Quarta-feira, 27 de abril, 2011 Brasil Econômico 31

Divulga;’ao

VAREJO

INDÚSTRIA NAVAL

North Shopping Caruaru, em Pernambuco,
investe R$ 40 milhões em expansão

Estaleiro Superpesa inicia a construção
de três navios para a Transpetro

A expansão fará a área construída do shopping passar dos atuais 32 mil
metros quadrados para 59 mil metros quadrados. O novo espaço será
ocupado por 48 lojas satélites, 22 lojas de serviço, sete âncoras e quatro
lojas de grande porte, além de um complexo de cinemas. Será construído
ainda, ao lado do centro de compras, a torre empresarial North Shopping
Caruaru, que terá cinco pavimentos e área de 5,2 mil metros quadrados.

Os navios foram encomendados pelo Programa de Modernização e
Expansão da Frota da Transpetro (Promef). As embarcações do tipo
bunker terão como função abastecer outras embarcações possuem 91,85
metros de comprimento e calado de 4,5 metros. Cada navio bunker terá
capacidade para armazenar até 4 mil metros cúbicos de óleo combustível
ou óleo diesel. O contrato com o estaleiro é de R$ 110,5 milhões.

Henrique Manreza

Norberto Birman,
vice-presidente da Amil:
ações para o público A e D

Companhia também quer
avançar entre o público A
One Health, plano para clientes
de maior poder aquisitivo,
foi criado há um ano e meio

R$ 50
200 mil clientes
dade de desembolsar R$ 100 em
um plano de saúde, poderão pagar R$ 75 com o novo Medial.
A entrada no negócio voltado
ao público D, explica ele, tem
por objetivo trabalhar em cima
do conceito “one stop shop”,
onde o cliente corporativo pode
contratar diferentes tipos de
produtos em um só lugar.
“Hoje o Grupo Amil não é só
uma operadora, mas um sistema
complexo de saúde. A ideia é
permitir que as empresas escolham um plano para o presidente e outro para o funcionário
mais simples em um só lugar”,
afirma Birman, que também
enfatiza que a empresa tem 1
milhão de usuários cadastrados
em seu plano odontológico. ■

A base da pirâmide traz volume
e escala enquanto o topo traz
um número seletivo de clientes
e uma rentabilidade atraente.
Foi isso que levou a Amil a investir em públicos tão distintos
como o A e o D.
Há um ano e meio, o grupo
criou o One Health, específico
para os mais abastados e um adversário claro à Omint e à Lincx.
Estima-se que o potencial atual
do Brasil é de 300 mil clientes
com perfil para contratar um
plano de saúde top como este.
Hoje, o One Health contabiliza 5 mil clientes, número baixo
frente à meta estabelecida pela
direção do grupo, que é a de
chegar a 100 mil usuários em
três anos e atingir os 150 mil
usuários do produto até 2016.
Para chegar lá, Norberto Birman, vice-presidente e diretor
corporativo da Amil, diz que o
grupo vai investir no crescimento orgânico, mas não descarta uma aquisição.
Para avançar organicamente, Birman revela que há muitos clientes A usando planos
de saúde voltados para a classe
C e é justamente este o alvo da
Amil. Ao invés de mirar os
clientes da concorrência, o
que a companhia quer é trazer
para o topo de sua pirâmide
usuários de planos tradicionais da Bradesco, da Sul América e até mesmo de seu banco
de dados do grupo Amil.
“Tem um potencial de cliente grande a ser prospectado.
Vamos fazer uma grande varredura”, diz Birman.
O executivo também acredita
que a conveniência do produto
One Health, que oferece até serviço de conciérge 24 horas, no
qual o paciente é pego em casa
em casos de cirurgias eletivas,
pode atrair novos usuários. Para
este público diferenciado, a rede
credenciada também pode ser
acessada a partir do iPhone.
A estratégia de divulgação
do One Health ao público A envolve desde serviços diferenciados até uma comunicação
mais efetiva, feita em eventos
de esporte náutico até divulgação em ambientes como o Fórum Empresarial de Comandatuba, onde executivos de 46%

A estratégia
de divulgação
do plano voltado
à classe de maior
poder aquisitivo One
Health vai desde
a participação em
eventos de esportes
náuticos a encontros
empresariais

do PIB privado brasileiro chegam a participar.
Samcil

A morte recente do presidente
e fundador do grupo de saúde
Samcil, Luiz Roberto Silveira
Pinto, abriu uma aposta no
mercado na qual a pergunta é
quem poderá arrematar a carteira de clientes e os hospitais
da empresa.
A Amil, que cresce entre diferentes públicos, poderia ser
uma compradora. Contudo,
Edson de Godoy Bueno, o fundador, nega interesse na compra. Birman também dá a entender que não tem interesse
na Samcil. “Estamos bem posicionados em São Paulo, terreno
que também é da Samcil”, afirma. Pelo que Birman diz, o interesse da Amil é crescer em
outras praças. ■ F.T.

FATURAMENTO

R$
7,8 bi
foi a receita operacional
ajustada registrada pela
Amil no ano passado,
um crescimento de 56%
em relação a 2009.

EBITDA

R$
606 mi
foi o lucro antes de juros,
impostos, depreciação
e amortização conquistado
em 2010 pela Amil.

PACIENTES

5,3 milhões
é o número de beneficiários
dos vários planos oferecidos
pelo grupo Amil. Em 2008,
este número era de 3,2 milhões.
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Confirmação imediata
Inclui: Passagem aérea, 7 noites de hospedagem, traslados,
passeios, 5 dias de aluguel de roupa de neve e seguro viagem..

Preços em R$ por pessoa, em apto. duplo, calculados ao câmbio de US$ 1= R$ 1,69 de 26/04/2011 sujeitos a variação de cálculo na data da compra. Pacotes e preço sujeitos à disponibilidade
e a alterações sem prévio aviso. 10 x iguais no cartão de crédito. Taxas de segurança, embarque e serviços não inclusas. Passagem aérea com saídas de São Paulo, classe econômica. Tarifas não
válidas para feriados, exceto se mencionadas. Consulte seu agente de viagens. ABAV 017/SP

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 27 abr. 2011, Primeiro Caderno, p. 31.

