem-se em crenças e premissas da Diretoria
da Companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são
garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos
futuros, e portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem
compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores
operacionais podem afetar o desempenho futuro da Companhia e podem conduzir a resultados que
diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras.
Agora gostaria de passar a palavra ao Sr. Irlau, que iniciará a apresentação. Por favor, pode
prosseguir.
Sr. Irlau Machado: Bom dia a todos, obrigado pela presença. Gostaria de dizer que estamos felizes
de poder entregar novamente um trimestre sólido para vocês. Nosso número de beneficiários
médios na saúde cresceu 3,3% em relação ao mesmo período do ano passado perfazendo 2,1394
milhões usuários (milhões), beneficiários médio dental 1,8 milhões aproximadamente e com 22,5%
de crescimento em relação à média do 3T17.
Nossa receita líquida crescendo 13,8% em relação ao mesmo período de 2017 com 1,558 bilhão a
mais. Nossa receita de planos de saúde com crescimento de 15,1% em relação a 2017.
Nossa sinistralidade caixa com evolução realmente muito importante, uma melhora de 1,8 p.p., e
isso fruto ainda do processo de verticalização e sinergias operacionais no que diz respeito a custo
médio hospitalar.
Também caixa, em G&A caixa, nós ficamos com 9,0%, ou seja, 0,4 p.p. desfavorável em relação ao
3T17, porém nós vamos ver isso mais adiante, foi fruto de evento não recorrente em 2017 que
baixou esse número. Se descontado esse evento não recorrente nós estamos melhor do que ano

passado, e para o ano realmente com diluição importante no G&A caixa que nós vamos ver um
pouco mais adiante.
O Ebitda ajustado 212 milhões, 212,7 milhões com crescimento de 18,9% frente ao 3T17. A margem
Ebitda ajustado para 13,7 versus 13,1 em 2017, portanto uma melhoria também.
O lucro ajustado, lucro líquido ajustado de 127,2 milhões como 8,2% e 73,4% a mais do que o 3T17.
A dívida líquida estando em 6,3 milhões, uma redução de 91,9% em relação ao 2T18.
Vale ressaltar a aquisição que fizemos da GreenLine com 464.000 beneficiários e 557 leitos durante
esse trimestre, e já a aprovação da aquisição da SAMED pelos órgãos reguladores que ocorreu em
outubro. Já entregamos isso em nosso resultado de outubro.
Alguns destaques operacionais. Nós temos nossa agenda estratégica focada na geração de valor.
Fizemos essa aquisição da GreenLine, como já falamos. Vale mencionar que além dos dois hospitais
com 557 leitos nós temos 9 centros clínicos, 10 prontos-socorros e mais um laboratório de análises
clínicas.
Fizemos a aprovação da SAMED em Mogi das Cruzes com 80.000 beneficiários, um hospital com 102
leitos e também um laboratório de análises clínicas. Vejam que nós estamos crescendo na nossa
capacidade de verticalizar também em análises clínicas dentro do grupo.
Vale ressaltar que em termos de verticalização nós lançamos a nossa marca NotreLabs com mais de
2000 tipos de exames e capacidade para realizar 500.000 análises clínicas/mês. Estamos agora no
processo de ampliação da nossa fábrica, do nosso NTO, buscando a capacidade de fazer em torno
de 1 milhão de exames por mês.
Algumas das aquisições feitas ao longo dos últimos anos vieram com as estruturas próprias de
laboratórios, estamos utilizando essas estruturas. Estamos alocando portas de captura de exames
dentro dos nossos próprios centros clínicos, ou seja, não estamos expandindo utilização de Capex
para esse fim e sim nos utilizando de capacidade ociosa dentro das nossas próprias clínicas.
A rede própria nós inauguramos um pronto-socorro autônomo em Arujá. Com essa inauguração nós
também vislumbramos a possibilidade de verticalização adicional na região. O centro clínico em São
Gonçalo do Rio de Janeiro.
Também terminamos as nossas reformas no hospital Cruzeiro do Sul; estamos bem avançados na
reforma do hospital Samci no Rio de Janeiro, nós estamos esperando que fim de novembro a
reforma termine; estamos em reforma no hospital Frei Galvão e o hospital São Bernardo, que está
no fim também de sua reforma.

As acreditações em termos de qualidade acho sempre importante mencionar que continuamos
muito com foco em acreditação hospitalar. Fizemos o hospital Intermédica ABC, que é antigo
Unimed ABC, nós conseguimos a nossa ONA 1; no centro clínico da zona sul nós também
conseguimos nossa ONA 1 nesse trimestre; eu pronto-socorro de Barueri já subiu para ONA 2.
Em termos de tecnologia nós lançamos nosso aplicativo GNDI Easy com diversas facilidades como
carteirinha virtual, agendamento e cancelamento de consultas e pesquisa da rede de atendimento.
Realmente um marco em termos de acessibilidade em nossos serviços. Vocês têm como
consequência a diluição e diminuição do custo de nossos call centers. Receita líquida... obviamente
fora a facilidade para o usuário.
Em termos de receita líquida crescimento de 13,8% frente ao 3T17. O número médio de beneficiários
crescendo 11,4% trimestre contra o trimestre do ano anterior. Nós estamos em 9,5% nos primeiros
nove meses do ano de 2018 contra os primeiros nove meses do ano de 2017.
A saúde crescendo mais lentamente, mas crescendo num ambiente ainda muito ácido da economia.
Estamos com crescimento orgânico também nesse trimestre e nós vemos isso com muito otimismo.
O tíquete médio mensal líquido na odontologia tem sido menor, e nós entendemos que essa é uma
ótima estratégia porque nós temos uma margem substancial nesse segmento e, portanto nos facilita
a oportunidade de oferecer planos ainda mais econômicos e dessa forma crescer market share,
como foi o crescimento impressionante que tivemos de 22% nesse ano nesse segmento.
Em termos de receita de serviços hospitalares nós tivemos talvez uma performance não tão
agressiva, principalmente pelo fato de que ano passado quando nós no 3T em todos esses hospitais
que hoje fazem parte da nossa rede e já faziam parte lá nossa rede naquele momento; porém desde
então nós fechamos vários hospitais ou vários leitos de hospitais exatamente para conduzir a
reforma dos mesmos.
Isso ocorreu com 50% do hospital Samci, 50% do hospital São Bernardo. Fechamos por completo o
hospital Monte Magno, fechamos por completo o hospital Baeta Neves para reformas. Estou feliz
de dizer que essas reformas no Baeta Neves foram concluídas com sucesso e devemos buscar a
abertura desse hospital agora, já no início de 2019. Os outros estão em sua fase de finalização,
portanto, esperamos retomada do crescimento desse segmento também.
A receita líquida com crescimento importante de 15,4% nesses últimos nove meses contra os
primeiros nove meses de 2017.

Sinistralidade Caixa caindo. Nós buscamos as interações das aquisições em 2017 estão em fase final,
diversas unidades estão terminando suas reformas e ampliações. Na conclusão, a companhia
experimentará ganhos em sua verticalização e diminuição do custo fixo.
Nós conseguimos redução de 1,8% em termos de sinistralidade caixa, e isso fruto também da
evolução de 60 para 61% em termos de verticalização em internações hospitalares e também em
termos de verticalização de consultas ambulatoriais saindo de 66% para 70%.
Nós introduzimos como vocês sabem novos PSs autônomos que tem começado a contribuir de fato
para uma redução de internação, que era nosso objetivo. A coparticipação aumentou 15% se
compararmos o 3T18 com o 3T17, e obviamente isso já fruto de uma parceria com os clientes que
estão realizando entendendo que a coparticipação é de fato um fator indutor de comportamento,
que melhora a sinistralidade e por consequência reduz a necessidade de reajustes ao longo do
aniversário do contrato.
O crescimento do dental historicamente os custos do dental são significativamente menores que os
da saúde, e assim o crescimento substancial no número de beneficiários dos planos odontológicos
e graças à estratégia de cross-sell ajudou a expandir a margem bruta.
SG&A, aumento nas linhas de despesas comerciais, era o que já esperávamos, já havíamos
comentado isso anteriormente. Nós vamos ter o pico disso acontecendo no fim desse ano quando
aquele processo que nós iniciamos três anos atrás de diferimento finda, e portanto imaginamos que
devemos ficar em torno de 5, 5,2% os gastos comerciais no futuro.
Tivemos em termos de evolução os primeiros nove meses de 2017 nós tivemos G&A caixa 10,8% e
agora estamos em 9%, 1,8% melhor. Em termos... basicamente continuamos a obter importantes
sinergias quando entregamos nossas novas operações na empresa com reduções relevantes,
principalmente na linha de pessoal, como vocês já devem ter visto analisando nosso balanço.
O Ebitda ajustado a retomada do Ebitda de 13,4% em 2017, no 3T17 ficou em 13,1, 3T18 13,7. Nos
nove primeiros meses 12,1 versus 13,5 nos primeiros nove meses de 2018.
O lucro líquido ajustado. Crescimento de 73% no lucro líquido ajustado. O lucro líquido contábil foi
de 162% maior do que o 3T17.
Capex e dívida. Nós fizemos investimentos importantes nesse período, nos primeiros nove meses de
2018 nós fizemos 283 milhões. Está bastante em linha com o que tínhamos de expectativa e onde
foram esses investimentos? Na nossa reforma do hospital Samci que ainda continua, mas deve findar

agora em novembro; no hospital Cruzeiro do Sul que foi realmente uma reforma importante;
hospital Frei Galvão; São Bernardo; Baeta Neves e Intermédica ABC.
Em setembro de 2018 nós assinamos a aquisição do grupo GreenLine que possui aproximadamente
464.000 vidas, vocês já sabem disso. Estamos aguardando o Cade e ANS.
Dívida líquida do 3T a companhia reduziu sua dívida líquida para 6,3 milhões, reflexo da geração de
caixa obtida de suas operações e dos recursos obtidos no 2T através da tranche primária do IPO.
Realmente basicamente zero.
Um pouco a respeito do mercado de saúde, que continua em consolidação. Esse quadro vários de
vocês já viram ao longo do tempo, continua a se acelerar. A evolução de beneficiários, vejam que
continua bastante tímida em termos... nós vemos no 3T18 contra a média de 2017 crescimento de
100.000 vidas na saúde. O odontológico está ainda crescendo um número razoavelmente
importante, mas vejam, frente a esse número do crescimento que aconteceu já no 3T, para o 3T de
odontologia, nós somos responsáveis por quase metade desse valor. Estamos tomando market
share de forma considerável.
Estamos conseguindo ganha de market share por iniciativas orgânicas e M&A, apesar do cenário
econômico ainda adverso. Nós conseguimos vendas orgânicas nesse trimestre da ordem de 104.000.
Lembre-se que nós falamos ao redor de 400.000 novas vendas acontecendo ao longo do ano, então
ficamos em linha com o que havíamos nos comprometido.
Redução da folha de funcionários continua sendo um problema, 14.000. Nós já esperávamos para
este momento que a economia tivesse retomado, mas também por outro lado diminuiu bastante
frente ao ano passado, muito frente ao ano passado e isso pra gente é muito positivo. Nós tivemos
cancelamento de contratos na ordem de 69.000 vidas. Isso muito foi fruto ainda do cenário adverso
da economia principalmente em PME, que continuam várias delas desaparecendo do mercado. Nós
ainda temos uma produção alta de PME, porém é um setor, um segmento que ainda sofre com a
macroeconomia no estágio em que está.
Conseguimos portanto frente ao último trimestre crescimento de 20.000 vidas aproximadamente,
21.000 vidas orgânicas.
Em termos de M&A os primeiros nove meses de 2018 não saímos então de 2,056 milhões de vidas;
fizemos vendas orgânicas da ordem de 287.000; fizemos 48.000 vidas em M&A (que foi o Cruzeiro
do Sul); tivemos uma redução de folha da ordem de 46.000 e tivemos 198.000 cancelamentos
durante esse período. Ainda assim um crescimento de 2,056 milhões para 2,148.

No próximo quadro que eu acho que já tinham visto também, que são a evolução das nossas
aquisições. Lá em 2015/16 nós tivemos Santamália, o Family, a Unimed ABC; nós tivemos em 2017
Samci, São Bernardo, Novavida; no 1T18 já o Cruzeiro do Sul, junho e julho nós tivemos Samed e
Mediplan, Samed essa que já incorporamos em outubro e estamos aguardando ainda a decisão do
Cade sobre Mediplan - a ANS nesse caso também já autorizou se não estou equivocado, já autorizou,
estamos esperando agora Cade.
E GreenLine que nós fizemos a aquisição, estamos muito ansiosos para dar início ao processo de
incorporação e vocês já conhecem os números e a não ser que vocês tenham alguma pergunta
específica acho que podemos passar batido por esse assunto.
Podemos seguir para perguntas.
Operadora: com licença senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas.
Para fazer uma pergunta por favor digitem asterisco um e para retirar a pergunta da lista digitem
asterisco dois.
Nossa primeira pergunta vem do Sr. Joseph Giordano, J. P. Morgan.
Sr. Joseph Giordano: olá bom dia a todos, bom dia Irlau, obrigado por pegarem minha pergunta. Na
verdade eu tenho algumas, começando pelo top line. Eu queria entender um pouquinho da cabeça
de vocês quando vocês conversam com seus principais clientes como é que está o outlook para a
contratação, porque a gente ainda haver turnover bastante alto dentro das carteiras existentes.
Também olhando um pouco para esse mix de receita eu queria entender como é que a gente deveria
quebrar o que foi aumento de fato de preço e o que foi o efeito mix na venda, por que vocês estão
focando mais nos planos de entrada.
Por último com relação aos M&As eu queria entender o que é time frame interno hoje para o
tombamento total da Samed e a Mediplan que deve ser aprovada em breve e o que vocês estão
vendo de órgão regulador de timing para a GreenLine, obrigado.
Sr. Irlau Machado: no que diz respeito ao órgão regulador a Samed, por exemplo, foi aprovada num
tempo bastante exíguo, rápido. Eu acho que foi muito positivo. Acho que a perspectiva que temos
com os dois outros é bastante positiva também. Imaginamos que pelo menos no que diz respeito à
GreenLine já vislumbramos alguma coisa early no 1Q19. Estamos indo muito bem nas discussões,
acho que não existe um motivo contundente nesse momento para acreditarmos que vamos ter mais
problemas, inclusive pela configuração do mercado em São Paulo. Então eu acho que mais cedo do
que mais tarde.

No que diz respeito ao crescimento de tíquete nós tivemos crescimento de tíquete médio da ordem
de 11,4% em saúde no 3T. Nós tivemos alguns reajustes que foram aplicados, mas definitivamente
como já disse antes em algumas ligações anteriores, alguns calls anteriores, nós estamos tentando
focar bastante nossa venda dos produtos mais básicos, nos produtos mais contidos do ponto de vista
de custo e que tem obviamente preço inferior e por que isso?
Porque vocês já viram na estratégia que isso funciona, que há redução da sinistralidade por melhor
controle sobre a base de custos. Então isso hoje nós estamos vendendo ao redor de 17% são
produtos PPO e os demais produtos HMO. Os produtos HMO são aqueles que são os mais contidos
e mais focados dentro da nossa rede própria.
À medida em que nós temos mais hospitais para direcionar desses produtos obviamente vamos ter
ainda mais competitividade para poder oferecer interesse por parte dos clientes para poder buscar
esses produtos mais básicos. Então acho que essa vai ser a continuidade da nossa estratégia.
Sr. Joseph Giordano: E quando você fala com seus clientes como é que está cabeça deles do ponto
de vista de contratação e turnover de carteira existente, melhora?
Sr. Irlau Machado: Olha o que eu tenho visto foi uma diminuição importante no número de
demissões. Elas não zeraram ainda, mas a gente nota que para alguns clientes sim, já começa a
existir uma perspectiva de investimento. A temperatura está muito positiva, existe muito otimismo
das pessoas - mas tudo isso leva um certo tempo para que você possa recompor. Essa demanda tem
que começar a acontecer, e a demanda muitas vezes é fruto até do próprio emprego.
Então uma coisa alimenta a outra; mas sem dúvida nenhuma a boa perspectiva... isso aqui é igual à
inflação; se você acha que a inflação; se você acha que vai ser alta a inflação em alta, se você acha
que vai ser baixa ela geralmente é baixa. Então todo mundo está com boa perspectiva de investir.
Muita gente me pede vamos esperar para ver se as reformas vão acontecer mesmo, etc. Mas a gente
já está notando certo otimismo com isso e a gente espera que a redução desse número de
desemprego vá acontecer gradativamente mais rápido.
Sr. Joseph Giordano: perfeito muito obrigado.
Sr. Irlau Machado: obrigado a você.
Operadora: com licença, nossa próxima pergunta vem do Sr. Marco Calvi do Itaú BBA.
Sr. Marco Calvi: oi pessoal bom dia. Duas perguntas do meu lado, a primeira com relação à iniciativa
do NotreLabs. Se vocês puderem elaborar do ponto de vista de tipo de exame, cliente, tamanho,
enfim, se vocês puderem dar uma descrição em adição ao que a gente leu no release, entender

melhor essa iniciativa e entender que tipo de investimento vocês pretendem nesse NTO que está
citado no release, essa minha primeira pergunta.
A segunda é com relação aos serviços hospitalares. A gente viu número super saudável, crescimento
super saudável na parte de mesmos hospitais e a receita acabou sendo afetada pelas várias reformas
de leitos que vocês adquiriram recentemente.
A gente consegue ter uma ideia do quanto isso acabou influenciando o número total de receita de
serviços hospitalares? Essas são minhas duas perguntas, obrigado pessoal.
Sr. Irlau Machado: Marco bom dia. Vou te dar um pouco de luz sobre isso. A segunda pergunta a
respeito dos serviços hospitalares o que acontece ali é o seguinte: a gente imagina talvez uma perda
da ordem - vou dar um chute, isso é um chute porque nós não temos isso na ponta do lápis - mas
em torno de 15% sobre esse volume, 10% a 15%.
Por quê? Porque realmente o assunto hospital tem uma coisa a respeito de localização. Então se eu
tenho uma localização eu posso até transferir para meu hospital uma série de usuários uma vez que
eles chegam ao pronto-socorro local. Mas, por exemplo, se eu tenho um hospital como o Baeta
Neves fechado e era o local de uso de uma mãe às 2h da manhã para levar o filho com dor de
garganta, de repente ela não vai se dispor a ir com ele no hospital São Bernardo, ela vai buscar
alguma coisa um pouco mais próxima. Então isso é importante entender que isso tem impacto.
E nós estávamos preparados para isso, nós nos preparamos para isso e é absolutamente necessário
fazer o que nós fizemos. Quem tiver a oportunidade de visitar em breve nosso hospital São Bernardo,
nosso hospital Baeta Neves, vai entender a mudança que foi feita para melhorar produtividade,
conforto, qualidade, etc. - e é o que a gente tem feito em todas as nossas instalações. Vamos colher
fruto disso sim ao longo desse próximo ano, não tenho dúvida disso.
A primeira pergunta era respeito de NotreLabs. Cliente nós, nós somos o primeiro cliente - o maior
cliente - e nós fizemos com o intuito de não necessariamente vender serviço a terceiros. Nós
estamos colocando isso dentro das nossas clínicas, a qualidade está sendo para a gente mais uma
vez algo que nós concentramos muito em obter inclusive certificações já para nossas instalações.
Nós estamos movendo alguns centros de processamento dentro de um centro de processamento
maior para buscar, o investimento é realmente muito marginal eu diria, coisa de R$ 3 milhões,
alguma coisa nessa ordem, e de fato não é algo que nos pressiona.
Nós temos a clientela, nós já temos as postas em várias das nossas clínicas e com as aquisições que
nós fizemos nós adquirimos ainda mais postas. De fato é um movimento importante que pode

diminuir em quase 50% o nosso custo de análises clínicas, que é um custo importante para a gente
e nós vamos estar trabalhando nisso ao longo do ano de 2019.
Sr. Marcelo Moreira: Então só complementando, em termos de exames de análises clínicas nosso
alvo é fazer todos os exames, obviamente alguns processados internamente e outros terceirizados,
como é a lógica da indústria; e do ponto de vista do paciente, Marco, é extremamente conveniente.
Ele procura um PA nosso, ele já sai de lá não só como uma receita como medicado e já com os
exames feitos para atender. Ele vai no centro clínico também e consegue fazer. Então aquela visão
da saúde integrada que até tem sido muito comentada no mercado, a gente executa. A gente tem
feito muito rapidamente e muito...
Sr. Irlau Machado: eu achei até bastante interessante recentemente uma outra empresa lançando
seu programa de saúde primária e integrada, etc.; nós fazemos (incompreensível 27:50) esse é nosso
métier, nosso mote, de fazer o atendimento global no nosso centro clínico, o médico de família e
já... caso seja necessário para a solução do problema de forma imediata.
Agora o que nós estamos colocando à disposição também são as análises clínicas.
Sr. Marcelo Moreira: e só mais um comentariozinho sobre serviços hospitalares. Vocês vão se
lembrar que as três aquisições que nós fizemos vieram com hospitais, mas principalmente Mediplan
e Samed têm serviços hospitalares. Então Samed já está dentro dos resultados de outubro, e todos
vêm com laboratório e com serviços hospitalares. Então isso vai ajudar a gente também a retomar
o crescimento que o Irlau estava comentando.
Sr. Marco Calvi: super claro Irlau e Marcelo, obrigado.
Sr. Irlau Machado: obrigado.
Operadora: com licença, nossa próxima pergunta vem do Sr. Tobias Stingelin, Citibank.
Sr. Tobias Stingelin: bom dia, parabéns pelos resultados. Duas perguntas: vocês falam no release
que se apropriaram de R$ 16 milhões em antigos proprietários. Isso passou na demonstração de
resultado dentro de alguma daquelas linhas de pessoal?
Sr. Marcelo Moreira: Tobias pode repetir a pergunta por favor?
Sr. Tobias Stingelin: lógico. No release vocês falam que se apropriaram de 16,5 milhões de
contingências de responsabilidade de antigos proprietários. Isso passou pela demonstração? Está
em alguma das linhas de despesa de pessoal? Porque a pergunta é, gostaria de saber se isso é

recorrente ou não, por que eventualmente se isso passou e foi na realidade poderia ter sido ainda
menor a despesa.
Sr. Marcelo Moreira: todas as despesas que são de responsabilidade do vendedor, você sabe que
todos os nossos contratos que a gente fez e de M&A e com exceção de um dos doze que nós fizemos
os vendedores são inteiramente responsáveis por toda e qualquer contingência do passado para
certo? Então se tiver alguma contingência do passado desses vendedores - eu não estou a par
exatamente desse número seu - mas vou dar a regra geral: contingência do passado do vendedor eu
preciso contabilmente contabilizá-la como uma despesa, porque é um processo que a empresa vai
ter que desembolsar; mas eu também tenho a recuperação frente às parcelas futuras, então isso
neta. Pode ser que às vezes mete numa linha ou numa outra linha; mas do ponto de vista do bottom
line é zero.
Sr. Tobias Stingelin: maravilha. Eu acho que do ponto de vista de cash flow pode ser zero, mas minha
dúvida é se eventualmente teu resultado não poderia ter sido até melhor ainda em função disso que
você contabilizou agora e lá na frente vai recuperar de novo. Mas enfim depois a gente clarifica isso.
Eu queria só fazer outra pergunta. A quebra da despesa com pessoal de R$ 23 milhões é ano contra
ano? Isso é totalmente recorrente também, quer dizer, sinergias que vocês estão tendo daqui para
frente óbvio, vocês fizeram as aquisições, pode ter um aumento aqui ou ali em função disso; mas a
gente pode trabalhar com nível de despesa com pessoal parecido com o que a gente viu agora no
3T?
Sr. Irlau Machado: certamente. Sim, é exatamente isso. Nós temos conseguido fazer uma série de
sinergias nas empresas que nós incorporamos, e nós ao longo do aprendizado da empresa reduzimos
também fazendo sinergias em pessoal.
Sr. Marcelo Moreira: no quarter em particular, nesses últimos dois quarters, o nível de sinergias que
a gente conseguiu alcançar no Cruzeiro do Sul nós já até havíamos comentado com alguns de vocês
é foi altíssimo, por que foi aquela situação onde a gente se deparou com dois hospitais na mesma
região, a mesma coisa e a gente conseguiu centralizar tudo.
Então além de todo o G&A a gente também conseguiu e vêm conseguindo ter ganhos de sinergia no
lado de custo importantes e relevantes e permanentes.
Sr. Tobias Stingelin: maravilha perfeito. Só aproveitando o gancho, dado também que já foi feita a
pergunta com relação ao timing da GreenLine mudou alguma coisa? Dado que vocês entraram
agora, estão provavelmente muito mais perto que os grupos analisando os números, tem alguma

expectativa que possa ser melhor do que vocês tinham previsto ou hoje é cedo para falar, tudo
mantido como antes?
Sr. Irlau Machado: olha, vamos manter tudo como antes. Eu acho que é cedo para falar. Lembre-se,
nós estamos aguardando ainda uma autorização do regulador. Eu não posso estar lá dentro e
operando o hospital. Então nós vamos aguardar, mas por enquanto é exatamente dentro do que a
gente espera.
Operadora: com licença, nossa próxima pergunta vem do Sr. Vinicius Ribeiro do Bradesco BBI.
Sr. Vinicius Ribeiro: pessoal bom dia, o obrigado pela pergunta. Duas na verdade a que do nosso
lado. No início vocês falam um pouco da venda dos produtos mais básicos que representou
praticamente metade das vendas dos últimos doze meses. Você tem como dar uma cor para a gente
de como foi esse comportamento nesse trimestre e se o aumento de gross adds que vocês
reportaram nesse trimestre tem uma relação com essa venda maior do que os outros básicos? E
também se pudessem dar uma ideia do churn dessa carteira seria legal.
A segunda pergunta com relação a MLR no release também vocês dão breakdown bem interessante
com relação aos drivers de melhora. Eu só queria entender se vocês podem dar um breakdown de
quanto o aumento da verticalização e quanto o M&A contribuíram para essa melhora da se
sinistralidade. É isso obrigado.
Sr. Irlau Machado: bom, primeiro é o seguinte: lembrando, M&A é uma estratégia que nós
montamos não necessariamente para comprar o faturamento ou comprar; a ideia é comprar a
infraestrutura e vidas para que a gente possa diluir nossos MLR, ou seja, nós passamos a direcionar
o que a gente de direcionava para uma rede contratada para uma rede própria nossa, que a como
aconteceu com a expansão do próprio Cruzeiro do Sul.
Do ponto de vista de melhora no MLR eu sempre digo isso. Isso é um Boeing com 300 botões
diferentes e têm que saber apertá-los na sequência certa com a pressão certa. Então aqui você tem
um mix. O mix eu não consigo te quantificar exatamente nesse momento porque nós temos cálculos
bastante precisos nisso, mas que envolvem uma frequência menor em uso de pronto-socorro, um
direcionamento de pronto-socorro para internação menor, fruto exatamente da verticalização e que
inclui os M&A.
Você tem a ideia de que você tem produtos mais contidos, então dentro do novo contexto de vidas
que nós estamos colocando para dentro um volume maior de vidas dentro dos produtos mais
básicos. Então se a gente olha que a gente vendeu 100.000 vidas num período e perdemos 60.000,

a probabilidade é que teremos 50 e 50 na perda e 80 - 20 na venda neta, net adds... no gross adds,
de forma que a configuração do mix passa a mudar.
Então hoje nós temos um volume maior de vidas nos produtos PPO não só na venda, mas na
carteira... HMO, desculpa. Perdão, exatamente.
Sr. Vinicius Ribeiro: perfeito tá claro. Só minha pergunta talvez não tenha sido muito clara. Eu queria
entender a venda nova, gross adds, se nesse trimestre na ponta se tem um ganho de
representatividade dos produtos mais básicos, porque eu imagino que como vocês mesmos
comentaram tenha efeitos de significativos no MLR.
Sr. Marcelo Moreira: essa é uma tendência que já vem acho que desde o final do ano passado, que
é fruto da nossa estratégia. Então a ação e reação.
Sr. Irlau Machado: Desde o 2T17. Nós estávamos vendendo um volume muitíssimo maior de PPO
barrando 30%, e nós tínhamos a necessidade de voltar a um número mais são, e com isso nós
passamos a vender muito mais, em torno de... saímos de vender 30% para vender em torno de 17%
de produtos PPO e os demais em produtos HMO. Com isso nós conseguimos reequilibrar a carteira,
e com isso nós temos hoje uma performance melhor, bem melhor de MLR.
Sr. Marcelo Moreira: Então isso aconteceu nos nove meses, aconteceu no ano passado no 2S,
aconteceu nos nove meses e aconteceu no trimestre também. É algo que continua como uma
estratégia nossa.
Agora no momento que a gente conseguir fazer a entrada da GreenLine aí de novo pode ser que a
gente faça um rebalanceamento; mas por enquanto a nossa estratégia continua indo nessa linha.
Sr. Vinicius Ribeiro: perfeito obrigado.
Operadora: com licença, nossa próxima pergunta vem da Sra. Mariana Hernandes do Credit Suisse.
Sra. Mariana Hernandes: oi pessoal bom dia, parabéns pelos resultados e obrigada por pegarem
minha pergunta. Eu também tenho duas perguntas, a primeira é que a gente viu o nível de
internação na rede própria subindo mesmo com vocês não estando com 100% dos hospitais em
funcionamento, alguns ainda passam por reformas. Eu queria saber se vocês têm um cheiro de
quanto estaria de nível de internação na rede própria com a rede atual já funcionando em 100%.
Minha segunda pergunta é também na direção de NotreLabs. Eu entendo que tenha pouca novidade
de vocês querendo crescer um pouco nesse segmento de laboratórios. Eu estou um pouco curiosa

com o timing. Teve alguma coisa recente que aconteceu? Por que vocês estão querendo crescer
nesse segmento agora?
E também eu sei que você já falou sobre isso antes, mas não ficou claro para mim se vocês
pretendem no futuro expandir o serviço para pessoas de fora da base de vocês ou se por enquanto
o plano atual vai ser só para clientes da rede de vocês, obrigada.
Sr. Irlau Machado: vou tentar responder a segunda pergunta primeiro, que é o assunto do
NotreLabs. Qual motivação por trás... também da verticalização de análises clínicas? São várias.
Número um, nós chegamos à conclusão que com a escala que nós temos hoje nós já temos a
possibilidade de ter resultados com custos menores do que nós estamos contratando no mercado.
Segundo, a qualidade dos exames. Nós temos um apreço muito grande, nós queremos que a
qualidade seja a melhor possível. Terceiro, nós queremos dar facilidades para o cliente na hora que
ele busca o serviço médico hospitalar.
Quarto, o número de fraudes que nós temos visto na utilização dos serviços de análises clínicas tem
sido constantemente exacerbado. Análises clínicas passou a ser um número importante na nossa
conta de custo, então nós queremos realmente tomar conta disso.
E mais importante ainda, uma vez que esses exames são feitos dentro dos nossos sistemas nós
vamos passar a ter um conhecimento sobre a evolução total da saúde... nós vamos... repetição de
exames, nós vamos evitar... então dessa forma nós buscamos também diminuir o custo e oferecer
uma transparência maior para o cliente da evolução de sua saúde ao longo do tempo.
Sr. Irlau Machado: (inaudível 39:52)... ou seja, na realidade nós não investimos absolutamente nada
nesse segmento. Nós estamos usufruindo das aquisições que fizemos ao longo desse tempo,
reduzindo nosso custo e melhorando a qualidade de serviço.
Sra. Mariana Hernandes: perfeito muito obrigada.
Sr. Irlau Machado: e no que diz respeito à verticalização nós temos um target na nossa cabeça de
verticalização de buscar em internações entre 65 e 70%. Esse é o objetivo final que nós temos, que
vai ser uma conjunção entre novos exames de laboratório sendo feitos dentro de casa, novos leitos
hospitalares com encerramento de contratos de pronto-socorro com terceiros em alguns casos, um
produto sendo vendido com mais velocidade e dinamismo na base da pirâmide e tudo isso tem como
objetivo chegar em torno de 70% nas internações.

Lembrando que a aquisição da GreenLine já chega com 90% de verticalização, a Samed também
com algo bastante similar em torno de 75, 78%, ou seja, as aquisições já vêm na direção que
gostaríamos do ponto de vista de verticalização.
Sr. Marcelo Moreira: junto com a estratégia de abertura dos prontos-socorros, o que também traz
conveniência para nossos clientes. Nós já abrimos Ribeirão Pires, nós já abrimos Diadema, já abrimos
Cotia, nós já abrimos Arujá que foi a última e assim que a gente entregou Arujá no final do trimestre
passado nós já começamos a reforma agora de um na zona leste, expansão e abertura de um. Então
assim continua essa nossa estratégia.
Sra. Mariana Hernandes: perfeito muito obrigada pela resposta.
Operadora: com licença, nossa próxima pergunta a vem do Sr. Rodrigo Gastim do BTG Pactual.
Sr. Rodrigo Gastim: bom dia pessoal. Eu também tenho duas perguntas, a primeira delas ainda na
direção da NotreLabs. Eu queria entender um pouco melhor vocês falaram ao longo do call que o
objetivo eventualmente é de 500.000 exames médicos para chegar perto de um milhão de
exames/mês, nível de processamento e exame de análises clínicas.
Então primeiro entender se isso já é suficiente para você processar boa parte dos seus exames
dentro de casa, qual é o objetivo de vocês, de repente conseguir processar a grande maioria dos
exames de análises clínicas dentro de casa, e se vocês têm algum plano para eventualmente no
futuro fazer exames de imagem, então provavelmente a terceirizados e se vocês planejam também
internalizar e verticalização a parte de exames de imagem.
Além disso, tentar entender quanto essa internalização dos exames poderia aumentar o nível de
verticalização consolidado da companhia. Então a gente está falando de aproximadamente 60% do
custo dentro da rede própria. É óbvio que eu acho que isso vai continuar aumentando nos próprios
hospitais, nas clínicas, etc.; mas esquecendo um pouco disso e pegando só nessa parte de
verticalização de exames quantos p.p., enfim, ou uma ideia qualitativa isso poderia aumentar o nível
de verticalização da companhia. Essa é a primeira dúvida.
A segunda falar um pouquinho mais de competição, tentar entender um pouco melhor quem que
realmente - além de vocês obviamente - vocês acreditam que está fazendo um bom trabalho nesse
segmento mais lower-income. A gente tem ouvido bastante questão de downgrade de planos de
saúde, eu acho que algumas operadoras premium obviamente não chegam nesse mercado
endereçado que vocês buscam; mas de fato tem alguém fazendo um bom trabalho? Tem alguém
também crescendo com vocês? Quem incomoda mais vocês nesse momento do ponto de vista
competitivo? São essas duas dúvidas, obrigado pessoal.

Sr. Irlau Machado: obrigado Gastim. Olha, duas coisas: hoje 15% de todos os nossos eventos são
exames laboratoriais, de forma que nós fazemos hoje em torno de 2 milhões de exames ao mês.
Nossa capacidade hoje está em 500.000, mas estamos ampliando isso para entre 1 milhão e 1,5
milhão de exames. Esperamos então fazer em torno de 70% dos nossos exames nesse caso, esse é
nosso objetivo nesse momento. Se isso ocorrer obviamente aí nós estamos falando entre 5 e 8 p.p.
na verticalização.
Agora no que diz respeito a exames de imagem que sim, nós temos hoje dentro dos nossos hospitais
equipamentos de imagem de toda sorte, e nós estamos simplesmente consolidando o
gerenciamento dessas operações de imagem para dar ainda mais velocidade na utilização desses
serviços pelo paciente ambulatorial, ou seja, não só os pacientes internados. Então em algum
momento esse número começa a crescer também.
No que diz respeito a nosso mercado, Gastim, o que eu digo é o seguinte: primeiro eu vou brigar
com você por falar de downgrade de produto. Eu considero isso smart trade de produto, então
produtos mais inteligentes do ponto de vista de gestão da qualidade da saúde, gestão integrada
populacional e obviamente uma melhor gestão de desperdício - e nós fazemos isso muito bem. Eu
não vejo dentro do nosso mercado alguém fazendo um trabalho dessa forma tão competente que
alie não só a gestão de custo e frequência, mas também a de qualidade, que é nosso mote.
Então vou evitar falsa modéstia. A Prevent Senior é uma empresa que eu gosto muito e acho que faz
um trabalho muito bem-feito. Tenho só escutado bons comentários tanto de usuários como de
profissionais da saúde. Então acho que seria merecido no caso deles uma menção honrosa. É um
nicho de mercado que ainda não trabalhamos, mas sem dúvida nenhuma iremos em algum
momento o olhar para a Prevent Senior como um competidor e já estamos aprendendo bastante
com eles.
Sr. Rodrigo Gastim: excelente super claro, obrigado pelas respostas.
Operadora: Com licença senhoras e senhores, lembrando que para fazer uma pergunta basta digitar
asterisco um.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr.
Irlau para as considerações finais.
Sr. Irlau Machado: Pessoal mais uma vez obrigado por ter comparecido, é um prazer estar aqui com
vocês principalmente no momento onde estamos apresentando mais um trimestre sólido, positivo
e agora ainda mais otimista. Então um abraço a todos e muito obrigado.

Operadora: A áudio conferência do Grupo Notredame Intermédica está encerrada. Agradecemos a
participação de todos, tenham um bom dia e obrigada por usarem Chorus Call.

