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Sabará deve replicar modelo da AACD
Saúde
Beth Koike
De São Paulo

O Hospital Sabará — do pediatra
José Luiz Setúbal, quinto filho de
Olavo Setúbal, fundador do Itaú —
tem desde o dia 1º de junho um
novo presidente. Trata-se de
Eduardo Carneiro, que nos últi-
mos seis anos presidiu como vo-
luntário a Associação de Assistên-
cia à Criança Deficiente (AACD).

Carneiro, dono de empreendi-
mentos imobiliários em São Paulo,
foi um dos responsáveis por tornar
a AACD uma entidade superavitá-
ria. A ideia de Setúbal é que o novo
presidente replique o modelo de
gestão no Sabará, que tem vários
pontos em comum com a AACD.

Em 2011, o Sabará registrou dé-
ficit de cerca de R$ 15 milhões e fa-

turamento de R$ 90 milhões.
“Acredito que em 2014 podemos
atingir o ‘break even’ [ponto de
equilíbrio]. Ainda temos um resul-
tado negativo porque estamos pa-
gando equipamentos médicos e
obras do novo prédio”, diz o novo
presidente do Sabará, que há cerca
de um ano deixou de ser uma S.A. e
transformou-se em uma fundação.
O hospital recebeu investimento
de R$ 90 milhões, sendo que R$ 40
milhões foram para compra de
equipamentos médicos e a outra
parte para a reforma do prédio. O
investimento no imóvel foi feito
pela gestora de fundos de investi-
mento Pátria, que há dois meses
vendeu o prédio para a North West
Value Partners, grupo canadense
de investimentos imobiliários.

Entre as medidas que pretende
adotar é uma gestão de custos
mais rigorosa. “Na AACD, eu era

conhecido como trator e [Horá-
cio Lafer] Piva como a motonive-
l a d o r a”, brinca Carneiro. “Fazen -
do uma comparação: aqui no Sa-
bará vai ser muito importante ter
os médicos como parceiros para
que haja uma gestão eficiente
aliada à qualidade de atendimen-
tos dos médicos”, complementa.

Nos primeiros dez dias, ele já
viu a necessidade de renegociar os
contratos com os planos de saúde.
“O atendimento para uma criança
tem um custo maior. Por exem-
plo, há mais chances de uma ra-
diografia ser refeita e as consultas
são mais demoradas quando o
paciente é uma criança”, diz.

Outros projetos vislumbrados
são a abertura do centro de medi-
cina diagnóstica para clientes ex-
ternos e aumento no número de
cirurgias de alta complexidade.
Hoje, a taxa de ocupação do Sabará

está na casa dos 85%, mas ainda são
procedimentos médicos simples.

O objetivo de Setúbal é tornar o
hospital rentável para que os supe-
rávits sejam revertidos para a fun-
dação, que faz pesquisas em pedia-
tria. Setúbal está em negociações
avançadas com o neurocientista
Miguel Nicolelis para que ele seja o
representante do Sabará em uma
rede de pesquisa que conta com
cientistas de renome como a gene-
ticista Mayana Zatz e o reumatolo-
gista Morton Scheinberg.

A fundação Sabará fez uma doa-
ção de R$ 1 milhão para o Instituto
Internacional de Neurociência de
Natal, no Rio Grande do Norte, to-
cado por Nicolelis. Um dos maio-
res interesses de Setúbal é apoiar o
projeto do cientista que pretende
fazer com que um garoto tetraplé-
gico brasileiro dê o pontapé inicial
da Copa do Mundo de 2014

CLAUDIO BELLI/VALOR

Carneiro, do hospital Sabará, calcula que em 2014 poderá atingir o equilíbrio

Calçados Projeto de franquias da Schutz permite margem bruta mais folgada a lojas de maior faturamento

Arezzo começa expandir marca mais cara
LEONARDO RODRIGUES / VALOR

Birman, vice-presidente da Arezzo&Co, quer que lojas maiores possam ter preço menor: “Estamos dando mais margem bruta para quem paga mais imposto”

Marina Falcão
De São Paulo

A A r e z z o & C o, que fabrica e
vende calçados e bolsas, deu lar-
gada à maratona de inaugura-
ções das franquias da Schutz,
uma das principais apostas para
este ano. Até agora foram oito lo-
jas abertas das 28 previstas até o
fim do ano, quando o número de
unidades exclusivas da marca de-
ve chegar a 50, mais do que o do-
bro do registrado ao fim de 2011.

O projeto operacional de fran-
quias da Schutz, elaborado no iní-
cio do ano passado, nasce numa
versão mais arrojada que o da Are-
zzo, que data da década de 80. “A
gestão de pedidos fica mais a cargo
da franqueadora [a Arezzo&Co],
enquanto o franqueado fica com
foco nas vendas”, explica Alexan-
dre Birman, vice-presidente de
operações da companhia.

Na prática, o projeto Schutz
prevê preços diferentes de venda
dos produtos para os franquias,
conforme o porte de cada unida-
de. Para as maiores, onde o fatu-
ramento anual supera R$ 3,6 mi-
lhões — ou seja, ficam excluídas
automaticamente do Super Sim-
ples — os calçados vão ser mais
baratos. “Estamos dando mais
margem bruta para quem paga
mais imposto”, explica Birman.

Cerca de metade das franquias
da Schutz a serem inauguradas
neste ano estarão fora do regime
de tributação diferenciado para a
pequena empresa. O franqueado

dessas unidades venderá os pro-
dutos a preços 2,5 vezes o valor de
custo de compra na franqueado-
ra (“mark up”, no jargão do setor).
Para as lojas menores, esse multi-
plicador será de 2,3 vezes.

Nas lojas da Arezzo, o marca-
dor de preços é fixo em 2,3 vezes
independentemente do porte da
unidade. Segundo Birman, um
novo projeto de “mark up” para a
Arezzo está sendo estudado pela
companhia, com previsão de ser
implementado em 2013.

A Schutz é a marca que tem o
maior apelo entre o público jovem
entre as bandeiras da Arezzo&Co
(Arezzo, Anacapri, Schutz e Ale-
xandre Birman). Os sapatos da
marca Schutz, que procura seguir
um estilo menos clássico e mais
“fashion”, são em média 35% mais
caros que os da Arezzo. As lojas
Schutz, diz Birman, já nascem com
“um nível de maturidade muito
b o m” e com vendas em escala sufi-
ciente para evitar pressão de curto-
prazo nas margens da Arezzo&Co.
“O perfil de consumidora é muito
diferente, por isso não vemos risco
de canibalização”, diz ele.

Na semana passada, conta o Bir-
man, a unidade da Schutz na Oscar
Freire vendeu R$ 146 mil nas pri-
meiras quatro horas do evento de
sua inauguração. Na primeira loja
da marca no Recife, foram 77 mil
no primeiro dia de operação.

Nascida no canal multimarcas,
a Schutz representa hoje 35% do
faturamento da Arezzo&Co, que
no ano passado alcançou R$

862,61 milhões. “Ainda este ano,
essa fatia deve atingir 40%”, diz.

Depois da Schutz, a marca
Anacapri, a mais democrática da
Arezzo&Co, deve ganhar o seu
projeto de franquias no próxi-
mo ano. “A primeira loja fran-
queada da marca deverá ser
aberta ainda neste ano, como es-
pécie de teste”, comenta Birman.

O desenvolvimento das opera-

ções das suas marcas atuais tem
sido priorizado pela Arezzo&Co
em detrimento das aquisições,
embora ir às compras fosse uma
intenção clara quando a compa-
nhia fez sua oferta pública inicial
no ano passado. “Existiu uma
certa cobrança do mercado por
aquisições logo após a oferta.
Mas não percebo mais isso hoje”,
comenta o executivo. A empresa

chegou a fazer proposta para ad-
quirir a Santa Lolla, mas compra
não foi concretizada. “A prefe-
rência dos investidores é por um
crescimento estável e constante.
Temos que ter diligência”, diz.

Sobre as vendas no segundo
trimestre, Birman adianta que o
mês de maio foi “excepcional” e
junho começou num ritmo
“b o m”. “Nossas vendas são ba-

seadas no impulso. É basica-
mente emocional”, diz.

Até dezembro, a Arezzo&Co
deve atingir 397 lojas, das quais
50 lojas da Schutz, oito da Ana-
capri, duas Alexandre Birman,
entre lojas próprias e franquea-
das (a maior parte). A Arezzo,
carro-chefe da companhia, al-
cançará 337 unidades, com
abertura de 28 franquias.

Vapza reduz pacote e atrai mulheres
A l i m e n to s
Letícia Casado
De São Paulo

A Va p z a , fabricante paranaense
de alimentos cozidos a vapor e em-
balados a vácuo, decidiu encolher
a embalagem da batata — em vez
de um saquinho de 500 g, dois de
250 g — e mirou o público femini-
no de 25 a 50 anos, das classes A, B
e C. “Fizemos [a mudança] sem au-
mentar preço e tornou-se o nosso
produto mais procurado”, diz o
presidente Welinton Milani.

A reformulação faz parte de
um plano maior que inclui am-
pliação e modernização da fá-
brica, em Castro (PR), e aumento
do mix de produtos. A meta é
aumentar o faturamento em
45% neste ano, para R$ 53 mi-
lhões. Em 2011, a receita ficou
em R$ 37 milhões, 26% a mais
que em 2010.

Há quatro anos a diretoria da
Vapza decidiu investir na ima-
gem, e em 2009 contratou uma
consultoria para auxiliar na re-
estruturação da marca. Até o
ano passado, investiu R$ 10 mi-
lhões em equipamentos, expan-
são do departamento comercial,

alteração de embalagens e lan-
çamento de dez produtos. “A
empresa adotou a estratégia de
não crescer muito e melhorar a
p r o d u t i v i d a d e”, diz Milani.

Em 2012, a Vapza está rece-
bendo outros R$ 4 milhões na
ampliação e modernização da fá-
brica em Castro (PR), o que deve
resultar em um aumento de 80%
da capacidade de produção. Ho-
je, a companhia produz 600 to-
neladas ao mês, segundo Milani,
e a meta é chegar a 1.100 tonela-
das mensais até o fim deste ano.

Milani afirma que não há pla-
nos para montar uma fábrica no-
va, já que a atual foi modernizada,
mas não descarta criar um novo
centro de distribuição, “talvez em
São Paulo”. Atualmente a Vapza
tem um centro em Curitiba.

A principal aposta da empresa
não é o consumidor final, e sim, o
cliente corporativo, diz Milani.
“O varejo cresce bastante, mas o
‘food service’ é nosso foco, onde
temos crescido mais”. Dos R$ 37
milhões faturados no ano passa-
do, 43% vieram desse segmento,
sendo hotéis, motéis e restauran-
tes os principais clientes, segui-
dos pelos supermercados (36%),
com destaque para as lojas de até

quatro caixas. A cozinha indus-
trial respondeu por 17% da recei-
ta e as exportações, 4%.

Segundo ele, não há dados so-
bre o tamanho do mercado de co-
mida embalada a vácuo, “mas há
potencial para crescer”, principal-
mente porque não há uma em-
presa com o mesmo perfil. “A Vap-
za enfrenta concorrência indireta
de alimentos in natura, enlatados
e pratos prontos”. A Marfrig, por
exemplo, vende carnes embaladas
a vácuo, mas não cozidas e pron-
tas para esquentar e comer.

Milani diz que a Vapza expor-
ta para Angola, Venezuela, In-
glaterra e Panamá, e que está em
fase final de negociação para en-
viar produtos aos Estados Uni-
dos, Japão, Peru e Chile, mas que
o mercado doméstico é mais im-
portante no momento. A empre-
sa se estrutura para entrar nas
regiões Norte e Nordeste, onde
ainda não está presente.

Os produtos da marca estão
em 4.500 pontos de venda espa-
lhados por 11 Estados, e a meta é
chegar a outros 1.500 estabeleci-
mentos ainda este ano. De seis
distribuidores há quatro anos, a
empresa passou para 25 em 2011.
A Vapza foi fundada em 1995.

Cerveja pode
subir 4%
Bebidas
De São Paulo

O setor de cerveja revisou a
projeção de aumento do preço
da bebida a partir de 1º de outu-
bro deste ano, de 5,24% para 4%,
segundo a CervBrasil (Associa-
ção Nacional da Indústria da
Cerveja), que reúne as quatro
maiores fabricantes do país
(A m b e v, Schincariol, Heineken e
Pe t r ó p o l i s ).

A conta foi refeita depois que
o governo federal informou na
semana passada que o aumento
do IPI (Imposto sobre Produtos
Industrializados) para a bebida
vai ficar em 20,75%, e não em
27%, como anunciado no fim de
maio deste ano.

“Há aumento de preço e redu-
ção dos volumes [de venda]. Não
há porque construir capacidade
produtiva, e isso afeta todos os
setores dependentes do nosso”,
diz Paulo Macedo, presidente da
CervBrasil. Macedo espera que o
governo federal chame os fabri-
cantes para renegociar o aumen-
to do IPI. (LC)

va l o r .com.br

Dia dos Namorados
Lojistas preveem
vendas 4,5% maiores
A Confederação Nacional de
Dirigentes Lojistas (CNDL) prevê
alta de 4,5% nas vendas do varejo
para este Dia dos Namorados, em
relação ao mesmo período do ano
passado. O brasileiro deve gastar
em torno de R$ 75 com o presente.

Joalheria
Natan entra em
recuperação judicial
A 7ª Vara Empresarial do Rio
deferiu, na semana passada,
pedido de recuperação judicial da
joalheria carioca Natan, que tem
dívidas de R$ 15 milhões. Entre os
credores estão os bancos Itaú,
Safra, Bradesco e Rendimento.

Pu b l i c i d a d e

Publicis negocia controle da Taterka
O grupo Pu b l i c i s — uma das
maiores empresas de comunicação
do mundo, comandada por
Maurice Lévy (foto) — negocia a
aquisição do controle acionário da
Tate r ka , agência brasileira dona de
contas como BMW e Saraiva.

Empresa francesa com uma série
de aquisições no país, o Publicis já
tem participação de 5% na
companhia desde 2010. No
negócio em questão, deve adquirir
uma nova fatia que pertence ao
fundador Dorian Taterka.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 12 jun.  2012, Empresas, p. B4.




