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CÂMBIO

Dólar tem primeira queda em
uma semana com melhora externa
O dólar fechou em baixa ante o real ontem, perdendo valor pela primeira
vez em uma semana, à medida em que a divisa também se enfraquecia
no exterior. A cotação recuou 0,82%, a R$ 1,701 na venda. Foi a primeira
desvalorização desde o último dia 6. Desde então, a moeda engatou três
altas consecutivas, acumulando ganhos de 1,96% no período. O mercado
mostrou alívio nos temores de uma elevação do juro por parte da China.

MOEDA

Caixas eletrônicos serão adaptados
para liberar novas cédulas do real
Os brasileiros terão, aos poucos, acesso às novas notas de R$ 50
e R$ 100 nos caixas eletrônicos. Segundo a Federação Brasileira de
Bancos (Febraban), a adaptação dos caixas eletrônicos das instituições
financeiras será feita gradualmente. A cédula de R$ 100 é a maior de
todas da nova família do real. Hoje, entram em circulação as duas notas
de maior valor. Em 2011, será a vez das notas de R$ 10 e de R$ 20.

Divulgação

Sulamérica fecha compra da Dental Plan
Thais Folego
tfolego@brasileconomico.com.br

A Sulamérica assinou ontem a
aquisição da Dental Plan, em-
presa familiar de Recife com
presença no Norte e Nordeste do
país, por R$ 28,5 milhões. Com
a aquisição, a seguradora incor-
pora à sua carteira de odontoló-
gico 122 mil beneficiários, pas-
sando a ter um total de 385 mil
“bocas” sob os seus cuidados.

“A aquisição faz parte da nos-
sa estratégia de crescimento
dentro da carteira de odonto”,
diz Thomaz Menezes, presidente
da Sulamérica. Segundo ele, as
projeções são de que o mercado
de odontologia — hoje de 13,6
milhões de beneficiários — do-
bre nos próximos cinco anos.
“Há um espaço enorme para
crescer se compararmos com o
segmento de planos de saúde,

que tem 44 milhões de benefi-
ciários. Queremos crescer acima
do mercado”, diz Menezes.

Para Gustavo Figueiredo, di-
retor executivo da Dental Plan,
o negócio é um importante pas-
so em busca da liderança. O
mercado de odontologia é hoje
dominado pela Odontoprev,
que recentemente se juntou à
Bradesco Dental. Juntas, detêm

4,5 milhões de beneficiários.
Com a aquisição, a Sulamérica
figura na sétima colocação do
ranking do segmento, atrás ain-
da de Interodonto, Amil, Tem-
po, OdontoSystem e Prodent.
Em 2009, a Dental Plan teve fa-
turamento de R$ 15 milhões.

Estratégia
O segmento de saúde é o negócio
mais importante da Sulamérica,
representando cerca de 60% da
receita. Em julho deste ano, in-
clusive, na reestruturação dos
negócios de seguros do Banco do
Brasil, a Sulamérica vendeu para
o BB sua participação na BBVeí-
culos e comprou os 49,5% do BB
na BBSaúde por R$ 28 milhões.
A carteira de planos odontológi-
cos tem grande potencial de
venda cruzada com a de planos
de saúde, que conta com dois
milhões de beneficiários.

Segmento de
saúde representa
cerca de 60%
das receitas
da seguradora

Com um caixa de R$ 1,3 bi-
lhão, grande parte fruto da aber-
tura de capital da companhia em
2007, Thomaz diz que vai conti-

nuar olhando as oportunidades
que fizerem sentido do ponto de
vista de estratégia, produto, sis-
temas geografia e cultura. ■

Seguradora faz aquisição por R$ 28,5 milhões e aumenta sua carteira de odonto em 122 mil beneficiários

Henrique Manreza

Thomaz Menezes, da
Sulamérica, e Gustavo

Figueiredo, da Dental Plan:
com 385 mil beneficiários,

figuram na 7ª posição
no ranking do segmento

de odontologia
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