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Dasa prevê “entrar nos trilhos” até o fim do ano
Paola de Moura e Guilherme
S e ro d i o
Do Rio

Após um resultado ruim no
primeiro trimestre, quando o lu-
cro líquido caiu 18,4%, o médico
Romeu Cortes Domingues, presi-
dente da Dasa, disse que, até o
fim do ano, a empresa de medici-
na diagnóstica passará por gran-
des investimentos e acertos para
apresentar resultados melhores.

“Até o fim do ano vamos colocar
a empresa nos trilhos. Nos últimos
meses, contratamos 500 pessoas,
vamos trocar quatro call centers
alugados por um próprio no Rio.
Tudo isso gera despesa sem a con-

trapartida de receita”, disse Do-
mingues, que acumula a presidên-
cia executiva e a do conselho tem-
porariamente, durante Seminário
Rio Investors Day, ontem.

Domingues confirma que a em-
presa preferiu não lançar no ba-
lanço do primeiro trimestre de
2012 todas as despesas não recor-
rentes com a reformulação da rede
de laboratórios. “Assim diluímos
ao longo do ano. Fizemos um trei-
namento de executivos, estamos
fazendo de funcionários, contrata-
mos advogados, temos muitos
custos para melhorar a empresa”,
disse. Em 2012, a Dasa planeja in-
vestir cerca R$ 250 milhões, sendo
que já gastou R$ 70 milhões com a

abertura de seis laboratórios no
primeiro trimestre. No ano, a pre-
visão é abrir 15 unidades.

Tiramos do guidance dos exe-
cutivos o Ebtida. Nosso foco este
ano é o caixa é o retorno sobre in-
v e s t i m e n t o”, conta Domingues.
Em 2011, o caixa da empresa foi
de praticamente zero, diz o exe-
cutivo. A meta da companhia pa-
ra este ano é de R$ 100 milhões,
com Ebtida (lucro antes de juros,
impostos, depreciação e amorti-
zação) de R$ 600 milhões e R$ 120
milhões de despesa financeira.

Ele ressaltou que após tantas
aquisições e fusão com a MD1, a
Dasa estava com vários problemas.
“Eram mais de 20 sistemas diferen-

tes, não havia integração entre as
clínicas e havia muitos aparelhos
antigos”, conta o executivo. “Agora
já trocamos todos o equipamentos
em São Paulo, investimos R$ 22 mi-
lhões, e escolhemos o nosso siste-
ma que será do laboratório Sérgio
Franco. Mês passado instalamos
em Goiás, foi traumático. O rendi-
mento caiu. Mas é uma questão de
a d a p t a ç ã o”, disse Domingues.

“Penso na Dasa a longo prazo.
Nós fazemos mais que o dobro
de exames do segundo colocado
no Brasil. Estamos com proble-
mas, mas vamos melhorar. Ago-
ra, temos um time de executivos
fantásticos que estão trabalhan-
do juntos”, afirmou.

Saúde Altas taxas de ocupação levam a uma expansão nos investimentos, que atingem o seu ápice neste ano

Hospitais investem R$ 1 bilhão em 2012

Fonte: Anahp
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Os maiores hospitais privados
do país vão investir neste ano cerca
de R$ 1 bilhão para ampliação, re-
formas e aquisição de equipamen-
tos médicos. Nesse montante, es-
tão os recursos de aproximada-
mente 60 importantes hospitais
como, por exemplo, Rede D’Or São
Luiz, Sírio-Libanês, Albert Einstein,
Beneficência Portuguesa, além dos
hospitais próprios da operadora
de plano de saúde Amil.

Entre os 45 sócios da Associa-
ção Nacional de Hospitais Priva-
dos (Anahp), 35 vão investir jun-
tos R$ 600 milhões até dezem-
bro. “É o dobro do investimento
realizado no ano passado. Preci-
samos dessas ampliações porque
hoje a taxa média de ocupação
dos nossos hospitais já é de 77%”,
disse Francisco Balestrin, presi-
dente recém-empossado da

Anahp. “Acima de 80% começam
a ocorrer problemas de atendi-
mento e riscos de infecção hospi-
talar porque há menos tempo
para limpar os leitos”.

Os hospitais associados à enti-
dade encerraram o ano com fatu-
ramento de R$ 9,4 bilhões, alta
de 20% sobre 2010.

O boom de investimentos na
área hospitalar começou há cerca
de três anos e agora está em seu
ápice. “O valor dos aportes neste
ano está maior porque muitos em-
preendimentos estão na fase em
que há uma maior demanda por
recursos. Há ainda outros investi-
mentos que começaram agora”,
afirmou Daniel Coudry, diretor
executivo da Anahp.

Um exemplo dessa dinâmica é
o Sírio-Libanês que está investin-
do neste ano R$ 227 milhões so-
mente na sua unidade principal,
localizada no bairro da Bela Vis-
ta, em São Paulo. O local passa

por uma ampliação a ser concluí-
da no próximo ano. Em 2011, o
Sírio investiu R$ 106 milhões em
três unidades.

A Rede D’Or, cujo sócio é o BTG
Pa c t u a l , também tem um caixa
gordo para atender à crescente de-
manda. “Nosso capex para melho-
rias e em tecnologia é de R$ 280
milhões. Agora, por exemplo, esta-
mos reformando nossas unidades
nos bairros do Morumbi e Itaim e
na cidade de São Bernardo”, disse
Ruy Bevilacqua, diretor médico
corporativo da Rede D’Or, grupo
que possui 24 hospitais no Rio, São
Paulo, Brasília e Recife. O fatura-
mento previsto da Rede D’Or neste
ano é de R$ 3,5 bilhões.

Entre os grandes grupos tam-
bém merece destaque a operado-
ra de saúde Amil, dona de 22 hos-
pitais distribuídos em várias re-
giões do país. A Amil, do empre-
sário Edson Bueno, decidiu in-
vestir cerca de R$ 250 milhões

para expansão e tem em anda-
mento dois grandes projetos, o
Hospital das Américas, no Rio, e
o TotalCor, em São Paulo.

A expansão não acontece ape-
nas no eixo Rio-São Paulo. O hos-
pital mineiro Mater Dei vai do-
brar o tamanho de suas instala-
ções com a construção de uma
nova torre na capital mineira.
“Em Belo Horizonte, há um défi-
cit de 1,5 mil leitos. Estamos cons-
truindo um novo hospital com
320 leitos para ajudar suprir essa
c a r ê n c i a”, explicou Henrique Sal-
vador, presidente do Mater Dei.

O déficit de leitos não acontece
apenas na capital mineira, mas em
todo país. Essa carência ocorre por
uma combinação de dois fatores:
aumento de 4,3% no número de
pessoas com convênio médico —
que atingiu 47,6 milhões de usuá-
rios no ano passado — e redução
de 18% no volume de leitos entre
1999 e 2009, segundo o IBGE.

Ryanair tem planos de
aumentar sua frota
Av i a ç ã o
Andrew Parker e Michael
K ava n a g h
Financial Times, de Londres

A Ryanair divulgou ontem que
seus lucros deverão cair no ano
fiscal 2012-2013, afetados pelos
preços elevados de combustível e
pela crise da zona do euro, mas
reiterou que ainda tem planos
para anunciar outra grande en-
comenda de aviões.

O executivo-chefe da Ryanair,
Michael O’Leary, disse que conse-
guiria justificar a compra de até
300 novas aeronaves, porque al-
gumas empresas aéreas euro-
peias estão falindo e as grandes
rivais do continente vêm reduzin-
do o volume de voos de curta dis-
tância. Caso uma encomenda de
aviões não seja concretizada até
2014-2015, ele vê perspectivas de
que Ryanair faça outra distribui-
ção de dividendos especiais.

Em seu balanço de 2011-2012,
a maior empresa aérea europeia
de baixo custo propôs distribuir
um segundo dividendo especial
de € 483 milhões, após ter distri-
buído € 500 milhões em 2010.
“Estamos privados de ideias, en-
tão, simplesmente damos o di-
nheiro de volta às pessoas que
são donas da companhia.”

O executivo-chefe reiterou que a
Ryanair ainda pode conseguir
uma encomenda barata de aviões,
apesar de Airbus e Boeing estarem
registrando forte demanda das

empresas aéreas por sua nova ge-
ração de aviões de um corredor,
com menor consumo de combus-
tível. O’Leary também disse estar
conversando com a fabricante chi-
nesa de aviões Comac, sobre uma
possível encomenda.

A Ryanair anunciou receita de
€ 4,4 bilhões no ano encerrado
em 31 de março, 21% a mais do
que no exercício anterior. O lucro
líquido aumentou 50%, para €
560,4 milhões, com o desempe-
nho sendo beneficiado por itens
extraordinários, como a venda
de quatro turbinas.

Analistas mostraram decep-
ção com as previsões da Ryanair,
que projetou lucro líquido entre
€ 400 milhões e € 440 milhões
para 2012-2013, em compara-
ção aos € 502,6 milhões observa-
dos em 2011-2012.

As ações da empresa aérea fe-
charam em baixa de 0,25%, cota-
das a € 4,04 na sessão de ontem,
mas alguns analistas destacaram
que a Ryanair costuma divulgar
previsões conservadoras, que pos-
teriormente são melhoradas.

A companhia prevê que o lucro
antes dos impostos em 2012-2013
será impactado por aumento de
€ 320 milhões em despesas com
combustível e pela recessão na zo-
na do euro. A empresa planeja re-
petir o que fez no inverno europeu
passado, quando deixou paradas
80 aeronaves. A tarifa média da
Ryanair subiu 16% em 2011-2012 e
para este exercício a previsão é de
aumento de 3%.

.

Marcas Imaginarium, Puket e
Balonè criam rede de franquias

D I V U LG A Ç Ã O

Jae Lee (Balonè), Adolfo e Claudio Bobrow (Puket) e Carlos Zilli (Imaginarium): sócios da Love Brands desenharam modelo para vender em cidades pequenas

Va re j o
Adriana Meyge
De São Paulo

Um interesse em comum uniu
três empresas de diferentes seg-
mentos do varejo. A Puket (meias,
lingeries e pijamas), a Balonè
(acessórios femininos) e a Imagi -
narium (presentes) se associaram
para formatar um novo modelo
de franquias, a Love Brands, com
produtos das três marcas. O con-
ceito foi criado para operar em ci-
dades pequenas e médias, onde
não existem shopping centers. A
primeira unidade será aberta em
junho em São José do Rio Pardo,
no interior de São Paulo.

A ideia surgiu em setembro de
2011, durante conversas entre os
executivos Jae Ho Lee, sócio-dire-
tor do grupo Ornatus (dono da

Balonè), Adolfo e Claudio Bo-
brow, sócios da Puket, e Carlos
Zilli, diretor da Imaginarium. As
três marcas têm, juntas, cerca de
200 lojas em centros urbanos no
Brasil. Os novos sócios preveem
que a Love Brands atinja 206 uni-
dades até 2016.

O alvo da nova rede são os mu-
nicípios de 50 mil a 200 mil habi-
tantes. “O modelo da Puket não
se viabiliza em cidades peque-
nas, por uma questão de fluxo e
de potencial de consumo”, diz
Claudio Bobrow. Com a Love
Brands, as três empresas aumen-
tam a escala e passam a ocupar
esses municípios. “As grandes
marcas de franquias do país es-
tão limitadas a pouco mais de
cem cidades, e o Brasil tem 5 mil
cidades”, explica.

De acordo com Bobrow, hou-
ve uma “sinergia entre as marcas

e um alinhamento entre os dire-
tores” que criaram a Love
Brands. “Todas as marcas pas-
sam um conceito ‘fun’ e jovem,
para consumidores de todas as
idades, e também trabalham
muito com presentes”, diz. O in-
vestimento total no primeiro
ano é de R$ 1 milhão.

O plano inicial de expansão
da Love Brands inclui cidades do
interior de São Paulo, Minas Ge-
rais, Santa Catarina, Rio Grande
do Sul e Paraná. O investimento
varia entre R$ 75 mil e R$ 120
mil em lojas de 50 m2 a 80 m2.
De acordo com Bobrow, a em-
presa não cobra royalties, e a ta-
xa de franquia é de R$ 15 mil.

Segundo o executivo, os só-
cios buscaram combinar marcas
que não concorrem entre si.
“Tentamos unis negócios que
são complementares para o con-

sumidor. A nossa ideia é que seja
como um mini shopping center,
onde o consumidor vai encon-
trar um mix de produtos alinha-
dos em termos de estilo, gosto,
mensagem e marcas”. Outras
empresas, como Alpargatas (do -
na da Havaianas) e Chilli Beans,
de óculos, também chegaram a
conversar sobre o projeto, mas
não seguiram com o grupo. De
acordo com Bobrow, existe espa-
ço para outras marcas.

Os sócios abriram uma fran-
queadora, a LB Gestão de Fran-
quias, que administra o contrato
de fornecimento das marcas pa-
ra os lojistas. O executivo Ettore
Daniele, ex-gerente comercial
do O Boticário, foi contratado
para dirigir a operação. Mas os
donos devem se reunir semanal-
mente para tratar de questões li-
gadas à estratégia e à operação.

LUIS USHIROBIRA/VALOR

Balestrin, da Anahp: associados estão aplicando o dobro de recursos

Curta

Logística da B2W
A B2W vai trabalhar com uma

estratégia de descentralizar seus
centros de distribuição. A em-
presa já tem um centro em fun-
cionamento em Recife (PE) e terá
outro em Uberlândia (MG) até o
fim do ano. A companhia tam-
bém procura oportunidades no
Rio. “Até o fim do ano passado
nós tínhamos dois CDs [centros
de distribuição] em São Paulo e
agora vamos trabalhar com es-

tratégia de multi CDs”, disse o di-
retor de relações com investido-
res da B2W, François Pierre Blo-
quiau, durante o Rio Investors
Day. Para ele, logística é um desa-
fio mesmo em países como os
EUA. Mas no caso do Brasil é ain-
da maior “porque tivemos um
crescimento acelerado”. Blo-
quiau não diz quanto a B2W vai
investir em logística. No ano pas-
sado, foram destinados mais de
R$ 350 milhões para a área.
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