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Empresas | Serviços

Te m p o
vende
c a r t e i ra
de clientes
Saúde
Beth Koike
De São Paulo

A Tempo Assist vendeu a sua
carteira de 70,8 mil clientes de se-
guro saúde para a Unimed Seguros
por R$ 30 milhões.

Os maiores acionistas da Tempo
são as gestoras de ‘private equity’
GP Investments e Tarpon , com par-
ticipação de 21,81% e 15,27%, res-
pectivamente, além do empresário
Dimas de Camargo Maia Filho,
fundador de uma das empresas
adquiridas pela Tempo, com uma
fatia de 17,2%.

Há três anos, a Tempo chegou a
ser oferecida ao mercado, mas em
agosto de 2011 o processo foi sus-
penso e optou-se pela expansão
orgânica. Em junho deste ano, o
Va l o r informou que estavam à
venda os negócios de seguro saúde
e de planos odontológicos.

É a segunda vez, em apenas qua-
tro anos, que a carteira de seguro
saúde muda de mãos. Original-
mente, esses clientes pertenciam à
seguradora de saúde do U n i b a n c o.
Esta seguradora foi comprada pela
Tempo por R$ 55 milhões em 2009.
Na transação, anunciada ontem, a
Unimed comprou só a base de
clientes e não a seguradora. Com a
aquisição, a Unimed Seguros passa
a ter cerca de 545 mil vidas.

Com atuação nos segmentos de
saúde, dental, vida e previdência, a
Unimed Seguros apurou lucro lí-
quido de R$ 61,4 milhões e fatura-
mento de R$ 700 milhões no pri-
meiro semestre. O carro-chefe é a
área da saúde, responsável por
uma receita de R$ 477,2 milhões.

Em 2009, a Tempo comprou a
seguradora do Unibanco com 70
mil clientes e quatro anos depois
vende a carteira com o mesmo vo-
lume de usuários. Em dezembro, a
companhia tinha mais de 90 mil
vidas, mas perdeu cerca de 20 mil
nos nove primeiros meses deste
ano. Um dos fatores para a queda
foi o cancelamento de contratos
com sinistralidade superior a 85%.

O negócio de convênio médico
era o que apresentava o maior
risco para a Tempo, que atua em
outros cinco segmentos: plano
dental, ‘home care’, serviços de
assistência como guincho e cha-
veiro, e administração de convê-
nios médicos para outras empre-
sas. No segundo trimestre, a se-
guradora de saúde fechou com
prejuízo de R$ 3,3 milhões e mar-
gem Ebitda negativa de 7,4%.
Houve um descasamento entre a
receita líquida que cresceu 6,2%
para R$ 73 milhões e os custos
que aumentaram 18,5%.

Já os dados consolidados da
Tempo trazem receita de R$
235,2 milhões e lucro de R$ 4,7
milhões — o negócio de assis-
tência, que não apresenta risco,
ajudou a empresa a fechar o ba-
lanço no azul.

Curta

Plano do Walmart
O novo presidente do Wa l m a r t

no Brasil, Guilherme Loureiro, dis-
se ontem que sua prioridade é fi-
nalizar o processo de implementa-
ção do modelo de vendas “preço
baixo todo dia” no país. Loureiro
está no cargo desde setembro,
após a saída de Marcos Samaha. A
estratégia batizada de “PBTD” está
sendo adotada desde o início de
2011 e é usada pelo Walmart no
mundo. A empresa já admitiu que
esse processo tem levado mais
tempo do que o esperado, mas
tem dito que sua implantação é vi-
tal para o sucesso no país. Loureiro
disse que suas preocupações hoje
são as estratégias de Natal e o PBLT.
A base desse formato de operação
consiste em oferecer mercadorias
abaixo do preço dos rivais, em vez
de oferecer descontos ao longo da
semana. Loureiro disse também
que o fechamento de 24 lojas nes-
te ano é um movimento “normal”
do varejo e que a empresa vai abrir
mais lojas do que fechar em 2013
no mercado brasileiro.

H a b i b’s arruma a casa
para fazer IPO e planeja
triplicar rede de lojas
Adriana Meyge
De São Paulo

Alberto Saraiva, presidente e
fundador do grupo dono do Ha -
b i b’s, disse ontem que vai investir
cerca de R$ 400 milhões nos próxi-
mos dez anos para triplicar o nú-
mero de lojas, com a abertura de
mil unidades. Hoje são 478 — 430
Habib's (comida árabe), 38 Ragaz-
zo (italiana) e 10 Box 30 (salgadi-
nhos). Também estão nos seus pla-
nos uma possível abertura de capi-
tal, dentro de dois ou três anos.

“Há um ano e meio, eu achei que
estava na hora de pensar em gover-
nança corporativa e em como vai
ficar essa empresa nos próximos
25 anos”, disse Saraiva, que neste
ano comemora 60 anos de vida e
25 da rede. Iniciou-se então um
processo para organizar a casa,
com a separação das empresas do
grupo e nomeação de gestores pa-
ra cada uma. Neste ano, foram cria-
dos três comitês executivos dentro
da empresa mãe Al Saraiva.

“Independentemente de abrir o
capital ou não, eu quero deixá-la [a
empresa] preparada para isso”,
afirmou Saraiva. Segundo ele, o
grupo tem “endividamento zero” e
recursos suficientes para financiar
sua expansão, portanto não há ne-
cessidade de buscar capital no
mercado financeiro. “IPO [oferta
pública inicial de ações] é um pro-
cesso natural de valorização da
e m p r e s a”, afirmou.

Saraiva pretende deixar a presi-
dência da companhia e assumir
um papel que não demande tanto
tempo na empresa, como presi-
dente do conselho de administra-
ção. A filha Bruna, de 24 anos, a
mais velha entre os cinco herdei-
ros, está sendo preparada para as-
sumir o comando. Outros nomes
cotados são o primo Mauro Sarai-
va, que comanda a holding de em-
presas e indústrias fornecedoras
de produtos e serviços, e Ana Paula
Cesar, diretora-geral da AL Saraiva.

Ana Paula foi a primeira execu-
tiva do mercado contratada por

Saraiva. Há sete anos, ela saiu da
NotreDame Intermédica, de saú-
de, para ser diretora de recursos
humanos do grupo. Em 2012, as-
sumiu o cargo atual e é responsá-
vel pelo projeto de governança
corporativa. Neste ano, criou três
comitês, de estratégia, finanças e
auditoria e gestão de riscos. Bruna,
a filha de Saraiva, acompanha o
processo. Já Mauro, na companhia
há 20 anos, está à frente da criação
de empresas dentro do grupo.

Saraiva disse que já teve reu-
niões com bancos como BTG, Cre -
dit Suisse e Itaú BBA. “Por enquan-
to, é um namoro”, acrescentou. Sa-
raiva brinca que quando estava na
16ª loja do Habib’s, aprendeu o
que era “franchising”, e agora está
aprendendo o que é IPO.

O fundador não informa a recei-
ta do grupo, que hoje tem 22 mil
funcionários. “Eu evito falar, por-
que pode começar um processo de
avaliação [do valor da companhia]
que eu não quero”, disse.

Para ele, os principais atrativos
do negócio são ter como público
alvo a crescente classe C, o “endivi -
damento zero” e a verticalização. O
grupo tem, por exemplo, panifica-
dora, sorveteria e call center.

Das novas lojas previstas até
2023, pelo menos metade será da
bandeira Box 30, cujos pontos
são menores e demandam menos
investimento. Só o cardápio dessa
marca já mudou 12 vezes nos últi-
mos dois anos, mas Saraiva acre-
dita que os ajustes estão chegan-
do ao fim e que em 2014 poderá
expandir a rede nacionalmente.
Cerca de metade de todas as lojas
do grupo são franquias e a ideia é
manter essa proporção.

Segundo Saraiva, o ano de 2014,
com a Copa do Mundo no Brasil,
promete ser o melhor dos últimos
cinco anos, quando a taxa de cres-
cimento do grupo foi de 10% a 15%,
com a abertura de 40 lojas ao ano.
“A única coisa que pode atrapalhar
isso são as manifestações”. Para o
ano que vem, ele também planeja
o comércio eletrônico do Habib’s.

Re st a u ra n t e Arcos Dorados consegue proteger
rentabilidade, apesar de acelerar abertura de pontos

McDonald’s amplia
margem e reduz
despesas no Brasil

SILVIA COSTANTI/VALOR

Saraiva, do Habib’s: “IPO é um processo natural de valorização da empresa”

Adriana Mattos
De São Paulo

A estratégia da Arcos Dorados,
operadora do McDonald’s na
América Latina, de acelerar a aber-
tura de restaurantes no Brasil tra-
zia uma série de riscos inerentes a
esse tipo de decisão no varejo. Pon-
tos novos sempre turbinam a re-
ceita líquida porque, inicialmente,
geram tráfego acima da média.
Mas a margem de lucro tende a
cair (despesas iniciais são altas e as
promoções crescem), levando
uma loja a demorar mais para se
pagar. Números apresentados on-
tem pela Arcos Dorados detalham
melhor como a maior rede de res-
taurantes do país tem conseguido
tocar esse projeto de crescimento
sem que a expansão orgânica afete
a rentabilidade.

Balanço do terceiro trimestre
mostra que a empresa tem aberto
um número maior de restaurantes
no país, como já informou ao Va -
lor em setembro, e tem ampliado
ganhos de margem. De acordo
com o material, o McDonald’s no
Brasil tem revisto suas despesas,
especialmente com a compra de
matéria-prima de seus fornecedo-
res, como alimentos e embalagens,
e também com custos fixos, como

energia e água usada nos restau-
rantes. A empresa não detalha se
economizou com a troca de forne-
cedores ou que ações tomou para
gastar menos com os insumos de
seus sanduíches.

Dados publicados mostram que
a receita líquida cresceu 12,8% no
Brasil de julho a setembro (em dó-
lar houve estabilidade). O McDo-
nald’s nos EUA, Europa, Oriente
Médio e Ásia cresceu 2%. No país, a
margem de lucro antes de juros,
impostos, amortização e deprecia-
ção (ebitda), atingiu 12,7% — 1,3
ponto percentual acima do mes-
mo período de 2012. O valor do
ebitda subiu 26%. Pelo desempe-
nho no Brasil, México, Panamá e
Costa Rica esse índice cresceu de
8,7% para 8,8% no grupo.

Também ajuda a decisão de não
praticar, nos novos pontos, preços
abaixo da média. No McDonald’s,
o preço do sanduíche numa mes-
ma cidade não varia. Não há cani-
balização de pontos e a margem
acaba sendo protegida por isso.

No mesmo período, a rede abriu
16 restaurantes no Brasil, cinco
por mês. Setenta e um restaurantes
foram inaugurados nos últimos 12
meses e trouxeram em vendas US$
31,5 milhões. Ao fim de setembro,
eram 762 pontos no país, quase

40% do total de 1.993 unidades na
América Latina.

O esforço de equilibrar as con-
tas, financiando a expansão or-
gânica por meio de ajustes de
despesas tem sido a tônica do va-
rejo no país neste ano. Varejistas
e empresas de shopping centers
têm reduzido gastos para prote-
ger a rentabilidade.

Essa medida é especialmente
importante para a Arcos Dorados
porque a empresa já calculava
uma pressão maior de custos tra-
balhistas neste ano. O peso da fo-
lha de pagamento (como uma
porcentagem das vendas) cresceu
porque a companhia mudou a po-
lítica de contratação no país, após
longa negociação com sindicatos.
Até abril, os empregados não ti-
nham horário fixo e o pagamento
dependia do volume de horas tra-
balhadas. A jornada agora varia de
seis a oito horas. Com isso, os gas-
tos cresceram, afetando parcial-
mente os ganhos com economias
na compra de matérias-primas.

A Arcos Dorados registrou alta
de 6,2% na receita líquida na
América Latina, para US$ 1 bi-
lhão, e o lucro líquido atribuídos
aos controladores caiu 40%, re-
flexo da alta de impostos e perda
com derivativos.

Fonte: Mintel *Previsão

Em expansão 
Evolução do setor de fast-food no Brasil

2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018*

0

20

40

60

80

28
32 35

40
46

51
56

60
65

Faturamento (em R$ bilhões)

Pontos de venda (em mil unidades)

70 75

2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018*

0

100

200

300

400

500

600

362 371 381 391 405 406 423 432 448 463 480

Mercado de fast-food deve faturar
R$ 75 bilhões até 2018, diz estudo
Letícia Casado
De São Paulo

O faturamento do setor de fast-
food deve crescer 11% em 2013,
para R$ 51 bilhões, segundo a con-
sultoria britânica Mintel. Para
2018, a projeção é que as vendas
cresçam 47% e alcancem
R$ 75 bilhões. Se o consumo sur-
preender, o faturamento pode
chegar a R$ 83 bilhões; mas se as
condições macroeconômicas pro-
jetadas não se concretizarem, as
vendas devem chegar a, pelo me-
nos, R$ 68 bilhões (33% a mais).

O avanço vai ser puxado pelo
aumento nos preços e pela aber-
tura de lojas — de novas marcas e
das já existentes, segundo um es-
tudo feito pela consultoria. Jean
Manuel Gonçalves da Silva, analis-
ta sênior do setor alimentício da
Mintel, diz que a inflação nos cus-
tos com matérias-primas como
açúcar, trigo e milho, em serviços,
como aluguel, e com mão de
obra, inflaram os preços nos setor
nos últimos anos. Mesmo assim,
houve alta no volume consumido.

Se concretizado o faturamento
do setor previsto para 2013, de
R$ 51 bilhões, a alta acumulada
desde 2008 deve ser de 80%.

A maior parte da alta no fatura-
mento decorreu do aumento da
renda e do maior consumo das fa-
mílias, diz ele. Outro impulso,
acrescenta, foi a expansão de redes
como McDonald’s, Subway e Bur-
ger King para cidades e regiões do
país onde não tinham lojas no co-
meço da década passada — como o
interior de alguns Estados.

“A gente pode estimar que a ca-
tegoria está sendo consumida
quando cresce a oferta. O número
de pontos de venda no Brasil au-
mentou e deve aumentar, e isso se
deve à alta no consumo. Se não fos-
se assim, as grandes redes não te-
riam plano de expansão”, diz Silva.

Entre 2008 e 2013, o número
de restaurantes de “comida rápi-
d a” deve crescer 12% e passar de
362 mil estabelecimentos há cin-
co anos para 405 mil este ano —
na conta entram padarias do tipo
“l a n c h o n e t e”, e não aquelas que
fazem apenas pão.

Mas as grandes redes, juntas,
não passam de 4% desse total. Em
2011, o McDonald’s liderou em
número de lojas no país, com 1,3
mil unidades, segundo a Mintel.

Segundo Silva, os grandes

concorrentes das grandes redes
nos próximos anos serão os esta-
belecimentos independentes,
como as lanchonetes. Para ele, as
grandes redes se verão cada vez
mais obrigadas a se “inspirar ” na
culinária brasileira para incluir
novas receitas nos menus e isso
também pode ajudar a alavan-
car as vendas do setor.

De acordo com a Mintel, um ter-

ço dos consumidores de fast-food
come nesse tipo de restaurante no
fim de semana (34%), nível de con-
sumo quase similar ao da hora do
almoço (33%). O jantar é a ocasião
de consumo menos procurada
(12%) — neste caso, a frequência
pode ser incrementada com a ofer-
ta de alimentos leves e porções in-
dividuais, e horário de funciona-
mento mais amplo, diz o estudo.

Tudo na medida para
a sua microempresa
prosperar e crescer.

/sebrae @sebrae

Tem uma microempresa? Faça um
grande negócio: procure o Sebrae.
Ligue 0800 570 0800
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