Teleconferência de Resultados 2T18 (Português)
Operadora: Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem e sejam bem-vindos ao ConferenceCall
do grupo NotreDame 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 para o CEO, senhor Irlau Machado Filho. Por favor, senhor Irlau, pode prosseguir.
Sr. Irlau Machado: Bom dia a todos. Gostaria de dizer que nós vamos fazer essa apresentação de
forma bastante dinâmica para aproveitar o tempo e para que vocês possam fazer bastantes
perguntas e nós possamos de alguma forma responde-las.
Queria começar meus comentários dizendo que o trimestre foi de fato estupendo, tivemos um
trimestre onde todos os nossos indicadores foram positivos, acima das nossas expectativas. Como
alguns highlights eu gostaria de dizer que o nosso número de beneficiários subiu 2,6% na saúde,
contra o segundo trimestre de 2017, num cenário extremamente adverso ainda do ponto de vista
macroeconômico, ou seja, continuamos ganhando share, apesar de um mercado em queda.
Beneficiários em termos de beneficiário médio dental, nós tivemos um milhão seiscentos e oitenta
e seis mil com crescimento de 15,5%, em relação à média do segundo trimestre de 2017, isso é um
avanço realmente importante, de fato esse mercado ainda crescendo, mas nós tomamos uma
participação ainda mais relevante nos tornando ai de fato a terceira maior empresa de acordo com
os dados da ANS.
Nossa receita liquida saltou 14,8% para um bilhão quinhentos e treze milhões e duzentos mil no
trimestre, com crescimento, mais uma vez, de 14,8% sobre o segundo semestre de 2017. Nossas
receitas de serviços hospitalares com 24,8% de crescimento sobre o segundo trimestre de 2017.
Sinistralidade de taxa 73,9%, ou seja, 0,4 pontos percentuais melhores em relação ao segundo core
de 2017. O DNA realmente ainda com bastante tranquilidade, nós ainda com bastante dedicação a
esse assunto, conseguimos baixar ainda mais, em 2,7 pontos percentuais contra o segundo trimestre
de 2017. EBITDA ajustado ficando entre 181 milhões e 300 mil reais, ou seja, 49,3% maior do que o
mesmo período de 2017. A margem de EBITDA ajustado em 12% versus 9,2% do segundo tri de
2017. Lucro líquido ajustado 5.5 milhões, ou seja, 7%, com incremento então sobre o mesmo
período do ano passado 52,5%. A dívida líquida continuando a baixar, baixamos em 82,7% em
relação ao primeiro semestre de 2018 e procedemos a algumas aquisições no período
razoavelmente curto depois do IPO, nós tivemos a SAMED, a Mediplan Sorocaba, entre os dois
estamos falando de 160 mil beneficiários. Na realidade nós assinamos o acordo para aquisição, esses
números ainda não estão contemplados nos números que vocês estão vendo, mas eles já
representam 160 mil beneficiários e 258 leitos.

Lembrando que durante a IPO nós fizemos uma primaria, também, de 341 milhões de reais. Pulando
para a página 4, o crescimento de 7,9% no número médio de beneficiários, sendo 2,6 em saúde e
15,5 em dental. No dental, destacando principalmente a nossa participação no Rio de Janeiro,
fizemos um esforço bastante contundente na cidade do Rio, tivemos 235 mil novos beneficiários.
Estamos com uma continua estratégia de cross selling também, tem funcionado bastante bem.
Nosso crescimento de 11,2% no ticket médio de saúde, fruto dos reajustes aplicados à mudança de
mix de vendas que focou em produtos básicos. Lembrando que os produtos básicos são mais
verticalizados e em consequência disso obviamente à busca de uma sinistralidade menor, mas por
outro lado eles têm um preço, um ticket inferior, e é o que nós estamos buscando: oferecer serviços
de qualidade a um preço acessível.
Os serviços hospitalares, mesmo nos hospitais, nós tivemos um crescimento de 10,7% e também
tivemos novos hospitais que contribuíram 63,5 milhões na receita do segundo trimestre de 2018.
Nós tivemos a adoção do IFRS 15, que é a provisão de glosa sobre vendas de serviços hospitalares,
a partir de janeiro de 2018 e que impactou negativamente em 7.9 milhões ao longo do primeiro
semestre de 2018. Na página 5, a sinistralidade de caixa caiu 0,4 pontos percentuais, ficando em
73,9%, um número bastante em linha com, ou seja, aliás, um pouco até melhor do que
imaginávamos, recuperando aquela pequena alta que nós tivemos já no primeiro trimestre, fruto
da nossa aquisição do Hospital Cruzeiro do Sul que contemplava uma sinistralidade superior a nossa
média, se não me engano coisa de 85%.
Então nós já fizemos um trabalho importante no Cruzeiro do Sul, nós vamos falar um pouco mais
adiante sobre isso, fizemos todas as reformas e conseguimos transportar para o Cruzeiro do Sul,
hospital, toda a nossa base de pacientes do Hospital Renascença encerrando aquela operação agora
de duas semanas atrás. Isso ainda vai surtir bastante efeito nos futuros meses. O motivo pela nossa
boa performance: verticalização, o aumento do número de leitos disponíveis e as novas localidades
permitiram que as internações hospitalares dentro da rede própria aumentassem para 61% no
segundo trimestre de 2018. Além disso, a internalização de novas especialidades médicas, uma
maior disponibilidade de consultas e prontos socorros autônomos contribuíram para que a
companhia atingisse 71% (ou 78%) das consultas dentro da rede própria.
Esses fatores elevaram as participações dos custos das redes próprias de 55 para 58% do segundo
trimestre, isso muito em linha com os nossos objetivos de verticalização da nossa operação. A
coparticipação aumentou em 32% ao compararmos com o segundo tri de 2018 com 2017, fruto de
uma parceria com seus clientes na revisão dos reajustes de preço e controle de custos, ou seja,
muitas vezes introduzindo coparticipação como método de controle de comportamento e assim
podendo oferecer reajustes menores, que é o nosso objetivo.
O crescimento do dental, historicamente os custos do dental são significativamente menores do que
o da saúde, e assim o crescimento substancial no número de beneficiários dos planos odontológicos,
graças através crossell ajudou a expandir a margem de lucro. O nosso SDNA, nós tivemos um
aumento das despesas comerciais, aproximadamente um ponto percentual, isso já havia sido

comentado no nosso call prévio, do trimestre passado, que era fruto na realidade daquele
provisionamento que nós fizemos do discernimento de 36 meses do agenciamento, cujo impacto
irá se estender até o final de 2018. E o DNA, em si, uma redução importante de 2,7%, isso oriundo
principalmente das sinergias que nós obtivemos depois da compra dos artigos da Unimed ABC, dos
Hospitais São Bernardo e Baeta Neves, nas despesas de pessoal e de serviços de terceiros. Tivemos
uma reversão de 6.5 milhões de contingencias de responsabilidade do antigo proprietário. IBITDA e
lucro líquido ajustados, o IBITDA de 181.3 milhões de 12%, 2,8 pontos percentuais superior ao
segundo tri de 2017, nosso crescimento ai de 49,3% basicamente fruto das sinergias que nós
obtivemos e com as melhorias da sinistralidade de caixa, através da verticalização. O lucro líquido
ajustado com crescimento de 52,5% nos lucros líquidos ajustados. O lucro líquido na realidade
contábil foi de 103% maior frente ao segundo trimestre de 2017.
Apesar dos impactos negativos com o pagamento parcial do termination fee da Bain Capital, as
despesas pela outorga dos segundos planos de Stock Options também. CAPEX e dívida líquida,
CAPEX nós fizemos um investimento no segundo trimestre de 2018, além das melhorias continuas
nas redes próprias, estão em reforma. Dois novos prontos socorros autônomos, o Hospital Samci no
Rio de Janeiro, o Hospital Cruzeiro do Sul, que apesar de estar quase completo ainda estamos com
alguns reparos, o Hospital Frei Galvão, o Hospital São Bernardo, o Hospital Baeta Neves, Hospital
Intermédica ABC. Em junho e julho de 2018, foram assinadas as aquisições do grupo Samed e
Mediplan Sorocaba que totalizaram, mais uma vez, 160 mil beneficiários, 2 hospitais com 258 leitos,
3 centros clínicos, além da aquisição do grupo Cruzeiro do Sul em fevereiro de 2018. A nossa dívida
líquida com queda, frente ao que tínhamos no primeiro trimestre de 2018, foi de 450 milhões por
78 milhões, saindo portando de 0,6 vezes de dívida líquida EBTIDA para 0,10 do segundo trimestre
de 2018. O refinanciamento da dívida vocês podem ler isso aí, está bastante tranquilo, nós já falamos
disso no passado, mas realmente evoluímos bastante com o custo das nossas dívidas.
Alguns flashs de mercado que eu acho que devem ficar em destaque, o mercado continua em
processo de consolidação, o cenário macroeconômico permitiu a estabilização do número de
beneficiários, mas ainda com leve queda, na realidade para o ano, nós estamos aqui com o número
de operadoras que continua caindo, nós tivemos uma redução ai desde 2001 de 48% das operadoras
de saúde, 42% de redução nas operadoras de odontologia. Como podem ver, ainda não tivemos um
cenário macroeconômico que pudéssemos qualificar de ótimo, ainda é um cenário bastante ácido,
nós ainda previmos que existe um turnover negativo no mercado, a esperança agora é que
obviamente que no segundo semestre, talvez, essa situação possa de alguma forma melhorar, mas
de fato continuamos a ver um mercado ainda bastante ácido.
É por isso que estamos bastante felizes com a nossa performance comercial durante esses períodos
que nós não só mantivemos nossas bases, mas conseguimos cresce-la. Um pouco sobre o IPO em
23 de abril, como lemos, como obviamente que lemos, nós fizemos nosso IPO, foram 664 milhões e
795 mil ações ordinárias, ou 33,75% capital, 20 milhões 690 mil ações primarias, aproximadamente
341 bilhões que nós agregamos ao nosso patrimônio. O desempenho das ações desde então bem
acima do BOVESPA, como vocês podem ver. Alguns destaques de aquisição do segundo trimestre

de 2018, relembrando que nós adquirimos lá em 2015, 2016, nós adquirimos em novembro Santa
Amália, depois, em dezembro, Family, em dezembro também a Unimed ABC, os artigos da Unimed
ABC, fazendo ai 4 hospitais, 410 leitos, 297 mil beneficiários, 20 centros clínicos e 5 prontos socorros.
Em 2017 nós adquirimos Samci no Rio de Janeiro, o Hospital São Bernardo no ABC , acoplado ao
Hospital Baeta Neves, também no ABC, e o Hospital Nova Vida, foram 4 hospitais, 380 leitos, 5
centros clínicos e 4 prontos socorros. No primeiro trimestre de 2018 fechamos a transação do
Cruzeiro do Sul, com 48 mil beneficiários, um hospital com 154 leitos, 5 centros clínicos, 2 prontos
socorros e 1 laboratório de análises clinicas. E agora em junho e julho, estamos aguardando ainda a
avaliação do CADE, tanto do CADE como da ANS, mas nós assinamos à intenção de compra da Samed
Saúde, da Mediplan, 160 mil beneficiários, 2 hospitais com 258 leitos, 3 centros clínicos, 2 prontos
socorros.
Continuamos com a nossa estratégia de crescer de forma concêntrica com maior abrangência e
(ininteligível), ou seja, introduzindo nos espaços em branco os prontos socorros autônomos e
centros clínicos que aumenta nossa capacidade de verticalização. Com isso gostaria de agradecer
mais uma vez o apoio de vocês e abrir o espaço agora para perguntas e respostas.
Operadora: Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma
pergunta, queira, por favor, digitar *9.
A senhora Olivia do JP Morgan gostaria de fazer alguma pergunta. Por favor, senhora Olivia, pode
prosseguir.
Sra. Olivia: Oi, bom dia Irlau, bom dia Marcelo, obrigado por pegar minha pergunta.
Eu queria fazer duas perguntas, na verdade. A primeira é quanto ao EMLR, a gente viu uma melhora
ai, e teve toda a parte da verticalização, a gente deveria continuar vendo essa melhora, só queria
entender se vocês imaginam ou se vocês viram algum efeito run off de Copa do Mundo e de greve
que poderia ter beneficiado o EMLR aqui, talvez uma menor frequência dos usuários durante esses
dois períodos que talvez sejam específicos do trimestre.
Minha segunda pergunta é quanto o SG&A que a gente viu uma melhora muito boa do ponto de
vista de sinergia, dentro dos hospitais, quanto aos planos de saúde que vocês tão colocando para
dentro. Queria entender o quanto vocês ainda veem de ganho de sinergia aqui, se isso aqui já está
completo, se a gente deveria esperar mais ganhos vindos dessa frente nos próximos trimestres.
Obrigada.
Sr. Irlau Machado: Obrigada, Lilian, bom dia. Deixa primeiro endereçar a primeira pergunta. Olha,
na realidade eu tinha uma expectativa, para ser sincero, de que a copa fosse nos auxiliar e muito.
Do ponto de vista de utilização da nossa rede na média diária, isso de fato não aconteceu da forma
que eu imaginava. O que teve de diferente, de fato, ai eu digo uma coisa um pouco diferente, no
ano passado o nosso segundo tri foi mais ácido em utilização, mas isso fruto, você deve lembrar, o
problema nosso que tivemos com febre amarela, a grande utilização de prontos socorros nesse
sentido, o certo pânico ocorrendo, o que não ocorreu esse ano.

Agora, greve dos caminhoneiros, não impactou em nada, na realidade o que nós tivemos foi o
seguinte, um dia, que foi em uma segunda-feira no auge da crise, nós tivemos que, de fato, que
cancelar 300 cirurgias eletivas, essas 300 cirurgias eletivas foram repostas ao longo das próximas
duas semanas, subsequente ao evento, portanto, dentro do mesmo trimestre. Então, para te dizer
a verdade, nós não sentimos um impacto muito relevante nesse sentido.
É fato, óbvio, que durante os dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo, você tinha um volume
menor de consultas em centros clínicos, porém, nós vimos isso reposto ao longo dos próximos dois
ou três dias, ou seja, as pessoas já se planejaram para isso nas suas consultas. Porque consulta é
uma consulta eletiva, você pode planejar a data em que você vai fazê-la, então nós não tivemos um
impacto muito importante nesse sentido não, aliás, eu diria que nenhum.
A segunda pergunta é a respeito de sinergia, nós de fato acreditamos que ainda temos muitas
sinergias para absorver, mais uma vez, acabamos de assinar aquisição de duas empresas e toda vez
que isso acontece nós buscamos novas sinergias. O Cruzeiro do Sul, para você ter uma i deia, nós
finalizamos, neste mês, o encerramento do Hospital Renascença, esse encerramento, obviamente
toda a massa de vidas que ia para esse hospital passa a ir para o Cruzeiro do Sul junto com a massa
que já ia ao Cruzeiro do Sul da base daquela empresa de 50 mil usuários, portanto, vamos ter uma
sinergia completa nesse sentido. Esse negócio é extremamente escalável, então, na medida em que
nossa escala cresce obviamente as sinergias estão lá e as oportunidades de redução, de diluição de
custos aumentam.

Sra. Olívia: Só para esclarecer um ponto aqui. Quando você fala de sinergias acho que a gente
sempre pensa muito sobre sinergia da hora do EMLR, exatamente se você tombar o serviço que
estava usando de terceiro para um serviço dentro da sua própria plataforma. A gente deveria
continuar esperando sinergia alta em ponto de vista do de SG&A, dessas aquisições que já
aconteceram ou você acha que essa parte de despesa já está completamente tombada? Obrigada!
Sr. Irlau Machado: Perfeito, mas eu estava particularmente falando sobre DNA em si, ou seja, em
um hospital você também tem despesas de DNA, e dentro dessas despesas você pode reduzir, ainda
mais em uma operadora que contempla o plano de saúde, imagina, você tem todo um SAC ,
administrativo, de regulação de sinistro, de (ininteligível), você tem todo um cenário de custos que
eles podem ser utilizados, então, nós ainda prevemos otimização do DNA sim.
Sra. Olívia: Legal. Tá ótimo! Obrigada pela atenção.
Operadora: Próxima pergunta vem do senhor Marco Calvi Itaú BBA. Por favor, senhor Marco, pode
prosseguir.
Sr. Marco Calvi: Oi, bom dia pessoal. Duas perguntas do meu lado.
Primeiro com relação ao ticket, vocês comentaram o efeito do ponto de vista do crescimento
negativo do mix, dado o foco nos produtos mais verticalizados, a gente consegue ter uma ideia de

número do efeito negativo de mix? Ou, em outras palavras, quanto foi o ano contra ano, o ajuste a
médio para a gente comparar mesmos produtos? Essa é a minha primeira pergunta.
A segunda é sobre a coparticipação, acho bastante interessante esse crescimento que vocês têm
apresentado, sobre o tamanho desse produto, tanto em base como venda, vocês conseguem dar
uma cor de porcentagem da participação do produto com participação tanto na base como na sua
venda mesmo que seja só a venda agora do segundo trimestre? Obrigado.
Sr. Irlau Machado: Sim. Vamos passar pela primeira pergunta. Em torno de 2%. Antes nós estávamos
vendendo perto de 40%, eram produtos IPO, até perto de 50%. Hoje, nós estamos vendendo quase
80% de produtos HMO. Isso é uma mudança importante no processo de venda e para a gente, em
vez de mix negativo eu diria que é um mix positivo. Porque isso é um objetivo, uma estratégia nossa
de buscar, porque as margens dos produtos de HMO, produtos verticalizados, são maiores.
No que diz respeito à participação da coparticipação, hoje nós vendemos em contratos corporativos
cerca de 80% vem com coparticipação. No PME, obviamente um produto diferente, mas em torno
de 20%, mas isso tem crescido drasticamente, para você imaginar esse percentual em PME duplicou
nesse ano contra ano e está sendo muito (ininteligível). Da carteira, como um todo, nós temos em
torno de 52% da carteira, tem algum produto de coparticipação. Nós achamos muito interessante
no ponto de vista de regulação de sinistro porque ele realmente induz um comportamento
adequado.
Sr. Marco Calvi: Perfeito, Irlau. Muito obrigado.
Operadora: A próxima pergunta vem do senhor Felipe Salomão do Citibank. Por favor, senhor
Felipe, a palavra é sua
Sr. Felipe Salomão: Oi Irlau, Marcelo, Glauco. Bom dia! Obrigado pela oportunidade de fazer
perguntas e parabéns pelo resultado.
Eu queria perguntar para vocês, se vocês têm notado o aumento da competição por MNA, tanto de
hospitais quanto planos de saúde menores né? Eu pergunto isso olhando pelos últimos múltiplos
das transações. Mediplan Sorocaba custou nove vezes EBITDA ajustado, Samed custou oito vezes
EBITDA ajustado, e eu lembro que durante o IPO a ideia da empresa era pagar de seis a oito vezes
EBITDA, quer dizer, as duas últimas aquisições, elas foram um pouco mais perto do raio do RANGE.
Queria entender um pouco como é que está o mercado de MNA, enfim, que é uma parte importante
da estratégia de crescimento para vocês. Obrigado.
Sr. Irlau Machado: De nada, não. Perfeito! Na realidade não, nós não estamos vendo esse apuro
não, mas lógico, cada caso é um caso. De repente o único prestador naquela região, então ele
obviamente pode comandar um pouco mais de preço, depende um pouco da sinergia, do resultado
dos pós-sinergias, e o quanto a gente pode extrair em termos de EBITDA durante esse período.
Então, não tome como um marco o previous, porque muitas vezes nós podemos encontrar um ativo
que pode ser frente aos últimos 12 meses, talvez mais caro. Porém, olhando todas as oportunidades

de sinergia que a gente tem, no pós-sinergia ele se torna ainda mais barato do que um que a gente
tenha pago um valor inferior pelos 12 meses prévios.
Sr. Marcelo Moreira: Por isso que eu acho que o componente, Filipe, estratégico da aquisição, a
gente trouxe o gráfico de novo, o mapa, da região metropolitana de São Paulo, é justamente para
reforçar que cada uma dessas aquisições que a gente faz a gente tem uma expectativa alta de
continuar extraindo sinergia desses negócios todos.
Sr. Felipe Salomão: Não, legal, Marcelo e Irlau. Obrigado pela resposta e assim, eu não tenho dúvida
que as aquisições ainda são muitos boas, eu só queria mesmo ter um termômetro, enfim, se vocês
estavam notando que está ficando um pouco mais difícil na margem pagar os preços que vocês
gostaria de pagar, mas a explicação foi perfeita. Obrigado e parabéns mais uma vez.
Sr. Marcelo Moreira: Obrigado, Fellipe.
Operadora: A próxima pergunta vem do senhor Vinícius Ribeiro do Bradesco.
Bom dia, Vinícius, pode prosseguir.
Sr. Vinícius Ribeiro: Pessoal bom dia. Obrigado aí pela pergunta. Queria explorar um pouquinho à
questão de competição. Os dados do INS que vocês mostraram na apresentação de vocês, mostra
que o segundo tri até chegou a ter um crescimento em termos de (ininteligível ), enquanto a
performance de vocês orgânica não foi tão boa assim. Eu só queria entender se vocês estão vendo
uma competição mais forte parcialmente relacionada ao lançamento de produtos verticalizados por
concorrente de vocês aqui em São Paulo ou se tem algum outro movimento sobre o ponto de vista
de competição que vocês estão olhando e de alguma maneira está afetando o crescimento orgânico.
É isso. Obrigado.
Sr. Irlau Machado: Ok! Obrigado! Fellipe, na realidade, quando a gente olha o segundo tri de 2018,
nós estamos falando de 132 mil vidas, que estão ali expostas, isso ai nível em Brasil e inclui todos os
produtos, pessoa física e jurídica. Se a gente destrincha isso entre sudeste, norte, nordeste e sul, o
Sudeste que tem uma base de empregos ainda maior e uma base de planos corporativos ainda
maior, continua estacionada, ainda não se recuperou do ponto de vista de emprego. Ainda te diria
o seguinte, durante o trimestre de... nós somos bastante disciplinados , eu te diria, no que diz
respeito a limpeza de carteira. O que nós chamamos de limpeza de carteira? Contratos que não
estão performando e não tem chance de performar nós restringimos contrato, nós não mantemos
contratos ruins na carteira para fazer vista para investidor. Nós removemos porque um detrimento,
acreditamos nós, ao resultado da empresa.
Agora um pouco mais de explicação sobre este momento da economia, das vidas que nós
cancelamos, se eu não estou equivocado, um número perto de 24 mil vidas, eu não sei se tenho
aqui, mas um número relevante de vidas foi um número de PNS, PNS que desaparece do mercado,
que fecha no mercado, então é um número importante. Nós na realidade vendemos, tivemos uma
performance de venda muito positiva, foram 180 mil novos usuários que nós vendemos nesse

semestre. Nós tivemos, na realidade 48 mil vidas de MNA, mas ai nós tivemos uma redução de folha
de funcionários da ordem de 31 mil e também tivemos cancelamento de contratos de 129 mil vidas.
Essas 129 mil vidas, 50% delas eram planos corporativos com uma média de 93% de sinistralidade,
ou seja, se você coloca todo o compound a custo, eram as empresar que nos davam prejuízo e que
não tinham condição de continuar fazendo parte do nosso portfólio.
Eu acho que nós somos bastante agressivos no ponto de vista orgânico, nós fizemos um trabalho
excepcional de vendas, continuamos sendo um atrativo importante, e nós não estamos vendo nesse
momento, o que a gente vê por vezes são precificações meio irracionais, isso a gente vê, em alguns
contratos onde nós como uma rede verticalizada precisaríamos de um reajuste importante, da
ordem de 30 ou 40%, nós vemos ai alguns players buscando oferecer desconto de 30 em algum
momento, isso é raro, mas acontece. Nós não estamos vendo isso nesse momento como uma
ameaça.
Sr. Vinícius Ribeiro: Tá, perfeito. Só para ficar 100% claro, se me permitem falar, o que você está
dizendo então é que tem a questão do turn e da admissão de contrato por uma questão macro, que
a gente já está vendo, mas se você olhar no (ininteligível) que vocês tem mais acesso que a gente, a
percepção de vocês é que vocês tem ganho share no mercado na região que vocês atuam?
Sr. Irlau Machado: Certamente
Sr. Vinícius Ribeiro: Perfeito. Muito obrigado!
Operadora: Lembrando que para fazer perguntas basta digitar *9.
A próxima pergunta vem do senhor Rodrigo Gastin do BTG Pactual. Bom dia senhor Rodrigo, pode
prosseguir.
Sr. Rodrigo Gastin: Bom dia pessoal. Duas perguntas aqui. A primeira delas relacionada ao churn,
agora para o segundo semestre, queria entender melhor como que está distribuído o aniversário
dos contratos ou o processo de renegociação com as empresas ao longo do ano, se tem alguma
concentração mais agora no segundo semestre e se de fato vocês já viram de julho e começam a
ver de agosto, existe alguma mudança, alguma melhora no nível de churn, alguma mudança no nível
de churn por conta do reajuste dado o macro que ainda não melhorou como a gente imaginava?
Essa é a primeira pergunta.
A segunda, eu lembro que até no primeiro tri a gente discutiu bastante sobre o Cruzeiro do Sul, que
eventualmente deve estar melhorando, tanto no ponto de vista de sinistralidade quanto do ponto
de vista de redução de vidas, mas queria entender um pouco melhor como foi a sinistralidade da
Cruzeiro do Sul nesse segundo tri, se vocês pudessem passar uma ideia para a gente, obviamente
quantitativa seria o ideal, mas se não for possível quantitativa, qualitativa, de como vem evoluindo
esse ganho de sinergia principalmente dentro da Cruzeiro do Sul? São essas duas perguntas.
Obrigado, pessoal.

Sr. Irlau Machado: Eu vou responder a segunda primeiro. A boa notícia é que já conseguimos
convergir a sinistralidade da Cruzeiro do Sul para a nossa sinistralidade. Para ter uma ideia, nós já
conseguimos reduzir em 36% média de permanência de pacientes e reduzimos em quase 40% a
internação via pronto socorro. Então estamos convergindo, ou seja, já convergimos para o nosso
número em termos de sinistralidade do que diz respeito ao Cruzeiro do Sul. Perdão, a primeira
pergunta era...?
Sr. Glauco Desidério: Do churn, se tem alguma...
Sr. Irlau Machado: Ah, não existe concentração de carteira no segundo semestre. Te diria até que
alguns dos grandes clientes já foram renegociados no primeiro semestre, a maior parte dos grandes,
das grandes (ininteligível) grande concentração do segundo semestre não. E o que nós estamos
vendo é o seguinte, como a gente é bem diligente nisso, nós estamos sentindo, talvez, números de
cancelamentos, não de churn ou de turnover, mas de cancelamento um pouco menores que nós
vimos nos do primeiro semestre, e ao passo que nós estamos vendo vendas um pouco mais
agressivas ainda que o primeiro semestre.
Sr. Rodrigo Gastin: Excelente!
Sr. Marcelo Moreira: Para nós, a questão da disciplina, ela é muito importante. É obvio que
estamos com o olho muito atento na questão do número de vidas, do crescimento, mas para nós o
nosso compromisso com vocês é entregar um crescimento sustentável a longo prazo e essa
disciplina eu acho que ela tem se pagado mesmo em momentos de mercado um pouco mais
desafiador, mas a gente tem conseguido vencer graças a nossa estrutura de custo que com todas
as melhorias que a gente está fazendo na rede, as melhorias são não só de ponto de vista de
reforma, mas todas as certificações também, que a gente tem buscado, então, isso tudo é muito
importante.
Sr. Rodrigo Gastin: Excelente. Super claro, Irlau, Marcelo. Só me lembra, por favor, quanto é que foi
o... então assim, deixa só ver se eu entendi direito. Então você tem uma dispersão de reajuste ao
longo do ano, não tem nenhuma concentração no segundo semestre, mas só me lembra, por favor,
quanto foi o reajuste médio que vocês passaram esse ano. Por favor?
Sr. Irlau Machado: Em torno de 15%, 14%.
Sr. Marcelo Moreira: Ticket médio 11%. Reajuste em torno de 14%.
Sr. Rodrigo Gastin: Excelente. Super claro. Obrigado pela resposta, pessoal.
Sr. Irlau Machado: Obrigado.
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 considerações finais.

Sr. Irlau Machado Pessoal, muito obrigado por comparecer a ligação. Muito obrigado pelas
perguntas, todas muito inteligentes. Gostamos muito de estar sempre muito disponíveis para vocês.
Continuaremos com a nossa estratégia buscando melhores resultados aí no futuro, mas, sem dúvida
nenhuma, ficamos muito satisfeitos com o resultado desse ConferenceCall. Muito obrigado a todos.
Operadora: A ConferenceCall do grupo NotreDame está encerrada. Agradecemos a participação de
todos e tenham uma boa tarde.

