
Estratégia de aquisição puxa lucro da Amil e será mantida  
Ana Paula Grabois 
 
Recém-chegada ao mercado de capitais, a Amil fechou o primeiro trimestre deste ano com 
lucro 45% maior do que o apurado em igual período de 2007, o correspondente a R$ 89,6 
milhões, valor já ajustado pelos itens não recorrentes e variação das provisões técnicas 
descontados os impostos.   
 
O forte crescimento da empresa de plano de saúde veio, principalmente, das aquisições feitas 
desde o ano passado. O presidente da holding Amil Participações e principal acionista, Edson 
de Godoy Bueno, disse ao Valor que a empresa continuará agressiva nessa política. "Vamos 
estudar todas as oportunidades."   
 
No primeiro trimestre, tiveram impacto positivo sobre o lucro as compras da Blue Life, 
Medcard e Clinihauer, incorporadas às contas da Amil no terceiro trimestre de 2007 e que 
adicionaram 300 mil beneficiários à carteira de clientes. Outros 400 mil foram agregados no 
primeiro trimestre devido apenas ao crescimento orgânico, que se mantém em torno de 15% a 
20% ao ano.   
 
No primeiro trimestre, o número de beneficiários da Amil cresceu 33% em relação a igual 
período do ano passado e chegou a 2,8 milhões. Antes, o plano de saúde já havia comprado a 
Amico, a carteira de planos individuais da Porto Seguro e a Semic. No segundo semestre do 
ano passado, anunciou a compra de mais dois planos de saúde, a Ampla e a Life System. No 
total, as seis últimas compras significaram cerca de 487 mil novos usuários.   
 
As seis aquisições citadas tiveram custo de R$ 390 milhões ao caixa da empresa, que 
engordou no ano passado com a oferta de 28% do capital total do negócio na Bovespa - 
operação de R$ 1,4 bilhão. "Estamos bastante capitalizados, com R$ 1,2 bilhão de posição de 
caixa. Deste total, R$ 880 milhões são da oferta de ações", disse o diretor de relações com 
investidores da Amil, Erwin Kleuser.   
 
A estratégia de expansão envolve ainda um novo foco na classe C, segmento que mais cresce 
na população e apresenta ganhos de renda. "Já temos crescimento orgânico. Queremos entrar 
em novos mercados", disse o presidente da Amil. No primeiro trimestre, a empresa já obteve 
ganhos com esse segmento ao lançar a modalidade Amil Plus. "Apresentamos preços menores 
e vendemos uma quantidade grande. Estamos nos beneficiando do crescimento da classe C", 
afirmou a vice-presidente do conselho de administração da Amil, Dulce Pugliese.   
 
Godoy Bueno comenta que a Blue Life, de São Paulo, foi a empresa adquirida que mais ajudou 
a aumentar o número de clientes dessa faixa. "Nossa estratégia é acelerar a consolidação do 
setor de saúde no Brasil, que ainda é muito fragmentado. Com o mercado consolidado, 
podemos reduzir mais os custos", disse o executivo. A Amil possui hoje a maior rede médica e 
hospitalar credenciada do país e continua a comprar hospitais como forma de baratear as 
despesas.   
 
A receita operacional ajustada foi de R$ 997,3 milhões no primeiro trimestre, com alta de 29% 
sobre o mesmo trimestre de 2007. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e 
amortização (lajida) cresceu 26% sobre o primeiro trimestre do ano passado e alcançou R$ 
121,8 milhões. 
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