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Rede de hospitais de Curitiba
quer tirar da gaveta projeto
de crescimento, mas ainda
depende de captação externa

O Grupo Vita foi por muito
tempo a única rede nacional
de hospitais. Com quatro uni-
dades, sendo dois em Curitiba
e dois em Volta Redonda, no
Rio de Janeiro, a empresa con-
seguiu em 1998 aporte da hol-
ding americana International
Hospital Group, que tem mais
de 17 empresas em operação
no México e países da América
Central. O grupo americano
investiu na holding que con-
trola a rede de hospitais e não
diretamente nos hospitais, de
modo a não cair na lei que li-
mita capital estrangeiro no
segmento hospitalar.

A entrada do investidor es-
trangeiro prometia um cresci-
mento rápido. Em 2007, o
grupo chegou a anunciar pla-
nos de investir US$ 64 milhões
em novas aquisições no Brasil
no prazo de três anos. A estra-
tégia previa um portfólio de
cerca de 15 a 20 hospitais no
país em até dez anos. Na épo-
ca, a rede contava com um fa-
turamento de R$ 130 milhões e
planos para chegar a uma re-
ceita de R$ 450 milhões em
três anos. Mas nada saiu do
papel por enquanto.

Saindo da gaveta
O grupo deve alcançar um fa-
turamento de R$ 200 milhões
neste ano, com alta de 10% em
relação ao registrado em 2009.
E agora, em meio aos processos
de consolidações, o grupo quer
tirar do papel seu plano de ex-
pansão, que prevê a aquisição e
conversão de hospitais de alta
complexidade. “O Vita tem um
plano de longo prazo que inclui
o crescimento da rede de hos-
pitais em São Paulo, Rio de Ja-
neiro, Paraná e Santa Catari-
na”, afirma diretor regional em
Curitiba, José Octávio Leme.

Assim como fez a rede
D’Or, do Rio de Janeiro, o
projeto do Grupo Vita está ba-
seado em um plano de capita-
lização no mercado financei-
ro. “O segmento de saúde está
bastante movimentado. Iden-
tificamos possíveis investido-
res e estamos finalizando o
projeto. É só tempo de colocar
os planos em curso”, afirma o
executivo. ■

Chegue à Colômbia
     a tempo de tomar lá
o primeiro café do dia.

Voe para a Colômbia
com quem mais conhece
a Colômbia. Voe Avianca.

A Avianca lança um novo voo para a Colômbia, 
saindo de São Paulo às 2h15 e chegando a 
Bogotá às 5h20. Assim, você evita os horários 
de pico nas duas metrópoles e pode pegar 
conexões para Caribe, México, Estados Unidos 
e outros destinos dentro da Colômbia. Agora 
são dois voos diários, com o máximo de 
conforto e pontualidade. Bom para quem vai 
a passeio, ótimo para quem viaja a negócios.

www.avianca.com 
4004-4040 (capitais)
0300 789 8160 (demais localidades)
ou consulte seu agente de viagem.

2:15 AM I São Paulo

5:20 AM I Bogotá

Rede prevê aquisições e planos
de construir hospitais no

interior e capital de São Paulo

A FRASE
“Temos um plano de
longo prazo que inclui o
crescimento da rede de
hospitais em São Paulo,
Rio de Janeiro, Paraná
e Santa Catarina”

José Octávio Leme,
Diretor regional do Grupo Vita

Faturamento
do grupo deve
alcançar R$ 200
milhões neste
ano, 10% a mais
do que em 2009

Grupo Vita busca mais investidores
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