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N o último dia 31 de
agosto, Edson Bueno,
o presidente da Amil,
selou seu destino. Ao

protocolar o pedido de IPO
(sigla em inglês para oferta
pública inicial de ações) de
sua empresa na Comissão de
Valores Mobiliários, o em-

preendedor de Duque de
Caxias, região da Baixa-
da Fluminense, pavi-
mentou o trecho final do
caminho que o levará
ao seleto grupo de bi-
lionários do País, com
um patrimônio que
deve ultrapassar os
US$ 2 bilhões após o

 processo de abertura
de capital da Amil. A

cifra é um colosso para qual-
quer empresário. Muito mais
significativa ainda será para
um ex-engraxate, filho de um
caminhoneiro e de uma dona-
de-casa semi-analfabeta.
"Quem foi pobre e teve uma
mãe disciplinada como a mi-
nha, teve o melhor aprendiza-
do que pode existir", costuma
dizer Bueno. "Aprendi que só
sai do bolso o que entra", en-
sina. Dentro dessa lógica, ele
construiu seu império. Hoje a



segunda maior
empresa do seg-
mento de medici-
na de grupo no
País, com fatura-
mento de R$ 1,9 bi-
lhão, e tem a maior
rede credenciada,
com 1,5 mil hospi-
tais - cinco deles
próprios -, 20 mil
consultórios e clíni-
cas e mais de 3,2 mil
laboratórios. Núme-
ros grandiosos que
vão se agigantar ain-
da mais após a con-
clusão do processo
de IPO coordenado
pelos bancos Credit
Suisse e UBS, em no-
vembro, quando a
empresa valerá, se-
gundo estimativas do
mercado, cerca de R$ 4 bilhões.

Amigos de Bueno dizem que sua his-
tória daria um best seller. Não é balela.
A vida do próximo bilionário brasileiro
surpreende pela determinação que ele
teve para mudar o rumo de um destino
que parecia preestabelecido. Seus pais
eram pobres e pouco instruídos. Den-

tro de sua casa, a leitura era proibida,
já que o pai acreditava que ler estraga-
va a vista. Bueno perdeu quatro anos
do primário. Para ajudar a família, en-
graxava sapatos e, como a concorrência
na rua era grande, oferecia o serviço na
casa das famílias ricas de Guarantã, a
370 quilômetros de São Paulo. Assim

conheceu Moacyr
Carneiro Jun-
queira, um médi-
co que atendia as
pessoas de graça.
"Resolvi ser igual
a ele", não se cansa
de repetir Bueno.
Assim, mudou-se
para o Rio de Janei-
ro, passou a dividir
uma quitinete de 30
m2 com nove estu-
dantes, a fazer a fa-
xina do lugar para
pagar o aluguel, e a
dormir no chão en-
quanto estudava na
Faculdade Nacional
de Medicina, a mesma
do dr. Moacyr. Antes
de concluir o curso,
conseguiu emprego de
plantonista na quase fa-

lida Clínica São José, na Baixada Flu-
minense. Com salários atrasados,
negociou: queria sua parte em so-
ciedade. A clínica passou de 60 para
mais de 600 partos por mês e Bueno
nunca mais parou. "O Edson sempre foi
um visionário com uma determinação
incrível de vencer", disse Paul Dinsmo-



ré, que trabalha
com o empresário
no planejamento
de sua carreira.

Agora o dr. Ed-
son Bueno está
prestes a dar mais
uma grande virada
na sua vida. A maior
delas? Difícil de di-
zer. O fato é que Bue-
no ingressa em um
novo patamar. Passa
a fazer parte dos no-
vos bilionários da Bol-
sa, grupo composto
por Constantino Jr, da
Gol, Joesley Batista,
da Friboi, Guilherme
Pereira Leal, da Natu-
ra, e Rubens Menin, da
MRV Engenharia, que
ao ingressarem no mer-
cado de capitais não só
turbinaram suas empresas, como tam-
bém sua fortuna pessoal. "Os novos bi-
lionários do Brasil certamente vão pas-
sar pela Bolsa de Valores, seja para
vender ou compartilhar suas empre-
sas", afirma Régis Abreu, diretor de
gestão da Mercatto Investimentos.
Bueno, que detém 100% das ações da
Amil, continuará no comando da em-
presa. Busca, no mercado, recursos
para ampliar seu grupo. Segundo ana-
listas, cerca de 40% do que captar
será usado para au-
mentar a rede de
atendimento e 30%
para ampliar a co-
bertura, hoje restri-
ta a São Paulo, Rio de
Janeiro, Goiás, Paraná e Distrito Fede-
ral. Em período de silêncio imposto
pelo mercado de capitais, Bueno não
falou à DINHEIRO.

"O setor de saúde está passando por
um grande movimento de verticaliza-
ção para assegurar escala. A estratégia
da Amil, certamente, é se consolidar
como uma gigante do mercado por
meio de aquisições", analisa Arlindo de
Almeida, presidente da Associação
Brasileira de Medicina de Grupo. O mo-
vimento das empresas do setor na Bol-

sa teve como precursora a Mediai Saú-
de, uma empresa de R$ 1,8 bilhão que
captou R$ 750 milhões. A Amil valerá
pelo menos duas vezes mais. "A aber-
tura de capitais dessas empresas sinali-
za nova etapa de profissionalização no
setor", avalia Aliomar Galvão, diretor
da Auditoria Máximo & Bassi, especia-
lizada em saúde.

A briga será de gigantes por um
mercado que compensa. Hoje os planos
de saúde movimentam US$ 40 bilhões

por ano, com 36 milhões de beneficiá-
rios. Desses, 2,4 milhões são da Amil.
Há ainda mais de 100 milhões de pes-
soas que são atendidas pelo SUS. Bue-
no quer crescer e sabe como, chegar lá.
Em 2001, quando traçou os planos de
crescimento para a empresa, distribuiu
um vídeo para 12 mil colaboradores
para que todos soubessem os objetivos
da empresa. "Ele é o melhor treinador
de pessoas que conheço", diz João Dó-
ria Jr, presidente do Lide, fórum que
reúne cerca de 500 grandes empresá-

rios, entre eles
Bueno. É justa-
mente esse reco-
nhecimento que o
presidente da
Amil busca. Em
seu cartão, não
consta a função de
chief executive offi-
cer (CEO), e sim de
chief coaching offi-
cer (algo como trei-
nador-chefe). Ele se
prepara exaustiva-
mente para isso. No
começo, centrali-
zador, aprendeu a
delegar na marra.
Assim como fez com o
inglês. Com parcos co-
nhecimentos da lín-
gua, decidiu fazer um
surso em Harvard. No

início se escondia atrás
de executivos mais altos para não ser
questionado na aula. Foi lá que conhe-
ceu Cláudio Haddad, sócio da escola de
administração Ibmec, então integrante
do Banco Garantia. "Ele sempre me im-
pressionou", disse Haddad à DINHEI-
RO. "É um homem de muito valor que
se esforçava de maneira sobre-humana
para entender uma língua que não co-
nhecia e aprender o máximo."

Outra lição que Bueno aprendeu foi
a de se relacionar. Em palestras, leva a

platéia das lá-
grimas às gar-
galhadas. É um
showman, um
piadista que cul-
tiva uma rede

de contatos diversificada com artistas,
políticos, empresários. Entre eles, gu-
rus como Michael Porter, considerado
a maior autoridade mundial em estra-
tégia competitiva, e Peter Drucker, o
pai da administração moderna, que in-
cluiu o executivo em uma lista restrita
a 300 pessoas para seu aniversário.
Ainda assim Bueno não está satisfeito.
Ele próprio afirma que tem a "enzima
da inconformidade". Com o IPO da
Amil, ele terá US$ 2 bilhões no bolso
para voar ainda mais alto. H

ecarvalho
Text Box
Fonte: ISTOÉ Dinheiro, ano 10, n. 521, p. 60-63, 19 set. 2007.




