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Empresas | Serviços

Fonte: OSI. * Operação na Espanha foi vendida para o grupo inglês Bupa

Salud
Dados da holding Organización Sanitas Internacional (OSI)

Fundação: na Espanha*, em 1954

Sede atual: Colômbia

Faturamento em 2012: US$ 2 bilhões

Número de clientes: 1,8 milhão

Negócios: planos de saúde e dental, hospitais, clínicas, laboratórios, óticas e farmácias

Países de atuação: Colômbia, Venezuela, Peru e Brasil 

Brasil

Clientes: 79,3 mil

Plano de saúde: Universal 
(com uma participação de 
45% adquirida em 2011)

Peru

Clientes: 153,5 mil

Plano de saúde:

La Positiva Sanitas

Colômbia

Clientes: 1,4 milhão

Planos de saúde e dental:
Colsanitas, Medisanitas 
e E.P.S. Sanitas

Hospitais: 5

Clínicas: 41

Laboratórios: 44

Clínicas odontológicas: 16

Óticas: 29

Centros Oftamológicos: 5

Farmácias: 126

Venezuela

Clientes: 172,6 mil

Planos de saúde e dental: 
Sanitas Venezuela e Plan 
Sanitas

Hospital: 1

Clínicas: 2

Clínicas odontológicas: 2

Óticas: 2

Centro Oftamológico: 1

Farmácia: 1

Site Restorando recebe aporte de R$ 30 milhões
Re st a u ra n t e
Luciana Marinelli
De São Paulo

O site de reservas de restau-
rantes Restorando, lançado em
2011, acaba de receber seu ter-
ceiro e maior aporte — R$ 30 mi-
lhões — de um grupo liderado
pelo fundo americano de inves-
timentos em empresas novatas
Flybridge Capital Partners.

Os sócios fundadores Frank
Martin e Franco Silvetti perma-
necem no controle da opera-
ção, mas o Flybridge terá uma
fatia relevante do negócio (não
divulgada), e Jon Karlen, sócio-
geral do fundo, fará parte do
conselho de administração.

Também participam do inves-

timento os fundos Endeavor Ca-
talyst, Emergence Capital Part-
ners, Kaszek Ventures, Atomico e
Storm Ventures. Os quatro últi-
mos já eram sócios-investidores
do Restorando — ao todo, aplica-
ram US$ 3,7 milhões desde 2011.

Karlen, do Flybridge, afirma
que o Brasil se mantém atraente,
apesar da desaceleração econô-
mica. “O uso da internet e de
smartphones cresce muito rapi-
damente no país, apesar da ex-
pansão menor do PIB, e esses são
dois fatores-chave para os negó-
cios em que investimos”, diz. O
Flybridge também é acionista
dos sites Open English (ensino
de inglês), Madeira Madeira
(venda de material de constru-
ção e decoração), Infracommer-
ce (de serviços para lojas vir-

tuais) e Pitzi, de assistência téc-
nica para aparelhos celulares.

Segundo Franco Silvetti, dire-
tor de operações do Restorando,
os novos recursos serão usados
principalmente para reforçar a
operação brasileira, com sede
em São Paulo. Hoje, o site per-
mite reservas em estabeleci-
mentos da capital paulista, do
Rio, de Belo Horizonte, Brasília,
Curitiba e Porto Alegre. Um es-
critório na Argentina comanda
as atividades na América Latina.
Além do mercado argentino, a
empresa está no Chile e na Co-
lômbia e em 2014 pretende
chegar a Peru e Venezuela.

No total, o site tem 2 mil res-
taurantes cadastrados e fez, des-
de 2011, 2 milhões de reservas.
O cliente não paga para acessá-

Líder vê mais demanda em gestão
de frotas e serviços de manutenção
Av i a ç ã o
João José Oliveira
De São Paulo

A Líder Aviação quer deixar de
vez no passado a marca iniciada
em 1958, quando o comandante
José Afonso Assumpção criou a
Líder Táxi Aéreo. O plano de
Eduardo Vaz, executivo que co-
manda uma empresa prestes a
ultrapassar a marca de R$ 1 bi-
lhão em receita é transformar de
coadjuvante a protagonista a
área de serviços da companhia.

Vaz está seguro que as unida-
des de negócios da Líder que vão
registrar as maiores taxas de ex-
pansão a partir deste ano são as
de serviços. Na feira de aviação ci-
vil da Latin American Business
Aviation Conference & Exhibition
(Labace), encerrada na sexta-feira,
ele assinou o contrato de constru-
ção de um hangar de cinco mil
metros quadrados em Itanhaém,
litoral paulista, que vai demandar
investimento de R$ 10 milhões,
para atender principalmente heli-
cópteros de empresas petroleiras.
“Temos demanda grande por par-

te de empresas que precisam ge-
renciar frotas”, disse Vaz.

O empresário calcula em cer-
ca de cem aeronaves o universo
de aviões e helicopteros de em-
presas que terceirizam a gestão
desses ativos. “Para um universo
de quase 9 mil de aeronaves par-
ticulares, o potencial é bem ele-
v a d o”, disse Vaz. A Líder respon-
de hoje por 20 aeronaves em
gestão. O plano é elevar o fatura-
mento na receita do grupo com
a gestão de aeronaves para um
percentual acima de um dígito.

O empresário descartou de-
mandar capital para amparar o
crescimento da companhia.
“Não pensamos em captar recur-
sos com dívida ou ações. Temos
acesso às linhas de bancos, co-
mo o Ex Im [The Export-Import
Bank of the United States, o ban-
co de fomento ao comércio exte-
rior americano]”, afirmou.

A empresa também projeta
ampliar receitas por meio dos
serviços de manutenção que se-
rão gerados pelo contrato mais
fresco no balanço da Líder — o
da B o m b a r d i e r.

As duas assinaram em julho

acordo pelo qual a empresa mi-
neira volta a ser a representante
exclusiva de vendas da marca ca-
nadense no Brasil, recuperando
papel que tinha entre 1973 e
1994. De 2003 até então este ano,
a exclusividade foi da Synerg y,
empresa que é dona da compa-
nhia aérea colombiana Av i a n c a .

“Mas nossa projeção de fatura-
mento de R$ 1 bilhão em 2013
não leva em conta a Bombar-
dier ”, disse o empresário. “Esse
contrato começa a trazer receita
efetiva em meados do ano que
vem porque precisamos levar em
conta o tempo que um negócio
de venda de avião costuma ser fe-
c h a d o”, disse o executivo que
projeta elevar em 22,5% a receita
bruta este ano em relação a 2012

Junto com o México, o merca-
do brasileiro responde por 60% a
70% das vendas na América Lati-
na da companhia canadense. Um
dos centros de manutenção dos
jatos da Bombardier no Brasil
continua com a Synerg y, em São
José dos Campos, no interior de
São Paulo, e outro com a Maga
Aviation, em Campinas. “É um
projeto para dois ou três anos.

Precisamos ser homologados,
ganhar contratos mostrar efi-
ciência e, depois, buscar a exclu-
s i v i d a d e”, disse Eduardo Vaz.

No segmento de serviços, o fa-
tor infraestrutura será funda-
mental, aponta Eduardo Vaz.
Mas ele está cauteloso com rela-
ção a essa variável. O presidente
da Líder conta que recebeu con-
vites de empreendedores para
projetos de aeroportos privados,
por meio de parcerias e investi-
mentos em infraestrutura ou
ocupação de hangares. “Não vi
projetos com os pés no chão, com
plano de negócios factíveis em
termos de preços em relação ao
que temos hoje”, disse Eduardo
Vaz, que ponderou haver necessi-
dade de ampliação da infraestru-
tura aeroportuária no país.

Durante a Labace, o secretário
da Fazenda do Estado de São Pau-
lo, Andrea Calabi, disse que o
Conselho do Programa Estadual
de Desestatização está prestes a
publicar o edital para concessão
de outorga para cinco novos ae-
roportos privados, localizados
em Ubatuba, Itanhaém, Jundiaí,
Bragança Paulista e Campinas.

Enquanto o segmento de ser-
viços cria corpo para se tornar
realidade, o faturamento da Lí-
der voa na venda de aeronaves.
O aumento de receita em 2013
vem sendo puxado pelo ritmo
de vendas de aeronaves turbo-
hélices da americana B e e c h-
craft, ex-Hawker Beechcraft, cu-
ja representação existe há 18
anos, período no qual foram
vendidos mais de 500 aviões.

Ano passado, a marca Beech-
craft comercializou 59 aeronaves
no país, atingindo 1.164 unida-
des, segundo dados consolida-
dos pela Associação Brasileira de
Aviação Geral (Abag). O executi-
vo projeta para este ano desem-
penho comercial em linha com o
registrado em 2012. E cita a ven-
da no primeiro dia da Labace, de
um Beechcraft Bonanza G36, por
US$ 790 mil, sem impostos.

C R E D I TO

Eduardo Vaz, presidente da Líder Aviação: “Temos demanda grande”

Saúde Grupo colombiano quer fazer aquisições e ter 1 milhão de clientes

Colsanitas vai investir
R$ 100 milhões no Brasil
Beth Koike
De São Paulo

Após a entrada da americana
UnitedHealth no Brasil, ao com-
prar a Amil, outro grupo es-
trangeiro tem projetos ambi-
ciosos no país. Trata-se da ope-
radora de planos de saúde C o l-
sanitas, pertencente à holding
colombiana Organizacion Sani-
tas Internacional (OSI), que tem
projetos de investir R$ 100 mi-
lhões e ter 1 milhão de clientes
em cinco anos no país.

A colombiana já tem um pé no
Brasil. Em 2011, a Colsanitas com-
prou sem alarde 45% da operadora
brasileira Universal Saúde e agora
está aumentando esta participa-
ção para 80%. O objetivo do grupo
no mercado brasileiro é comprar
outras operadoras de planos de
saúde e montar uma rede própria
de hospitais e clínicas, aos moldes
do que possui na Colômbia.

Para tocar essa expansão, aca-
ba de contratar o executivo bra-
sileiro Daniel Coudry. Médico
por formação, Coudry foi diretor
da Associação Nacional dos Hos-
pitais Privados (Anahp) e traba-
lhou na Dasa e na Liberty Segu-
ros. “Já estamos fazendo ‘due dil-
l i g e n c e’ em uma operadora. Pa-
ra atingir 1 milhão de vidas va-
mos ter que comprar. Quere-
mos primeiro ganhar muscula-
tura e depois montar uma rede
v e r t i c a l i z a d a”, disse Coudry,
que na semana passada estava

ra abrigar as empresas adquiri-
das ou se os planos comprados
ficarão sob o guarda-chuva da
Universal Saúde.

De 2011 para cá, a Colsanitas
desembolsou entre R$ 17 milhões
e R$ 20 milhões pela Universal
Saúde. Essa quantia refere-se ao
pagamento dos 80% da operadora
brasileira, fundada pelo médico
Manoel Martins, e passivos.

A colombiana Colsanitas se
junta a outros grupos estrangei-
ros que já estão no Brasil como a
americana UnitedHealth (Amil),
a alemã Allianz, a japonesa Yasu-
da (Marítima), além da italiana
Generalli que tem planos de
atuar em saúde no Brasil. Há
ainda a Omint, de origem argen-
tina, mas que atua no país de
forma independente.

ao qual toda a população tem
acesso. Deste percentual, 4% são
pagos pelo empregado e os ou-
tros 8,5% são subsidiados pela
empresa contratante.

Os recursos descontados do sa-
lário dos trabalhadores e das em-
presas vão para um fundo admi-
nistrado por várias operadoras de
planos de saúde conhecidas como
EPS. “Os trabalhadores têm acesso
a um plano de saúde básico, mas
não é tão simples como no Brasil.
Lá eles têm direito, por exemplo, a
prescrições óticas”, disse Coundry.

Os desempregados também
têm direito a um plano de saú-
de, mas é mais restrito. “A Co-
lômbia adota um modelo de
saúde semelhante ao do ‘Oba -
m a c a r e’ ”, lembrou o executivo.

A OSI é dona da operadora de
plano de saúde EPS Sanitas, que
tem cerca de 1 milhão de clien-
tes. Além desse plano de saúde
básico, o grupo conta com ou-
tros dois tipos de convênios mé-
dicos mais sofisticados em que
as pessoas pagam um valor adi-
cional (além dos 4% da renda do
trabalhador). Como são destina-
dos a públicos com maior pode
aquisitivo, há menos clientes. O
Colsanitas, por exemplo, tem
290 mil usuários e o Medisani-
tas, mais sofisticado, 42,2 mil.

No Brasil, o grupo colombia-
no está atuando por meio da
Colsanitas. Segundo Coundry,
ainda não está definido se have-
rá a criação de uma holding pa-
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Coudry, diretor-geral: "Para atingir 1 milhão de vidas vamos ter que comprar"

na Colômbia para uma imersão
nos negócios da Colsanitas.

Fundada pelo espanhol Mar-
cial Gómez Gil, a Organización
Sanitas Internacional fechou o
ano passado com receita de US$
2 bilhões e tem presença na Ve-
nezuela, Peru, Colômbia e Brasil
e planeja entrar também no Mé-
xico. O grupo começou na Espa-
nha em 1954, mas a operação

espanhola foi vendida para a
empresa de saúde inglesa Bupa
e hoje não faz mais parte da OSI,
cuja sede fica na Colômbia.

O modelo de saúde colombia-
no é diferente do brasileiro. No
país vizinho, 95% da população
tem um convênio médico. Isso
porque 12,5% da renda mensal
de todos os trabalhadores é re-
vertida para um plano de saúde

lo e garantir sua mesa em um
dos estabelecimentos. A remu-
neração do negócio vem dos res-
taurantes, que pagam R$ 3,50
por reserva efetivada. O benefí-
cio para eles, além da reserva em
si, está em ter um banco de da-
dos de clientes e um meio de ge-
renciar a demanda – as casas
oferecem descontos de até 30%
pelo site para quem escolhe ho-
rários de menor movimento.

A expectativa da empresa é
atingir 7 milhões de reservas em
2014. O Restaurando não é o úni-
co no país a oferecer esse tipo de
serviço no mercado brasileiro.
Entre seus concorrentes estão o
Zuppa, do site de compras coleti-
vas Peixe Urbano, e o Grubster.

A expansão do Restorando
para outros países da América

Latina e regiões do Brasil estava
nos planos para 2012, mas a es-
tratégia mudou. “Decidimos co-
locar mais foco em São Paulo”,
afirma Silvetti. Este ano, a meta é
acelerar as vendas do serviço a
restaurantes não só no mercado
paulistano, mas nas outras cinco
capitais em que está presente. A
decisão de onde concentrar es-
forços está relacionada aos pre-
ços médios dos restaurantes na
cidade – quanto mais altos, me-
nos os R$ 3,50 por mesa pesam
para os estabelecimentos – e ao
interesse dos moradores por
gastronomia, medido pelo aces-
so a sites relacionados ao tema.

Silvetti diz que boa parte do
novo aporte será usado em “for -
tes contratações” nas áreas de
marketing e tecnologia. “Serão

pessoas muito sêniores do mer-
c a d o”, afirma. O número total
de funcionários deve passar de
45 para 100 em 2014. Uma
equipe trabalhará exclusiva-
mente com aplicativos móveis –
meio de acesso que mais cresce
no serviço. Hoje, 45% das reser-
vas do Restaurando em São
Paulo são feitas por smartpho-
nes, usando aplicativos para o
Android e para o iPhone.

A empresa ainda vê muito es-
paço para crescer entre as pes-
soas que frequentam restauran-
tes e que procuram dicas e in-
formações sobre o assunto na
internet, mas ainda não fazem
as reservas on-line. Nos 2 mil es-
tabelecimentos parceiros do
Restaurando, só 15% das reser-
vas são feitas pela web.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19 ago. 2013, Empresas, p. B4.




