Teleconferência de Resultados 1T18 (Português)

Operadora: Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem e sejam bem-vindos ao Conference Call
do grupo Notre Dame Intermédica.
Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a
apresentação da empresa, em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais
instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a
conferência queiram por favor solicitar ajuda de um operador digitando *02. Agora gostaria de
passar a palavra ao CEO, Sr. Irlau Machado Filho, por favor, Sr. Irlau pode prosseguir.
Sr. Irlau Machado: Obrigado. Bom dia a todos, bem-vindos a nossa primeira conferência com alguns
destaques que eu gostaria de dar nesse momento para vocês.
Me alegra muito poder fazer essa primeira conferência e já com boas notícias né?! Conseguimos um
crescimento da nossa receita líquida com expansão de margem EBTIDA já nesse quarter! Número
de beneficiários médios na saúde, nós estamos com dois milhões e oitenta e sete mil, um
crescimento de 3,1% em relação à média de 2017, e mesmo com o mercado ainda bastante morno
durante esse último ano, não é?! Agora no mês de março já começamos a ver um volume de
empregos formais sendo criado e o número de beneficiários crescendo na nossa empresa de novo.
Número de beneficiários médios do dental deu um milhão quinhentos e sessenta mil, com 18,5%
de crescimento em relação à média do primeiro trimestre de 2017.
A receita líquida um bilhão quatrocentos e trinta e nove milhões, com 18% de crescimento em
relação ao primeiro tri de 2017. Receita líquida de serviços hospitalares muito em linha com o que
a gente esperava, com 98.3% de crescimento frente ao mesmo período do ano passado.
A sinistralidade caixa ficou em 71.9%, um pequeno incremento de 0.25% em relação a 2017. Isso
muito fruto da nossa aquisição recente que fizemos no Cruzeiro do Sul que foi um hospital que já
veio com uma sinistralidade um pouco mais alta e é exatamente o que a gente já esperava. Nós
vamos discutir isso em breve nos próximos slides.
Nosso DGA caiu 2.1%, nós ficamos com 12,6% em relação a 2017, então 2.1% de melhora, muito em
linha com o que a gente esperava também. O EBTIDA ajustado totalizou 213 milhões, com 24% de
crescimento em relação ao mesmo período de 2017. A margem de EBTIDA ajustada, 14,8% versus
14,1% do primeiro tri de 2017.
Lucro líquido ajustado 138 milhões, ou seja, 9,6% um incremento de 43% em relação ao primeiro
trimestre de 2017. A nossa dívida líquida como esperado foi refinanciado, nós estamos aí com 450
milhões, com 3,2% de decréscimo em relação ao quarto trimestres de 2017, apesar do fato que
fizemos uma aquisição no hospital Cruzeiro do Sul com 111 milhões e mais CAPEX na ordem de 34
milhões.
Nossa receita líquida, um crescimento de 18% frente ao primeiro tri de 2017, número de
beneficiários total 9,1% incremento, sobre o mesmo período do ano passado. E o ticket médio

crescendo 10,6%, isso fruto do fato que nós temos concentrado os nossos esforços de
comercialização na base da pirâmide, em produtos mais restritos com objetivo de incrementar a
nossa verticalização.
Hoje, nós temos as vendas do produto mais básico do nosso portfólio, o smart 200, representam
em cerca de 30% das vendas totais no primeiro trimestre de 2018, no primeiro trimestre de 2017
esse número era somente 10%. Então estamos em linha com o que havíamos nos comprometido.
Serviços hospitalares, os mesmos hospitais com um crescimento de 20% e os hospitais adquiridos
ao longo de 2017 contribuíram com 47 milhões de incremento na receita líquida. Então nós saímos
de serviços hospitalares de 56.3 milhões para 111 milhões e a receita líquida nós ficamos com um
1.2 bilhões, um bilhão duzentos e dezenove milhões, um crescimento de 18% pra um bilhão
quatrocentos e trinta e nove milhões.
A nossa sinistralidade de caixa ficou em 71.9% frente a 71.6% do primeiro tri de 2017, sendo que o
maior impacto disso foi na realidade o Cruzeiro do Sul, que apresentou uma sinistralidade de caixa
de 85.4% nos meses de fevereiro e março. Nós já iniciamos todo o processo de verticalização
daquela operação e estamos muitos confiantes já no segundo trimestre e temos oportunidade de
trazer esses números aos padrões do GNDI.
Outro evento que aconteceu durante esse primeiro trimestre foi o aumento do gasto com ISS, que
em janeiro e fevereiro devido a mudança do local de recolhimento teve um impacto de três milhões
e meio. Há uma liminar nesse momento que foi obtida pelo CONSIF e pelo CNseg, que retorna a
uma modalidade antiga de pagamento desse ISS, portanto não devemos sofrer nesses trimestres
vindouros.
Nós temos hoje quatro hospitais em reforma que impacta a receita de serviços hospitalares, mas
basicamente o que de fato trouxe esse ponto 25% a mais foi na realidade o Cruzeiro do Sul, que
imaginamos agora já no segundo trimestre uma reversão disso.
A verticalização, muito boa notícia pra todos, nossa verticalização saiu de primeiro trimestre de
2017 com 53% do custo dentro de casa, já estamos em 58% do custo dentro de casa na rede própria.
Em termos de consulta saímos de 67% já para 62% das consultas feitas dentro de casa. E nas
hospitalizações 56% em 2017 e agora estamos já com 60% muito em linha com o que a gente vinha
perseguindo e vamos continuar perseguindo incrementos nessa linha também.
SDG&A, apesar de um aumento nas despesas comerciais que era totalmente esperado, fruto de
processo de deferimento que nós temos de 1,22% foi plenamente compensado e superado pela
redução de 3.3% em DG&A, esse DG&A foi pela diminuição de despesas em função do ganho de
escala e menor necessidade de constituição de PDD e fruto da macroeconomia obviamente, nosso
DG&A então saiu de 11.2% para 7.9%, um decréscimo substancial.
EBTIDA e lucro líquido ajustado, o nosso EBTIDA foi de 213 milhões, ou seja, 14,8%, 0,7% superior
ao mesmo trimestre do ano passado, nós tivemos um crescimento de 43% no lucro líquido ajustado,
o líquido contábil permaneceu estável em função dos gastos maiores de pré-pagamento das dívidas
anteriores, stock options e etc., que agora deixam de existir, então nos imaginamos aí também uma

retomada. O lucro líquido, então mais uma vez de 7.9% pra 9.6%, saindo de 96 milhões para 138
milhões.
CAPEX e dívida líquida na página sete. Nós continuamos com o nosso plano de investimentos, com
melhoria no indicador da dívida líquida né?! Esse ano, no primeiro trimestre nós fizemos uma
aquisição do Cruzeiro do Sul com 111 milhões, excluindo os valores gastos com M&A, o valor
investido no primeiro trimestre é equivalente a 25% do valor total investido no ano de 2017, ou
seja, muito em linha com o que havíamos no comprometido. Além da compra de equipamentos e
aberturas de pronto-socorros, de Cotia e algumas reformas em hospitais, nós temos algumas
reformas de hospitais em andamento, que seriam: Hospital Sanci, Hospital São Bernardo, Hospital
Baeta Neves da região do ABC também e o Hospital Intermédica ABC esse finalizando agora.
A nossa dívida líquida saiu de 0,65 vezes EBTIDA, para 0,60 vezes, ou seja, saiu de 465 milhões para
450 milhões também de acordo com as nossas expectativas.
Aqui na página oito se alguém quiser pesquisar algum detalhe é simplesmente o processo de
refinanciamento das dívidas, os detalhes estão aí é muito autoexplicativo. Um pouco do flash do
mercado, o mercado de saúde continua em consolidação, da última vez que algum de nós nos
falamos já caíram outras cinco empresas do mercado, sendo consolidado.
Nós vemos agora em termos de números de beneficiários uma estabilização, vejam que em 2014
nós estávamos com 50.4 milhões, esse número bateu 52 milhões aproximadamente em meados de
15 e depois abaixou para 49.3, 47.7, 47.3 e agora pela primeira vez a gente vê um ressurgimento do
número de usuário, começando a crescer novamente. Esse é o vento de popa que nós imaginamos
que vá continuar como tendência ao longo dos próximos três trimestres.
Os destaques de aquisição para 2018, lembrando que todas as aquisições foram feitas aí, nós
fizemos a aquisição do Cruzeiro do Sul, uma excelente oportunidade pra gente na região de Osasco,
onde já temos um hospital, mas extremamente super utilizado, ou seja, estando acima da nossa
capacidade é um hospital menor. O Cruzeiro do Sul vem pra nos dar uma oportunidade aqui de
consolidar as operações hospitalares na região, o Cruzeiro do Sul vem com 154 leitos, cinco centros
clínicos, dois prontos socorros, um laboratório de análises clínicas e também 48 mil usuários.
Nós adquirimos esse hospital somente 60% de ocupação, iniciamos já o projeto de reforma do
hospital, para que a gente possa ter plena ocupação dele ao longo dos próximos quarters. Em
termos de destaque de integrações do primeiro trimestre, nós incorporamos o hospital Samci que
foi realizado agora em janeiro de 2018, iniciamos no início da fase de integração do Cruzeiro do Sul
né?! Já os clientes do Cruzeiro do Sul todos já receberam a sua carteirinha de beneficiário, já
aperfeiçoamos os canais de comunicação com esse público, estabelecemos concierge para dar boas
vindas a essa comunidade.
A nossa rede própria, iniciamos a reestruturação da rede própria na região com investimentos já no
hospital Cruzeiro do Sul, em obras né?! E a rede própria também vai estar focada no atendimento a
outras operadoras de saúde na região.
E iniciamos o projeto de implantação do novo sistema hospital pro Cruzeiro do Sul que será o Tavi,
a implantação geral deve estar terminada no terceiro trimestre de 2018. As reformas que foram

iniciadas, a primeira etapa já foi concluída né?! Nós devemos terminar por completo todas as
alterações no início de 2019, a figura que vocês veem na página 12 é a figura do projeto de fachada
do hospital.
Nós também criamos novas unidades, em linha com que havíamos dito de buscar cada vez mais o
incremento na nossa rede própria, na nossa capacidade de absorver dentro de casa a nossa
operação, ou seja, verticalização.
Inauguramos o pronto socorro de Diadema que foi no princípio de 2014... No quarto trimestre de
2014, perdão. De 2017, desculpem. Uma área construída de quatro mil metros quadrado,
capacidade de 30 mil consultas por mês e um número de 40 consultórios para os nossos médicos.
Iniciamos também a operação do pronto socorro de Cotia que foi inaugurado agora em abril, de
2018, uma área construída de aproximadamente dois mil metros quadrados, com uma capacidade
de 10 mil consultas por mês com onze consultórios.
Nós temos algumas reformas em andamento que gostaríamos de compartilhar com vocês, estamos
finalizando a reforma do Hospital Intermédica ABC, a figura que vocês vêem aí na página 14 é a
figura real já do hospital com a nova fachada, nós também incrementamos o número de leitos nesse
hospital que saiu de 112 leitos para 125. Esse é um hospital geral, verticalizado, voltado para o
atendimento Notre Dame Intermédica.
Também estamos em reformas no hospital São Bernardo na região do ABC, essa é a figura do
projeto, já está bastante avançado e esse hospital é um hospital geral que presta serviços também
para beneficiários de outras operadoras.
Temos o hospital Baeta Neves, também na região do ABC com 82 leitos, iniciamos uma reforma pro
fundo, para inclusive incrementar para 94 leitos. Esse é um hospital materno-infantil com
atendimento a beneficiários Notre Dame Intermédica e outras operadoras.
Nós temos um hospital no Rio de Janeiro, também está de vento em popa na sua reforma, o hospital
Samci que foi adquirido pra viabilizar nos processos de verticalização no Rio de Janeiro. É um
hospital pediátrico, está sendo convertido em um hospital geral e ele fica na região da Tijuca. No
hospital, nós temos também um pronto socorro do hospital Samci que também está sofrendo
reformas nesse momento. Eu queria abrir pra perguntas nesse momento.

Operadora: Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas, caso aja alguma
pergunta queiram, por favor, digitar *9.
O senhor Joseph da JP Morgan gostaria de fazer uma pergunta.
Sr. Joseph: Olá. Boa tarde a todos. Obrigado pela pergunta. Eu queria explanar um pouquinho essa
questão primeiro como vocês comentaram no call inglês do lado macro. Então o que vocês tão
vendo aí do ambiente de emprego, ajudando ou atrapalhando ainda um pouco o crescimento? E o
segundo ponto eu queria explorar um pouco essa questão do turnaround da Cruzeiro do Sul e o que
a gente pode esperar de sinergia? Principalmente do ponto de crescimento de base da Samci no Rio
de Janeiro? Obrigado.

Sr. Irlau Machado: Vamos lá. Primeiro a nossa perspectiva a respeito do macro cenário.
No primeiro trimestre, principalmente nos primeiros dois meses do ano, janeiro e fevereiro, a gente
ainda viu uma redução de empregos, nós vimos ainda um turnover negativo, já março a gente viu
isso fortemente positivo, então nós imaginamos que isso seja início de uma tendência, porque você
veja o número de beneficiários começou a crescer novamente e esse número está crescendo no
sudeste, onde nós temos a maior parte da nossa operação, de forma que estamos bastante
otimistas com esse vento de popa que agora passa a nos auxiliar num crescimento ainda mais
robusto.
No ponto de vista de sinergia, tanto a do Cruzeiro do Sul quanto a do Samci. No Cruzeiro do Sul o
que a gente vê é o seguinte, como vocês sabem nós temos um outro hospital na região, que é o
hospital Renascença e esse hospital está trabalhando com 94% de ocupação e com muita dificuldade
para que nós pudéssemos conduzir as obras necessárias pra transformar o hospital no padrão que
nós gostaríamos. Portanto, nós devemos estar fundindo essas duas operações com fortes ganhos já
que o hospital Cruzeiro do Sul estava operando com 60% de ocupação, trazendo parte da nossa
operação do hospital Renascença nós devemos estar com ocupação batendo 85% que deveria ser a
nossa média ou nosso objetivo. A gente espera consideráveis sinergias na região em função disso e
ao longo do próximo quarter a sinistralidade baixando para os níveis do GNDI. No caso do Rio de
Janeiro nós já vemos agora uma melhoria importante já que passamos a utilizar a UTI do hospital
Samci para o atendimento dos nossos usuários no Rio de Janeiro, já começamos a sentir um
benefício em termos de redução de sinistralidade. Portanto, estou bastante confiante e bastante
otimista com essas duas operações.
Sr. Joseph: Perfeito, obrigado.

Operadora: Lembrando que para fazer perguntas basta digitar *9.
O senhor Luciano Campos do Bradesco gostaria de fazer uma pergunta.
Sr. Luciano Campos: Boa tarde Irlau, boa tarde a todos.
São duas perguntas, também relacionado à topline e Rio de Janeiro. A primeira então, se vocês
puderem dá uma ideia né?! Quando a gente olha a parte orgânica de net adds ela parece estar um
pouco melhor do que as últimas vezes que eu encontrei com vocês, eu queria entender o que foi
melhor ali, se vocês continuam ganhando bastantes novos contratos como foi o caso de 2017 ou se
já é uma vertente de média e crescimento inicial, seus contratos começam a ter mais contratações?
Essa é a primeira pergunta.
E a segunda é só uma confirmação do seu comentário geral sobre Samci, porque o hospital ainda
aparece na sua apresentação como ainda em reforma, eu queria entender se essa operação no Rio
já tá operando do jeito que vocês querem e já tem realmente uma melhora de sinistralidade ali ou
se ao contrário ainda é um ofensor de sinistralidade e quando vocês estiverem pronto, totalmente
reformados a sinistralidade pode abaixar mais? Essas são as perguntas. Obrigado.

Sr. Irlau Machado: Vou começar com a do Samci primeiro. Nós estamos fazendo uma reforma em
estágios, aliás porque o hospital continua em operação. Então nós temos aqui... Já começamos a
colher os frutos no Rio de Janeiro sim, porém ainda a muito para se colher uma vez que terminarmos
todo o processo de reforma no hospital que vem incluído... E que inclui inclusive ampliações. Então
eu acho que já começamos a sentir melhoras de sinistralidade no Rio de Janeiro, mas
definitivamente ainda não temos o benefício completo ainda de um hospital terminado né?!
A outra pergunta era a respeito do crescimento, nós temos ainda como eu bem disse, no mês de
janeiro e fevereiro nós ainda sofremos com o desemprego, ou seja, empresas ainda demitindo. Já
março, nós vimos uma espetacular retomada e isso já é muito positivo. E nós continuamos ganhando
muitos contratos, ou seja, a gente continua crescendo bastante em função ainda de um processo
comercial bastante robusto.
Sr. Luciano Campos: Obrigado Irlau.

Operadora: Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *9.
A senhora Gabriela da NFL, gostaria de fazer uma pergunta.
Sra. Gabriela: Bom dia. Eu tenho duas dúvidas.
A primeira é relacionado a esse crescimento, vocês deram no IPO quebra entre o que foi ganhos de
contrato e perda de contrato de M&A? Nesse número que os 48 milhões do Cruzeiro do Sul já entrou
e também se vocês puderem dar essa quebra do que foi perda de contrato e turn dentro dos
contratos? O turn versus o que foi desemprego.
Sr. Irlau Machado: Bom. O Cruzeiro do Sul são 48 mil vida e sim já foram incluídos dentro do número
que você tem. Nós estamos separando isso agora Marcelo?
Sr. Marcelo Moreira: É. A gente vai dar essas informações de forma semestral e anual, dos adds e
cancelamentos.
Sr. Irlau Machado: Até porque isso é bastante dinâmico.
Mas mais uma vez, ou seja, como ideia tá Gabriela é isso que acontece. Nós ganhamos muitos
contratos das vendas novas durante o mês de janeiro e fevereiro algumas vidas foram perdidas em
função da macroeconomia, ou seja, dos empregos lay offs com uma forte recuperação em março.
Sra. Gabriela: Perfeito. E uma outra dúvida na linha de custo, dos outros custos de assistência a
saúde não relacionados com plano de saúde da operadora que teve um aumento relevante, isso
também é relacionado ao Cruzeiro do Sul?
Sr. Marcelo Moreira: Não. O custo assistente a saúde é a soma de... A gente tem aí algumas
despesas com o RH vida que é a nossa parte de saúde ocupacional com o estado e o crescimento é
fruto desse atendimento aí para outros convênios, principalmente essa linha.
Sra. Gabriela: Perfeito. Obrigada.

Operadora: Lembrando que para fazer perguntas basta digitar *9.
O senhor Rodrigo da BGT Pactual gostaria de fazer uma pergunta.
Sr. Rodrigo: Bom dia pessoal. Eu tenho uma dúvida aqui em relação a estratégia comercial para os
próximos trimestres, nesse primeiro tri vocês venderam mais o plano smart 200, o que
naturalmente ajuda o índice verticalização e por outro lado acho que muda um pouco o mix em
termo de ticket médio.
Então olhando pra frente, eu queria saber como essa dinâmica deveria se comportar, se a gente
deve esperar mais vendas de produtos que dão mais acesso a rede própria de vocês e
consequentemente a gente deveria ter uma desaceleração em termos de ticket por conta do mix
ou se o meu entendimento não está correto?
E aí nesse ponto entender um pouco melhor como é que o approach proativo de vocês com as
empresas né?! Então se vocês propõem o produto, se vocês olham caso a caso e de meio que taylormade constrói um produto junto com a empresa, se vocês ouvem primeiro a reivindicação da
empresa e depois propõe o produto. Então entender um pouco melhor na ponta comercial como é
que essa relação é feita com a empresa de fato e como a gente deve esperar esse mix de novos
produtos vendidos e o impacto no índice de verticalização? Essa é a pergunta. Obrigado pessoal.
Sr. Irlau Machado: Obrigado Rodrigo. O negócio é o seguinte, nós fazemos... No princípio do ano
passado, nosso número, volume de vidas vendidas em produtos mais high-end foi superior ao que
a gente gostaria de ver, em função disso nós iniciamos todo um projeto interno para buscar focar
nos produtos mais básicos.
Hoje, a gente pode esperar talvez alguma coisa em torno de 20% dos nossos produtos sendo
vendidos mais em PPO e 80% são vendidos mais em HMO. Em termos de tickets, isso deve ainda ter
uma melhora, eu acho que a gente não pode esperar grandes reduções dos tickets não, ou seja,
tickets muitos mais modestos até porque nós incrementamos de 13% para 20% de produtos de PPO.
Então deve começar a ter um número... Esse é um número bastante balanceado que a gente gosta
de ter. A segunda pergunta foi...?
Sr.Rodrigo: Do approach proativo.
Sr. Irlau Machado: Ah o approach. Junto a clientes, o que nós fazemos?
Óbvio que a gente vai monitorando a performance de cada cliente em termos de sinistralidade, toda
vez que nós encontramos uma oportunidade de redução ou de melhora de produto, isso sem dúvida
nenhuma é oferecida aos clientes. Tem clientes que gostam de trabalhar conosco muito
proximamente e fazemos operações até no meio de um contrato pra reduzir algum tipo de gasto,
mudar o produto.
Nós temos produtos para todo o gosto digamos assim, aquele que é bem mais restrito aquele que
é extremamente amplo, do chão de fábrica até o CEO. Ele pode sem dúvida nenhuma escolher
dentro desse portfólio de produtos qual aquele que mais atende as suas necessidades,

principalmente em termos de região de utilização, a custo do recurso e assim por diante. Mas nós
somos bastante proativos em oferecer soluções para os clientes, pra isso que nós estamos aqui.
Uma coisa que você já vê dentro de um trabalho natural que nós fazemos, muitas vezes nós temos
clientes que são oriundos de seguradora, ou seja, aqueles clientes que tem produtos extremamente
abertos. No início ele busca um produto similar, a medida que o tempo passa nós vamos mostrando
a oportunidade que existe de redução de custo através de uma melhoria no produto da empresa e
com isso nós fazemos com que o cliente acabe optando por produtos um pouco mais controlados e
isso faz com que a gente tenha mais verticalização, esse é o objetivo. Então, sim de fato nós somos
muito proativos nesse sentido também.
Sr.Rodrigo: Tá excelente. Super claro. Obrigado Irlau.

Operadora: Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *9.
O senhor Marco Calvi, do Itaú BBA, gostaria de fazer uma pergunta.
Sr. Marco Calvi: Oi pessoal, bom dia. Minha pergunta é com relação ao Cruzeiro do Sul né?! Vocês
abriram aqui o número de vidas que passou a ser consolidado nesse tri. Queria saber se vocês
conseguem dar uma cor de impacto de receita no resultado do tri, em relação a essa aquisição.
Obrigado.
Sr. Irlau Machado: Oi Marco. Nós estamos fuçando aqui pra ver se a gente encontra o número pra
você. Aguarda só um segundinho.
Sr. Marcelo Moreira: Mas assim, a gente conseguiu trabalhar com os resultados de fevereiro e
março. O balanço de abertura foi datado dia 31 de janeiro, nós temos um número aí pós a
eliminação das coisas relacionadas nós temos aí em torno de...
Sr. Irlau Machado: 13 milhões.
Sr. Marcelo Moreira: É mais esse é... É 20 milhões que a gente tem nos dois meses somados, 20 a
25 milhões de...
Sr. Irlau Machado: De receita.
Sr. Marcelo Moreira: De receita.
Sr. Marco Calvi: Perfeito, perfeito. Obrigado.
Sr. Marcelo Moreira: É. Receita bruta 25 e receita líquida 22 mais ou menos.
Sr. Marco Calvi: Perfeito. Obrigado Marcelo.
Sr. Marcelo Moreira: De nada.

Operadora: Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *9. Encerramos nesse momento a
sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra ao senhor Irlau Machado Filho para
as suas considerações finais.
Sr. Irlau Machado: Pessoal muito obrigado mais uma vez por ter atendido a nossa conference call,
pra mim é um prazer tá aqui dividindo boas notícias nesse primeiro (ininteligível), vamos juntos
nessa trajetória. Um abraço a todos.

Operadora: O conference call do grupo Notre Dame está encerrado, agradecemos a participação de
todos e tenham uma boa tarde.

