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Saúde Caixa Geral de Depósitos deve
definir concorrência até o fim do mês

De volta ao
exterior, Amil
quer hospitais
em Portugal

SILVIA COSTANTI/VALOR

Edson Bueno, fundador da Amil, planeja entrar na Europa, após quatro anos fora do mercado americano

Heloisa Magalhães e Beth Koike
Do Rio e São Paulo

Quatro anos após encerrar
suas atividades nos Estados Uni-
dos, a Amil quer voltar a atuar no
exterior. A estratégia da maior
operadora brasileira de planos
de saúde é ter Portugal como a
porta de entrada para a Europa.
Para isso, a empresa de Edson
Bueno está entre os três finalistas
de uma acirrada disputa que en-
volve a aquisição de cinco hospi-
tais e a gestão de uma unidade
hospitalar, que pertencem à Cai -
xa Geral de Depósitos (CGD).

O negócio é da ordem de € 100
milhões e o anúncio do vencedor
da concorrência — chamada de
concurso, em Portugal — é espe-
rado para até o fim deste mês. O
processo foi iniciado em abril e,
no início, havia mais de 50 em-
presas interessadas.

Além da Amil, os outros dois
finalistas na disputa são o braço
de saúde do grupo financeiro
Espírito Santo e o empresário

Jaime Antunes que se aliou a
fundos de investimentos. Antu-
nes é o principal acionista da
Frontino Turismo, empresa en-
volvida em vários empreendi-
mentos turísticos em Portugal.

A imprensa, em Lisboa, che-
gou a noticiar que a Amil estaria
fora do negócio. Procurada pelo
Va l o r , a operadora informou que
não pode fazer nenhum comen-
tário sobre a concorrência para
não romper o acordo de confi-
dencialidade, mas fontes do se-
tor confirmaram que o grupo
brasileiro continua na disputa.

A Amil só entrará com o seu pla-
no em saúde em Portugal caso seja
vitoriosa na compra dos hospitais.
A operadora está buscando um só-
cio internacional. A estratégia que
vem sendo montada é que Edson
Bueno mantenha-se no controle
do grupo e o novo sócio participe
dos projetos de internacionaliza-
ção, segundo o Va l o r apurou.

A Caixa Geral de Depósitos quer
se desfazer dos hospitais pois pro-
cura atender ao acordo de ajuste

que Portugal assinou com o FMI
(Fundo Monetário Internacional),
o Banco Central Europeu (BCE) e a
União Europeia. O objetivo é des-
fazer-se de ativos que não sejam li-
gados à atividade- fim, como a ad-
ministração de hospitais.

Fundada em 1876, a CGD, se-
gundo informa o site do grupo, é o
terceiro maior banco da Península
Ibérica. Tem hospitais e clínicas es-
palhados de norte a sul de Portu-
gal, além de um seguro saúde.

Os ativos que estão sendo nego-
ciados são: Hospital da Boavista
(no Porto); Hospital da Misericór-
dia de Sangalhos (na cidade de
Sangalhos); Hospital dos Lusíadas
(em Lisboa); Hospital de Santa Ma-
ria de Faro (em Faro, no Algarve);

Hospital São Gonçalo de Lagos
(em Lagos); e o mais moderno de
todos, o Hospital de Cascais, que
opera em regime de parceria pú-
blico-privada (PPP).

A HPP Saúde, empresa que ad-
ministra os hospitais e clínicas, foi
fundada em 1998 e conta com
mais de 2 mil profissionais.

A Amil já chegou a ter 100 mil
clientes em Buenos Aires (Argen-
tina) e nos Texas (Estados Uni-
dos) na década de 1990. No Esta-
do americano, um dos seus clien-
tes era o governo do Texas. A ope-
radora também teve escritório
em Miami e representação de
hospital em Nova York.

Mas no início dos anos 2000 co-
meçou a recuar em suas atividades

internacionais por conta da forte
concorrência no mercado ameri-
cano e devido à falta de perspecti-
va de abrir seu capital na Argenti-
na, uma vez que a legislação local
não permite empresas de saúde na
bolsa. Nesse mesmo período, o
mercado brasileiro de saúde co-
meçou a operar sob novas regras e
Bueno resolveu focar suas aten-
ções no país. Em 2007, abriu o ca-
pital da Amil na Bovespa, consoli-
dando-se como a maior operadora
de planos de saúde do Brasil, com
5, 8 milhões de clientes e receita de
quase R$ 10 bilhões. O foco no
país, porém, não eliminou as espe-
ranças de Bueno de transformar a
Amil numa companhia interna-
cional.

Forte regulação afasta operadoras da Argentina
César Felício
De Buenos Aires

Descontos em academias de gi-
nástica, óticas, cirurgias de estética
e até em cursos de idiomas são al-
gumas das vantagens que as em-
presas privadas de planos de saúde
na Argentina oferecem para co-
brar um pouco mais pela mensali-
dade e tentar aumentar a rentabi-
lidade. O mercado argentino é pa-
ra poucos atores, com altos custos
e grande competitividade.

Em vigor desde o início deste
ano, a lei dos planos privados de
saúde obriga as empresas a ofere-
cer uma cobertura mínima que in-
clui tratamento de doenças pré-
existentes, proíbe cobranças dife-
renciadas por faixa etária e impede
o estabelecimento de carências.
Todos os planos preveem descon-
tos em medicamentos de até 70% e
cobrem odontologia básica.

“Está quase tudo coberto e o
aumento de custos limita a com-
petição em preço. A saída é co-

brar por adicionais que podem
interessar a quem tem maior po-
der aquisitivo”, comentou o pre-
sidente da Associação das Em-
presas de Medicina Privada
(Ademp), Nestor Gallardo.

O sistema de saúde argentino é
misto, como o brasileiro, mas a
saúde pública não é universal: a
rede pública está aberta para
procedimentos de alta complexi-
dade, aposentados e cidadãos
que não estejam no mercado de
trabalho formal, o que inclui cer-
ca de 38% da população de 46 mi-
lhões de habitantes.

A saúde da maior parte dos ar-
gentinos está à cargo dos sindi-
catos, que controlam as “obras
sociais”. Cada grande sindicato
cria a sua própria rede de assis-
tência, com muitos hospitais
próprios e médicos credencia-
dos. É um universo pulverizado,
com 250 entidades. A maior de-
las, a dos comerciários, conta
com 1 milhão de afiliados. Aten-
dem a 51% da população.

Os planos de saúde privada fi-
cam com os 11% restantes, ou 5 mi-
lhões de clientes, divididos igual-
mente entre planos corporativos e
individuais. O primeiro segmento
é o que mais cresce, com a redução
do desemprego na Argentina nos
últimos anos, e nessa fatia o poder
de fogo está com o usuário.

“A lei determina que o emprega-
do pague 30% da prestação e dá a
ele o direito de escolher qual o pla-
no que o seu empregador irá pagar
”, comenta Gallardo. “Como a obra
social sempre será mais barata que
o plano privado, as empresas do
setor procuram se diferenciar pela
cobertura ainda mais abrangente”,
disse a especialista Daniela Khole,
da empresa de consultoria na área
de saúde Key Market.

De acordo com Daniela, a bai-
xa rentabilidade provocou um
movimento de concentração en-
tre as empresas privadas. As cin-
co maiores (OSDE, Swiss Medical,
G a l e n o, Omint e Medicus) con-
trolam 75% do mercado. As dez

maiores ficam com 90% do total.
“É estratégico para as empresas
verticalizarem o sistema. Apenas
uma grande operadora, a OSDE,
não conta com hospitais pró-
prios. Isto torna a concentração
um fenômeno natural”, disse.

As empresas de capital estran-
geiro foram absorvidas pelas
grandes competidoras nacio-
nais. A última a se retirar foi a
C o n s o l i d a r, que era controlada
pela espanhola BBV e foi absorvi-
da pela Omint. A brasileira Amil
chegou a atuar no país, mas saiu
em 2000 (ver texto acima). “Este
mercado altamente regulado pe-
lo governo e com margem estrei-
ta nunca atraiu os investidores
externos”, comentou.

No último ano, além da nova re-
gulamentação, outro fator que fe-
chou a porta para o capital de fora
foi o ambiente de restrição cam-
bial que a Argentina passou a viver
desde outubro. A remessa de lu-
cros e dividendos para o exterior
passou a ser severamente limitada.

E o controle de preços pode afetar
o funcionamento do sistema. Nes-
ta segunda-feira, hospitais e clíni-
cas particulares deixarão de aten-
der clientes do setor privado em
todo o país, em um protesto contra
o reajuste de 7% na remuneração
paga pelos planos, percentual bai-
xo diante da inflação. Este percen-
tual é exatamente o que foi autori-
zado pelo secretário de Comércio
Interior, Guillermo Moreno, para
as prestações dos planos ao consu-
midor final. Os planos pretendiam
aplicar um reajuste de 15% nas
mensalidades e de 12% para os
prestadores de serviço.

Segundo Daniela Khole, o se-
tor privado de planos de saúde
fatura cerca de US$ 4,5 bilhões no
país. “O crescimento médio real
anual tem sido de 5%, já descon-
tada a inflação estimada da or-
dem de 25% ao ano. A expansão
tem se dado pelo aumento do
número de clientes, que vão pau-
latinamente migrando das obras
sociais”, afirmou.

Redução de
t r ipulantes
preocupa
sindicato
Av i a ç ã o
Alberto Komatsu
De São Paulo

A redução de quatro para três
comissários em aviões da TA M
com capacidade para cerca de
150 passageiros é vista com preo-
cupação pelo Sindicato Nacional
dos Aeronautas. Na segunda-fei-
ra, sindicalistas se reúnem com a
Agência Nacional de Aviação Ci-
vil (Anac) para discutir o tema.

Várias companhias, como Gol,
We b j e t e Av i a n c a , já obtiveram
autorização da agência para re-
duções similares. Procurada pelo
Va l o r , a Anac informou que “o re-
quisito de segurança de voo esta-
belece o mínimo de um comissá-
rio para cada 50 passageiros e is-
so sempre foi assim. O número
mínimo é definido no processo
de certificação das aeronaves.”

A TA M informou ontem que
desde o início do mês promoveu
uma redução de quatro para três
comissários na aeronave A319,
que representa 20% da frota da
companhia. Por meio de comu-
nicado, a companhia acrescen-
tou que não fará demissões, mas
realocação de pessoal.

A TAM está reduzindo a oferta
no mercado doméstico. Deverá
encerrar 2012 com 124 aerona-
ves para voos nacionais, sete a
menos do que no ano passado. A
companhia está renovando a fro-
ta doméstica em 10%, com 13
modelos novos do A320. Nos vo-
os ao exterior, a companhia rece-
be, ainda neste ano, quatro
aviões da Boeing, modelo 777.

“Grupos de comissários já estão
passando por treinamento para
assumir a operação em voos inter-
nacionais. Não necessariamente
são os mesmos tripulantes que an-
tes operavam os A319. Estes pode-
rão assumir o posto deixado pelos
colegas que passarão a fazer voos
internacionais”, informou a TAM.

Em março, a Gol anunciou pla-
nos de reduzir de três para quatro
a quantidade de comissários no
737-700. A redução seria efetivada
em maio. A companhia está em
processo de adequação de tama-
nho de quadro de funcionários ao
seu novo tamanho de malha de vo-
os, 10% menor, e de frota. Até o fim
deste ano, vai acumular o desliga-
mento de 2,5 mil pessoas.

“Estamos muito preocupados
com a redução do número de co-
missários, é uma questão de segu-
rança de voo”, diz Graziella Baggio,
da direção do Sindicato Nacional
dos Aeronautas. Ela também lem-
bra que a Paralimpíada de 2016
vão aumentar o fluxo de passagei-
ros com necessidades especiais.

Bebidas Unidade em MG terá capacidade para 800 milhões de litros

Nova fábrica da Ambev deve
iniciar produção em 2014
Marcos de Moura e Souza
De Belo Horizonte

Uma das maiores fábricas de
cerveja da Ambev no país deverá
entrar em operação em 2014 em
Minas Gerais. É essa a expectativa
da empresa, que firmou na tarde
desta quinta-feira um protocolo
de intenção de investimento com
o governo do Estado. O empreen-
dimento será em Uberlândia, na
região do triângulo mineiro. O
total aportado no projeto será de
R$ 550 milhões.

A fábrica terá capacidade para
produzir até 800 milhões de li-
tros (ou 8 milhões de hectolitros)
por ano, segundo a companhia, a
maior fabricante de cerveja da

América Latina. O governo infor-
mou que podem ser criados 400
empregos diretos. A indústria se-
rá instalada em uma área de 150
hectares. “Será uma planta muito
relevante e estará entre as maio-
res da empresa no Brasil”, disse
Gustavo Assumpção, diretor re-
gional da Ambev para Minas Ge-
rais e Espírito Santo.

Assumpção assinou o protocolo
de intenções junto com o governa-
dor de Minas, Antonio Anastasia
(PSDB), durante cerimônia realiza-
da ontem em Uberlândia.

A Ambev possui hoje três fá-
bricas em Minas Gerais, nos mu-
nicípios de Juatuba, Contagem e
Sete Lagoas, todos próximos a
Belo Horizonte. O objetivo da

empresa em passar a produzir
em Uberlândia é atender melhor
ao mercado da própria cidade,
da região do Triângulo e também
ao sul do Estado, disse Assump-
ção ao Va l o r .

“A cidade tem uma excelente
localização, facilidade logística,
mão de obra qualificada e recur-
sos hídricos”, disse ele. Um dos
cinco centros de distribuição da
empresa no Estado já funciona
em Uberlândia.

Não há ainda uma data exata
para o início das obras em Uber-
lândia. O terreno onde a empresa
quer construir a fábrica está em
fase de negociação. “A nossa pre-
visão é que a produção comece
em 2014”, disse Assumpção.

Segundo o executivo, o último
investimento da Ambev no Esta-
do foi na fábrica de Sete Lagoas,
em 2011. No primeiro semestre,
a empresa investiu R$ 750 mi-
lhões – a metade do que investiu
no mesmo período do ano pas-
s a d o.

A Ambev informa em seu site
possuir 34 fábricas no Brasil. A
empresa integra o que denomi-
na ser a maior plataforma de
produção e venda de cervejas do
mundo, a Anheuser-Busch InBev
(AB-Inbev).

No primeiro semestre deste
ano a empresa teve uma receita
líquida de R$ 14 bilhões ante R$
12,3 bilhões do primeiro semes-
tre do ano passado.

Nova York limita refrigerante
Henry Goldman e Leslie Patton
B l o o m b e rg

Nova York vai restringir as ven-
das de refrigerantes adoçados com
açúcar a não mais do que 16 onças
(473,6 ml) por copo nos restauran-
tes, cinemas, estádios e ginásios es-
portivos, após o Conselho de Saú-
de ter aprovado o plano do prefei-
to Michael Bloomberg.

A aprovação, por 9 votos a 0,
pelos membros do grupo, desig-
nados pelo prefeito e confirma-
dos pela Câmara Municipal, re-
jeitou argumentos da Coca-Cola,
da Pe p s i C o e de redes de restau-
rantes que defendem que a ques-
tão diz respeito à liberdade de es-
colha do consumidor.

A restrição representa a última
das várias iniciativas de Bloom-
berg na área da nutrição nos últi-
mos nove anos, entre as quais a exi-
gência de que os restaurantes exi-
bam o teor calórico dos alimentos
nos cardápios. O Conselho de Saú-
de e a Câmara Municipal proibi-
ram o uso das gorduras trans pelos
restaurantes e como componentes

de pratos prontos e o prefeito proi-
biu a comercialização de refrige-
rantes adoçados com açúcar pelas
máquinas de vendas instaladas
nas escolas e nas repartições públi-
cas municipais.

“A obesidade é um dos proble-
mas mais letais dos Estados Uni-
dos, e as bebidas adoçadas com
açúcar são uma de suas princi-
pais causas”, disse Bloomberg no
dia 4. “A adoção de porções mo-
deradas não impedirá ninguém
de comprar ou beber a quantida-
de de refrigerante que quiser,
mas ajudará as pessoas a se abs-
terem de ingerir inadvertida-
mente calorias inúteis.”

Restaurantes, salas de cinema e
outros estabelecimentos têm seis
meses para cumprir a norma. Caso
contrário enfrentarão uma multa
de US$ 200 a cada infração.

A proibição é “marginalmente
r u i m” para a Coca-Cola e a PepsiCo,
disse Thomas Mullarkey, analista
da Morningstar, antes da votação.
“Mas acho que não é suficiente-
mente ruim para alterar as cota-
ções das ações [dessas empresas].”
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