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Pensando em tornar a medicina
mais humanitária e democráti-
ca, o médico Roberto Kikawa
criou o Centro de Integração de
Educação e Saúde (Cies). A pro-
posta de Kikawa era levar saúde
de qualidade a comunidades
carentes ao mesmo preço co-
brado pelo Sistema Único de
Saúde (SUS). Um exame de co-
lonoscopia, custa no SUS R$
112, no Cies o paciente paga R$
36. Aparelhos de diagnóstico de
alta tecnologia que eram vistos
apenas em hospitais particula-
res de referência podem agora

atender à população carente.
Hoje, a Carreta da Saúde,

nome dado ao caminhão mon-
tado por Kikawa com equipa-
mentos médicos e que já per-
correu 15 cidades em três esta-
dos brasileiros, atendeu em seus
dois anos de atuação 24 mil pes-
soas. Além disso, ele afirma que
países como Colômbia, Angola,
Itália, Nigéria, Panamá e Vene-
zuela manifestaram intenção de
replicar o modelo. “Estamos re-
cebendo pedidos de vários paí-
ses para que a gente implante o
nosso sistema. O nosso projeto é
eficiente e consegue se pagar.”

Esse sucesso, a que se refere
Kikawa, começou com um so-

frimento dentro de sua família.
Em 1988, Kunimasa Kikawa,
pai de Roberto, foi diagnostica-
do com câncer. Houve dificul-
dade de encontrar atendimento
eficiente e que, ao mesmo tem-
po, pudesse tratar a doença e o
sofrimento de toda família. Foi
quando Kunimasa pediu ao fi-
lho, então estudante do segun-
do ano do curso de medicina,
que fosse um médico diferente,
que se preocupasse com o sen-
timento das pessoas.

“Eu terminei o meu curso de
medicina com isso na cabeça,
planejando de que maneira eu
poderia atender as pessoas de
forma humanitária”, afirma

Kikawa, que fez sua especiali-
zação na França, onde conhe-
ceu a organização não-gover-
namental Médicos Sem Fron-
teiras. “Eu queria atender da
mesma maneira, mas com uma
estrutura de alta tecnologia que
pudesse chegar facilmente aos
lugares”, afirma.

Para conseguir melhorar o
atendimento e agilizar todo o
processo, a tecnologia utiliza-
da pelo Cies é de ponta. Desde
o atendimento na recepção até
o laudo médico, tudo é infor-
matizado e interligado ao cen-
tro de comando do Cies. Dessa
maneira, segundo Kikawa, é
possível conectar toda a equipe

“É preciso tratar
o paciente da
melhor maneira
possível e nunca
esquecer que
a humanidade
nesse momento
é fundamental

Roberto Kikawa,
fundador do Cies

Com uma carreta que viaja o Brasil, o médico Roberto Kikawa leva medicina avançada a pacientes carentes.
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Tratamento com alta tecnologia
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Sem medo de fracassar
Os empreendedores nunca fracassam? Será que são infa-
líveis? Por que não se fala dos fracassos? Como consulto-
ra de empreendedorismo, tenho ouvido esta pergunta
com muita frequência atualmente. É comum entre pro-
fessores e palestrantes falar do sucesso de empresários
para ilustrar a possibilidade e sensibilizar pessoas para
mudanças de cultura organizacional e postura frente ao
trabalho, e isto causa certo desconforto nos espectado-
res. Parece que saber do fracasso torna o empreendedor
mais humanizado e a possibilidade de empreender mais
próxima da realidade daqueles que ainda não se identifi-
cam com este perfil. O índice de mortalidade das empre-
sas é muito alto e isto não significa que a cada empresa
que morre há um empreendedor fracassado.

De fato os empreendedores não fracassam, mas o fra-
casso está presente no empreendedorismo. O que acontece
é que na trajetória empresarial ocorrem erros e fracassos
durante o percurso e eles persistem, seguem em frente. O
fracasso não é considerado ponto final ou fim de carreira.
Os grandes empresários aprendem com seus erros e traba-
lham com eles para superá-los. Em muitos casos são os er-
ros que os empurram para o sucesso, tornam-se desafios
estimulantes para seu desenvolvimento. Abilio Diniz conta
no seu livro Caminho e escolhas como enfrentou os obstá-

culos para salvar o Pão
de Açúcar da falência na
década de 1990 e a im-
portância que atribui a
este momento na sua
trajetória empresarial.

Outro aspecto inte-
ressante é que pessoas
empreendedoras não
têm medo de errar, se
arriscam, acreditam na
sua capacidade de su-
perar os percalços e
momentos negativos
que surgirão no seu ne-
gócio. O fracasso é uma
etapa que desperta o
desejo de vencer.

Quando Ricardo Sayon fala de sua trajetória empre-
sarial, começa dizendo que não poderia fazer parte de
nenhum livro de casos de sucesso. Médico pediatra,
fundador da Ri Happy, abriu a loja em 1988 com sua
mulher, ambos sem experiência, por três anos cometeu
muitos erros, perdeu patrimônio, quase foi à falência.
Somente a partir de 1991 profissionalizou sua gestão,
definiu o conceito de negócio e atualmente é líder do
mercado especializado de brinquedo com mais de 100
lojas pelo Brasil. É um empreendedor de sucesso, que
aprendeu com seus erros, enfrentou seus fracassos e não
desistiu do negócio no momento em que a situação esta-
va mais grave, implementou mudanças empresariais e
pessoais até encontrar seu jeito de empreender.

O erro é considerado de forma diferente por diversas
culturas. Em algumas é tão vergonhoso e humilhante que
as pessoas só agem com muita segurança e cautela para
não falharem nunca. É importante que uma cultura seja
tolerante ao erro e permita que o fracasso faça parte do
desenvolvimento das pessoas ou como oportunidade de
reconstrução e busca do novo. Falhar faz parte do sucesso.

O medo do fracasso só está presente em culturas que
não têm tolerância ao risco e estigmatizam as pessoas por
falharem. Numa cultura empreendedora quem quebra é
a empresa e não o empreendedor. O que é valorizado é a
capacidade de persistir, criar novas alternativas até ser
bem-sucedido. Uma frase atribuída a Henry Ford que
tem uma grande lista de erros e fracassos na sua trajetó-
ria antes de revolucionar a indústria automobilística
americana: “O fracasso é apenas a oportunidade de co-
meçar de novo, desta vez com mais inteligência”. ■

MARA SAMPAIO
Psicóloga e especialista em
cultura empreendedora

Os grandes
empresários
aprendem com
seus erros e
trabalham com eles
para superá-los.
Em muitos casos
são os erros que
os empurram
para o sucesso

No próximo mês, passará a atender comunidades ribeirinhas

para um diagnóstico mais rá-
pido e preciso. Para conseguir
o recurso necessário para co-
locar a empresa em funciona-
mento, foi necessário criar um
plano de negócio.

“Fui para Washington apre-
sentar o projeto e chamamos
atenção de empresas como
Olympus e Philips, e consegui os
aparelhos e também o orçamen-
to para a construção da carreta.”

Hoje, o atendimento é feito,
além da Carreta da Saúde, com
uma van que possibilita chegar
em locais onde um caminhão
de grande porte não consegue.
No próximo mês Kikawa lança-
rá o Vagão da Saúde. Um con-

têiner que irá de balsa a comu-
nidades ribeirinhas.

No ano passado, o Cies con-
seguiu ser uma empresa au-
tossustentável. “Hoje o que a
gente ganha com os exames
consegue manter o projeto,
mas é preciso investimento
para que possamos crescer e
atender cada vez um número
maior de pacientes.” Kikawa
afirma que nenhum médico de
sua equipe é voluntário.

Com 30 médicos contrata-
dos, Kikawa espera crescer o
número. Algumas prefeituras já
manifestaram interesse em ter o
projeto fixo em suas cidades. É o
caso de Taubaté, interior de São

Paulo, que terá uma equipe do
Cies. Outros estados já estão em
negociação, como o Rio de Ja-
neiro e os do Nordeste.

Algumas empresas já mani-
festaram interesse no projeto.
A Petrobras, por exemplo, é um
cliente em potencial. “Há lo-
cais em que a empresa atua e
nos quais não existem postos
médicos ou hospitais. Podemos
levar a carreta, fazemos os exa-
mes periódicos e tratamos os
pacientes. É barato para a em-
presa”, afirma Kikawa. Além
disso, o médico lembra que as
empresas que investirem no
projeto podem ainda utilizar a
renúncia fiscal. ■

1 O hospital
da Cies
roda dentro
da carreta
atendendo
comunidades
carentes;
2 Roberto
Kikawa,
o médico
que idealizou
o projeto
3, 4, 5 e 6 Equipe
médica atuando
no interior
da Carreta
da Saúde

Fotos: Renato Stockler/Na Lata
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo,  12 abr. 2011, Primeiro Caderno, p. 18-19.
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