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Saúde Em 2011, faturamento foi de R$ 280 milhões, sendo 13% em doações

AACD contrata executivos e
estuda como ampliar receita

DANIEL WAINSTEIN / VALOR

João Octaviano Machado Neto (ex-Prodam) é o novo CEO da AACD: “Temos metas e indicadores a cumprir”

Beth Koike
De São Paulo

A Associação de Assistência à
Criança Deficiente (AACD) passa a
contar com uma gestão profissio-
nalizada a partir do fim deste mês.
A nova equipe, formada por cinco
superintendentes e um CEO, subs-
titui 25 diretores e um presidente
que atuaram como voluntários
nos últimos seis anos. É a primeira
vez em seus 62 anos de atividades
que a AACD tem no comando exe-
cutivos contratados.

A principal meta da nova dire-
toria é tornar a AACD uma enti-
dade totalmente autossuficiente,
sem dependência das doações —
que é a base de sua origem. Hoje,
87% do faturamento de R$ 280
milhões da entidade é prove-
niente da receita do Hospital
Abreu Sodré e das vendas de pro-
dutos ortopédicos, que somaram
R$ 15 milhões no ano passado.
Com isso, as doações represen-
tam apenas 13% da receita bruta.
Deste total, 9% vem das doações
obtidas com o programa Teleton
e 4% de outros doadores.

“Temos metas e indicadores a
cumprir. Caminhamos para ser
uma entidade com orçamento de
R$ 300 milhões e precisamos es-
tar bem estruturados”, disse João
Octaviano Machado Neto, CEO
da AACD. “Mas não queremos, de
forma alguma, perder o vínculo
com os doadores e voluntários
que são os responsáveis pelo su-
cesso da entidade até hoje”, com-
plementou ele que, anterior-
mente, era presidente da Pro -
dam, empresa de tecnologia da
Prefeitura de São Paulo. A ideia é
que as doações sejam uma recei-
ta complementar.

Machado Neto foi contratado
há um ano pelo presidente do
conselho Horácio Lafer Piva (ex-
Fiesp), e pelo presidente, Eduar-
do de Almeida Carneiro. Ambos
anteciparam o fim do seus man-
datos que terminaria em dezem-
bro e em junho, respectivamen-
te, para antecipar o processo de
p r o f i s s i o n a l i z a ç ã o.

Para o lugar de Piva foi indicado
o nome de Regina Helena Scripilli-
ti Velloso, que há 15 anos é volun-
tária na entidade e é sobrinha de
Antônio Ermírio de Moraes. A Vo -

torantim, ao lado dos bancos Itaú e
B r a d e s c o, é uma das maiores doa-
doras da AACD. A família Ermírio
de Moraes tem forte tradição na
área da saúde. O primogênito José
era voluntário no Hospital do Cân-
cer; seu irmão Antonio, na Benefi-
cência Portuguesa; e o cunhado
Clóvis Scripilliti (marido de Maria
Helena), na AACD. A terceira gera-
ção tem acompanhado essa tradi-
ção de ações sociais em saúde.

A estratégia da AACD de não
depender tanto das doações não
é à toa. Nos últimos anos, as enti-
dades beneficentes vêm tendo
mais dificuldade para obter doa-
ções de pessoas jurídicas. Isso
porque muitas companhias e
bancos criaram suas próprias ins-
tituições de responsabilidade so-
cial e se tornaram mais exigentes
quanto à destinação de recursos.
“Hoje, há uma consciência social
maior, mas há também uma
maior competição por recursos.
Muitas empresas, por exemplo,
investem em ações sociais nas re-
giões em que estão construindo
fábricas”, disse Carneiro, que pre-
side a AACD até o dia 23.

Diante desse cenário, Carneiro
e Piva assumiram seus mandatos
há seis anos já com o intuito de

profissionalizar a gestão. Outro
fator que motivou essa decisão é
que a entidade operava em 2006
com um déficit de quase de R$ 4
milhões para um orçamento de
R$ 150 milhões. No ano passado,
a AACD reverteu o resultado e fe-
chou com superávit de R$ 18 mi-
lhões e uma receita bruta de R$
280 milhões.

Já como parte do plano de cres-
cer 10% em 2012 e atingir a autos-
suficiência nos próximos anos, a
AACD adquiriu no fim de março a
Lar Escola São Francisco, entida-
de que também é referência no
tratamento de portadores de de-
ficiência física e adicionará um
faturamento anual de R$ 22 mi-
lhões à AACD. Com uma gestão
familiar, o Lar Escola São Francis-
co enfrentava problemas finan-
ceiros, com um prejuízo de apro-
ximadamente R$ 3 milhões em
2011 — resultado que a nova ad-
ministração pretende reverter.

A AACD também está estudan-
do outras formas de captação de
recursos. Entre elas, estão a ven-
da de um terreno de 1,5 mil m2

na Vila Mariana, em São Paulo,
ou a construção de uma faculda-
de de fisioterapia nesse imóvel
(que pertencia ao Lar Escola São

Francisco) e a ampliação do hos-
pital Abreu Sodré. “Estamos estu-
dando várias possibilidades de
investimento. Agora, entramos
em uma nova fase do terceiro se-
tor em que é possível ter investi-
mentos com fins lucrativos com
retorno todo revertido para a
AACD”, explicou Machado Neto.

A busca por maior rentabilida-
de visa cobrir o déficit do SUS,
que paga uma parcela pequena
dos procedimentos médicos. No
Hospital Abreu Sodré, 50% dos
atendimentos são de pacientes
do SUS e a outra metade, de pes-
soas com plano de saúde. O
maior déficit vem do centro de
reabilitação da AACD em que
99% dos atendimentos são gra-
tuitos e acarretam um prejuízo
anual de R$ 20 milhões.

Outra ideia na mesa dos conse-
lheiros e executivos da AACD é a
criação de um centro de pesquisa
para tratamento e busca da cura
de algumas deficiências motoras
em parceria com universidades e
institutos de estudos locais e in-
ternacionais. “Hoje, já apoiamos
muitas pesquisas e temos pessoal
extremamente qualificado. Que-
remos deixar de ser o braço e nos
tornar o cérebro”, disse Carneiro.

SILVIA COSTANTI / VALOR

Gavina, diretor São Luiz, está em negociação com os fundos imobiliários

Rede D’Or compra Nossa
Senhora de Lourdes
De São Paulo

A Rede D’Or São Luiz, que tem
como sócio o banco BTG, concluiu
ontem a aquisição dos dois hospi-
tais do Grupo Nossa Senhora de
Lourdes, localizados em São Paulo,
conforme antecipou o Va l o r .

O grupo consolidador ficou
com 90% do Nossa Senhora de
Lourdes e 70% do Hospital da
Criança. O restante das participa-
ções está nas mãos de minoritá-
rios. Os outros negócios do gru-
po, como plano de saúde e home
care, não entraram na transação.

O valor da negociação não foi
revelado, mas a operação envol-
veu assunção de dívidas que so-
mam cerca de R$ 200 milhões e
pagamento de uma pequena
parcela para os fundadores, a fa-
mília Sinisgalli. Fundado pelo
médico Cícero Sinisgalli há 50
anos, o Grupo Nossa Senhora de
Lourdes encerrou o ano passado
com faturamento de R$ 180 mi-
lhões, sendo que R$ 150 milhões
são do hospital Nossa Senhora
de Lourdes.

Com a aquisição, a Rede D’Or
São Luiz prevê encerrar este ano
com receita bruta de R$ 3,3 bi-
lhões. Em 2011, foram realizados
2,9 milhões de atendimentos e
732 mil internações que geraram
faturamento de R$ 2,5 bilhões.

A ideia inicial da Rede D’Or São
Luiz é que os dois hospitais com-
prados mantenham os atuais fo-
cos de atuação. “Em princípio va-

mos manter o mesmo foco de
atuação. A proposta é fortalecer as
operações e trazê-los para os pata-
mares operacionais que julgamos
mais adequados. São operações
complexas em uma região impor-
tante da cidade [Jabaquara]”, disse
Rodrigo Gavina, diretor-superin-
tendente da Rede D’Or São Luiz.

O Nossa Senhora de Lourdes
enfrentava problemas financei-
ros pelo menos desde 2010 e tor-
naram-se públicos em dezem-
bro. Nessa época, a Brazilian
Mortgages, gestora dos fundos
imobiliários donos dos imóveis
em que estão instalados os hos-
pitais, comunicou que o grupo
hospitalar não estava pagando
os aluguéis. Daí em diante, houve
uma sucessão de discussões. A
gestora entrou com ações de des-
pejo e o Nossa Senhora de Lour-
des reivindicou judicialmente e
conseguiu, temporariamente, re-
duzir o valor da locação. Gavina
informou que foi aberto um ca-
nal de negociação com os fundos
e que o objetivo é chegar em um
acordo sobre esse pleito.

Ontem, a Brazilian Mortgages,
do BTG, informou que o Hospital
da Criança havia atrasado o paga-
mento do aluguel de março.
Questionado quando seria pago
o débito, o executivo informou
que não tinha uma data definida
para esse pagamento. “Vamos en-
tender as questões jurídicas e fi-
nanceiras necessárias para cum-
prir as obrigações devidas”. (BK)

Felipe Machado
De São Paulo

Se o médico prescrever um re-
médio e o paciente não comprá-lo,

a farmácia vai avisar a operadora
do plano de saúde. Esse é o objeti-
vo do sistema desenvolvido pela
Hapvida, previsto para entrar em
operação dentro de três meses. A
empresa, com sede em Fortaleza,
quer saber o porquê de parte de
seus associados não aderir aos tra-
tamentos de doenças neurológi-
cas, cardíacas e diabetes. A meta é
melhorar o atendimento e reduzir
custos com internações.

Pelo projeto, os associados da
Hapvida terão descontos em redes
de farmácias associadas. A empre-
sa negocia com duas, mas ainda
não fechou o contrato. As farmá-
cias vão reportar à operadora as
compras dos medicamentos.

A Hapvida tem 1,8 milhão de as-
sociados e é a maior operadora de
plano de saúde do Norte e do Nor-
deste do país, segundo a compa-
nhia. A estimativa é que pelo me-
nos 25% das internações de doen-
tes crônicos poderiam ser evitadas
com o tratamento correto. A em-
presa estuda a possibilidade de
fornecer medicamentos gratuita-
mente a alguns pacientes.

O Hospital São José, do grupo
Beneficência Portuguesa, de São
Paulo, aposta em mensagens via
celular para orientar pacientes
com câncer. As dúvidas de que está
em tratamento podem ser envia-
das ao médico via SMS ou por e-
mail. A resposta é dada em até 15
minutos. O objetivo é ajudar pa-
cientes que estejam fora da capital
paulista ou que estejam debilita-
dos demais para ir ao hospital.

O São José não tem uma estima-
tiva sobre o impacto da troca de
mensagens na redução de custos
com tratamento oncológico, mas

avalia que o serviço é importante.
Todos os pacientes em tratamento
de câncer recebem o número que
dá acesso a seu médico.

O hospital Albert Einstein tem
dois sistemas para monitorar re-
motamente doentes cardíacos.
Um deles é um dispositivo que vai
acoplado ao coração do paciente e
envia, através de ondas de celular,
dados ao médico. O outro, que fica
pendurado na cintura, analisa o
coração por meio de eletrodos co-
locados no peito — dados são en-
viados toda vez que um botão é
acionado pelo doente.

Para reduzir a incidência de
doenças cardíacas, ministrar me-
dicação adequadamente não é o
suficiente. Essa é a opinião do pro-
fessor de cardiologia da Universi-
dade de São Paulo (USP) e membro
do Instituto do Coração (Incor),
Maurício Wajngarten. Segundo
ele, é preciso investir na comunica-
ção entre médico e paciente, para
que este tome os devidos cuidados
com sua saúde (ver ao lado).

Combater obesidade e tabagis-
mo deveria estar no topo da pirâ-
mide dos cuidados. A fatia de bra-
sileiros que sofrem de obesidade
era de 15,8% da população em
2011. O número representa um
aumento de 4,4 pontos em cinco
anos, segundo a pesquisa Vigilân-
cia de Fatores de Risco e Proteção
para Doenças Crônicas por Inqué-
rito Telefônico, feita pelo Ministé-
rio da Saúde e divulgada nesta se-
mana . Foram ouvidos 54 mil adul-
tos em todas as capitais e também
no Distrito Federal, entre janeiro e
dezembro de 2011. O número de
fumantes caiu 1,4 ponto percen-
tual no período, para 14,8%.

DANIEL WAINSTEIN / VALOR

Wajngarten, cardiologista e professor da USP: comunicação correta entre médico e paciente ajuda a prevenir doenças

Hapvida quer saber se paciente está tomando o remédio

Cardiologista cria núcleo de pesquisas
De São Paulo

Maurício Wajngarten, profes-
sor livre-docente da Universida-
de de São Paulo (USP) e ex-dire-
tor de cardiogeriatria do Institu-
to do Coração (Incor), busca par-
ceiros para o recém-criado nú-
cleo de prevenção integrado de
doenças cardiovasculares.

A ideia do projeto é produzir
material científico, como pesqui-
sas, para orientar profissionais
de saúde. A previsão é que o nú-
cleo, ainda sem nome definido,
comece a produzir material no
prazo de um ano.

Para o cardiologista, o contro-
le de fatores de risco, como obesi-

dade e tabagismo, é o que dá me-
lhores resultados.

Segundo a Sociedade Ameri-
cana de Cardiologia, existem se-
te indicadores de saúde com in-
fluência direta nos problemas
de coração: tabagismo, obesida-
de e sobrepeso, diabetes, seden-
tarismo, pressão arterial, coles-
terol e qualidade da alimenta-
ção. Pacientes com três indica-
dores em condições satisfatórias
tiveram a taxa de mortalidade
reduzida praticamente pela me-
tade. A entidade acompanhou
durante quinze anos os hábitos
de saúde de 13 mil pessoas para
chegar a este resultado.

Wajngarten diz acreditar que

o caminho para fazer a popula-
ção mudar seus hábitos é inves-
tir na melhoria da comunicação
entre médico e paciente.

Segundo ele, é alto o número
de pacientes que não seguem as
recomendações. Há os que não
acreditam no que o médico diz,
os que não entendem as orienta-
ções ou que recebem informa-
ções insuficientes.

O hospital paulistano Albert
Einstein, no qual Wajngarten
também trabalha atualmente,
participará do projeto do Incor.
Vai ceder parte do horário de tra-
balho de alguns de seus médicos
para que este possam ajudar nas
pesquisas do núcleo. (FM)

USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS 
GERAIS S.A. - USIMINAS

Companhia Aberta - CNPJ/MF
60.894.730/0001-05 

NIRE 313.000.1360-0
FATO RELEVANTE 

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. -
USIMINAS (“Usiminas” ou “Companhia”),
em cumprimento aos termos do § 4º do art.
157 da Lei nº 6.404/1976 e da Instrução CVM
nº 358/2002, vem informar que o Conselho
Administrativo de Defesa Econômica -
CADE, em sessão ordinária de julgamento
realizada em 11.04.2012, apreciou pedido
de adoção de medida cautelar formulado
pela Usiminas para suspender os efeitos
sobre a concorrência decorrentes das
operações de aquisição de participação
minoritária em seu capital social pela
Companhia Siderúrgica Nacional - CSN
(“CSN”) e sociedades a ela relacionadas,
tendo decidido, por unanimidade, que : (i)
a CSN e sociedades a ela relacionadas não
poderão indicar membros para o Conselho
de Administração, Conselho Fiscal e demais
órgãos de gestão e fiscalização da Usiminas;
(ii) a CSN e sociedades a ela relacionadas
deverão se abster de utilizar a posição
de acionistas para ter acesso a qualquer
informação comercialmente sensível da
Usiminas; (iii) a CSN e sociedades a ela
relacionadas estão proibidas de adquirir,
direta ou indiretamente, ações adicionais de
emissão da Usiminas, de qualquer espécie,
bem como de negociar opções de ações
e derivativos referenciados em ações de
emissão da Usiminas; (iv) ficarão suspensos
todos os direitos decorrentes da posição
de acionista da CSN e de sociedades a ela
relacionadas na Usiminas, à exceção do
recebimento de dividendos; e (v) a CSN e
sociedades a ela relacionadas estão proibidas
de converter ações preferenciais de emissão
da Usiminas em ordinárias. O CADE
estabeleceu ainda a aplicação de multa de
R$ 10 milhões (dez milhões de reais) por
episódio de descumprimento das medidas
acima, além de multa diária no valor de R$
100 mil (cem mil reais) enquanto perdurar a
infração, bem como determinou a imediata
divulgação da decisão acima referida à
Comissão de Valores Mobiliários - CVM, à
BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros e aos acionistas da
Usiminas. Belo Horizonte, 11 de abril de
2012.  Ronald Seckelmann - Vice Presidente
de Finanças e Relações com Investidores.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13, 14 e 15 abr. 2012, Empresas, p. B4.




