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Rafael Ulani e Paula Souza, da Clinic’A, aberta em maio: integrar especialidades num único espaço é uma tendência

Clínicas para atletas amadores
da classe A crescem em São Paulo
B e m - e st a r
Felipe Machado
De São Paulo

O maior interesse por esporte e
o aumento do poder aquisitivo es-
tão impulsionando a demanda
nas clínicas multidisciplinares vol-
tadas para atletas amadores e pro-
fissionais em São Paulo. A busca
por atendimento personalizado
atrai novos negócios, como a Cli-
nic’A e movimenta os já estabeleci-
dos. O Instituto Cohen estuda um
sistema de franquias, prevendo
uma alta de 20% no número de
clientes para os próximos anos. O
Instituto Vita abrirá sua quinta fi-
lial no mês que vem. “Algumas das
nossas unidades estão no limite”,
diz Wagner Castropil, presidente e
um dos fundadores do Vita.

O objetivo dessas clínicas é inte-
grar profissionais de saúde — co -
mo ortopedistas, nutricionistas e
psicólogos —, para oferecer em um
só local tratamentos sob medida,
numa espécie de consultoria per-
sonalizada. O serviço pode ser vol-
tado tanto para a recuperação de
uma lesão como de orientação pa-
ra uma meta específica, como a
preparação para uma competição.

O Instituto Vita, com quatro
unidades em São Paulo em bairros
de alto padrão como Moema e Hi-
gienópolis, faz em média 2 mil
atendimentos por mês. E prevê ele-
var em 30% esse total com a abertu-
ra da nova unidade, que ficará
dentro do São Paulo Futebol Clu-
be, no bairro do Morumbi. Castro-
pil acredita que o crescimento de
cerca de 30% no número de clien-
tes nos últimos 3 anos se deve ao
aumento na renda da população.

A clientela desse tipo de consul-
toria médico-esportiva é, princi-
palmente, da classe A . “É o empre-
sário que quer concluir a marato-
na em três horas, a administradora
que quer participar do Iron Man”,
diz Jomar Souza, presidente da So-
ciedade Brasileira de Medicina do
Exercício e do Esporte. Essas clíni-
cas também atendem atletas pro-
fissionais, como aqueles que vão
participar dos jogos olímpicos.
Mas o médico acredita que a maior
parte dos atendimentos do centro
onde trabalha, em Salvador, seja
de esportistas amadores e clientes
em busca de fisioterapia.

Executivos são a maioria das
cerca de 220 pessoas atendidas por
dia no Instituto Cohen, com duas
unidades nos bairros do Morumbi

e Cidade Jardim. Para Maurício
Garcia, fisioterapeuta e um dos
fundadores da clínica, confortos
como manobrista na porta e aten-
dentes bem treinados, além de
equipamentos de ponta e profis-
sionais renomados são o que
atraem presidentes de multinacio-
nais para seu espaço. E esse perfil
de frequentadores também ali-
menta a demanda. “Tem gente que
marca fisioterapia sem necessida-
de, para fazer relacionamento”,
diz. Ele planeja abrir entre duas e
três unidades nos próximos anos e
avalia um projeto de franquias pa-
ra acelerar o crescimento.

O mercado em expansão foi o
que chamou a atenção do bacharel
em Esporte Rafael Ulani e da fisio-
terapeuta Paula Souza. Eles cria-
ram a Clinic’A, inaugurada no mês
passado no bairro de Moema, em
São Paulo. Na visão de Ulani, inte-
grar as especialidades — de cardio-
logia a nutrição — é uma tendência
para clínicas esportivas, mas ainda
há bastante espaço para novos ne-
gócios. “Não são todos que conse-
guem fazer isso”, diz. Com uma
equipe de 23 profissionais, de 7 es-
pecialidades, a estrutura da clínica
tem capacidade para fazer 1,3 mil
atendimentos por mês.

Havas está “mais comprador” este ano
Amy Thomson
B l o o m b e rg

O CEO do H av a s , David Jones,
que pode gastar até metade das
vendas anuais da companhia
francesa em aquisições, diz que a
crise financeira europeia vai re-
duzir os preços de ativos pelo
mundo. “Eu tenho visto avalia-
ções de preço loucas nos últimos
três ou quatro anos”, disse Jones
ontem durante conferência na

Cannes Lions, na França, ontem.
Quando Jones se tornou CEO,

em 2011, Vicent Bollore, acionis-
ta controlador do Havas, disse
que o novo executivo ajudaria na
expansão em mercados novos.
Jones disse ontem que ele já está
mais comprador em 2012 que no
último ano, para dar suporte a
áreas como “mobile marketing”,
saúde e finanças e mirando mer-
cados que crescem rápido na
América Latina e na Ásia.

A Havas, que é dona da agên-
cia de publicidade Euro RSCG,
comprou neste ano companhias
como a Snapworx, de mobile
marketing, das Filipinas, e tam-
bém abriu um escritório em
Xangai. As aquisições são ape-
nas parte da estratégia de cresci-
mento da Havas, que teve ven-
das de € 1,6 bilhão (US$ 2 bi-
lhões) no último ano e tem cerca
de US$ 1 bilhão para gastar em
negócios, segundo Jones.

Grupo WPP adquire a inglesa
AKQA e avança em mídia digital
Pu b l i c i d a d e
Andrew Edgecliffe-Johnson,
Emily Steel e Tim Bradshaw
Financial Times, de Nova York e
Lo n d re s

A WPP acertou a compra da
AKQA por cerca de US$ 540 mi-
lhões, transação que combinará
as receitas de uma das maiores e
mais renomadas agências digi-
tais independentes com a do
maior grupo mundial de marke-
ting e publicidade.

Anunciado enquanto o mundo
da publicidade está reunido no sul
da França para a premiação do
Cannes Lion, o acordo é visto como
um golpe estratégico do executi-
vo-chefe da WPP, Martin Sorrell.

Com o negócio, no entanto, a
WPP deverá estourar seu orçamen-
to para aquisições neste ano, que
Sorrell havia reiterado em abril ser
de 400 milhões de libras esterlinas
(US$ 627 milhões). “Não estou
querendo fingir que é barato”, dis-
se Sorrell ao “Financial Times”.
“Nada bom chega fácil e nada bom
chega barato”. O executivo acres-
centou, porém, que o valor a ser
pago, em torno a US$ 540 milhões,
está dentro do custo de capital de
6,1% da WPP e terá impacto positi-
vo nos lucros já no primeiro ano.

A AKQA é vista como a maior
agência digital que continua in-
dependente, depois de uma série
de aquisições de rivais por gran-
des grupos. A operação, ainda su-
jeita à aprovação das autorida-
des reguladoras, está “totalmen -
te em linha” com a estratégia da
WPP de obter de 35% a 40% da re-
ceita nas áreas digital e interati-
va, diz Sorrell.

Fundada em 2001, a AKQA ti-
nha patrimônio bruto de US$
282 milhões no fim de 2011. Para
este ano, projeta receita em tor-
no de US$ 230 milhões, superior
à de US$ 189 milhões de 2011.
Possui 1.160 funcionários pelo
mundo, mas a maior parte da sua

receita vem dos Estados Unidos e
da Europa Ocidental. Entre seus
clientes estão a Nike,  a Gap e o
Xbox, da Microsoft.

Vários possíveis compradores
abordaram a General Atlantic,
que possui o controle da AKQA
desde 2007, segundo fontes a par
das negociações. Uma das fontes
disse que a Dentsu, do Japão, ha-
via oferecido mais de US$ 550
milhões e outra empresa havia
desafiado essa proposta.

O Morgan Stanley vinha asses-
sorando a General Atlantic. “Fo -
mos abordados por todos os
grandes grupos e também por

outras organizações”, disse Ajaz
Ahmed, fundador e presidente
do conselho da AKQA, que conti-
nuará à frente da agência ao lado
do executivo-chefe Tom Bedecar-
ré “como uma marca separada e
i n d e p e n d e n t e” dentro da WPP.

Ahmed fundou a AKQA em
Londres em 1995, antes de acer-
tar a fusão em 2001 com a agên-
cia de Bedecarré. O sucesso do
negócio, diz Ahmed, veio de
“aplicar aquele otimismo e espí-
rito inovador do Vale do Silício a
uma empresa do Reino Unido [...]
É algo do que somos tremenda-
mente orgulhosos”.

Est rat é g i a Foco em mercados-chave como o Brasil deve ser mantido

P&G admite erros e reduz
ritmo de expansão global

JAY LAPRETE/BLOOMBERG

McDonald, CEO da P&G, diz que não ingressará em novos países emergentes

Barney Jopson
Financial Times, de Nova York

Para alguém que fala sobre a
“cultura sem desculpas” da Proc -
ter & Gamble (P&G) — pela qual
os gerentes de produto não po-
dem responsabilizar a difícil si-
tuação econômica pela falta de
incremento nas vendas -—, seu
principal executivo, Bob McDo-
nald, levou tempo demais para
reconhecer os erros que observa.

Mas ele finalmente o fez numa
muito aguardada sessão de mea
culpa ocorrida ontem, quando ad-
mitiu que o recente desempenho
medíocre da empresa se deveu, em
parte, a uma série de passos em fal-
so, e prometeu se concentrar em
fazer menos coisas, e melhor, nos
mercados emergentes.

Em conferência com investido-
res em Paris, ele disse que a inova-
ção da P&G não foi suficientemen-
te radical em seus três anos de ges-
tão. “Não criamos uma nova cate-
goria ou uma nova marca signifi-
cativa por algum tempo.” Além
disso, a empresa não comunicou
com clareza o que os consumido-
res obtém a mais com seus xam-
pus, lâminas de barbear, fraldas,

cremes dentais e outros produtos.
Seus preços estavam altos demais
em algumas categorias. Sua pro-
dutividade não era alta o bastante.

Atenuando a fragilidade da
economia nos Estados Unidos e
na Europa, que a P&G andava in-
clinada a responsabilizar por suas
agruras, o recado de McDonald
foi, em vez disso, que a causa fun-
damental tinha sido a tentativa da
P&G de fazer coisas demais num
número excessivo de frentes.

“Foi o foco total nos mercados
emergentes”, disse Lauren Lie-
berman, analista do Barclays Ca-
pital. “Foi uma mudança drástica
demais de recursos, atenção da
direção, dinheiro, tudo isso.”

A reação da P&G – anunciada
ontem com um alerta de lucros
que enfatiza a necessidade de
mudanças – é estreitar seu foco,
para fazer as coisas melhor nos
mercados “fundamentais”, res-
ponsáveis pela maior parte de
suas vendas e de seu crescimento,
entre os quais seu maior merca-
do, os Estados Unidos.

A empresa usa uma classifica-
ção para suas vendas que tem
mil diferentes combinações por
país/categoria no mundo. Mc-

Donald disse que agora “restrin -
girá o foco” a 40. Esse grupo, que
inclui o detergente Tide nos Es-
tados Unidos, as fraldas Pam-
pers no Reino Unido e os cremes
Olay na China, representa apro-
ximadamente de 50% do fatura-
mento da P&G e 70% dos lucros.

“Continuaremos a expandir
nosso portfólio nos mercados
em desenvolvimento, mas o fare-
mos num ritmo mais equilibra-
d o”, disse McDonald.

Nos mercados emergentes, a
P&G informou que desacelerará
sua expansão ao não ingressar
em novos países e que, em vez
disso, se concentrará nos dez
mais importantes. Esse grupo
provavelmente abrange Brasil,
Rússia, Índia, China, África do
Sul, Nigéria, Polônia, Turquia,
México e Indonésia.

Mas alguns analistas não fica-
ram totalmente convencidos
com o anúncio de ontem.

Ali Dibadj, da AllianceBerstein,
concorda que a empresa se “desdo -
brou num excesso de batalhas” e
que tem de se fortalecer. Mas ob-
servou que a P&G ainda se depara
com dúvidas sobre a credibilidade
de suas promessas. “Trata-se de

cumprir as promessas — o que não
foi feito no passado.”

Uma execução “i n c o m p l e t a” foi
outro problema reconhecido por
McDonald — a empresa, por exem-
plo, fez previsões precárias da de-
manda pelo sabão para roupas Ti-
de Pod em cápsulas e não reforçou
sua capacidade produtiva, o que
retardou seu lançamento.

Num raro ato de autocrítica à
famosa cultura burocrática da
P&G, McDonald disse: “Não po-
demos incorrer em processos de
trabalho ineficientes só porque
essa é a maneira pela qual sempre
fizemos aquilo, ou é a forma pela
qual sempre provemos a organi-
zação de recursos humanos.”

Em resposta às pressões dos in-
vestidores sobre o que vinham
considerando um crescimento
medíocre de lucros, apesar de as
vendas terem aumentado 4%, em
média, nos últimos três anos, a
multinacional informou em fe-
vereiro que reduziria os custos
em US$ 10 bilhões e fecharia 5,7
mil postos de trabalho.

Nik Modi, analista do UBS,
considera que esses cortes já
vêm provocando turbulência
considerável na empresa. “Será

que eles ainda podem fazer o
que querem fazer sem compro-
meter sua capacidade de gerar
lucro?”, questionou.

McDonald também apontou
as dificuldades causadas pela
lentidão ou ausência de cresci-
mento da economia no mundo

ANA PAULA PAIVA/VALOR

em desenvolvimento, pelos altos
custos das commodities, pela vo-
latilidade cambial e pelas deci-
sões políticas hostis sofridas na
Venezuela e na Argentina. Final-
mente, disse: “Nenhum desses fa-
tores é desculpa suficiente.
É nossa função superá-los”.

“Nada bom chega fácil e barato”, disse Sorrell sobre o preço de US$ 540 milhões

Burger King na Nyse
A segunda maior rede de
lanchonetes do mundo voltou
ontem a negociar suas ações na
Bolsa de Valores de Nova York. O
resultado não decepcionou: os
papéis “BKW” subiram 3,52%.

va l o r .com.br

S u p e r m e rc a d o s
O Walmart reduziu seus planos
de expansão no México. A filial
mexicana está sendo investigada
por suspeita de suborno de
funcionários públicos para
agilizar o aval para novas lojas.

Volta das sacolinhas
O Ministério Público de São Paulo
determinou o retorno imediato da
distribuição gratuita de sacolas
plásticas nos supermercados do
Estado, alegando desvantagem
ao consumidor.
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