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Multiplus capta mais clientes no 2º trimestre
Fidelidade
João José Oliveira e Natalia Viri
De São Paulo

O aumento de receita puxado
pelo crescimento de 11,6% no
número de participantes e de
13,3% no volume de pontos res-
gatados determinou o avanço de
32,3% no lucro líquido da Multi -
plus no segundo trimestre deste
ano na comparação com o mes-
mo período do ano passado.

A empresa líder do segmento
de programas de fidelização teve

lucro líquido de R$ 57,2 milhões
entre abril e junho. A receita lí-
quida subiu 24,7%, a R$ 398,6 mi-
lhões. Os números superaram a
média definida pelas projeções
feitas por três instituições finan-
ceiras — Itaú BBA, Santander e
Deutsche Bank —, de R$ 56,7 mi-
lhões e R$ 393,7 milhões para lu-
cro líquido e receita líquida, res-
pectivamente.

“Apesar do pouco tempo de
avaliação, podemos dizer que os
participantes reagiram positiva-
mente ao início das novas re-
gras”, disse ontem ao Va l o r o di-

retor presidente da Multiplus,
Eduardo Gouveia, referindo-se às
alterações nos prazos de resgate
dos pontos acumulados que co-
meçaram a valer em junho. “O
prazo médio de resgate para pas-
sagens domésticas subiu de 60
para cem dias, enquanto no do-
méstico o prazo subiu de 28 para
40 dias”, disse Gouveia.

O executivo enfatizou ainda a
participação dos resgates de pro-
dutos não aéreos, que quase do-
brou no segundo trimestre deste
ano, em relação a igual período de
2012, atingindo 7% do total. A

Multiplus ampliou em 115% o nú-
mero de parcerias, para 446.

“Nosso resultado teve como
principal vetor o crescimento das
receitas, porque do lado da des-
pesa houve até um esforço de
marketing maior para estimular
o maior engajamento dos parti-
cipantes, o que está ocorrendo”,
disse o presidente da Multiplus.

A empresa teve aumento de
21,2% nos custos dos serviços e
resgates de pontos na mesma ba-
se de comparação, atingindo
despesas de R$ 286,6 milhões.

Segundo Gouveia, a margem

líquida de 14,4% no segundo tri-
mestre tende a subir ao longo do
ano influenciada pelo câmbio,
na medida em que os participan-
tes resgatarem os pontos acumu-
lados no primeiro semestre.

Este é o último balanço da
Multiplus sob gestão do atual di-
retor presidente, Eduardo Gou-
veia, que anteontem anunciou a
decisão de deixar a companhia
no próximo dia 30 de agosto.

As ações da Multiplus recua-
ram ontem 3,05%, a R$ 24,14. Na
quarta-feira a queda havia sido
mais expressiva, de 10,7%.

Maior rede
do país
tem queda
no lucro
Fa r m á c i a s
Adriana Mattos
De São Paulo

Maior rede de farmácias do país,
a RaiaDrogasil fechou o segundo
trimestre com queda de 18,4% no
lucro líquido, caindo de R$ 49,3
milhões de abril e junho de 2012
para R$ 40,3 milhões no mesmo
intervalo deste ano, segundo rela-
tório de resultados divulgado na
noite de ontem. No primeiro se-
mestre, a queda foi de 20,6%, para
R$ 54,5 milhões. A receita líquida
alcançou R$ 1,53 bilhão, elevação
de 16,3% em relação ao segundo
trimestre do ano passado.

Os números mostram que a em-
presa conseguiu apresentar alta no
lucro bruto de 9,3%, mas ao se des-
contar desse valor as despesas ope-
racionais, que cresceram 13,1% pa-
ra R$ 327,7 milhões, e depois as
amortizações e depreciação (que
subiram 28,7%) o lucro operacio-
nal antes do resultados financeiro
cai 16,1%, para R$ 56,3 milhões.

Manifestações populares, com o
fechamento de shoppings e lojas,
criando um ambiente desfavorá-
vel ao consumo, afetaram o de-
sempenho da rede, segundo o ma-
terial de resultados, assim como a
decisão de uma mudança na estra-
tégia de compras da empresa. Essa
mudança levou a empresa a incor-
porar parte significativa dos des-
contos de compras aos preços de
compra de nota fiscal, causando
uma perda de 0,4 ponto percen-
tual da margem bruta, que teve re-
dução total de 1,1 ponto, passando
de 28,1% de abril a junho de 2012
para 27% no intervalo deste ano.

A empresa fechou 14 lojas no
primeiro semestres de um total de
20 a 25 fechamentos previstos no
ano, “como parte de um programa
de otimização do portfólio”. Cinco
lojas que foram fechadas devem
transformar-se na nova bandeira
da rede, a Farmasil.

Na Índia, cirurgia
pela metade do preço
Hospitais
Ketaki Gokhale
Bloomberg Businessweek

Devi Shetty mantém fotos de
Madre Teresa e de Mahatma
Gandhi em sua mesa e é obcecado
por tornar a cirurgia cardíaca fi-
nanceiramente acessível a milhões
de indianos. Mas esses dois fatos
não têm ligação entre si. Shetty é
um cirurgião cardíaco que virou
empresário e fundou uma rede de
21 centros médicos operante em
toda a Índia. Reduziu os custos
comprando roupas cirúrgicas
mais baratas, desprezando ar-con-
dicionado e adotando medidas de
aumento de eficiência. Isso ajudou
a reduzir o preço da cirurgia de
ponte de safena para 95 mil rúpias
(US$ 1.555) — metade de seu custo
de 20 anos atrás. Quer diminuí-lo
para US$ 800 dentro de dez anos. O
mesmo procedimento custa US$
106.385 na Cleveland Clinic, de
Ohio, segundo dados dos Centers
for Medicare & Medicaid Services,
do Departamento de Saúde dos
EUA, que administram, respectiva-
mente, a assistência médica fede-
ral para pessoas de mais de 65 anos
e para pessoas de baixa renda.

“Isso mostra que os custos po-
dem ser significativamente con-

tidos”, disse Srinath Reddy, presi-
dente da Federação Mundial do
Coração, sediada em Genebra. “É
possível prestar assistência car-
díaca de qualidade muito alta a
um custo relativamente baixo.”

Especialistas da área médica co-
mo Reddy acompanham a emprei-
tada de perto, para ver se a severa
contenção de custos de Shetty po-
de servir como modelo para tornar
operações cardíacas mais lucrati-
vas e mais acessíveis a pacientes da
Índia e de outros países emergen-
tes. “O preço atual de tudo o que se
vê na área de assistência médica é
predominantemente oportunista
e resultante da ineficiência”, diz
Shetty, que abriu o hospital que é o
carro-chefe da empresa, o Naraya-
na Hrudayalaya Health City, em
Bangalore em 2001.

Controlar custos é fundamental
na Índia, onde mais de dois terços
da população vive com menos que
US$ 2 ao dia e 86% da assistência
médica é paga por pessoas físicas.
Os gastos per capita com saúde são
de menos de US$ 60 ao ano. Um es-
tudo da Fundação de Saúde Públi-
ca da Índia e da London School of
Hygiene & Tropical Medicine de-
tectou que, na Índia, doenças não
transmissíveis como cardiopatias
são hoje mais comuns entre os po-
bres do que entre os ricos.

Um em cada quatro indianos
morrem de enfarte, mas o país faz
apenas de 100 mil a 120 mil cirur-
gias cardíacas ao ano, bem menos
que 2 milhões de procedimentos
estimados por Shetty como neces-
sários. “A urbanização acelerada
na Índia mudou os padrões ali-
mentares e do estilo de vida”, diz
Usha Shrivastava, diretora de saú-
de pública da Fundação Nacional
de Diabetes, Obesidade e Coleste-
rol. “Isso está causando esse salto
das doenças cardiovasculares.”

Shetty pretende reforçar com 30
mil leitos, nos próximos dez anos,
o número de 6 mil leitos ofereci-
dos atualmente por seus hospitais,

e identificou 100 cidades indianas
com populações de 500 mil a 1 mi-
lhão de habitantes que não têm
hospital do coração.

Toda essa expansão depende
de seu sucesso em manter os cus-
tos baixos. Um hospital pré-fa-
bricado de um só andar, na cida-
de de Mysore, custou US$ 6 mi-
lhões à empresa de Shetty e levou
apenas seis meses para ser cons-
truído, diz ele. Para reduzir os
custos com energia, apenas as sa-
las de operação e as unidades de
terapia intensiva do hospital têm
ar-condicionado. Shetty também
economiza eliminando exames
pré-operatórios desnecessários.

A coleta de urina para exames,
antigamente rotineira antes da
cirurgia, foi eliminada quando
só um número pequeno de casos
detectou presença de bactérias
nocivas. E a rede usa softwares da
internet para gerir a logística, em
vez de licenciar ou montar siste-
mas caros para cada hospital.

Quando Shetty não conseguiu
convencer uma fabricante euro-
peia a baixar o preço dos aven-
tais e panos cirúrgicos descartá-
veis para um nível acessível, per-
suadiu um grupo de empresá-
rios de Bangalore a fabricá-los —
a preço 60% inferior.( Tr a d u ç ã o
de Rachel Warszawski)
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Rodrigo Galindo, presidente da Kroton, vê oportunidade de crescimento no programa do governo que concederá bolsas de estudo a alunos do ensino técnico

Beth Koike
De São Paulo

A Kroton está investindo em
um novo nicho de negócio: o de
cursos técnicos. A motivação do
grupo educacional é o Programa
Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego (Pronatec
(Pronatec), que tornou-se uma
das bandeiras para releição da
presidente Dilma.

“O potencial de crescimento
do Pronatec é excepcional. A
gente vê incentivos do governo e
a taxa de penetração no Brasil
dos cursos técnicos é de apenas
19%. Nos países da OCDE [orga-
nização formada por 34 países],
é de 27%”, afirmou ontem Rodri-
go Galindo, presidente da Kro-
ton. “Estamos entrando forte-
mente em um jogo que a gente
sabe jogar, que é educação, e
mantendo relacionamento com
o governo. É esse tipo de oportu-
nidade que queremos explorar
com propriedade”, acrescentou
o executivo, durante teleconfe-
rência para analistas.

A companhia enxerga o Prona-
tec como uma oportunidade de
crescimento porque o governo
concederá bolsas de estudo para
os alunos que se matricularem em
instituições de ensino privadas.
Com o aporte governamental para
subsidiar as mensalidades, o gru-
po de ensino tem uma receita “se -
g u r a” — semelhante ao que ocorre
com o Fies, financiamento do go-
verno federal que contribuiu forte-
mente para a expansão da Kroton.

O grupo educacional criou há
dois meses uma área específica
para os cursos técnicos e já está
com inscrições abertas em várias
de suas unidades até meados
deste mês. “Nos próximos tri-
mestres, vamos divulgar mais in-

formações sobre a procura des-
ses cursos”, disse Galindo.

Há cerca de 10 dias, a presidente
Dilma informou que o Pronatec já
alcançou a marca de 4 milhões de
matrículas. Os cursos técnicos do
programa podem ser feitos em ins-
tituições de ensino públicas e pri-
vadas, Senai, Senac, Senar e Senat.
No caso das escolas particulares, o
governo está incentivando o pro-
grama com a concessão de bolsa
de estudo. Para as faculdades pri-
vadas é vantajoso porque o repasse
da mensalidade é garantido.

Na Kroton, o Fies, que oferece se-
gurança parecida, representou
30% da receita líquida no segundo
trimestre. Galindo considera que
um percentual de até 50% é ade-
quado porque não deixa a compa-
nhia tão dependente do governo.

O grupo de ensino, que anun-
ciou uma fusão com a Anhanguera
em abril e aguarda aprovação do
Cade para o negócio, divulgou on-
tem resultados expressivos do se-
gundo trimestre. O desempenho
fez a companhia revisar novamen-
te para cima as projeções de cresci-
mento para este ano.

O destaque de abril a junho foi
a geração de caixa, após investi-
mentos e projetos especiais, que
somou R$ 207,6 milhões — um
salto de 263%. “Esse aumento na
geração de caixa deve-se, princi-
palmente, à regularização de
matrículas do Fies que ficaram
represadas no primeiro trimes-
tre e à redução das despesas ope-
racionais”, disse o executivo.

O lucro líquido da companhia
avançou 206,8%, para R$ 99,5 mi-
lhões no segundo trimestre. A re-
ceita líquida bateu em R$ 481,5
milhões, o que representa uma
expansão de 53%, em relação a
igual período do ano passado.

Nas novas projeções de resulta-

dos, o grupo prevê encerrar o ano
com um lucro líquido de R$ 460
milhões, o que corresponde a um
aumento de 11,4% sobre a proje-
ção anterior. A nova estimativa pa-
ra a receita líquida é R$ 1,9 bilhão,
ou seja, 2,3% superior.

A empresa também apresentou
nova estimativa de Ebitda (sigla
em inglês para lucro antes de ju-
ros, impostos, depreciação e amor-
tização) ajustado, que agora passa
a ser R$ 600 milhões, 9,1% acima da
projeção divulgada anteriormen-
te. A expectativa para a margem
Ebtida também subiu para 31,6%
— dois pontos percentuais acima.
Dessa forma, a companhia conse-
guiu antecipar em dois anos a me-
ta para esse indicador e, segundo
Galindo, há possibilidade de au-
mentá-lo ainda mais.

Estácio também diversifica negócio
De São Paulo

A E s t á c i o, grupo educacional
carioca, também está diversifi-
cando seu negócio. A companhia
está partindo para investimentos
em educação continuada.

“Estamos reduzindo nossa ex-
posição ao ensino superior, que é
regulado pelo governo”, disse
Rogério Melzi, presidente da Es-
tácio. A companhia está focando
esforços em pós-graduação, cur-
sos livres e soluções corporativas,
com cursos formatados sob me-
dida. “Esperamos que essas três
áreas tenham uma participação
relevante dentro de cinco a sete
anos”, afirmou o executivo.

A Estácio apresentou resultados
expressivos no balanço do segun-
do trimestre, assim como a rival
Kroton, que divulgou resultados
ontem. O desempenho ficou aci-
ma do projetado pelos analistas.

O lucro líquido triplicou e atin-
giu R$ 46,7 milhões. Essa alta é ex-
plicada por três fatores. O primei-
ro foi o crescimento de 30% na re-
ceita líquida, devido ao aumento
de 20% na base de alunos e ao rea-
juste das mensalidades. O tíquete
médio dos cursos presenciais
cresceu 9,7%, enquanto o do ensi-
no a distância subiu 6%.

Outro ponto que impactou
positivamente o balanço do gru-
po educacional foi a melhora de

R$ 7,4 milhões no resultado fi-
nanceiro, em decorrência do
acréscimo de R$ 8,3 milhões no
rendimento de aplicações finan-
ceiras. Isso porque a companhia
está com mais recursos em caixa,
resultado da oferta de ações rea-
lizada no começo do ano.

O terceiro fator foi o ganho de
eficiência no que se refere a cus-
tos e despesas. Os custos dos ser-
viços prestados passaram a re-
presentar 58,3% sobre a receita lí-
quida, ganho de 4,6 pontos per-
centuais. Já as despesas comer-
ciais tiveram um ganho de 1,6
ponto percentual e fecharam o
segundo trimestre representan-
do 12,6% da receita líquida. (BK)

Educação Grupo de ensino revisou para cima, novamente, suas projeções de resultados para este ano

Kroton entra na área de cursos técnicos

B LO O M B E RG

Com 21 centros médicos, Shetty economiza na roupa cirúrgica e no ar condicionado: ponte de safena sai por US$ 1,5 mil
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 9, 10 e 11 ago. 2013, Empresas, p. B3.




