Teleconferência 4T18 (Tradução do Inglês)
Operadora: Bom dia. Sejam bem-vindos à teleconferência do Grupo Notredame Intermédica do
4T18. Hoje, conosco, estão os Srs. Irlau Machado, CEO; Marcelo Moreira, CFO; e Glauco Desiderio,
Diretor de Relações com Investidores.
Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a
apresentação. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas para investidores e
analistas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de qualquer
assistência durante a teleconferência, queira, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando
*0.
Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela Internet, via webcast no
endereço ir.gndi.com.br.
Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações prospectivas que possam
ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da GNDI, projeções e
metas operacionais e financeiras, constituem crenças e premissas da Administração da Companhia,
e estão baseadas em informações atualmente disponíveis.
Declarações prospectivas não são garantia de desempenho futuro. Elas envolvem riscos, incertezas
e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem
ou não ocorrer. Os investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições
setoriais e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Companhia e podem
levar a resultados materialmente diferentes daqueles expressos em tais declarações prospectivas.
Gostaria de passar a palavra agora ao Sr. Irlau para o início da apresentação. O senhor pode
prosseguir.
Irlau Machado: Obrigado, olá a todos. Obrigado por participarem da teleconferência. Vou começar
com um resumo do ano de 2018 para nós aqui, apenas para relembrarmos. Este foi um ano de
transformação para a Notredame Intermedica. Como vocês sabem, uma companhia pública, no
início do ano anunciamos três aquisições de negócios, dois deles já concluídos e o outro a ser
concluído, esperamos, no 2T19. Estamos muito empolgados. Foi um ano muito difícil para nós, para
todos nós, porque o mercado não cresceu. Na verdade, ele aumentou 200 mil vidas no final do ano,
não na região sudeste do Brasil e principalmente em planos de saúde individuais e áreas de
afinidades, onde não atuamos.
Então, fizemos questão de que, mesmo que o mercado não reagisse, nós iríamos atrás, e realizamos
aquisições que trouxeram volumes importantes para nós, e infraestrutura para manter as verticais
dos nossos serviços e melhorar as margens.
Então este foi um ano em que conseguimos continuar crescendo, melhorando margens, reduzindo
a sinistralidade, melhorando a qualidade dos nossos hospitais dramaticamente, reformando e

renovando cerca de seis unidades diferentes, inauguramos novos prontos-socorros, aumentamos
substancialmente o negócio dental, então um ano realmente bom para nós.
Agora, na próxima página, podemos observar já a recuperação do mercado. Podemos ver que, no
nosso pipeline, se vocês se lembrarem da apresentação do 3T18, mencionamos ele e que ele estava
próximo, eu acho que em novembro nós reapresentamos os resultados, que estávamos
introduzindo mecanismos adicionais de crescimento orgânico, inclusive o lançamento de diversos
produtos, que eram micro-regionais por natureza, visando capturar especialmente os itens de
menor ticket – e tivemos sucesso nisso, eles foram lançados e já estamos observando um
movimento em termos de propostas que estamos recebendo. Então estamos muito empolgados
com as possibilidades deste ano.
Vou passar agora alguns destaques sobre crescimento da receita líquida, margem líquida e EBITDA
no ano, todos eles aumentaram: número médio de beneficiários de saúde de 2,2 milhões com
aumento de 8,3% em relação ao trimestre anterior e de 4,3% em relação ao ano anterior, aumento
de 2,140 milhões de clientes ou beneficiários; a média de beneficiários de dental também cresceu
substancialmente, 23,3% em relação ao trimestre anterior e 20% anualmente; receita líquida total
de 1,6 bilhão no trimestre, um aumento de 16,2%, e no ano foi de 6,1 bilhões, com aumento de
15,7%.
Em termos de receita de planos de saúde, 1,4 bilhão, um aumento de 17,3% em relação ao trimestre
anterior e de 5,4 bilhões no ano, aumento de 15,1% em relação ao ano anterior. Destaque para a
sinistralidade caixa para nós, 68,3%, melhorando 1,4 p.p. em relação ao mesmo trimestre do ano
passado. Este é o menor número já registrado, então seguimos na direção certa. Permanecemos em
71,5% no ano, melhorando 0,9 p.p. em relação ao ano anterior. A sinistralidade caixa segue com boa
disciplina, achamos que vai continuar em 8,2%, 0,9 p.p. melhor que no mesmo trimestre do ano
anterior, e 8,8%, 1,6 p.p. melhor que no ano anterior.
Nosso EBITDA ajustado cresceu 16,2% com 277 milhões, e no ano cresceu 24,4% a 884,5 milhões. A
margem EBITDA permaneceu estável no trimestre, apesar de termos consolidado a Samed em
nossos resultados e, no ano, melhoramos 4,14, comparado a 13,4 ou 14,4, versus 13,4.
O lucro líquido ajustado foi de 197 milhões, crescendo 25,3% e no ano o aumento foi de 43,2%, um
resultado espetacular, com o caixa líquido atingindo 210,8 milhões.
Fechamos Cruzeiro do Sul e Samed neste último ano, 128 mil beneficiários e 262 leitos, e em janeiro
absorvemos eles; fechamos Greenline, com 464 mil beneficiários, 557 leitos e 19 centros clínicos,
10 deles sendo prontos-socorros; e Medplan está pendente aprovação pelo CADE, mas está indo
bem com as revisões adicionais deles. Esperamos receber a notícia em breve, o que deve ser para o
2T.

Um ano cheio de motivos para comemorarmos, não apenas a nossa integração da Samed, que vem
melhorando processos, estamos atualizando equipamentos, já migramos o portfólio de vidas para
os sistemas GNDI.
O fechamento de Greenline traz boas notícias para nós. Eu acho que estamos vendo coisas positivas,
talvez até melhor que o esperado em termos de velocidade, e que fomos capazes de integrar com
os processos do negócio.
NotreLabs, nós lançamos ano passado, ainda temos 20 unidades em funcionamento, cerca de 500
mil exames já processados lá, essa é a nossa capacidade, temos uma unidade de processamento
centralizado (MTO) a ser inaugurada no 2T, aumentando a capacidade de processamento de
análises clínicas para 1,5 milhão de testes.
Em termos de tecnologia, lançamos o GNDI Easy app. Ele representa uma melhora importante na
experiência do cliente e tornou-se ainda um importante veículo de agendamento de consultas pelos
clientes. Hoje, 20% de todas as consultas da rede própria já são agendadas através desse aplicativo
versus 4% em setembro de 2018. Estamos realmente crescendo muito rápido.
Nós implantamos o TASY, o sistema da Philips, em seis dos nossos hospitais. E temos planos para
mais seis este ano. Instalamos ainda nosso sistema de informações laboratoriais, então todos os
nossos laboratórios possuem o seu próprio sistema de processamento e evoluímos os hospitais e
centros clínicos em que recebemos os materiais.
Inauguramos nossa ala de pacientes em Itaquera e renovamos e expandimos diversos hospitais,
entre eles Cruzeiro do Sul, Samci, Frei Galvao, Modelo, Baeta Neves, que serão reinaugurados no
próximo mês, além de uma clínica em Santo André e um hospital em São Bernardo.
Evoluímos também nas acreditações, com ONA-3 no hospital Paulo Sacramento, ONA-2 no hospital
Bosque da Saúde e pronto socorro do ABC, e ONA-1 centro clínico Diadema. Então estamos
avançando bastante rápido em acreditações também.
As instalações que vocês podem ver nas imagens são as que nós já... agora, infraestrutura muito
nova, dentro e fora. Aumentamos significativamente a nossa capacidade de aumentar os serviços
hospitalares e entregar verticalização.
Com relação à receita líquida, melhoramos bastante, como podem ver nos últimos quatro anos,
CAGR de 27,2%. No último mês, no último trimestre foi de 16,2%. Serviços hospitalares, CAGR de
75,8% nos últimos quatro anos, 7,2% no último trimestre.
O número médio de beneficiários também cresceu bem, 12,2% de CAGR e estamos falando de 14,7%
no 4T18 versus 4T17. Aumento do ticket médio, CAGR de 15,2% nos últimos quatro anos e de 8,2%
no último trimestre. Essa é exatamente a nossa estratégia de primeiro, absorver a Samed, que tinha
um ticket baixo, segundo impulsionar clientes para os de ticket baixo, que são mais verticalizados.
Verticalização se tornou uma questão fundamental para nós.

Sinistralidade caixa bem-comportada em 71,5% no ano e 68,3% no trimestre. Este é o melhor
trimestre já registrado em termos de sinistralidade. Nossa verticalização continua melhorando, em
consultas passamos de 64% para 71%, de 60% para 64% em internações, e isso está evoluindo rápido
neste exato momento, uma vez que já lançamos essas novas instalações para melhorar a
verticalização.
G&A bem-comportado, ainda temos 8,8% no ano, 8,2% no trimestre, uma melhora de 9,1% em
relação a 2014 e 4T17, embora nossas despesas comerciais continuem aumentando. Devido a esse
processo nós temos um diferimento deste valor.
Em termos de lucro líquido ajustado, EBITDA ajustado e lucro líquido registramos uma melhora, uma
melhora significativa de 13,4 em 2017 para 14,4 in 2018. Como eu disse antes, 17,1% no trimestre.
O lucro líquido de 12,1% no mês, vindo de 11,3% no 4T17. Tem um aspecto do lucro líquido ajustado
que eu gostaria de observar, que há uma série de itens que não serão recorrentes, tais como taxas
de gestão de capital, alguns custos da holding através do IPO, etc. Então estes foram os números
ajustados.
Capex. Nós investimos bastante em diversos hospitais. Como já mencionei, foram sete hospitais que
passaram por algum tipo de reforma, renovação, adequação interna, externa e também
aumentamos o número de prontos-socorros que tínhamos. Então, investimos cerca de 337 milhões
na rede própria no período, também com tecnologia, o que foi muito importante para nós, para
criar capacidade de continuar absorvendo algumas das aquisições realizadas recentemente.
Também realizamos 339 milhões em aquisições no período.
Nossa dívida líquida foi negativa no 4T18, ajustamos ela em base pro forma para que pudessem ver
o que acontecerá após pagarmos pela Greenline, o que já fizemos.
E com relação ao mercado, como poderão ver, continuamos observando uma consolidação no
mercado. Podemos ver um crescimento muito baixo no último ano, em 2018 houve acréscimo de
apenas 200 mil vidas, e esse aumento não foi no sudeste nem em planos corporativos, mas tivemos
um bom resultado em dental. Fomos responsáveis pela maior parte deste crescimento no país, pra
falar a verdade.
Estamos vendo agora que estamos saindo dessa crise. Como eu mencionei antes, estamos
empolgados com as empresas contratando, o aumento do emprego em serviços e na indústria.
Então estamos muito empolgados com o que está acontecendo aqui neste trimestre.
Os demais números nós já discutimos, apenas um lembrete com relação a Greenline. Greenline,
como eu mencionei, estamos muito empolgados de estar lá e nos juntarmos ao seu esforço de
crescer o negócio. Temos toda uma equipe de integração montada e morando lá. Apenas para
lembrá-los, são 464 mil vidas, 60% corporativa, incluindo dois hospitais com 557 leitos, 10 prontossocorros e 9 clínicas. 86% das internações hospitalares são verticalizadas e 97% das UTIs, além de

78% dos prontos-socorros. É uma verticalização fantástica, que contribuirá ainda mais para os
nossos esforços de verticalizar a Intermedica.
A receita líquida consolidada é de aproximadamente 1 bilhão. Vemos boas oportunidades de vendas
cruzadas com os planos dentais. Por exemplo, vemos uma questão de escala aqui para continuar
diluindo as DVGA. A ampla rede que eles têm serviu para oferecer serviços verticalizados para...
clientes ou beneficiários, e estamos esperando capturar sinergias bastante expressivas.
Continuamos dando o guidance de que esperamos ou que estamos vendo que... Ou que pelo menos
imaginamos, até o final do ano, os mesmos 160 milhões que mencionamos antes na teleconferência
anterior, sendo 100 milhões de sinergias.
O desempenho... Lembrando que continuamos performando bem, enquanto o Ibovespa ganhou
14,4%, nós subimos quase 100%, 97,3%. Seguimos desempenhando muito bem, a liquidez cresceu
após a oferta de follow on. Então estamos bastante felizes com o nosso papel. Com isso, abro agora
para a sessão de perguntas e respostas.
Operadora: Senhoras e senhores, daremos início agora à sessão de perguntas e respostas. Caso
tenham uma pergunta, pressionem *1 em seus telefones a partir deste momento. Para remover a
sua pergunta da fila a qualquer momento, pressione *2.
Com licença. A nossa primeira pergunta vem do Sr. Joseph Giordano, do JP Morgan.
Joseph Giordano: Bom dia a todos, obrigado por aceitarem a pergunta. Minha pergunta é
relacionada a sinergias e M&A. Vimos a integração da Samed e eu acredito que este trimestre
provavelmente tem uma contribuição negativa aqui, porque eles trazem margens menores que a
média para a companhia.
Eu gostaria de entender quando devemos esperar a captura de todas as sinergias desse M&A e com
relação à nova capacidade sendo adicionada tanto por novos ativos quanto pelos ativos suspensos
temporariamente, como devemos esperar a evolução da sinistralidade ao longo do ano?
Na teleconferência em português, você mencionou também sobre investimentos potenciais. Então,
basicamente assumindo uma sinistralidade de 70% e colocando isso na precificação, tem algum
ganho potencial? Eu queria entender um pouco melhor essa estratégia. Obrigado.
Irlau Machado: claro. Em termos de sinergia com a Samed, estamos bem em linha com o planejado.
Eu diria que, dentro dos próximos trimestres, já veremos um valor significativo dessa sinergia sendo
capturado. Estamos bastante em linha com o cronograma. Com relação a Greenline, temos um
plano de integração de aproximadamente 150 dias, a partir do fechamento.
Estamos bem alinhados com esse plano, então veremos ao longo do ano, você verá essa sinergia de
100 milhões mais devagar, a princípio, e então culminando dentro dos primeiros 12 meses nesse

montante. Esse não é todo o cenário de sinergia que mencionamos para Greenline, por exemplo,
que continuará a melhorar a partir de 2020.
Agora algumas das sinergias são bastante óbvias, como você pode imaginar, como compras, como
pessoal. Do lado técnico algumas de tecnologia e marketing. Mas algumas delas dizem respeito
realmente à integração de instalações, consolidações de determinadas instalações tanto da
Notredame Intermedica quanto da Greenline, por exemplo, e veremos valores substanciais no
segundo, terceiro e quarto trimestres.
Com relação à sinistralidade, a perspectiva é a que estamos dizendo para todos. Temos uma meta
em mente que é de manter em 70%. É claro que esperamos que qualquer ganho extra, adicional,
que tenhamos nós esperamos refletir nos preços, para continuar crescendo organicamente com
mais vigor, mas isso não necessariamente, é claro, significará uma sinistralidade melhor, mas essa é
a nossa visão nesse momento.
Joseph Giordano: Obrigado.
Operadora: a nossa próxima pergunta vem do Sr. Vinicius Silveira, do Bradesco BBI. Pode prosseguir.

Vinicius Silveira: Oi, pessoal, bom dia, obrigado por aceitar a pergunta, só duas rápidas aqui.
Primeiro, gostaria de saber o impacto de Samed no seu G&A. Eu entendi a questão de sinistralidade
que vocês responderam na teleconferência em português, que não foi tão ruim. Será que poderiam
falar um pouco mais do impacto no G&A?
E a segunda, eu gostaria de ter uma ideia de como a curva de crescimento da NotreLabs contribuiu
para reduzir a sinistralidade este trimestre. Obrigado.
Irlau Machado: Em termos de Samed e G&A, não há o que dizer. Como tivemos a oportunidade de
elaborar e abrir no balanço, eu diria que a forma em que operamos hoje é parecida com os níveis
de G&A que vemos nas empresas da GNDI. É claro que, pensando no futuro, esperamos mais
sinergias da Samed, já que foram apenas os três primeiros meses de operação e há sinergias
esperadas nessa linha. Então não houve impacto da consolidação dos números a essa altura. Mas,
no futuro, esperamos mais ganhos com as sinergias entre as operações.
Vinicius Silveira: E com relação a NotreLabs, como ela contribuiu para a redução da sua
sinistralidade? Poderia falar um pouco mais obre isso?

Irlau Machado: Eu vou falar um pouco, mas o que acontece é que, agora, isso já começou a
melhorar. Mas ainda temos plena capacidade, ou seja, 500 mil exames contra 2 milhões que
gostaríamos de ter, 1,5 milhão – mas já ajudou. Eu não tenho o percentual aqui para dizer, então
não posso te dar especificamente o número exato. Mas para você imaginar o custo que nós temos
hoje, e esse é o custo médio que temos aí para exames de análises clínicas, o custo que pagamos
internamente para a NotreLabs é 0,11, então essa é uma redução de mais de 40% no custo, por
exemplo.
E, até gora, embora já operemos de maneira verticalizada, ainda temos pendências em três unidades
de processamento diferentes. Então temos uma que era originalmente de Santa Amalia, e é a nossa
maior unidade de processamento. Tem uma que veio da Samed e outra que veio da Greenline. Então
eu acho que haverá uma nova onda de sinergias, uma vez que seja centralizado tudo na nova
unidade.

Vinicius Silveira: Certo, obrigado, obrigado por aceitar a pergunta.
Operadora: a nossa próxima pergunta vem do Sr. Tobias Stingelin, do Citibank.

Tobias Stingelin: Olá, bom dia todos. Será que vocês poderiam falar um pouco mais sobre o
ambiente competitivo e crescimento orgânico daqui para frente? Apenas para ver se a economia
está finalmente começando a se recuperar, se está vendo um menor número de demissões... Para
tentar entender sobre o mercado e o ambiente competitivo, muito obrigado.

Irlau Machado: Claro. Quanto ao mercado, sim, estamos vendo o mercado de trabalho reaquecer.
As pessoas, o sentimento de otimismo nos cercam. Nós temos o setor de serviços que está
avançando mais rápido que a indústria e isso é porque há um grande excesso de capacidade nas
fábricas, mas esperamos ver isso se recuperar em breve. Já estamos vendo crescimento.
Os produtos que lançamos foram produtos voltados para os tickets menores e acreditamos que é aí
que o mercado irá crescer mais rápido, porque, obviamente, este foi o mercado que se contraiu
mais rápido, ou em que o número de beneficiários diminuiu mais rápido. Então estamos recebendo
diversas propostas e este produto específico, o produto micro, regional, mais top 10 ou de um único
hospital, com duas clínicas, um produto com uma rede restrita.
Com relação ao ambiente competitivo, o que vimos é todo mundo tentando pescar em um aquário
pequeno que não cresceu ao longo do ano. Então, é claro, esse foi um ambiente muito competitivo.
Mas nós conseguimos manter nossos volumes, na verdade crescemos sem sacrificar margem, o que

é muito importante para nós. Então, na verdade, nós crescemos e ainda mantivemos a margem e
uma sinistralidade baixa. Agora vemos alguns crescendo um pouco mais, mas com uma penalidade
muito grande da sua estratégia de sinistralidade e isso é estrutural, porque uma vez que você faz
isso, você fica com isso por um ano. Então estamos tendo muita disciplina para não cair nessa
armadilha. Continuamos crescendo e continuaremos crescendo de maneira saudável.

Tobias Stingelin: Muito obrigado. Se eu puder perguntar em que nível você já conheceu ou está
adquirindo conhecimento pelo que já viu sobre o produto de Greenline? Porque ele já era muito
mais barato que o seu produto, certo? Você está usando alguma inteligência ou algum tipo de... Não
diria vendas cruzadas, mas só um tipo de alavancagem com o que já aprendeu lá?

Irlau Machado: Uma coisa que acho muito interessante que fizemos neste último ano perdeu muitos
contratos para a Greenline e tivemos que pressionar preço para sermos competitivos naquele nível,
talvez mais o que não vai ser a realidade. E, na verdade, o que estamos fazendo é integrar os
produtos de Greenline na nossa oferta inteira, então poderemos ter no mesmo contrato com um
cliente produtos que são GNDI e produtos que são Greenline. Então esta é uma melhoria do
produto, que realmente podemos oferecer aos clientes.
Com relação ao mecanismo de preços na Greenline, já estamos integrando as equipes lá com a nossa
própria equipe atuarial para garantir que estamos realmente fazendo a diligência corretamente e
garantindo o alinhamento de preços. No momento, não estamos vendo qualquer dificuldade ou
problema com a precificação de Greenline, então estamos muito satisfeitos com isso, e o único
motivo para isso é uma excelente rede, é que eles são apenas hospital, apenas... Os prontossocorros, eu sei se pertencem a eles, eles transportam os pacientes para os hospitais e então é a
estratégia correta ali.

Marcelo Moreira: Se eu puder acrescentar Tobias, Irlau, a inteligência que estamos capturando é
deste produto muito verticalizado e estamos lançando-os, já estamos lançando eles regionalmente.
Mas, se você considerar o caminho inverso, também percebemos que há coisas dentro de GNDI que
podemos implementar ali. Toda a parte preventiva, toda a... Onde somos pioneiros. Eles são muito,
muito iniciantes nesse aspecto, sim, então tem coisas que nós fazemos que também vão beneficiar
Greenline. Eu acho que veremos a inteligência fluir nos dois sentidos.

Irlau Machado: Outro bom exemplo são os nossos produtos sênior. Passamos a maior parte do
último ano planejando produtos sênior para GNDI e fomos muito diligentes para garantir que
entendemos e conectamos os pontos em termos de experiência do cliente, em termos de

subscrição, precificação, etc. E agora estamos olhando para a sua experiência ali e entendemos que
algumas coisas eles estão fazendo bem e que algumas coisas eu acho que nós mapeamos melhor
que eles. Então a fusão dessas duas filosofias certamente resultará em um produto melhor.

Tobias Stingelin: Perfeito, muito obrigado novamente.
Operadora: Com licença. Lembramos que para realizar uma pergunta basta pressionar *1.
Concluímos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de convidar o Sr. Irlau para
as suas considerações finais. O senhor pode prosseguir.
Irlau Machado: Bom, pessoal, obrigado novamente por acompanhar a teleconferência. Uma última
mensagem, estamos muito empolgados aqui, a equipe está muito engajada. Achamos que 2018 foi
um ano fantástico, estamos gerando valor constantemente e você pode ver isso refletido no preço
da nossa ação e valorizamos muito isso. Aumentamos as margens, aumentamos a receita,
aumentamos o lucro, aumentamos o número de beneficiários, aumentamos o número de
verticalizações. Então estamos empolgados por caminhar na direção certa. Muito obrigado por
participar.
Operadora: Isso conclui a teleconferência de hoje do Grupo Notredame Intermédica. Obrigado por
participarem, tenham um bom dia e obrigado por utilizarem a Chorus Call.

