Teleconferência 2T18 (Tradução do Inglês)
Operadora: Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem e sejam bem-vindos à teleconferência
do Grupo NotreDame Intermedica.
Informamos que todos os participantes poderão apenas ouvir a teleconferência durante a
apresentação da companhia. Após a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas,
quando mais instruções serão fornecidas. Caso qualquer participante necessite de assistência
durante a teleconferência, basta pressionar *02 para falar com a operadora.
Passo agora a palavra ao Diretor-Presidente, Sr. Irlau Machado Filho. Sr. Irlau, pode prosseguir.
Irlau Machado: Bom dia a todos. Obrigado por participarem desta teleconferência. Gostaria de
começar a minha apresentação dizendo que este foi um trimestre realmente estupendo para o
GNDI, dar a vocês alguns destaques e passar rapidamente pela apresentação a fim de permitir
bastante tempo para a sessão de perguntas e respostas. Um excelente trimestre! O aumento da
receita líquida é explicado pelo crescimento do mercado.
Em termos de números de beneficiários, na saúde, atingimos 2.140.000 membros, um aumento de
2,6% em relação ao segundo trimestre de 2017. Isso se deu apesar de um cenário macroeconômico
bastante adverso no Brasil, que ainda não vimos sair totalmente da crise dos últimos três anos com
relação ao desemprego. Contudo, estamos muito felizes de continuar crescendo. Isso aconteceu na
saúde.
Em média, o número de beneficiários no dental foi de cerca de 1.686.000, com aumento de 15,5%
em relação ao segundo trimestre de 2017, um crescimento realmente fantástico! Aqui, com este
mercado, que está em crescimento. A receita líquida foi de R$ 1.513 milhões, ou seja R$ 1,513
bilhão, com aumento de 14,8% em relação ao segundo trimestre de 2017. Serviços hospitalares
cresceu 24,8% em relação ao segundo trimestre de 2017. A sinistralidade caixa foi de 73,9%, uma
melhora de 0,4 p.p. frente ao segundo trimestre de 2017. E G&A Caixa de 9,9%, ou seja, uma
melhora de 2,7 p.p. em relação ao mesmo período do ano anterior. O EBITDA Ajustado totalizou R$
181,3 milhões, um aumento de 49,3% em relação ao segundo trimestre de 2017, acompanhado de
margem EBITDA Ajustado de 12% versus 9,2% no mesmo período do ano anterior. O lucro líquido
ajustado foi de R$ 105,5 milhões, com margem de 7%, o que representa um aumento de 52,5% em
relação ao 2T17. Já a nossa dívida líquida seguiu no caminho certo, com redução de 82,7%, chegando
a R$ 77,7 milhões.
Nós concluímos a assinatura da intenção de compra de duas organizações nos últimos meses. São a
Samed e a Mediplan, em Sorocaba. Juntas, elas representam 160 mil novos beneficiários e 258 mil...
desculpe, 258 novos leitos. E apenas para lembrá-los do IPO, realizamos uma oferta primária de R$
341,4 milhões.

Passando para o slide 4, evolução da receita líquida. Registramos crescimento de 7,9% no número
médio de beneficiários, sendo 2,6% em saúde e 15,5% em dental. Em dental, o destaque foi o
acréscimo de 235 mil beneficiários no Rio de Janeiro. Isso refletiu uma concentração dos esforços
naquela cidade. Tivemos ainda um aumento de 11,2% no ticket médio de planos de saúde, refletindo
o reajuste de preços implementado, além do foco em produtos mais básicos. Então, conforme
mencionado na última teleconferência, nos concentramos em produtos mais verticalizados, que
representam margens superiores para nós com uma Sinistralidade menor.
Serviços hospitalares, separamos essa linha entre mesmos hospitais, com crescimento de 10,7%,
mas tivemos também aquisições, que representaram R$ 63,5 milhões de receita líquida no segundo
trimestre de 2018. Em 2017, a receita líquida havia sido de R$ 41,6 milhões. Agora, em termos de...
nós adotamos a norma contábil IFRS 15 – Provisão de Glosa sobre Venda de Serviços Hospitalares,
a partir de janeiro de 2018, com efeito negativo no resultado de aproximadamente R$ 7,9 milhões
no primeiro semestre de 2018. Sinistralidade Caixa.
A integração de São Bernardo, Nova Vida e Cruzeiro do Sul, adquiridas em 2017/18, está em
andamento, permitindo diversos ganhos de sinergia. Além disso, diversas unidades estão passando
por grandes reformas e expansão. Esse é o caso da Samci, que opera atualmente com metade da
capacidade, mas que deve atingir capacidade plena até o final deste mês. No Cruzeiro do Sul, nós
migramos toda a operação do Renaissance Hospital para o Cruzeiro do Sul nas últimas semanas.
Então devemos ver bons resultados no futuro, esperamos. Também temos reformas em andamento
em São Bernardo, Baeta Neves, Intermedica ABC e Frei Galvão. Após a sua conclusão, a companhia
irá se beneficiar da verticalização e de ganhos de escala. Principais fatores por trás da melhora da
Sinistralidade caixa. A verticalização foi muito importante, o maior número de leitos disponível e
novas localidades permitiram um aumento na utilização da rede própria de hospitais, que atingiu
61% no segundo trimestre de 2018. Além disso, a internalização de novas especialidades médicas e
os novos prontos-socorros autônomos contribuíram para que a Companhia atingisse 71% das
consultas dentro da rede própria. Estes fatores elevaram a participação dos custos da rede própria
de 55% para 58%.
Coparticipação. Registramos um aumento na porcentagem de contratos com Coparticipação em
nossa base. Aumentamos 32% no segundo trimestre de 2018 quando comparado a 2017, devido ao
esforço contínuo de aumentar a participação de produtos com cláusula de Coparticipação, com
melhor alinhamento dos incentivos. Hoje, temos aproximadamente 50% das nossas ofertas já com
produtos de Coparticipação, e vendemos 80% dos contratos corporativos com Coparticipação.
Crescimento em dental. Historicamente, a sinistralidade dental é significativamente menor que a
sinistralidade de saúde. O importante crescimento no número de beneficiários do dental devido à
estratégia de cross-sell contribuiu para o aumento da margem de maneira geral.
DVGA. Nossas despesas com vendas cresceram dentro do esperado, conforme previsto na
teleconferência anterior, em 1 p.p., mais que compensado, contudo, pela redução das despesas

G&A de 2,7 p.p. O G&A caixa diminuiu 9,7% e... desculpe, 9,7% é o número, menor que o segundo
trimestre em 2,7 p.p. Principalmente devido às sinergias da Unimed ABC e dos Hospitais São
Bernardo, Baeta Neves em pessoal e serviços de terceiros. Também tivemos uma redução nas
contingências, que inclui R$ 6,5 milhões de despesas alocadas para os antigos donos.
As despesas comerciais, conforme esperado, mantiveram a tendência de alta em função do
diferimento em 36 meses do agenciamento a partir de janeiro de 2016. EBITDA ajustado e lucro
líquido no slide 7: 49,3% de crescimento do EBITDA Ajustado, atingindo R$ 181,3 milhões, com
margem de 12% no segundo trimestre de 2018. O crescimento do EBITDA Ajustado reflete o
aumento de 14,8% da receita líquida, melhora da sinistralidade caixa de 0,4 p.p, e ganhos de
produtividade e escala sobre o G&A Caixa. O lucro líquido ajustado cresceu 52,5%, em linha com o
aumento do EBITDA. Contudo, vale observar que o lucro líquido contábil cresceu 103,1% em relação
ao segundo trimestre de 2017, apesar dos impactos negativos dos pagamentos parciais da rescisão
do contrato com a Bain Capital e maiores despesas com os planos de outorga de opções de ações
(stock options).
Capex e Dívida Líquida. Na primeira metade de 2018, além da melhora contínua da rede própria, as
seguintes unidades estão passando por reformas importantes: dois novos prontos-socorros
autônomos, Hospital Samci no Rio, Hospital Cruzeiro do Sul, Hospital Frei Galvão, Hospital São
Bernardo, Hospital Baeta Neves e Hospital Intermedica ABC. Em junho e julho, a companhia assinou
duas aquisições bastante estratégicas, como eu já mencionei, no estado de São Paulo: os grupos
Samed e Mediplan Sorocaba, que totalizam 160 mil beneficiários, dois hospitais com 258 leitos e 3
clínicas. O Grupo Cruzeiro do Sul foi adquirido, na verdade, em fevereiro de 2018. A dívida líquida
seguiu em queda. Estamos hoje com R$ 78 milhões, comparado a R$ 450 milhões no primeiro
trimestre de 2018.
[inteligível] tenho certeza que podem ver os detalhes na nossa apresentação, mas estamos
crescendo na direção certa com gestão do custo da dívida e alongamento do perfil. Falando um
pouco sobre o mercado de maneira geral... Apenas para lembra-los, o cenário macroeconômico
permitiu uma estabilização do número de beneficiários no mercado, mas certamente não uma
recuperação dos ótimos anos que tivemos no passado, quando tivemos 50 milhões de usuários no
mercado de saúde. Então, houve uma desaceleração, perda, mas ainda está aqui. Estamos falando
de 47,2 milhões no segundo trimestre de 2017, segundo trimestre de 2018, 47,2 milhões.
O mercado segue em processo de consolidação, com outras empresas saindo do mercado. Nós
perdemos, novamente, 48% das empresas que operavam neste mercado nos últimos 14 anos, digo,
18 anos, desculpe. E o mesmo acontece no ramo dental, muita consolidação. Um pouco sobre o
nosso IPO e o desempenho da ação. Lembrando que o IPO aconteceu em 23 de abril de 2018, com
164,7 milhões de ações, ou 33,75% do capital. E lembrando que foi uma oferta primária de R$ 341
milhões. O desempenho da ação, como podem ver, bastante acima da Bovespa.

Um pouco sobre o perfil das aquisições da nossa companhia. Em 2015/16 nós adquirimos a
Santamália Saúde, em dezembro a Family; A Unimed, os ativos da Unimed ABC em dezembro de
2016. Com isso, adicionamos 4 hospitais, 410 leitos, 297 mil beneficiários, 20 centros clínicos e cinco
prontos-socorros. Em 2017, adquirimos a Samci no Rio, Hospital São Bernardo, que veio junto com
o Baeta Neves, outro hospital na região do ABC, e Nova Vida: foram 4 hospitais, 380 leitos, 5 centros
clínicos e 4 prontos-socorros. No primeiro trimestre de 2018, adquirimos o Cruzeiro do Sul: foram
48 mil beneficiários, um hospital, 154 leitos, 5 centros clínicos, 2 prontos-socorros e um laboratório
de análises clínicas. Junho e julho, conforme eu mencionei, a Samed Saúde e a Mediplan: foram 160
mil beneficiários, 2 hospitais, 258 leitos, 3 centros clínicos e 2 prontos-socorros.
Vocês podem notar aqui a nossa estratégia geográfica para as aquisições, crescendo de maneira
concêntrica, preenchendo as distâncias aqui com prontos-socorros externos ou independentes, ou
centros clínicos. Mais uma vez, um trimestre estupendo. Vou abrir agora para as suas perguntas.
Fiquem à vontade.
Operadora: Obrigado, daremos início agora à sessão de perguntas e respostas. Para realizar uma
pergunta, digite *9.
A primeira pergunta vem da Sra. Olivia, do JP Morgan.
Mrs. Olívia: Oi, pessoal, obrigado por aceitarem as minhas perguntas.
Tenho só duas perguntas rápidas. A primeira é sobre o motivo das aquisições que vocês fizeram. Se
puderem nos dar um pouco de visibilidade em termos do tamanho do Ágio que estão pagando nelas,
não sei se já têm esses números, para termos um pouco mais de clareza quanto à solvência daqui
pra frente.
E a segunda, ainda sobre as adições, do ponto de vista de adições líquidas. Vocês falaram muito de
como as vendas agora estão divididas entre os planos que utilizam a rede própria e os planos que
usam serviços de terceiros. Se vocês puderem nos dar um pouco de visibilidade sobre os planos
corporativos e planos de PME seria ótimo. Obrigada.
Irlau Machado: Com relação à primeira pergunta, eu vou passar para o Marcelo que está aqui ao
meu lado. Pode prosseguir.
Marcelo Moreira: Sim, nós ainda não temos o Ágio já que ainda precisamos realizar a alocação do
preço de compra, então este é um relatório que deve ser contratado de um terceiro
independente. Então, ainda não temos. Assim que tivermos, nós compartilharemos com a
comunidade, com os investidores e analistas.
Irlau Machado: Sobre a segunda, nós normalmente vendemos PMEs hoje a uma taxa de
aproximadamente, por trimestre, PME vendemos aproximadamente 45 a 50 mil PMEs
trimestralmente, e isso basicamente corresponde a cerca de 25% das nossas vendas, 20 a 25% das
nossas vendas. Com relação ao uso corporativo, você não está usando... ou nossos planos gerais,

utilizando redes contratadas ou terceirizados versus a rede própria, estamos vendendo hoje o que
consideramos produtos antigos a uma velocidade muito menor, perto de 20% contra cerca de 50%
que tínhamos antes. Então, isso está caminhando na direção certa e também queremos isso.
Olívia: OK, perfeito. Obrigada.
Irlau Machado: Obrigada.
Operadora: Lembramos que para realizar uma pergunta, basta digitar *9.
(silêncio)
Operadora: Lembramos que para realizar uma pergunta, basta digitar *9.
(silêncio)
Operadora: Lembramos que para realizar uma pergunta, basta digitar *9.
(silêncio)
Operadora: Não havendo mais perguntas, passo a palavra novamente para o Sr. Irlau Machado Filho
para suas considerações finais. Sr. Irlau, pode prosseguir.
Irlau Machado: Obrigado. Mais uma vez, obrigado a todos por participarem. Estou feliz de que os
materiais que preparamos tenham sido bastante autoexplicativos. (risada) tivemos duas perguntas
desta vez! Gostaria apenas de reforçar o nosso compromisso com a estratégia adotada. Reforço o
nosso compromisso com vocês, investidores, com a clareza e a prosperidade que vocês estão
acostumados. Foi um trimestre excelente, esperamos repetir isso nos próximos trimestres. Muito
obrigado e tenham um ótimo dia!
Operadora: Obrigado. Isso conclui a teleconferência do Grupo NotreDame Intermedica. Tenham um
bom dia.

