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Saúde Operadora, que prevê faturar R$ 800 milhões
este ano, tem 88% dos clientes com mais de 60 anos

Na contramão, plano
Prevent Senior lucra
Beth Koike
De São Paulo

Um plano de saúde que atende
principalmente pessoas com mais
de 60 anos, é comercializado ex-
clusivamente na modalidade indi-
vidual e tem preço máximo de R$
585,25. Ou seja, todos os atributos
que levariam um convênio médico
à lona, segundo prega o mercado.
A operadora paulista Prevent Se-
nior caminha na contramão do se-
tor e, ainda assim, apurou no ano
passado um lucro líquido de R$
34,5 milhões. Como a conta fecha?

“É uma lenda achar que os ido-
sos gastam mais. A frequência
com que eles usam o plano de
saúde é seis a oito vezes superior,
mas o custo não é necessaria-
mente maior. Fazemos um forte
trabalho de prevenção com
ações para diabetes, pressão alta,
d e p r e s s ã o”, justifica Fernando
Parrillo, CEO e fundador da Pre-
vent Senior, ao lado do seu ir-
mão, o geriatra Eduardo Parrillo.

“É comum o idoso ir várias vezes
ao médico para ocupar seu tempo.
Temos psicólogos nas unidades
para conversar com esse público e
criamos atividades sociais para
eles”, complementou Fernando,
que há 18 anos era motorista de
ambulância atendendo, principal-
mente, pacientes idosos.

A Prevent Senior tem 190 mil
clientes: 88% deles têm mais de 60
anos de idade e nenhum tem me-

nos de 49. Segundo Fernando, as
ocorrências com os idosos são pre-
visíveis e já são contabilizadas no
orçamento. Ele cita que a maior
demanda é em ortopedia e por isso
tem um hospital próprio destina-
do exclusivamente para esse pro-
cedimento médico. Há unidades
específicas para tratamento oftal-
mológico, devido à alta incidência
de cirurgias de catarata, e ainda
para cardiologia e oncologia.

A operadora consegue fechar a
conta no azul também porque
90% dos atendimentos são feitos
em rede própria com seis hospi-
tais, quatro laboratórios e mais
de 20 clínicas. Com o maior con-
trole das contas, foi possível en-
cerrar o balanço de 2012 com si-
nistralidade de 64%, enquanto a
média do mercado fica em 75%.
“Acredito que é possível baixar es-
se número para 60%”, diz o CEO.

Mas, nem tudo é tão azul. O ín-
dice de reclamações da Prevent
Senior na Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS) é ele-
vado. Em junho, a taxa de queixas
de clientes da operadora foi de
1,93 contra a média de 0,99 entre
as empresas de mesmo porte.

A taxa de ocupação nos hospi-
tais próprios, da rede Sancta Mag-
giore, é de 100%. A demanda extra,
que corresponde a 10% de seus
procedimentos médicos, é atendi-
da em rede credenciada. Para não
extrapolar esse percentual e dese-
quilibrar o balanço, a empresa está

finalizando o sétimo hospital e um
oitavo está em fase de elaboração.

De acordo com o executivo, nes-
te ano já foram investidos R$ 80
milhões e a meta a partir de 2014 é
construir dois hospitais por ano. A
Prevent Senior tentou adquirir o
Hospital Santa Marina, em São
Paulo, fechado em 2011. A opera-
dora ofereceu em um lance R$ 50
milhoes pelo hospital com 265 lei-
tos, mas perdeu a disputa para a
Amil, que pagou R$ 55 milhoes.

“Esses investimentos são para
atender à forte demanda que sur-
giu a partir do segundo semestre
de 2012, com a quebra de cinco
operadoras e também porque as
outras empresas não querem mais
vender planos individuais e para
terceira idade”, disse. Porém, vale
destacar que um fator delicado pa-
ra as finanças da operadora são os
clientes oriundos de outros convê-
nios médicos que foram à bancar-
rota e podem migrar para a sua
carteira ou para outra operadora
do mercado sem necessidade de
cumprir carências, segundo nor-
mas da ANS. Trocando em miúdos:
esses usuários já chegam gastan-
do, mas não passaram por progra-
mas de prevenção.

Apostando na contramão do
setor, a Prevent Senior espera
crescimento expressivo neste
ano. A projeção é encerrar 2013
com faturamento de R$ 800 mi-
lhões, um crescimento de 42%
em relação ao apurado em 2012.

É uma das maiores expansões
da operadora fundada em 1996
pelos irmãos Parillo. O maior salto
mesmo foi em 1998, quando
Eduardo serviu de garoto-propa-
ganda da Prevent Senior em um
programa de TV vespertino co-
mandado pela apresentadora
Claudete Troiano. “Investimos R$
2,5 mil numa propaganda na TV
oferecendo um plano de saúde pa-
ra pessoas com mais de 60 anos e
custo acessível. Foi um ‘b o o m’. O
telefone não parou de tocar. Na
época, só tínhamos 500 clientes e
crescemos 120%”, diz Fernando.

Daí em diante, a família toda
foi trabalhar na empresa. “Meu

irmão analisava os clientes do
plano com maior propensão a ter
problemas de saúde. Minha mãe
acompanhava esses pacientes.
Eles mediam a pressão na farmá-
cia e ligavam do orelhão para mi-
nha mãe que anotava diariamen-
t e”, conta Fernando.

Hoje, a mãe não está mais no
negócio e os irmão Parillo divi-
dem seu tempo entre o plano de
saúde voltado para os idosos e
apresentações para o público jo-
vem. Ambos têm uma banda de
rock pesado, a Doctor Pheabes.
Em tempo, Fernando e Eduardo
têm 45 e 47 anos de idade, res-
pectivamente.
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Fernando Parrillo, CEO do grupo, investe em rede própria para controlar custo s

Dasa vai captar
R$ 450 milhões
em debêntures
De São Paulo

A Dasa, maior empresa de me-
dicina diagnóstica do país, vai
emitir R$ 450 milhões em debên-
tures. A operação será informada
ao mercado nos próximos dias,
segundo o Valor apurou.

Procurada, a Dasa informou
que não comenta o assunto. Ain-
da de acordo com fontes do se-
tor, os recursos dessa emissão de-
vem ser usados para refinanciar a
dívida da companhia. A Dasa
tem debêntures já emitidas no
valor de R$ 700 milhões com ven-
cimento em 2014 e em 2015.

A empresa, que tem uma rede
de 521 unidades laboratoriais,
não deve aplicar esse dinheiro
em novas expansões. Durante te-
leconferência sobre os resulta-
dos do segundo trimestre, a Dasa
informou que o plano de investi-
mentos (“capex ”) deste segundo
semestre será de R$ 200 milhões,
o equivalente a uma queda de
14,5% em relação ao mesmo pe-
ríodo de 2012.

A nova emissão de debêntures
deverá ser coordenada por três
bancos, entre eles o Banco do
Brasil, que tem preferência por
um terço da transação, e o HSBC.

Um dos grandes questiona-
mentos do mercado é a interfe-
rência de Edson Bueno, fundador
da Amil e maior acionista da Da-
sa, na empresa de medicina diag-
nóstica. Há ainda indagações se a
Dasa não fechará seu capital, co-
mo aconteceu com Amil. A tran-
sação envolvendo Dasa e MD1,
rede de laboratórios de Bueno,
ainda depende de aprovação do
Conselho Administrativo de De-
fesa Econômica (Cade). (BK)

Para voltar a crescer, Estanplaza foca em estrangeiros
H ot e l a r i a
João José Oliveira
De São Paulo

A crescente procura de empre-
sas brasileiras por mão de obra
qualificada estrangeira sustenta
a estratégia de crescimento da re-
de hoteleira Estanplaza, que pla-
neja ampliar em 50% o número
de unidades do grupo até o fim
de 2014, após dois anos sem re-
gistrar expansão. “Temos o foco
de nossa estratégia nos trabalha-
dores estrangeiros que estão vin-

do ao Brasil”, disse João Paulo de
Andrade, diretor de controlado-
ria e receitas da Estanplaza.

O executivo afirma que esse
nicho de mercado é uma de-
manda ainda não inteiramente
atendida, mesmo nos grandes
centros urbanos, como a capital
paulista. “É um público que de-
manda estadia mais longa, que
não quer nem a burocracia que
envolve a locação de imóveis,
nem a impessoalidade de hotéis
de estadia mais curta”.

Dados do Ministério do Traba-
lho revelam que o volume mé-

dio de vistos concedidos a pro-
fissionais estrangeiros no país
avançou 21% entre 2010 e 2012.
O Sudeste liderou esse movi-
mento, com 57.573 vistos de tra-
balho concedidos em 2012, ante
4.635 trabalhadores no Nordes-
te e 3.553 no Sul.

De olho nesse público, a Es-
tanplaza vai ampliar das atuais
12 unidades do grupo, todas em
São Paulo, a 16 empreendimen-
tos o número de operações do
grupo, até o fim de 2014. Serão
quatros torres no segmento de
longa permanência e mais dois

projetos corporativos, com a no-
va bandeira Estancorporate, que
trabalha com serviços de hotela-
ria e de escritório.

Com esses empreendimentos,
o número de unidades da rede
vai subir de 2,7 mil a 3,3 mil, en-
tre quartos e salas comerciais.

Os empreendimentos da Es-
tanplaza trabalham com foco na
estadia longa, superior a 30 dias,
com unidades que têm quartos
maiores e dependências extras,
como cozinha e antessala.

A soma de investimentos nes-
ses projetos se aproximam de R$

50 milhões, segundo o grupo,
com recursos levantados por
meio do sistema de condo hotel.

Entre os empreendimentos, o
Gran Estancorporate Berrini terá
duas torres, uma comercial e ou-
tra de hospedagem de longa es-
tadia, vai custar R$ 15 milhões, o
Gran Estanconfort Vila Olímpia
vai demandar R$ 6 milhões, o
Gran Estanconfort Paulista ou-
tros R$ 6 milhões, enquanto o
Gran Estancorporate Faria Lima –
construído pela Gafisa, será ad-
ministrado pela Estanplaza.

“Existe um potencial enorme

nesse segmento para grupos que
têm o foco em serviços”, disse
Ana Luisa Masagão, diretora de
marketing e vendas da rede Es-
tanplaza, recém-contratada após
passagens por redes como H ya t t ,
Marriott e Mélia.

Segundo o governo, o Brasil
chegou a ter 1,6 milhão de traba-
lhadores imigrantes na década
de 1920, mas registrava apenas
600 mil estrangeiros no Censo de
2010, equivalente a 0,3% da po-
pulação. Na América Latina, a
proporção é de 1,3%, enquanto a
média mundial é de 3%.

te do sexo feminino — r e s p o n s áv e l
pelo aumento no consumo de ves-
tuário, nos últimos anos.

Na classe AB, formada por famí-
lias com renda acima de R$ 4,5 mil,
44% dos indivíduos emergiram da
classe C e são a primeira geração da
família a ter dinheiro para gastar
com roupas, diz Renato Meirelles,
presidente do Data Popular. “São
pessoas que consomem como se
ainda pertencessem à classe C”.

De acordo com o estudo, quanto
menor a renda, mais a própria fa-
mília é a fonte de inspiração na ho-
ra de se vestir. Com a ascensão so-
cial, o espectro vai se abrindo.

Para a população que está atual-
mente no topo da pirâmide, a mo-
da de rua pesa 33% na decisão so-
bre como se vestir. Em seguida
aparece a influência das revistas de
moda (29%) e dos amigos (16%).

Na classe C, que compõe a gran-
de massa de consumidores, “a rou-
pa das pessoas na rua” também

aparece como a principal influên-
cia para 31% dos entrevistados; re-
vistas (27%) e amigos (16%). Para a
classe média, o peso das celebrida-
des (9%) como fator que pode in-
fluenciar uma compra é igual ao
dado ao pai e à mãe (8%).

A moda que aparece na TV tam-
bém está no levantamento: 58% dos
entrevistados disseram que “obser -
vam os figurinos de novelas” e desse
grupo 80% responderam que “já
quiseram ter figurinos de novela”.

As mulheres são as principais
responsáveis pelo aumento do
gasto com vestuário, segundo a
pesquisa. Em 2002, os brasileiros
gastaram R$ 43,3 bilhões com rou-
pas e acessórios. Este ano, o valor
pode pular para R$ 87,1 bilhões –
sendo que 47% desse montante se-
rá gasto pela classe C e 35% pela AB,
projeta o Data Popular.

“A mulher investe mais em rou-
pas e acessórios, pois não os vê co-
mo supérfluos”, diz Meirelles. “Pe -

lo contrário: 85% delas acreditam
que estar bem vestida é fator cru-
cial para o sucesso profissional.”

Em 20 anos, diz ele, o número de
mulheres com carteira assinada
cresceu 162%. Dessas, 75% vai tra-

balhar de transporte público. Des-
ta forma, a roupa de trabalho pas-
sou a fazer parte do guarda-roupa
onde antes predominavam as pe-
ças para ficar em casa ou para oca-
siões festivas. O poder aquisitivo

subiu 84% entre 2002 e 2013 – en -
quanto o dos homens aumentou
45%. Os resultados do estudo serão
apresentados hoje, na 42º edição
do seminário Senac Moda Infor-
mação - Inverno 2014.

Moda
Vanessa Barone
Para o Valor, de São Paulo

Está na moda de rua a principal
influência na hora de definir o
guarda-roupa. Mais da metade dos
brasileiros ainda fica de olho nos
figurinos que aparecem nas nove-
las da TV e 80% desses já quiseram
vestir a roupa que aparece na teli-
nha. Mas são as pessoas comuns,
que podem ser vistas no ponto de
ônibus, no shopping ou na fila do
banco, que surgem agora como fa-
tor importante na hora de se com-
prar uma peça nova.

O quadro foi detectado pelo Ins -
tituto Data Popular em maio deste
ano, quando os pesquisadores ou-
viram 1.500 pessoas em 100 cida-
des. A ascensão da rua como fator
influenciador de consumo de mo-
da tem a ver com o perfil da massa
de consumidores — principalmen -

CLAUDIO BELLI/VALOR

Renato Meirelles, presidente do Data Popular: “São pessoas que consomem como se ainda pertencessem à classe C”

C o m p o r t a m e n to Consumo de moda é influenciado por
TV, mas o que se vê fora de casa é muito importante

Na hora de comprar, a
rua ganha mais peso
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28 ago. 2013, Empresas, p. B4.




