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A rede paulistana de hospitais São Luiz tem planos ambiciosos. Quer se tornar uma rede com 
atuação nacional. O projeto de crescimento prevê uma necessidade de capital da ordem de R$ 
700 milhões para os próximos cinco anos. Mas, com aproximadamente R$ 60 milhões em 
caixa, as metas da empresa esbarram numa questão nacional. A Constituição Federal proíbe o 
capital estrangeiro de ter participação societária em hospitais ou redes essenciais de 
atendimento à saúde. A barreira é relevante quando considerada a melhora no ambiente de 
captações brasileiro nos últimos anos e a importância dos investidores internacionais nesse 
processo.   
 
A despeito disso, a companhia está avançando no modelo de profissionalização e governança, 
preparando-se para buscar recursos necessários no mercado tão logo possível.   
 
"Acreditamos que essa situação será corrigida em breve", afirmou o presidente do São Luiz, 
André Staffa Filho. Ele contou que a empresa vem defendo a mudança de regras junto a 
interlocutores do governo. A articulação de mudanças envolveria também a Associação 
Nacional de Hospitais Privados (Anahp).   
 
O trabalho externo é acompanhado do esforço para arrumar a casa. Pouco mais de um ano 
depois de se afastar da presidência executiva dos hospitais, os controladores - Helio de 
Athayde Vasone e Ruy Marco Antônio - abriram mão também da presidência do conselho de 
administração.   
 
O executivo Luiz Antonio Viana, que já esteve à frente da rede atacadista Makro, da BR 
Distribuidora, da Net Serviços e do Pão de Açúcar, foi chamado para assumir os trabalhos, que 
incluem a mudança na estrutura do colegiado.   
 
Viana, que conduziu sua primeira reunião à frente do novo conselho no dia 13 deste mês, 
contou ao Valor que o objetivo da mudança é aproximar a linguagem desse órgão da 
administração, trazer experiência externa para oxigenar o negócio e obter dos membros do 
conselho lealdade ao negócio, mais do que com o acionista. "Com o advento do Novo Mercado, 
é preciso repensar o exercício do controle", diz ele, que também participa dos conselhos da 
TAM e da Indústrias Romi.   
 
A formação do conselho também mudou. Quando André Staffa assumiu a presidência no ano 
passado, o colegiado foi criado com cinco membros, sendo dois independentes. Agora, são 
nove conselheiros, com seis independentes. Além disso, o objetivo de Viana é instalar quatro 
comitês para intermediar as relações com o corpo executivo dos hospitais. Também será 
colocado em atividade um conselho fiscal, órgão pouco adotado até mesmo pelas companhias 
já listadas no Novo Mercado.   
 
Staffa, que meses atrás falava mais timidamente sobre os planos de expansão, hoje é 
explícito. "O objetivo é ser nacional". Para este ano, o São Luiz estuda a aquisição de dois 
hospitais. "Construir leva tempo. Cerca de quatro anos." Com três unidades na capital paulista, 
sendo que uma delas inaugurou em março, a idéia é alcançar 2011 com sete ou oito.   
 
No ano passado, a empresa faturou aproximadamente R$ 480 milhões com as unidades Itaim 
e Morumbi, equivalente a alta de 12% sobre a receita de 2006. Agora, com os três hospitais 
em operação possui mais de 800 leitos, realiza 4,4 mil internações mensais, 3,4 mil cirurgias e 
69 mil exames.   
 
Staffa não foge do assunto quando o tema é necessidade de dinheiro para por em prática o 
projeto de crescimento. Sabe que precisará de recursos novos. Por isso, considera relevante o 
modelo de governança. Além das mudanças organizacionais, o São Luiz voltou a contar com 
uma auditoria internacional no fim do ano passado, ao contratar os serviços da 
PricewaterhouseCoopers. Há dez anos o hospital audita seus números. Porém, contou Staffa, 
era oportuno voltar a ter um nome das grandes globais para assinar o balanço.   



 
Ao observar os passos da companhia, fica difícil não pensar em oferta de ações na Bovespa. 
"Qualquer empresa hoje, em qualquer lugar do mundo, tem que considerar a listagem de 
ações. Ainda mais uma que tem um projeto ambicioso como o São Luiz." Ele admite, porém, 
as limitações atuais para tanto, em função das restrições da constituição. Por isso, enfatiza 
que os passos nessa direção não são para o curto prazo e ressalta que existem outras formas 
de obter capital. "Há diversos mecanismos de financiamento à disposição das companhias 
hoje."   
 
Mesmo a existência de uma limitação constitucional não seria barreira definitiva para tacadas 
mais ousadas, como uma parceria, a venda de uma participação ou a emissão de títulos 
conversíveis, para serem exercidos após uma eventual mudança de regras. "Há muito para se 
analisar. Vai depender dos acionistas."   
 
A decisão de fortalecimento do negócio está relacionada à pressão concorrencial que as 
operadoras de saúde estão exercendo, ao verticalizarem suas estruturas com aquisição de 
hospitais e laboratórios para diluição de custos. "Profissionalizar é perenizar", completa Viana.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 21 e 22 maio 2008, Eu & S.A., p. D5. 


