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Marfrig conclui desativação de unidade
de São José do Rio Preto em março

Órgãos reguladores dos EUA e da Europa
monitoram serviço de assinatura da Apple

A unidade industrial será transferida para Jaguariúna,
como parte do processo de reorganização e modernização
da cadeia produtiva da divisão Seara. A operação de São José
do Rio Preto foi adquirida pelo Grupo Marfrig em 2008, junto
aos ativos da empresa Da Granja. A nova unidade tem capacidade
de 8,2 mil toneladas por mês de alimentos industrializados.

A Apple pretende arrecadar parte da receita gerada pelo serviço de
assinaturas, o que gerou controvérsia. Alguns desenvolvedores de
aplicativos estão insatisfeitos com o plano da Apple de ficar com 30% de
toda a receita das assinaturas on-line. Empresas que vendem assinaturas
de serviços de músicas como a Rhapsody e a Rdio descreveram a política
da Apple como “insustentável economicamente” para seus negócios.

Amil faz projeto-piloto de plano de
Com foco nos públicos A a C atualmente, companhia estuda a viabilidade financeira de expandir negócios para
Murillo Constantino
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Bueno, da Amil, diz que
consolidação do mercado vai
diminuir o número de empresas

fterzian@brasileconomico.com.br

Os 67 anos de idade, 34 anos de
Amil e a última década de diversas
aquisições de empresas do setor
de saúde não foram suficientes
para frear os planos de crescimento de Edson de Godoy Bueno, fundador e presidente da Amil, maior
plano de saúde privada do país.
No último sábado, enquanto
ministrava palestra sobre empreendedorismo para empresários e políticos que participaram
do 7º CEO´s Family Workshop,
evento realizado pelo LIDE —
Grupo de Líderes Empresariais,
de João Doria Jr. — no Guarujá
(SP), Bueno conduzia, paralelamente, dois projetos que podem
levar a Amil a alçar voos ainda
mais altos nos próximos meses.
Um deles é a compra — ainda não
revelada — de empresas neste
momento, o que pode incluir
hospitais, clínicas e planos de
saúde locais. O outro é a realização de um projeto-piloto que estuda a viabilidade financeira para
oferta de planos de saúde para
usuários das classes C menos e D.
Depois de adquirir a Medial, a
nordestina Saúde Excelsior, o
Hospital Samaritano do Rio de
Janeiro e entrar para a Dasa (Diagnósticos da América), o menino
pobre de Guarantã (SP) está
transformando seus negócios em
uma espécie de Hypermarcas, só
que voltada para os serviços de
saúde. Desde que conseguiu levantar R$ 1,4 bilhão com o oferta
pública de ações (IPO) da Amil,
em 2007, Bueno não para de fazer novas aquisições.
“Há dinheiro em caixa e oportunidades no mercado, que é
fragmentado em mais de 700
empresas e irá se consolidar nos
próximos anos. No final, ficarão
de 200 a 100 companhias. Poderemos comprar mais negócios. Estou preparado para tomar conta de uma empresa
muito maior”, afirma, em entrevista ao BRASIL ECONÔMICO.
Na mira

Sobre seus alvos, Godoy diz que
mira em negócios que gerem sinergia à Amil. Em paralelo, ele
deve terminar a integração da
Medial com a Amil até o final do
primeiro semestre.
De olho em novas oportunidades, Bueno está estudando
produtos voltados às classes C
menos e D, o que levou a Amil a

João Dória Jr.
Organizador
do evento

“O Family Workshop nasceu
da preocupação dos CEOs
de agregar vida profissional
e pessoal. Quantos pais
conversam sem ouvir seus
filhos? Aqui é um ótimo
ambiente para mostrar
que é possível conciliar
bem as duas coisas”

iniciar uma operação piloto em
São Paulo e no Rio de Janeiro.
O intuito é descobrir se é possível reduzir custos e oferecer
produtos viáveis para este público
sem quebrar a empresa. “Mas tem
que ser outro produto. Não dá para
oferecer toalha de linho e cardápio
livre para a classe D”, diz Bueno,
referindo-se a questão de custos.
Trata-se de um avanço para a
empresa que, no ano passado, reforçou seu interesse na classe A, a
partir do lançamento da marca

One, destinada ao público de
alta renda. Hoje, a Amil tem 5,3
milhões de clientes. Como diz
Bueno, é como atender todo Paraguai ou determinados países
da Europa. A preocupação a
Amil, agora, é capturar com
mais afinco os consumidores da
classe C, que representam mais
de 50% da população.
Evento

O 7º CEO´s Family Workshop
reuniu cerca de 200 presidentes

e diretores de empresas e políticos, de 18 a 20 de fevereiro, no
Guarujá (SP). Por reunir esposas, maridos e filhos dos executivos, este é o segundo maior
evento realizado pelo LIDE Grupo de Líderes Empresariais no ano. O primeiro é o Fórum
Empresarial de Comandatuba.
Neste ano, o LIDE vai realizar
162 eventos. O próximo é o Fórum Mundial de Sustentabilidade, que acontece no próximo
mês em Manaus (AM). ■
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Buffett diz que poder de preço
é mais importante que boa gestão

Espólio de Michael Jackson fatura
US$ 310 milhões após morte do cantor

Warren Buffett, bilionário e presidente da Berkshire Hathaway, disse que
classifica empresas de acordo com a capacidade de elevar preços e às vezes
sequer leva em conta as pessoas que estão no comando. “O poder de fixar
preços é a decisão mais importante na avaliação de um negócio”, disse
à comissão de inquérito da crise financeira. “Se você tiver força para elevar
preços sem perder espaço para um concorrente, você tem um bom negócio.”

O dinheiro é oriundo da venda de discos, de um filme, de merchandising
e de outros produtos. Os inventariantes usaram US$ 159 milhões
para pagar dívidas deixadas pelo cantor, que morreu devendo mais
de US$ 400 milhões, segundo os documentos. Os registros foram
divulgados como parte dos procedimentos de legitimação do espólio, e
são o relato contábil mais detalhado já feito até 31 de dezembro de 2010.

saúde para atender classe D
a nova modalidade; presidente da empresa vê mercado propício para mais aquisições

Matéria

Riqueza só faz sentido se houver com quem dividi-la

Os jovens começam a beber dentro de casa

O padre Fábio de Melo se transformou no pop star de
muitos católicos. Em palestra sobre “Espiritualidade
como proposta de vida”, o padre abriu a programação
do CEO´S Family Workshop. O padre explicou a cerca
de 200 executivos de alto escalão que a vida moderna
pôs fim à tradição e às coisas artesanais. “Hoje em dia,
tudo é substituído com muita facilidade e rapidez.
Toda essa mudança de postura e conceitos alterou de
forma significativa a forma como lidamos com a família
e a sociedade. Está cada vez mais difícil olharmos nos
olhos uns dos outros”, afirmou. Ele ainda falou sobre a
importância da espiritualidade como isso envolve o mundo
dos negócios. De nada adianta trabalhar 13 horas por
dia se, no fim, não há ninguém com quem dividir as
riquezas geradas e as alegrias, segundo o padre Melo.

O médico psiquiatra Içami Tiba e o presidente da
OAB-SP, Luiz D´Urso, fizeram um alerta aos empresários
e suas famílias que participaram do evento do Lide: os
jovens estão começando a beber cada vez mais cedo
e, em diversos casos, esse hábito é despertado dentro
de casa. Sob o título “Os limites e riscos do álcool
na vida dos jovens”, o debate abordou os principais
fatores que estimulam o alcoolismo na juventude.
Para Tiba, além de o ambiente familiar servir de estímulo
para que o jovem inicie o consumo de bebidas alcoólicas,
esse cenário também é atribuído às necessidades
tradicionais da adolescência de inserir-se em um grupo
e serem notados. D´Urso apontou o diálogo entre a
família como a mais importante ferramenta para alertar
os jovens e conscientizá-los sobre os riscos do álcool.

Fábio de Melo
Padre
“Somente o vínculo nos salva
da indigência. As ligações
sinceras e a espiritualidade
nos dão base e força para
lidarmos com as dificuldades”

Elias Kitosato

RELAÇÕES FAMILIARES

Fredy Uehara

POSTURA NOS NEGÓCIOS

Içami Tiba
Médico e psiquiatra
“O energético associado à
bebida faz com que a pessoa
não perceba que está
alterada. Assim, ela bebe até
3 vezes mais do que deveria”

Anúncio
Esqueça o aperto,
voe Avianca.
A primeira companhia aérea
classificada pela ANAC com
o maior espaço entre as poltronas.
Para a Avianca, o respeito pelos
passageiros vem sempre
em primeiro lugar. Por isso,
oferece para você:
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www.avianca.com.br
Siga a Avianca Brasil
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