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TARIFAS

Serviços bancários variam até 433%
Os preços dos serviços bancários variam até 433%, segundo
levantamento da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor
(Procon) de São Paulo com sete maiores bancos do país. Pagamento
de contas com cartão de crédito tem tarifa que variam de R$ 3
a R$ 16; para venda de moeda estrangeira, de R$ 20,00 a R$ 65,40
e para saque de dinheiro com cartão de crédito, de R$ 5 e R$ 15. ABr
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Bradesco Seguros
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neiro a junho de 2012) avançou
22%, para R$ 13,8 milhões. Porém, chama a atenção o resultado do seguro rural, com arrecadação emitida de R$ 948,1 milhões
e expansão de 78%.
O carro-chefe das vendas de
todo o mercado é o VGBL: com alta de 20% nas vendas no semestre, sua receita alcançou extraordinários R$ 33,6 bilhões, quase o
triplo da arrecadação dos seguros
pessoais, com R$ 12,7 bilhões de
prêmios emitidos e 21% de incremento no período. Incluindo a
venda de microsseguros de pessoas, de R$ 2,7 milhões, a receita
do período dos seguros pessoais
atingiu R$ 46,4 bilhões.
No Bradesco, a modalidade
com maior crescimento no período foi exatamente saúde, com alta
de 23,3% em um ano. Em segundo lugar aparece capitalização
(com 21,8%), seguido de vida e
previdência (12,7) e auto,[móveis,
resseguros e outros ramos (6,5%).
O lucro da seguradora ficou em
R$ 931 milhões no segundo trimestre (praticamente igual ao trimestre anterior), totalizando R$ 1,86 bilhão no semestre — alta de 4,2%.
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As receitas totais
do setor de seguros,
previdência
e capitalização —
excluindo o ramo
saúde — alcançaram
R$ 88,6 bilhões nos seis
primeiros meses do
ano, segundo a CNseg
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O grupo Bradesco Saúde — que
reúne empresas de vida, previdência, capitalização e seguro saúde ,
automóveis e outros ramos — fechou o semestre com receitas de
R$ 24,19 bilhões. A cifra representou aumento de 20,9% em doze
meses (sobre o mesmo período do
ano passado). Excluindo a parte
de saúde do bolo — que representa
25% do total das receitas da empresa (R$ 6,22 bilhões no primeiro
semestre deste ano), porém, as receitas caem a R$ 17,96 bilhões —
um crescimento de 12%, também
excluindo as receitas com o ramo
saúde do total das receitas do primeiro semestre de 2012.
A taxa ainda é alta, mas ficou
abaixo da média do setor no mesmo período, segundo números
divulgados ontem pela Confederação Nacional das Empresas de
Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar
e Capitalização (CNseg). As receitas totais, excluindo saúde, alcançaram a casa de R$ 88,6 bi-

lhões nos seis primeiros meses
do ano, alta de 20% sobre o acumulado de janeiro a junho de
2012. No período, o grupamento
de seguros gerais respondeu por
R$ 27 bilhões, com alta de 19%;
nos seguros pessoais (incluindo
o VGBL), a receita subiu 20%, para R$ 46,4 bilhões; em capitalização, R$ 10 bilhões (31%), e em
previdência privada, R$ 5,1 bilhões (3%), segundo informações consolidadas pela CNseg.
Em seguros gerais, o destaque
continua a ser o ramo de automóvel, cuja receita no primeiro semestre deste ano (em relação a ja-
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Dados divulgados ontem pela CNseg, que excluem saúde, mostram
alta de 20% das receitas até junho, ante 12% da instituição

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 21 ago. 2013, Finanças, p. 23.

Empresa teve controle comprado pela GP Investments em 2011

Sascar, empresa de
reastreamento de
veículos, fará IPO
O valor da oferta e a
faixa de preço estimada
para os papéis ainda
não foram revelados
A Sascar, empresa de rastreamento de veículos e cargas, entrou com pedido de registro para realizar sua oferta pública
inicial de ações (IPO, na sigla
em inglês) ontem, um dia após
a companhia aérea Azul protocolar a desistência de igual
operação citando condições
desfavoráveis do mercado.
No prospecto preliminar
disponibilizado no site da Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), a Sascar chamou a
atenção para “a resiliência do
modelo de negócios da companhia” ao divulgar um avanço
anual de 23,8% na receita líquida entre 2010 e 2012, “em
um período em que a economia brasileira cresceu, na média, 1,8 % ao ano.”
A Sascar teve o controle
comprado pela GP Investments em março de 2011, quando a companhia de investimentos em participações desembolsou R$ 168 milhões por uma fatia de 53,5% da empresa. No
fim do primeiro semestre, a
participação da GP havia caída
para 44,2 por cento, de acordo
com dados do resultado trimestral da empresa. O grupo paranaense JCR também integra a
base de acionistas da Sascar.
A Sascar informou no prospecto que o IPO envolverá a

distribuição primária e secundária de ações ordinárias, e que os
recursos serão destinados ao caixa da empresa e aos acionistas
vendedores, respectivamente.
Dos recursos que ingressarem
no caixa da companhia, 80% serão destinados ao financiamento
de aquisições, e os outros 20% serão utilizados no reforço da estrutura de capital da empresa, disse
a Sascar no prospecto.
O valor total da oferta e a faixa
de preço estimada para os papéis
ainda não foram revelados, nem a
a data prevista para a operação.
A Sascar tem operações em
mais de 3 mil municípios no país
e atende aproximadamente 18
mil empresas, monitorando mensalmente mais de 210 mil veículos e 10 mil cargas.
Em 2012, a receita líquida combinada da companhia chegou a
R$ 229,9 milhões. No mesmo período, o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e
amortização) ajustado combinado foi de R$ 83,9 milhões, com
margem de 36,5%.
O BTG Pactual será o coordenador líder da oferta, com o Credit
Suisse, Itaú BBA, Bank of America
Merrill Lynch e Bradesco BBI também atuando como coordenadores.
O pedido de registro da Sascar vai na contramão de um movimento recente no mercado brasileiro: além da Azul ter divulgado a desistência de seu IPO na
quinta-feira, a Votorantim Cimentos retirou na semana passada uma oferta avaliada inicialmente em R$ 10,3 bilhões.

