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Saúde Fundador assume o comando e em 12 a 18 meses passa o bastão

Qualicorp muda estratégia
e vai formar seu presidente
Beth Koike
De São Paulo

A Q u a l i c o r p, maior corretora e
administradora de planos de saú-
de do país, terá uma semana de im-
portantes mudanças em sua dire-
toria. Ontem, a companhia anun-
ciou a saída de Heráclito de Brito
Gomes da presidência e deve
anunciar nos próximos dias um
novo diretor de operações, cargo
que acaba de ser criado. Há fortes
possibilidades de este executivo
ser o novo presidente da Qualicorp
daqui a um ano e meio.

“O novo COO [Chief Operating
Officer] pode ser o CEO. Vamos
prepará-lo em 12 ou 18 meses.
Quero alguém da casa, que conhe-
ça bem a empresa. Mas também
vou abrir a concorrência para os
diretores da Qualicorp”, disse o
fundador da companhia, José Seri-
pieri Filho, conhecido como Ju-
nior. Neste período de transição,
Junior ocupará a presidência da
empresa que criou em 1997.

O que chama atenção nesse
processo é que Júnior não cha-
mou executivos “medalhões” do
setor de saúde para comandar a
Qualicorp, como aconteceu nos
últimos cinco anos. Antes da cor-
retora, Heráclito foi presidente da
Bradesco Saúde, onde trabalhou
durante dez anos, e informou que
está deixando a empresa por mo-
tivos pessoais. Também estiveram
no comando da companhia Mau-
rício Ceschin, que hoje preside a
Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS), e João Alceu Amo-
roso Lima, ex-SulAmérica Saúde.

Os novos executivos chegam em
um momento bom para a Quali-
corp, que encerrou o segundo tri-
mestre com um lucro de R$ 13,6
milhões, revertendo um prejuízo
de R$ 49 milhões registrado no
mesmo período do ano anterior.

Apesar de ter investido forte-
mente em aquisições nos últi-
mos anos, a Qualicorp encerrou
o segundo trimestre com uma
margem Ebtida de 35,4% — per -

centual muito superior a outras
empresas do setor. Na Amil, a
margem foi de 8% e na Dasa, no
Fleury e na OdontoPrev esse per-
centual girou entre 22% e 23%.

“A Qualicorp tem margens me-
lhores do que OdontoPrev e em-
presas de diagnósticos, além de
não ter riscos. Operadoras de pla-
nos de saúde precisam lidar com
eventos inesperados, inflação
médica, envelhecimento da po-
pulação e maior cobertura de
procedimentos”, informa relató-
rio da corretora do Santander, as-
sinado pelos analistas Daniel
Gewehr e Bruno Giardino.

A escala é outro fator de atra-
tividade da companhia, que pro-
moveu mais de dez aquisições
nos últimos dois anos. “A Quali-
corp é dez vezes maior do que o
seu concorrente mais próximo.
Essa escala lhe dá poder de bar-
ganha junto as operadoras de
planos de saúde. A companhia
consegue oferecer descontos de
até 50% para planos individuais
e de até 20% para planos corpo-
rativos”, acrescenta o relatório
do Santander, que recentemente
passou a acompanhar os resulta-
dos da Qualicorp.

Problema no check-in faz
Gol atrasar 44% dos voos

LUIS USHIROBIRA/VALOR

Falha no sistema de documentação de voos e de check-in foi solucionado às 11hs

Av i a ç ã o
Alberto Komatsu
De São Paulo

A Gol Linhas Aéreas registrou
ontem índices acima de 40% de vo-
os com atraso superior a 30 minu-
tos. O motivo foi um problema nos
seus sistemas de check-in e de do-
cumentação de voos. Foi a segunda
vez, em uma semana, que passa-
geiros em todo o país sofreram por
causa desse tipo de ocorrência. No
dia 15 de outubro, foi a TAM que
registrou taxas altas de atrasos.

O problema na Gol foi verifica-
do às 9h40 e solucionado às 11 ho-
ras. Mesmo assim, como ela tem
uma malha de voos bem integra-
da, incluindo voos da controlada
We b j e t , a taxa de atrasos se esten-
deu e aumentou ao longo do dia.

Considerando-se o período da
meia-noite às 13 horas, segundo a
Infraero, o índice de voos atrasa-
dos da Gol estava em 25,6%, ou 98
voos de um total de 383 programa-
dos pela empresa naquele perío-
do. Da meia-noite às 19 horas, a ta-
xa subiu para 44,3%, com 5,7% de
voos cancelados, ou 32 do total.

“A companhia ressalta que o sis-
tema já está normalizado, porém
os atrasos serão regularizados de
forma gradativa até a madrugada”,
informou a empresa. “A Gol la-
menta pelo desconforto causado
aos clientes e reitera que não está
medindo esforços para atendê-los
da melhor forma possível”.

Os atrasos da Gol empurraram
para cima a média nacional, de
19,4% entre a meia-noite e às 19
horas de ontem. Eram 412 voos
atrasados de 2.125 programados
nos aeroportos da Infraero para
aquele período, com 4,8% de can-
celamentos, ou 103 voos do total.

Há exatamente uma semana, a
TAM enfrentou o segundo proble-
ma no sistema de check-in em oito
meses, com taxas de atraso acima
de 40%. Na ocasião, a Fundação
Procon-SP, o Ministério Público Fe-
deral e a Agência Nacional de Avia-
ção Civil (Anac) cobraram explica-
ções sobre o que havia acontecido.

Entre a meia noite e às 20 ho-
ras do dia 15 de outubro, a TAM
acumulava 228 voos atrasados,
de 640 programados, um índice
de 35,1%. A taxa de cancelamen-
tos era de 3,2%, ou 21 do total.

Fonte: Cisco. * Um zettabyte equivale a 1 trilhão de gigabytes.

Crescimento explosivo
Evolução do tráfego de dados na internet
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Com Altus,
Diebold
avança na
Tu r q u i a
Automação bancária
Moacir Drska
De São Paulo

A americana Diebold – forne -
cedora de equipamentos, softwa-
res e serviços de automação, tam-
bém com instalação no Brasil –
anunciou ontem a aquisição da
Altus, provedora de serviços com
sede na Turquia. Os termos da
transação não foram divulgados.

Criada em 2008, a Altus está se-
diada em Ankara e oferece uma
série de equipamentos, sistemas
e serviços voltados ao segmento
financeiro. A companhia conta
com 32 centros de serviços e está
presente em cerca de 80 cidades
da Turquia, com mais de 150 pro-
fissionais especializados em ser-
viços direcionados a caixas de au-
toatendimento bancário (ATMs).
Pelos termos do acordo, Bulent
Tellioglu, executivo-chefe da Al-
tus, passará a atuar como geren-
te-geral da Diebold na Turquia.

A aquisição integra a estratégia
agressiva de crescimento da Diebold
na Turquia e região, informou a
companhia americana em comuni-
cado. A empresa destacou um rela-
tório divulgado no início do ano pe-
la Retail Banking Research (RBR). O
estudo indica que a base instalada
de ATMs na Turquia cresceu 17% de
2010 para 2011, alcançando um vo-
lume de 4,7 mil unidades.

“A Diebold está demonstrando
seu interesse no mercado turco, ao
ampliar seu escopo de serviço no
mercado local”, disse Dave Wetzel,
vice-presidente e diretor da Diebold
para Europa, Oriente Médio e África.
“A Altus é a principal fornecedora de
serviços na Turquia e detém um
portfólio significativo de contratos
com o setor financeiro e o governo.

Pe s q u i s a Estudo global da Cisco indica forte aumento na adoção de serviços terceirizados

Processamento de dados na ‘n u v e m’
predominará no mercado em 2014
Cibelle Bouças
De São Paulo

A expansão acelerada da ado-
ção de dispositivos com acesso à
web e do consumo de vídeos e
serviços de voz por internet
(VoIP) vão contribuir para uma
reviravolta nos mercados de
software e computação em nu-
vem — modelo pelo qual os pro-
gramas ficam armazenados em
centros de dados em lugares re-
motos e são acessados pela inter-
net. O estudo Cisco Global Cloud
Index, divulgado hoje mundial-
mente pela Cisco Systems, revela
que, a partir de 2014, haverá
mais processamento de dados na
nuvem do que nos computado-
res dos usuários e empresas.

De acordo com o estudo, ante-
cipado pelo Va l o r , até o ano pas-
sado, 70% de todo o processa-
mento de dados no mundo era
feito nos computadores das em-
presas e de pessoas físicas. Des-
sas informações, 30% eram pro-
cessadas na internet, em centros
de dados de companhias tercei-
rizadas, como Amazon, Salesfor -
ce, Cisco e Alog, entre outras. O
estudo indica que, em dois anos,

51% dos dados serão processa-
dos na nuvem e o restante em
computadores privados. Em
2016, o mercado já terá se inver-
tido totalmente: 62% do tráfego
de dados se dará na nuvem e
38%, no ambiente tradicional.

Leonardo da Cunha Pinheiro,
diretor de serviços gerenciados e
cloud da Cisco Brasil, disse que o
grande motivador dessa tendência
é a expansão acelerada do consu-
mo de vídeos e serviços de voz por
internet. “Atualmente, o tráfego de
dados na nuvem é feito principal-
mente por consumidores, mas a

tendência é de uma adoção cres-
cente dos serviços na nuvem pelas
companhias”, disse Pinheiro.

O índice global de computação
em nuvem não contém dados es-
pecíficos sobre países. O diretor da
Cisco disse que, na América Latina,
as companhias já superaram a pri-
meira fase da computação em nu-
vem, que consiste na educação do
público sobre essa tecnologia.
“Nos próximos cinco anos haverá
um crescimento acelerado em di-
versos segmentos de empresas.”

De acordo com o executivo, o
principal desafio para as compa-

nhias que pretendem adotar
softwares na nuvem em vez de ins-
talar programas em seus computa-
dores ou servidores será adquirir
aplicações desenhadas para o uso
via internet. “Atualmente, as gran-
des companhias de software inves-
tem fortemente na conversão de
programas para o acesso na nu-
vem. A partir dessa conversão, ha-
verá um crescimento forte e rápi-
d o”, afirmou Pinheiro.

O estudo indica um cresci-
mento vertiginoso do tráfego de
dados no mundo: de quatro ve-
zes entre 2011 e 2016 — ou 31%

ao ano —, passando de 1,8 zetta-
byte para 6,6 zettabytes por ano.
Para se ter uma ideia, um zetta-
byte equivale a 1 trilhão de giga-
bytes. De acordo com cálculo
feito pela Cisco, 6,6 zettabytes
correspondem a 92 trilhões de
horas de músicas ouvidas na in-
ternet. É como se toda a popula-
ção do mundo ouvisse música
continuamente na web durante
um ano e meio.

Já o volume de dados processa-
dos na nuvem vai crescer mais:
5,3 vezes até 2016, ou 44% ao ano.
Dessa forma, segundo a pesquisa,
o tráfego de dados na nuvem vai
passar de 683 exabytes (ou 683
bilhões de gigabytes) em 2011
para 4,3 zettabytes em 2016.

Na América Latina, o volume to-
tal de dados processados vai au-
mentar 66% ao ano até 2016, aci-
ma da média global. E o tráfego na
nuvem apresentará um crescimen-
to médio de 60% ao ano nesse pe-
ríodo, também acima da média
dos demais países. De acordo com
a pesquisa, o desempenho na
América Latina só não será maior
que na África. Nesse continente, o
tráfego de dados crescerá, em mé-
dia 79% ao ano.

Yahoo lucra US$ 3,16 bilhões no terceiro trimestre
Re s u l t a d o s
Bruna Cortez e Renato Rostás
De São Paulo

O lucro líquido do Ya h o o su -
biu no terceiro trimestre, de
US$ 293,3 milhões um ano antes

para US$ 3,16 bilhões em 2012,
apesar da queda do faturamen-
to. A receita líquida recuou 1,2%
na mesma comparação, para
US$ 1,2 bilhão.

O ganho na última linha do
balanço foi alcançado por conta
de uma entrada líquida de

US$ 2,8 bilhões devido à venda
da fatia detida na companhia
chinesa Alibaba. Em setembro,
cerca de metade da participação
total de 20% que o Yahoo tinha
na Alibaba foi vendida para a
própria empresa chinesa.

Os custos operacionais do

Yahoo também aumentaram no
terceiro trimestre, somando
US$ 1,05 bilhão. No mesmo pe-
ríodo do ano passado, eles ha-
viam somado US$ 1,04 bilhão.

As despesas relacionadas à re-
estruturação da companhia,
equivalentes a US$ 24,7 milhões,

acabaram não fazendo a dife-
rença. As despesas ficaram pró-
ximas da estabilidade em 12
meses, chegando a US$ 654,6
milhões. Itens como gastos ge-
rais e administrativos e com
amortização, porém, tiveram
queda no terceiro trimestre.

Fonte: Empresa

Perfil
Dados da Qualicorp

Fundação:
1997, por José Seripieri Filho 

Atividade: corretora e 
administradora de planos de saúde 

Acionistas: José Seripieri Filho 
(26%), Carlyle (23%), diretoria (1%), 
mercado (50%)

Número de clientes: 4 milhões

Entidades de classe parceiras: 400

Operadoras de planos
de saúde parceiras: 22 

Receita líquida em 2011:
R$ 676 milhões 

Lucro operacional em 2011:
R$ 11,3 milhões

Prejuízo líquido em 2011:
R$ 33,7 milhões

ANS aprova compra da Amil pela UnitedHealth
Beth Koike e Lucas Marchesini
De São Paulo e de Brasília

A Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) aprovou on-
tem a compra da Amil pela ame-
ricana UnitedHealth G r o u p.

A aprovação marca a entrada
do maior grupo internacional
de planos de saúde no Brasil.
Até então, o mercado nacional
era controlado por grupos
nacionais.

“Em relação à participação do
capital estrangeiro nesta opera-
ção é importante destacar que is-
so já ocorre no Brasil desde 1997.
Faz parte, inclusive, do cotidiano
das empresas cujo capital, direta-
mente ou por meio de controla-
doras, seja objeto de negociação
em bolsa de valores, na qual é li-
vre o acesso aos investidores es-
trangeiros”, informou a ANS, por
meio de nota. Alguns especialis-
tas do setor de saúde chegaram a

questionar a negociação porque
é proibida a participação de capi-
tal estrangeiro em hospitais e a
Amil é dona de 22 hospitais.

A agência reguladora destacou
ainda que “a Procuradoria Federal
junto à ANS também não identifi-
cou impedimento jurídico à par-
ticipação do capital estrangeiro
em operadoras de planos de saú-
de, mesmo que tenham rede pró-
pria, conforme consta em mani-
festação do ano de 2008”.

A UnitedHealth adquiriu 90%
da Amil em uma transação de
quase R$ 10 bilhões. Deste total,
R$ 6,5 bilhões foram para os
controladores, Edson Bueno e
sua ex-mulher Dulce Pugliesi.

A ANS informou ainda,
em sua nota, que “não há qual-
quer alteração para os beneficiá-
rios das operadoras que perten-
cem à Amil Participações, assim
como para os prestadores de
serviços”.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 23 out. 2012, Empresas, p. B4.




