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Empre s a s

Investimento da Net
A Net planeja encerrar o ano com
um investimento de R$ 3,5 bi-
lhões, montante 30% superior ao
investido no ano passado. Os re-
cursos serão aplicados principal-
mente em infraestrutura e na ex-
pansão da oferta dos serviços em
novas cidades. Neste mês, a com-
panhia começa a oferecer planos
de TV por assinatura em 11 loca-
lidades. A companhia encerrou
2012 com atuação em 93 cidades,
acrescentando 44 municípios na
primeira metade de 2013. On-
tem, a Net anunciou uma parce-
ria com a Claro para oferecer um
pacote que integra telefonia fixa,
móvel, banda larga e TV por assi-
natura. O movimento faz parte
da estratégia da América Móvel
de integrar os negócios da Net,
Claro e Embratel, que são contro-
ladas pelo grupo mexicano.

Magazine Luiza
O lucro da varejista de eletroele-
trônicos e móveis Magazine Lui-
za cresceu 149%, para R$ 54,6
milhões, no segundo trimestre
em relação a igual período do
ano passado. A receita avançou
11,6%, para R$ 1,84 bilhão, no
mesmo período. As vendas nas
lojas abertas há mais de um ano
aumentaram 11,2%, segundo in-
formou a companhia na noite
de ontem.

Grendene em Sobral
O diretor de relações com inves-
tidores da Grendene, Francisco
Schmitt, disse ontem que a nova
fábrica que será inaugurada em
Sobral (CE) “entre o fim de se-
tembro e o início de outubro” vai
ampliar em 20% a capacidade de
produção de calçados da compa-
nhia, para 240 milhões de pares
por ano. Em 2012 a empresa ven-
deu 185 milhões de pares, disse o
executivo, em encontro com
analistas. A nova unidade será a
13ª fábrica da Grendene no país.

Lucro da Comgás cresce
A Comgás encerrou o segundo tri-
mestre com lucro líquido de
R$ 167,85 milhões, elevação de
345% sobre igual período do ano
passado. A receita líquida no pe-
ríodo ficou em R$ 1,605 bilhão, al-
ta de 25,59% sobre o segundo tri-
mestre de 2012. No mesmo perío-
do, o Ebitda (lucro antes de juros,
impostos, depreciação e amortiza-
ção) encerrou em R$ 379,6 mi-
lhões, alta de 123% sobre o mesmo
período do ano anterior.
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Tamanho maior
Dados sobre o peso dos brasileiros e as vendas de roupas GG

População geral acima do peso

População geral com obesidade

Homens com excesso de peso

Mulheres com excesso de peso

Homens obesos

Mulheres obesas

2006Brasileiros na balança (%) 2011

Excesso de peso:

Índice de Massa Corporal (IMC) – 
razão entre o peso e o quadrado da 
altura – maior ou igual a 25 kg/m2

Obesidade:

Índice de Massa Corporal (IMC) – 
razão entre o peso e o quadrado da 
altura – maior ou igual a 30 kg/m2
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Brasileiro engorda
e redes investem
no tamanho “GG”
Moda
Marina Falcão
De São Paulo

A cintura do brasileiro não é
mais a mesma. Reflexo direto do
aumento da renda, o ganho de pe-
so da população nos últimos anos
abriu espaço para o crescimento
de um nicho no mercado de moda:
o de tamanhos grandes.

O mercado de roupas GG ou
“plus size” movimentou R$ 5,5
bilhões em 2012 a preços de va-
rejo, segundo o Instituto de Estu-
dos e Marketing Industrial (Ie-
mi). O montante equivale a ape-
nas 3,4% das vendas do varejo de
vestuário no ano passado, mas a
fatia já suficiente para atrair
atenção das grandes redes.

A Marisa entrou no mercado
GG no ano passado, quando
anunciou uma série de iniciati-
vas para ampliar as suas vendas
por metro quadrado.

Em 2010, a R e n n e r, segunda
maior varejista de vestuário do
país, já havia começado a atuar no
segmento, com vendas restritas
apenas às lojas físicas. Mais recen-
temente, os produtos GG da Ren-
ner também ficaram disponíveis
na loja virtual da varejista.

O segmento “plus size” englo -
ba peças que vão do tamanho 44
ao 56 — às vezes, até o 60. Segun-
do o vice-presidente comercial
da C&A no Brasil, Paulo Correa,
as lojas da rede, a maior varejista
de moda no país, já estão sendo

constantemente abastecidas pe-
las peças GG. “O desempenho e
avaliação do público tem sido
muito significativo”, diz Correa.

A C&A começou a operar nesse
segmento em 2011, com a cole-
ção “Special For You”, que tem
modelagem especialmente pen-
sada para tamanhos maiores.

Roberto Vaz, dono da marca
Mulherão e um dos organizado-
res da Fashion Weekend Plus Si-
ze, estima que o mercado GG te-
nha movimentado apenas R$ 1
bilhão cinco anos atrás. De lá pra
cá, o brasileiro ganhou alguns
quilinhos e deu um impulso ex-
tra a esse segmento da moda.

Segundo o Ministério da Saúde,
a população acima do peso no país
aumentou 13,6%, para 48,5%, entre
2006 a 2011. Entre as mulheres,
parcela que se beneficiou da maior
inserção no mercado de trabalho,
a alta ocorreu em velocidade supe-
rior do que entre os homens.

O público feminino acima do
peso aumentou 16% no período,
para 44,7% da população, enquan-
to a fatia masculina com esse perfil
cresceu 11,4%, para 52,6%.

Ao entrar no mercado formal de
trabalho, a mulher passa a comer
mais fora de casa, diz Marcelo Pra-
do, diretor do Iemi. O novo hábito
se refletiu na balança. “Além disso,
o serviço fora do lar, em geral, é
mais sedentário que a do trabalho
d o m é s t i c o”, afirma Prado.

Vaz concorda que o “engorda -
m e n t o” da população ajudou a
expandir o nicho GG. Mas ele ob-

serva que uma mudança com-
portamental pode ser ainda mais
relevante para o desempenho do
setor. É que, impulsionada pela
mídia, a auto-estima de quem es-
tá acima do peso aumentou. “An -
tes, a gordinha ficava escondida.
Agora ela vai às compras e quer
produtos cada vez mais sofistica-
dos”, afirma o empresário.

Segundo Vaz, o mercado GG
ainda está muito concentrado no
eixo Rio/ São Paulo, que juntos re-
presentam 80% das vendas, e, por-
tanto, ainda há um imenso poten-
cial para crescer.

Para Prado, do Iemi, o segmen-
to “plus size” deverá avançar aci-
ma do varejo de roupas em geral,
no médio prazo. “É um mercado
que ainda está muito aberto para
entrada de novas marcas”, diz.

Tivah Hertz, dona da marca
Marri Gattô, diz que por muito
tempo a moda plus size se restrin-
giu a malharia. Para a empresária,
existe uma carência de modelistas
especializadas em tamanhos gran-
des. “A roupa GG não é uma roupa
fácil. Se você colocar um botão pe-
queno, ele fica perdido na roupa.

As peças ficam mais caras da quan-
tidade de tecido ao tipo de avia-
mento que é necessário”, explica
Tivah, que aposta no uso de tecidos
mais finos nas suas peças.
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População acima do peso no país aumentou 13,6%, para 48,5%, entre 2006 a 2011, segundo o Ministério da Saúde

Saúde Operadora mantém conversas avançadas com o Grupo Carlos Chagas, de Guarulhos

Sob comando da UnitedHealth,
Amil negocia compra de hospitais
Beth Koike
De São Paulo

A Amil, operadora de planos
de saúde comprada pela ameri-
cana UnitedHealth em outubro
do ano passado, está negociando
a compra de hospitais e já tem so-
bre a mesa várias propostas. A
negociação mais avançada, já em
processo de diligência, ocorre
com o Grupo Carlos Chagas,
maior empresa de saúde de Gua-
rulhos, em São Paulo, segundo o
Va l o r apurou.

O Carlos Chagas tem como
atrativo uma rede própria com
um hospital, seis centros clínicos
de diferentes especialidades mé-
dicas e três unidades de atendi-
mento, localizados em Guaru-
lhos e em Arujá. Além disso, o
grupo conta com uma operadora
de convênio médico com 180 mil
usuários, um plano dental com
54,5 mil clientes e uma empresa
de saúde ocupacional.

A joia da coroa é o Hospital
Carlos Chagas que conta com
uma moderna infraestrutura
com centro cirúrgico, materni-
dade, hemodiálise, laboratório
de medicina diagnóstica e clínica
oftalmológica. No ano passado, o
hospital registrou uma receita lí-
quida de R$ 127,1 milhões, um
aumento de 10% sobre 2011. Já o
lucro líquido somou R$ 1,9 mi-
lhão, um crescimento de 59%.
Chama atenção esse percentual
de expansão, uma vez que boa
parte do setor hospitalar regis-
trou crescimento tímido.

A investida da Amil em hospi-
tais no Brasil vai na contramão da
estratégia da UnitedHealth nos Es-
tados Unidos e outros 17 países em

Hoje, a Amil é dona de 22 hos-
pitais, 50 clínicas médicas e está
construindo outros dois grandes
empreendimentos hospitalares,
no Rio e em São Paulo, que estão
demandando recursos de R$ 550
milhões. Em novembro, a Amil
adquiriu sete hospitais em Portu-
gal, por € 85,6 milhões, que per-
tenciam ao grupo financeiro Cai -
xa Geral de Depósitos.

A Amil, apurou o Va l o r , tem
maior interesse em hospitais de
médio porte, com cerca de 150
leitos, e que tenham plano de
saúde em praças em que a opera-
dora ainda tem pequena presen-
ça e com isso pode expandir sua
atuação. O grupo Carlos Chagas
enquadra-se nesse perfil.

O convênio médico do Carlos
Chagas, operado pela Seisa, tem fa-
turamento baixo e sua carteira
vem encolhendo. Em 2011, a Seisa
contava com 198,6 mil clientes.
Um ano depois, diminuiu para
184,7 mil e em março deste ano a
carteira da operadora contava com
180 mil usuários. No ano passado,
a Seisa teve receita foi de R$ 188,7
mil e prejuízo de R$ 5,6 mil.

Apesar do resultado ruim, o
plano de saúde Seisa serve tam-
bém como uma garantia de que a
Amil, controlada por um grupo
americano, estaria respeitando a
legislação brasileira. A lei impe-
de que investidores estrangeiros
comprem hospitais, mas não
proíbe a compra de operadoras
de planos de saúde com negócios
hospitalares.

Procurada pela reportagem, a
Amil informou que não comenta
rumores de mercado. O Grupo
Carlos Chagas declarou que des-
conhece a informação.

que atua. Lá fora, a operadora ame-
ricana não tem hospitais. Segundo
fontes do setor, o que tem motiva-
do a UnitedHealth a continuar in-
vestindo em uma rede própria no
Brasil, como já fazia a operadora
fundada por Edson Bueno, é o cus-
to das internações, que tem subido
pois falta leitos no país.

“Adquirir hospitais é uma for-
ma que a UnitedHealth enxer-
gou para regular o mercado de
leitos. Como há uma carência de
leitos, os custos com internação

estão elevados”, diz uma fonte
do setor. No Brasil, a oferta é de
2,3 leitos para cada mil habitan-
tes, quantidade inferior à reco-
mendada pela Organização
Mundial da Saúde (OMS) que é
de três a cinco leitos.

Segundo um executivo da área
hospitalar, outro fator que pode
estar motivando esse interesse da
Amil é a retomada das conversas
em torno do projeto que libera
capital estrangeiro em hospitais.

As despesas com internação

representam metade do custo
médico-hospitalar de uma ope-
radora de plano de saúde. O valor
médio que um plano de saúde
paga por uma internação é de
cerca de R$ 5 mil, segundo a
Agência Nacional de Saúde Su-
plementar (ANS). Entre as maio-
res operadoras de planos de saú-
de, o custo com internação au-
mentou 223% nos últimos cinco
anos, principalmente por conta
do uso de novas tecnologias e
medicamentos modernos.
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Amil, maior operadora de planos de saúde do país, é controlada pela americana UnitedHealth: leito próprio reduz custo
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