Teleconferência de Resultados 4T18 (Português)
Operadora: Bom dia. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do 4T18 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. Sejam bem-vindos. Eu queria dar início então a essa
teleconferência fazendo um pequeno resumo do ano de 2018. Senhoras, senhores, esse de fato foi
um ano transformacional para a Notredame Intermédica.
Nós tivemos mudanças estruturais importantes. Como bem sabem lançamos o grupo na bolsa no
início do ano, e iniciamos o processo de aquisições, que acumulou três aquisições, sendo duas delas
já completamente integradas, uma delas nós assumimos agora no mês de janeiro, que foi a Green
Line.
Foi um ano extremamente difícil ainda com resquícios da crise macroeconômica que afetou o
emprego. Tendo essa dificuldade maior do mercado em reagir, nós então nos dedicamos bastante
ao processo de aquisição de empresas e fomos muito bem-sucedidos.
Durante esse período também fizemos nosso follow-on, nós conseguimos reformar uma série de
hospitais e vocês vão ver isso durante nossa apresentação, incrementamos nossa capacidade
operacional para oferecer mais leitos e mais postos de prontos-socorros para nossos usuários,

conseguimos ampliar nosso grau de qualidade em todas as nossas instalações. Realmente foi um
ano muito positivo nesse sentido.
O que nós vemos agora é o ano fechado e já entendemos que o otimismo do mercado é um otimismo
que nós compartilhamos. Vemos já claros sinais de melhorias em termos de contratações na
indústria e no setor de serviços, portanto estamos com bastante confiança e otimistas no que diz
respeito ao crescimento da empresa nesse ano de 2019.
Dando seguimento então na página 3, um breve resumo dos números da empresa. Em termos de
beneficiários médios da saúde nós ficamos com 2,218 milhões de usuários no 4T versus o 4T17 com
uma ampliação de 8,3%. Esse mesmo número em termos de ano saiu de 2,140 milhões com 4,3% a
maior, vemos então uma aceleração já tendo início já no 4T e esperamos, já temos em termos de
crescimento a sensação de que realmente a indústria começa a responder.
Beneficiários médios dental 1,880 milhão com 23,3% de ampliação QoQ de 2017 e 1,746 milhão
como 20% mais ano sobre ano.
A receita líquida total 1,6 bi no 4T, ampliação de 16,2% sendo que 6,1 bilhões com 15,7% a maior
ano sobre ano. A receita de planos de saúde 1,4 bilhão com 17,3% de ampliação e 5,4 bilhões, sendo
15,1% ampliação ano sobre ano.
Sinistralidade caixa veio de acordo com nossas expectativas, até um pouco além, fechamos com
68,3%, esse é nosso menor nível já apresentado a vocês como 1,4% melhores do que o mesmo
quarter no ano anterior e 71,5% para o ano, com 0,9% melhor. Realmente continuamos nossa
trajetória de diluição de cash MLR.
No que diz respeito a G&A também continuamos extremamente disciplinados com melhoria de 0,9%
baixando para 8,2% no 4T18. Em 2018 versus 17 1,6% a melhor.
Nosso Ebitda ajustado ficou em 277,5 milhões com 16,2% de avanço, 884,5 milhões com 24,4% de
avanço ano sobre ano. O Ebitda percentual de Ebitda ajustado estável em 17,1%, apesar do fato de
termos absorvido o grupo Samed durante esse período, e ampliamos e ficamos com o Ebitda
ajustado de 14,4% para o ano versus 13,4 do ano anterior.
O lucro líquido ajustado uma ampliação de 25,3% ficando em 12,1% ou 197,2 milhões com 567
milhões, 9,2% com 43,2% de melhoria frente ao ano anterior.
O caixa líquido de 210 milhões, 210,8, versus 210,8, que é o que a gente tem.
A conclusão das aquisições de Cruzeiro do Sul e Samed foram 128.000 beneficiários e 256 leitos. Em
janeiro nós concluímos a aquisição da Greenline com 464.000 beneficiários e 557 leitos além de 19
clínicas, sendo nove delas pronto socorro. E a Medplan, que nós esperamos que conclusão já para o
segundo quarter de 2019.

Alguns destaques operacionais. Nossa agenda mais uma vez consistente e bem focada na criação de
valor. Fizemos a integração da Samed em Mogi das Cruzes com ganhos já expressivos indicando a
gestão e os processos, melhorando os produtos regionais, integralizando carteiras, a migração dos
portfólios para o sistema do GNDI e isso nos gera bastante sinergia.
A conclusão da aquisição da Greenline como havia dito, a verticalização nós evoluímos no
lançamento de NotreLabs em análises clínicas, já temos vinte pontos de coleta prontos com
capacidade inicial de 500.000 testes/mês e estamos com uma unidade de processamento
centralizado que deve ser lançada no 2T19, expandindo nossa capacidade de análises clínicas para
aproximadamente 1,5 milhão de testes.
Em termos de tecnologia lançamos o GNDI Easy app, que hoje já 20% de todas as consultas da rede
própria são agendadas através desse aplicativo versus 4% em setembro de 2018. Nós estamos
avançando rapidamente nesse processo, que é também um diluidor de custos para nós.
Nós implantamos o TASY em seis hospitais que já usam um o prontuário eletrônico da Philips,
incluindo Jundiaí, que é um de nossos maiores hospitais. Estamos com novos hospitais preparados
este ano de 2019 para também receberem TASY como seu sistema operacional.
Nós lançamos um pronto-socorro autônomo em Itaquera. Isso nos oferece a oportunidade de
verticalização pronto-socorro e também internação na região. Fizemos reformas e expansões no
hospital Cruzeiro do Sul, um pronto-socorro que vai ser concluído agora também em 2019 no próprio
hospital.
No hospital Samci a entregamos leitos, mas na realidade conseguimos implantar o hospital como
um todo nesse último trimestre. Fizemos remodelações e expansões no hospital Modelo, no hospital
Baeta Neves que será reinaugurado agora neste mês totalmente reformado, por dentro e por fora.
E também fizemos uma série de melhorias no hospital São Bernardo. Conseguimos mais
acreditações, foram três: ONA-3 no hospital Paulo Sacramento, ONA-2 no hospital Bosque da Saúde
e pronto socorro do ABC, ONA-1 centro clínico Diadema de Santo André.
Alguns destaques da nossa rede própria. Realmente expandimos não só o volume de leitos, mas a
qualidade dos nossos ativos. Pelas fotos vocês podem ter uma ideia de como se parecem as nossas
instalações. Aqueles que não tiveram a oportunidade ainda de visitar-nos são muito bem-vindos,
por gentileza em vinho uma mensagem para o Glauco e a gente tenta montar uma visita para vocês.
Em termos de receita 16,2% de crescimento comparado com o 4T17, a receita líquida crescendo
como vocês podem ver 27,2% CAGR ao longo dos últimos quatro anos com 15,7 neste último, sendo
que também no último trimestre foi de 16,2.
A receita de serviços hospitalares CAGR 75,8% ao longo dos últimos quatro anos, crescimento agora
de 7,2% QoQ, e isso lembrando que nós tínhamos aproximadamente 8 hospitais com sua capacidade
reduzida para que pudéssemos fazer nossas reformas.

Tivemos crescimento no número médio de beneficiários no trimestre de 14,7%, sendo 8,3% em
saúde, 23,3% em dental. Em outubro de 2018 foi concluída a aquisição do Samed como havia dito.
Nosso crescimento de 8,2% no tíquete médio da saúde é de fato reflexo da nossa estratégia, e isso
é um crescimento que inclui um mix de carteira. Buscamos de toda forma venderam transformar
produtos em produtos cada vez mais verticalizados.
Serviços hospitalares crescemos bastante frente ao ano anterior, só que no trimestre um pouco mais
lento exatamente pelo lançamento desses novos leitos que aconteceram.
A sinistralidade caixa sem dúvida nenhuma o auge do nosso quarter, sem dúvida nenhuma também
bastante impressionante para o ano que foi tão conturbada quanto o de 2018 no que diz respeito a
aquisições etc. Foi uma sinistralidade excepcional, 68,3% é o que nós estamos buscando.
Também vale a pena dizer que a participação da rede própria no total de custos do HMO representou
61% no 4T18 frente a 58 no 4T17, e esse avanço tem tendência de aceleração importante com o
lançamento desses novos hospitais e novos leitos que estamos administrando.
A coparticipação também aumentou... perdão, devo mencionar também a respeito das consultas
ambulatoriais e dos atendimentos nos prontos-socorros. Nós crescemos de 64 para 71% e isso
realmente é importante porque nos auxilia também na verticalização de internações e até no custo
de conversão de pronto-socorro para internação.
A coparticipação aumentou 19,2% no 4T18 quando comparamos com o 4T17, fruto da parceria com
nossos clientes para alinhar o incentivo de utilização e redução dos reajustes de preço através de
controle de custo.
No crescimento dental continuamos com nossa estratégia de cross-selling. Tivemos realmente uma
performance impressionante durante o ano.
SG&A continuamos com uma diluição do SG&A e esse negócio é de fato escalável. Estamos com 8,2%
no 4T18 versus 9,1% no 4T17. Continuamos então, apesar das despesas comerciais terem crescido
durante esse período, já havíamos indicado isso a vocês em relatórios anteriores, que era o término
do nosso período de diferimento das comissões de três anos atrás. Esse número deve se estabilizar
doravante.
Em termos de quando olhamos o G&A continuamos com G&A, caixa G&A muito ajustado frente ao
ano passado. Em 2017 o G&A ficou em 548 milhões e este ano 538 milhões, já fruto das sinergias
que fizemos ao longo do período.
O Ebitda e lucro líquido ajustado, Ebitda a 14,4%, um Ebitda para o trimestre em 17,1% mais uma
vez, apesar da integração se Samed, um crescimento, portanto de 16,2% no Ebitda ajustado.
O lucro líquido ajustado atingindo 567 milhões em 2018, crescimento de 43,2% no versus o ano
anterior impulsionado pelo crescimento operacional. E no 4T18 o lucro líquido ajustado cresceu
25%.

Capex nós fizemos uma série de investimentos, já relacionei alguns dos hospitais e centros clínicos
onde nós investimos, então tivemos uma expansão dos nossos investimentos em rede própria
durante esse período da ordem de 237 milhões, e também fizemos uma série de aquisições como
bem sabem, na ordem de 339 milhões.
A dívida líquida na realidade ficou negativa em 211 milhões e já fizemos uma projeção para vocês,
um proforma, no caso do pagamento da Greenline.
E aqui no flash de mercado, e vocês já estão muito acostumados com isso, continuamos como uma
redução no número de operadoras no setor, concentração e consolidação continuam vigentes.
Como podem ver, nos dois anos de 2017 e 2018 apenas 200.000 vidas adicionadas ao final do
período de 2018. Realmente desemprego continuou assolando o país no que diz respeito à saúde.
O crescimento se deu realmente em planos odontológicos, onde nós tivemos uma performance
realmente bastante acima do resto do mercado.
Vale ressaltar para todo mundo que nós somos uma operadora que não vende planos individuais.
Não concentrarmos nossos esforços em planos por adesão. Operamos primariamente na região sul
sudeste e somos já a terceira maior empresa do país, apesar desses imitadores, e eu fazemos
simplesmente por uma questão de disciplina financeira.
O crescimento nós já mostramos a vocês. Greenline eu acho que vale a pena na página 15 nos
aprofundarmos um pouco mais. As primeiras impressões que temos de Greenline são muito
positivas. Existe de fato um casamento interessante em termos de linhas de produtos e em
processos assistenciais.
Nós temos uma equipe inteira montada dentro do hospital Salvalus, que aliás continuo dizendo que
é realmente um ativo excepcional em termos de qualidade, especial... hotelaria. Estamos fazendo
investimentos adicionais na realidade para melhoria de fluxo dentro do hospital e para conseguir
abarcar mais pacientes, pois nós queremos direcionar nossos pacientes na Internet para esse
hospital, auxiliando assim na verticalização da região.
Lembrando a vocês o que é a Greenline, uma operação de 464.000 vidas, 60% cooperativas incluindo
dois hospitais, 557 leitos, 10 prontos-socorros e 9 clínicas de grande porte. A operação verticalizada
em 86% das internações, sendo que 97% de todas as UTIs são feitas dentro de casa e 78% das
consultas em prontos socorros.
Os pontos fortes já todos sabem, alta verticalização, o tíquete que realmente tem como objetivo
alcançar aquela classe média entrante no mercado. Imaginamos que o crescimento vai se dar por
essa camada da população em termos de novos empregos, novos postos de trabalho,
complementando nossa oferta de produtos.
As nossas primeiras, mais uma vez primeiras impressões são altamente positivas. Estamos sendo
muito bem recebidos. O time de integração já está trabalhando em processos de sinergia. Já
iniciamos a inclusive a consolidação de alguns centros clínicos culminando com o fechamento de um

dos centros clínicos, que na realidade entendíamos ser obsoleto, ou seja, estamos indo de vento em
popa para entregar aquilo que nos com prometemos com o mercado, que seria 160 milhões de
Ebitda sendo 100 milhões de sinergias.
Lembrando a vocês, vocês sabem mais do que eu sobre isso no nosso preço de ações. Continuamos
indo muito bem como uma performance de GNDI muito acima de Bovespa. Nós estamos falando 97,
quase 100% de crescimento ao longo desse período contra um Ibovespa de 14% se não estou
equivocado.
Senhoras e senhores é isso. Os convido a nossas perguntas e respostas, muito obrigado por escutar.
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. Eu tenho algumas perguntas, a primeira delas é em
relação ao crescimento de vidas. O Irlau bem pontuou a questão macro, mas eu queria entender
como é que vocês estão vendo o ambiente competitivo evoluindo na região metropolitana de São
Paulo e talvez até mesmo no estado.
E minha segunda pergunta vai no MLR. O número, aparentemente o highlight do resultado. Eu
queria entender quando a gente olha para os próximos doze meses acho que tem bastante
capacidade hospitalar e de clínicas para ser colocada à disposição dos beneficiários. Então eu queria
entender se a gente tem algum target de verticalização que vocês poderiam compartilhar com a
gente, e num segundo ponto eu queria entender também um pouquinho melhor essa questão do
copagamento, quantos por cento dos planos já carregam copagamento e qual é o modelo em termos
de cost-sharing, obrigado.
Sr. Irlau Machado: ok vamos lá, primeiro crescimento. De fato um ambiente ano passado bastante
complexo com pouco crescimento e do mercado. Foram 200.000 vidas talvez no 2S espalhadas pelo
Brasil inteiro, e na região sudeste em particular não houve crescimento, e o que houve de
crescimento não se deu do lado corporativo e sim em planos individuais e planos por adesão, ou
seja, eis aí o motivo de uma dificuldade maior que nós pudemos experimentar.
Dois, eu acho que o ambiente competitivo sempre foi bastante acirrado. Acho que durante esse
momento onde você não vê crescimento de mercado as oportunidades de crescimento se dão por
rouba-monte, não é mesmo? Então você acaba tendo um ambiente um pouco mais acirrado em
termos de competição.

Nós somos muito disciplinados, muito disciplinados. Nós não vamos entrar num movimento, caso
ele venha a acontecer, de guerra de preços, esse tipo de coisa, para realmente ter clientes
deficitários. Quando um cliente é deficitário nós buscamos adequar esse cliente a um produto que
seja um benefício para ele a um custo que ele possa pagar. Se nós não conseguimos chegar num
acordo nesse sentido o nós preferimos não ter o cliente, pois isso representaria para a gente uma
evolução ruim para nosso MLR ao longo prazo, isso não funciona.
O que a gente vê de crescimento em coparticipação se dá até em função de momentos dessa
natureza. Clientes que têm uma dificuldade de maior de pagamento nós podemos oferecer produtos
com coparticipação, onde existe então uma participação maior do funcionário no custo do seu
produto. Nós temos em torno de 20 a 30%, dependendo do produto, que era o valor de
coparticipação em procedimentos onde o funcionário seria então responsabilizado por isso.
Em termos de expectativa indo para frente estão eles nossa expectativa está excelente. Vou lembrar
a vocês que quando nós divulgamos o resultado do 3T já era quase meados do 4T, e nós falamos
para vocês olha, nós vamos estar fazendo uma série de alterações importantes para dinamizar o
processo de crescimento orgânico, entre eles o lançamento de uma série de produtos de micro
região, produtos mais ajustados e mais verticalizados, e isso é o que de fato aconteceu já no mês de
dezembro.
Já estamos sentindo na operação um interesse muito grande por parte do canal corretores e por
parte dos clientes por produtos dessa natureza. O fato de agora termos também Greenline integrada
à nossa rede em termos de produto já começa a surtir efeito também do ponto de vista competitivo.
Nós estamos muito entusiasmados. Realmente a expectativa é muito positiva.
Sr. Joseph Giordano: se eu pudesse só mais uma pergunta, Irlau, com relação a imposto, ele veio
bastante baixo. Eu queria entender se teve algum não recorrente ali só para tentar extirpar nos
próximos tris, obrigado.
Sr. Irlau Machado: eu estou aqui com o mestre dos impostos, que chama-se Marcelo Moreira, ele
vai explicar.
Sr. Marcelo Moreira: Oi Joseph. Não, nós não tivemos nada muito excepcional. É um pouco de
adições e exclusões temporárias que podem fazer esse efeito, mas não houve essa situação.
Sr. Joseph Giordano: Perfeito, obrigado Marcelo e Irlau, bom dia.
Sr. Irlau Machado: obrigado a você.
Operadora: com licença, nossa próxima pergunta vem do Sr. Thiago Macruz do Itaú BBA.

Sr. Thiago Macruz: Oi pessoal bom dia.
Minha pergunta é com relação a M&A. Vocês foram muito bem-sucedidos nos últimos períodos com
transações interessantes e que de fato levaram ao crescimento de vidas substancial. Se a gente
imaginar um cenário orgânico mais desafiador para 2019 como foi o ano de 2018, é razoável supor
que isso ainda é uma avenida de crescimento para a Intermédica? E se sim, Irlau, você sente que a
companhia hoje está pronta para ir atrás de um outro M&A grande, de porte do ponto de vista de
execução? Essa é minha pergunta pessoal, obrigado.
Sr. Irlau Machado: você não quer nem dar nome aos bois, né Macruz? Mas vamos lá.
De fato é o seguinte: nós continuamos consistentes com os comentários que nós fizemos na última
apresentação de resultados. Nós temos uma lista de 10 targets para M&A no nosso pipeline, e
quando a gente fala pipeline não é porque a gente viu no jornal a notícia da empresa não.
Nós visitamos, temos a documentação, temos NBAs já firmados, estamos em algum estágio com
pouco mais avançado de discussão, alguns deles em estágio com pouco mais inicial, alguns deles já
até em fase de diligência. Não posso garantir, mas o que a gente indicou lá atrás é que nós
pretendemos ainda dar continuidade. É um plano de aquisição da ordem de 150.000 usuários e 120
leitos ao ano. Tendo a oportunidade esse processo é acelerado, maior a velocidade é dada.
E hoje o que eu posso dizer? Estamos com um time tanto de M&A quanto de integração de empresas
muito bem montado como vocês sabem. Então nós não tememos fazer múltiplos processos
concomitantemente. Nós já fizemos isso no passado, ano passado foram 3 de uma só vez não é
mesmo? Então nós estamos ainda bastante tranquilos com isso.
Sr. Thiago Macruz: perfeito pessoal obrigado, obrigado pelas respostas, um abraço.
Sr. Irlau Machado: um abraço.
Operadora: com licença, nossa próxima pergunta vem do Sr. Fred Mendes, Bradesco.
Sr. Fred Mendes: bom dia a todos, obrigado pelo call. Eu tenho duas perguntas também, acho que
uma até meio entrelaçada com a primeira que já fizeram. Mas uma vez que a Greenline fora
integrada eventualmente sua verticalização deve aumentar e teoricamente teria espaço para você
reduzir ainda mais sua sinistralidade.
Então entender se vocês mantêm ainda essa visão que teoricamente o nível mais normalizado
geraria na parte, algo na casa de 71% ou dá para ficar um pouco abaixo disso? Essa seria... ou se vai
repassar para preços, essa seria a primeira pergunta.

Na segunda vocês falam um pouquinho de NotreLabs na apresentação. Eu só queria entender dentro
dessa capacidade de 500.000 exames/mês quanto mais ou menos já está em utilização, mais ou
menos quanto tempo vai dar para esse ramp up. Eu entendo que até o final do ano vão ser quase
1,5 milhão, e se já tem alguma estimativa de ganhos esperados já com esse processo, obrigado.
Sr. Irlau Machado: Vamos para a primeira pergunta. Sim, eu acho que tem oportunidades de
melhoria de sinistralidade ainda. Obviamente a sinistralidade é um componente de receita versus
custo médico hospitalar, e nós queremos continuar crescendo organicamente. Então imagino que
vamos estacionar ao redor de 70% e repassar ganhos adicionais para preço para dar continuidade a
nosso processo de crescimento orgânico.
A gente imagina que a verticalização vai se dar ainda mais rapidamente esse ano. Nós temos targets
importantes, eu acho que já mencionei esses targets para vocês da ordem de 70% de admissões
hospitalares agora talvez a maior de esse número em função da Greenline especificamente, e 75%
de todas as consultas. Então temos um target bastante expressivo ainda para acontecer em termos
de verticalização.
Em termos de NotreLabs hoje nós já estamos utilizando em torno de 450.000 exames. Nós estamos
quase chegando no nosso topo de limite, é por isso que nós estamos criando nosso centro, nosso
MTO, e ele deve ficar pronto se não me engano em maio - é nossa estimativa - e esse volume é um
volume inicial sem usar, de 1,5 milhão, é sem usar a capacidade de todas as esteiras, ou seja, esse
volume poderia ser inclusive aumentar do para quase 3 milhões.
Então nós estamos ainda bastante otimistas com os ganhos que nós podemos ter em termos de
exames de análises clínicas.
O custo entre o que nós pagamos e o que de fato é o que nós... o nosso custo interno que a gente
paga em média para o mercado chega a ser em torno de quase 40% menor. Então nós estamos
muito otimistas também com respeito à redução de custo em exames de análises clínicas.
Sr. Fred Mendes: perfeito, muito claro. Obrigado.
Operadora: próxima pergunta vem do Sr. Leandro Bastos, Citibank
Sr. Leandro Bastos: Oi pessoal bom dia, obrigado por pegarem minha pergunta.
Na verdade são duas, a primeira ainda com relação à dinâmica de cancelamento aqui falando da
performance de vidas orgânicas no tri. Eu queria entender excluindo as vidas que a empresa tem
perdido por efeito de redução de headcount nos planos corporativos que a gente sabe que tem um
componente macro importante, mas pensando em cancelamento a de contratos, se pudessem falar

um pouco qual é o principal destino dessas vidas, se ainda tem um efeito de vidas que têm saído do
mercado de saúde suplementar ou se é mais efeito de competição, e nesse ponto seja competição
por meio de operadores que oferecem produtos em faixas de preços ainda um pouco abaixo de
onde vocês operam ou se já existe movimento, na visão de vocês, de alguns contratos que têm
migrado para tíquetes de um patamar um pouco mais elevado. Então se pudesse discutir um pouco
esse mix de cancelamento acho que seria interessante.
E a segunda pergunta só para entender se pudessem comentar um pouco sobre o efeito de Samed
na sinistralidade desse tri. A empresa caiu 140 bps a sinistralidade no trimestre, mesmo
incorporando um ativo que tinha uma sinistralidade caixa um pouco mais alta. Então qual seria,
olhando maçãs com mação, qual teria sido o desempenho da sinistralidade. Essas são minhas
perguntas, obrigado.
Sr. Irlau Machado: Vamos lá. Mix de cancelamentos. Uma boa parte ainda do que a gente viu de
cancelamento de contratos foi oriunda de SMEs, pequenas e médias empresas. Essas empresas elas
nascem e morrem com uma velocidade maior do que o resto do mercado principalmente num
cenário macroeconômico ácido.
Então o que a gente viu foram várias empresas deixando o mercado de saúde no SME. Por outro
lado elas também crescem com maior velocidade, elas nascem com maior velocidade. Então um
bom volume de cancelamento de contratos foi aí.
Um segundo volume de contratos foram contratos que nós buscamos extirpar da operação e extirpar
da operação por quê? Sinistralidade acima de 100%, 105%. Eu acho que 50% das ditas corporativas
que nós tivemos de cancelamento de contratos foram desse patamar, com MLR, com sinistralidade
acima de 100%. Tivemos algumas que vieram abaixo de 100% de MLR, mas também com
sinistralidade alta e isso muito pulverizado no mercado, sendo que uma boa parte dessas vidas nós
perdemos para a Greenline.
O mercado foca hoje em preço, primeiro lugar, hours concours, e talvez 15% a 20% no conceito de
rede de distribuição, ou seja, tendo uma rede mais pulverizada em estados onde nós, por exemplo,
não queremos operar; mas também temos contratos que flutuam e vão para outras operadoras que
tem uma presença local diferente da que nós temos. Mas a grandessíssima maioria eu diria é preço.
Então nós não estamos vendo uma migração para preços superiores, não.
Sr. Leandro Bastos: Tá ótimo e com relação ao efeito da Samed na sinistralidade?
Sr. Irlau Machado: É o tamanho da Samed frente ao tamanho da Notredame Intermédica, veja, é
diluído esse efeito não é mesmo? Porque nós estávamos falando de 80.000 vidas frente a um

universo de 2,2 milhões. Então foi razoavelmente pequeno o impacto de Samed - apesar de que nós
entramos lá de uma forma bastante incisiva para reduzir e sinistralidade e controlar a ocupação do
hospital e conversão de pronto-socorro. Melhoramos drasticamente a média de permanência e com
isso também diminuímos drasticamente o MLR da Samed.
Sr. Marcelo Moreira: então você tem um ponto de fato se a gente excluísse a Samed o MLR ficaria
um pouco melhor overall - mas é uma coisa que vai, uma coisa pequena dentro do todo.
Sr. Leandro Bastos: Tá ótimo pessoal, obrigado pelas respostas
Operadora: com licença, nossa próxima pergunta vem do Sr. Guilherme Palhares, BTG Pactual.
Sr. Guilherme Palhares: Bom dia pessoal, obrigado por pegarem minha pergunta. Eu tenho uma
pergunta rápida: eu vi que vocês estão com excesso de margem de solvência em relação ao PMA de
vocês, algo na ordem de R$ 400 milhões, e quando a gente olha mesmo considerando 100% da curva
vocês ainda estariam bem alocados em termos de margem de solvência.
A minha questão é entendendo a proposta hoje como está das novas regras de solvência que vão
entrar, que podem entrar se aprovadas pela ANS, eu queria entender um pouco como a que vocês
vão ver essa questão de insolvência de vocês por mais que a curva fique fixa nos 75% daqui em
diante como está dito na proposta, e além disso se vocês já têm alguma ideia em termos de modelo
próprio baseado em riscos para entender um pouco para onde iria esse capital mínimo obrigatório
de vocês. Essa a pergunta, obrigado.
Sr. Marcelo Moreira: ok vamos por partes, tem vários componentes. Primeiro foi uma proposta nova
que está em consulta, e nosso aprendizado com a ANS é que convém um pouco esperar porque
existem muitos fatores podem influenciar o resultado final dessa consulta.
Obviamente a gente é favorável a essa mudança, acho que é uma mudança que será importante.
Essa mudança está vinculada altos padrões de governança, então seria muito interessante, porque
de novo é um esforço da agência de diferenciar os players no mercado colocando mais pressão
naqueles players menos estruturados e permitido que aqueles players de mais alto nível possam
crescer.
Então a proposta em si positiva. A gente em plena certeza que a gente atende os requisitos de
governança que estão contidos nessa proposta, e aí tem um caminho para chegar na margem de
solvência. Nesse momento a gente tem algumas conversas internas, mas eu diria para você,
Guilherme, que são preliminares e não dá para antecipar nenhuma resposta.

A resposta genérica que eu tenho para você é que seria positivo em função do nosso grau de
verticalização. Quando a gente compara todas as formas de margem de solvência o que a gente
pode perceber é que ela foi feita no conceito onde os planos de saúde, no modelo de seguradora,
dos modelos de PPO, eles eram predominantes, e agora com um modelo de verticalização é muito
evidente que a necessidade de insolvência passa a ser menor em função de todos os riscos atuariais
envolvidos com a carteira.
Então nesse momento a gente tem os 400 milhões. Eu só quero fazer uma ressalva que os 400
milhões ainda não tem o ap0orte até o nível da saúde da última parcela primária, esses recursos
ficaram num estágio intermediário. Por policy nós fizemos o follow on e a parcela primária em
dezembro, e em janeiro a gente já tinha conhecido o evento da Greenline.
Então agora que a gente fez o pagamento da Greenline, que a gente contratou a linha de crédito, a
gente vai pegar uma parte desses recursos e vale a descer, reforçando então a solvência, seja uma
solvência de Greenline ou a solvência de Notredame Saúde. Então a gente ainda esperam uma
melhoria na nossa margem de solvência.
E também outra coisa que é importante olhando um pouco de perspectiva, como vocês estão vendo
e a gente antecipou, nosso lucro líquido o crescimento está acelerando e nesse ano foi de 40%. A
gente espera isso ir melhorando à medida que todos os não recorrentes, a gente vem falando com
vocês, eles acabam e então no ano que vem não tem, não terá uma série de não recorrentes que
aconteceram esse ano, e isso dá crescimento de alguns p.p. a mais no lucro líquido, o que também
ajuda na solvência.
Então eu acho que por todos esses fatores a gente está otimista com relação a isso, e com relação
especificamente ao cálculo esse é um trabalho cartorial que vai demorar pelo menos uns seis meses
para a gente preparar.
Sr. Guilherme Palhares: perfeito Marcelo obrigado.
Operadora: com licença, nossa próxima pergunta a vem do Sra. Mariana Hernandez, Credit Suisse.
Sra. Mariana Hernandez: oi pessoal obrigada por pegarem minha pergunta agora no finalzinho e
parabéns pelos resultados, aliás. Eu tenho duas perguntinhas bastante rápidas, a primeira a gente
vê uma aceleração de provisão nesse tri e eu queria entender se vocês percebe isso como uma
mudança estrutural das notificações que chegam principalmente de SUS ou se realmente foi um
one-off que aconteceu tri passado.

A segunda é mais follow up de uma pergunta que já fizeram anteriormente, mas só para ver se
entendi direito: mesmo que o crescimento orgânico acelerar agora nessa volta de crise - vocês
parecem estar bastante animados com isso - o plano de comprar 150.000 vidas/ano continua, ou
seja, vocês estão perpetuando essa visão e o crescimento misto entre orgânico e um M&A
recorrente, é isso? Por enquanto o plano é não ser 100% orgânico? É isso, muito obrigada.
Sr. Irlau Machado: exatamente, no que diz respeito a M&A é exatamente isso. Pretendemos dar
continuidade ao plano de crescimento orgânico e continuar fazendo nosso programa de M&A na
ordem de 150.000 vidas... ao ano.
A primeira pergunta SUS. Sim, a gente espera que à medida que a agência vai se estruturando e de
uma forma com mais agilidade e faça um catch up de contas que são muito antigas e eles estão
acelerando processamentos sim, que a gente vá ter uma aceleração das provisões. Inclusive todo o
nosso orçamento e nosso plano de cinco anos contempla uma aceleração dessas contas do SUS,
porque de novo ainda estamos falando de coisas de vários anos atrás.
Hoje em dia, se tiver que falar hoje do jeito que está acontecendo neste momento, a gente acha que
à medida que a gente aumentou a capilaridade, à medida que a gente melhorou nossa rede, todos
esses fatores vêm impactando num uso menor da rede do SUS - mas a gente ainda está vendo isso
tudo no espelho retrovisor de alguns anos atrás.
Sr. Mariana Hernandez: tá bom, tá ótimo pessoal, muito obrigada e parabéns de novo pelos
resultados.
Sr. Irlau Machado: Obrigado.
Então agora dou continuidade a nosso encerramento agradecendo a todos vocês que participaram
com as perguntas e foram ouvintes, só destacando para vocês que realmente foi um ano onde nós
aqui ficamos muito satisfeitos com a evolução do ano, com as transformações que nós fizemos.
Melhoramos margem, melhoramos valor, melhoramos MLR, melhoramos nossa capacidade de
integrar empresas, melhoramos nossa qualidade, continuamos criando valor e isso que é importante
para a gente.
Então um ano bastante auspicioso pela frente é o que nós imaginamos. Um forte abraço a todos e
até a próxima.
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.

