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Empresas | Serviços

Corinthians e Iveco negociam novo patrocínio

ALMEIDA ROCHA/FOLHAPRESS

Corinthians aproveita a Libertadores para fechar acordos pontuais; além de Iveco, Marabraz, Bombril e Magazine Luiza expõem suas marcas na camisa

M a r ket i n g
Letícia Casado
De São Paulo

Levantar a taça da Libertadores
da América pode ser aquilo que o
Corinthians precisa para fechar
novos patrocínios ao time. Segun-
do o Va l o r apurou, o clube nego-
cia com a I v e c o, operação da Fiat
para a produção de veículos pesa-
dos, a venda de uma cota de pa-
trocínio até dezembro deste ano.
A Iveco fechou acordo para patro-
cínio pontual, na semi e na final
da Libertadores, e não confirma as
negociações. Procurado, o Corin-
thians não atendeu a reportagem.

Em abril venceu o contrato de
R$ 38 milhões da Hypermarcas
com o clube. Parte do valor era
para bancar o jogador Ronaldo.
Agora, o time, sem o jogador, es-

taria pedindo R$ 50 milhões pela
temporada 2012/2013. A Iveco
teria oferecido R$ 35 milhões,
proposta rejeitada pelo clube.
Atualmente, Fisk e TIM patroci -
nam o clube. O contrato com TIM
se estende até julho de 2013.

A rede de escolas de inglês Fisk
pagou R$ 10 milhões pela barra da
camisa por um ano, até 31 de de-
zembro de 2012. Christian Am-
bros, diretor da Fundação Fisk, diz
que “vai sentir o movimento do
m e r c a d o” antes de pensar na pró-
xima temporada. “Normalmente,
fazemos ano a ano, com possibili-
dade de renovação”, afirma, sem
informar o valor máximo que a es-
cola está disposta a pagar.

Além da Iveco, o Corinthians
levou outros patrocínios pon-
tuais na camisa na reta final da
Libertadores: Marabraz, Bombril
e Magazine Luiza. Comenta-se no

mercado que os patrocínios ren-
deram R$ 7 milhões ao clube na
soma total dos anunciantes.

Em comunicado na semana
passada, o clube informa que seus
jogos tiveram “as quatro maiores
marcas de audiência da TV no
a n o”, e que o primeiro jogo contra
o Santos teve média de 40 pontos.

Segundo Fernando Ferreira, só-
cio-diretor da Pluri Consultoria,
que elabora estudos sobre o mer-
cado de futebol, apesar de uma
eventual conquista da Libertado-
res ajudar a valorizar o time, as em-
presas levam em conta o retorno
sobre o investimento, que não é
claro, apesar da exposição da mar-
ca. “Hoje o mercado sinaliza que os
clubes pedem valores altos demais
e não conseguem dar dados con-
fiáveis sobre o retorno”, diz.

Um levantamento feito pela
Pluri mostra que o Corinthians é o

clube cuja torcida tem o maior po-
der de consumo no país. “A massa
de renda dos corinthianos é maior
que a dos flamenguistas”, diz Fer-
reira. “Nos dez estados de maior
PIB do Brasil, a torcida do Corin-
thians é a maior. Ela está presente
onde está o dinheiro, e isso confere
um poder de compra muito maior
do que o de outras torcidas”, diz.

Para o jogo de anteontem con-
tra o Boca Juniors, na Argentina, a
operadora de viagens CVC vendeu
315 pacotes com ingressos para a
arquibancada corinthiana em
apenas uma hora. O preço: a partir
de US$ 2.088 (R$ 4.400), com voo,
traslados, hospedagem e ingresso.
Segundo a operadora, mais de 11
mil torcedores se interessaram pe-
lo pacote. A CVC estima que mais
de 3 mil pacotes para o Japão de-
vam ser vendidos, caso o time dis-
pute a Taça Toyota, em dezembro.

Empresas | Te n d ê n c i a s & C o n s u m o

A receita líquida do grupo no
quarto trimestre avançou 12% na
comparação anual. No ano fiscal,
o crescimento foi ainda maior, de
16%, para US$ 24,13 bilhões.

Segundo o balanço, todos os
segmentos da Nike venderam
mais. A marca principal da compa-
nhia teve receita 12% maior em 12
meses, de US$ 5,60 bilhões.

Enquanto a América do Norte
continuou a ser a região com
maior faturamento, de US$ 2,42
bilhões, o crescimento mais rele-
vante foi observado na China, para
US$ 667 milhões. Se for considera-
do o acumulado do exercício, po-
rém, os mercados emergentes em
geral, excluindo os chineses, tive-
ram desempenho superior ao res-
to do mundo: expansão de 25%,
para US$ 3,41 bilhões.

“Entregamos um número incrí-
vel de produtos e serviços que mu-
daram o mercado, o que impulsio-
nou a receita recorde da compa-
n h i a”, avaliou Mark Parker, presi-
dente-executivo da Nike, em nota.

Nike tem maior receita
trimestral da história
Artigos esportivos
Renato Rostás
De São Paulo

A Nike registrou a maior recei-
ta bruta trimestral de sua histó-
ria, de US$ 6,47 bilhões, durante
o quarto trimestre do ano fiscal
de 2012, encerrado em 31 de
maio, segundo informações di-
vulgadas pela empresa, ontem.
Mesmo assim, seu lucro líquido
no período foi 8% menor em ba-
ses anuais, fechando em US$ 549
milhões, ou US$ 1,17 por ação.

No acumulado do exercício, o
lucro da fabricante americana de
materiais esportivos foi positivo
em US$ 2,22 bilhões, ou US$ 4,73
por papel, uma alta de 4% na mes-
ma comparação. A companhia in-
forma que a redução no lucro de
seu balanço foi causada, principal-
mente, por cobranças da reestru-
turação da operação no Leste Eu-
ropeu e por um aumento nos tri-
butos atribuídos a sua operação.

va l o r .com.br

Av i a ç ã o
Latam fará oferta de
ações a acionistas
A L at a m , holding da fusão entre a
LAN e a TA M , vai oferecer aos seus
acionistas 7,4 milhões de ações
ordinárias, sem valor nominal,
remanescentes da oferta pública
de permuta de ações (OPA), entre
as duas empresas, realizada no dia
22. Uma reunião extraordinária de
acionistas será convocada para
deliberar sobre a nova oferta.
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Gavina, diretor-geral da Rede D’Or São Luiz, que está investindo R$ 50 milhões para instalação de boxes de aten d i m e n to

nação. Com o Smart Track, esse
percentual aumentou para 9%.

No Albert Einstein, o Lean co-
meçou a ser implementado em
2009 em várias áreas e o tempo de
espera no pronto-socorro caiu
cerca de 30%. “Tentamos eliminar
etapas que não agregam valor e
muitas vezes são simples, como
pedir para o paciente preencher
um cadastro duas vezes”, afirma
Éderson Pereira de Almeida, ge-
rente de melhoria de processos
do Hospital Albert Einstein.

Essa queda no tempo de espera
está dentro da expectativa dos es-
pecialistas na metodologia. Se-
gundo Christian Gut, consultor
de Lean da Vista Consulting, os
hospitais conseguem reduzir en-
tre 30% e 50% o tempo de espera.
“Há muita gordura que pode ser
eliminada. Alguns exemplos sim-
ples: preenchimento de formulá-

rios por mais de uma vez, repeti-
ção de exames e a própria sala de
espera que gera custos para o
hospital”, diz Gut. “A área da saú-
de tem muita movimentação de
pessoas, como colaboradores e
pacientes. Isso faz com que seja
fácil ter desperdício”, comple-
menta Gustavo Campana, sócio
da consultoria Formato Clínico
que acaba de fechar uma parceria
com a Ótima Estratégia e Gestão,
especializada em Lean, para pres-
tar serviços para laboratórios de
medicina diagnóstica.

O Lean tem sido uma ferramen-
ta importante para reduzir o tem-
po de espera dos pacientes, mas
não representa uma solução defi-
nitiva para a lotação nos hospitais.

O São Camilo, o primeiro hospi-
tal brasileiro a adotar o Lean, é
uma prova. Essa metodologia foi
implementada em seu pronto-so-

corro há cerca de dois anos. De lá
para cá o tempo de espera caiu sig-
nificativamente. Antes, o pronto-
socorro ficava lotado de quatro a
cinco horas por dia. Hoje, esse pe-
ríodo de pico baixou para duas ho-
ras, em média, e o paciente aguar-
da aproximadamente uma hora e
meia para ser chamado. Está longe
dos 15 minutos do São Luiz, que
acaba de adotar um sistema de
atendimento metódico.

Isso acontece porque muitas
pessoas já sabem que o pronto-so-
corro do São Camilo não é tão
cheio e migram para lá, o que eleva
a demanda. Além disso, há um
crescimento natural no mercado.
Nesses dois anos, o número de pa-
cientes no São Camilo dobrou. O
investimento na ampliação das es-
truturas tem de ser constante, para
que os ganhos da metodologia se-
jam mantidos.

Saúde São Luiz, São Camilo e Einstein usam sistema
para reduzir tempo de espera nos prontos-socorros

A metodologia das
montadoras agora
está nos hospitais
Beth Koike
De São Paulo

Adotada pela To yota e demais
montadoras a partir dos anos 50, a
metodologia Lean começa a ga-
nhar força nos hospitais brasilei-
ros. A Rede D’Or São Luiz, São Ca-
milo e o  Albert Einstein estão
usando o Lean ou criaram procedi-
mentos semelhantes na tentativa
de diminuir a lotação dos prontos-
socorros e melhorar a gestão.

O sistema Lean pode ser com-
parado ao processo de uma linha
de montagem, onde cada funcio-
nário tem uma função específica
que deve ser cumprida em deter-
minado tempo. Não à toa, a Rede
D’Or São Luiz inicia, no segundo
semestre, uma campanha publi-
citária que associa o seu novo for-
mato de atendimento às paradas
para troca de pneus nas corridas
de Fórmula 1, em que cada mecâ-
nico é responsável por uma fun-
ção nos boxes das equipes.

A ideia central do Lean é elimi-
nar o desperdício de tempo com a
adoção de procedimentos bem or-
ganizados. Na área da saúde, em
especial nos hospitais, esse é um
dos maiores problemas. Segundo
levantamento realizado pelo São
Camilo, de São Paulo, do tempo to-
tal que um paciente leva para ser
atendido no pronto-socorro, 70% é
de espera e os outros 30% são efeti-
vamente usados para realização de
exames e atendimento médico.
“Desses 70%, é possível dizer que
49% poderiam ser eliminados. Já os
outros 21% agregam valor porque,
apesar de o paciente também estar
aguardando, é nesse intervalo de

tempo que são realizados exames
ou checagem de medicamentos”,
diz Carlos Campos, gerente de
Lean do Hospital São Camilo.

A fim de acabar com esse des-
perdício de tempo, os hospitais es-
tão aderindo a esse formato de tra-
balho mais sistemático. Um exem-
plo: no São Camilo, a prescrição de
medicamentos é impressa direta-
mente na farmácia, com isso o mé-
dico não precisa caminhar até essa
área do hospital para levar a recei-
ta médica. Essa simples medida re-
sultou em uma economia de 63 se-
gundos por atendimento, o que
pode parecer pouco, mas como
são realizados 20 mil atendimen-
tos por mês, a produtividade do
hospital cresceu 24%.

Outro exemplo é o São Luiz,
também em São Paulo. Agora o
médico é quem se dirige até a sala
para atender o paciente. Após esse
atendimento, o profissional vai
para outra consulta e uma enfer-
meira ajuda o paciente, caso haja
necessidade. A área de medicina
diagnóstica do São Luiz também
conta com um acompanhamento
rígido e cada tipo de exame tem
um determinado tempo para ser
realizado. Caso esse tempo extra-
pole o padrão, uma equipe é acio-
nada para detectar o motivo.

Como a área que mais sofre
com o desperdício de tempo é o
pronto-socorro (PS), o São Luiz
mudou sua forma de atendimen-
to. Segundo o hospital, o tempo
médio de espera caiu de duas ho-
ras para 15 minutos. Foram ins-
talados no PS vários boxes (salas)
onde os médicos fazem uma pri-
meira análise da situação do pa-

ciente. Com isso, o fluxo de pes-
soas aumenta e diminui o acu-
mulo na sala de espera.

“O paciente é atendido por um
médico que fica no box e faz uma
análise inicial. Na sequência, ele
é encaminhado para fazer exa-
mes, passar por um especialista
ou já recebe alta. Em 90% dos ca-
sos no PS, o diagnóstico é sim-
ples”, afirma Rodrigo Gavina, di-
retor-geral da Rede D’Or São
Luiz, que aumentou em 10% o
número de médicos. “Os boxes
não têm uma mesa separando o
médico e o paciente. Há uma ma-
ca para que o médico examine e
toque o paciente. É importante o
paciente sentir que está sendo
atendido e não parado na sala de
e s p e r a”, acrescenta o médico Jor-
ge Moll, presidente da Rede D’Or
São Luiz, que batizou a nova me-
todologia de “Smart Track”.

A Rede D’Or São Luiz, cujo só-
cio é o BTG Pactual, está investin-
do R$ 50 milhões para instalar os
boxes em seus 32 hospitais. Esse
investimento foi motivado pelos
bons resultados obtidos em dois
hospitais paulistanos. Na unidade
Anália Franco, o número de aten-
dimentos no pronto-socorro au-
mentou 21% já no primeiro mês
de implantação (outubro), e no
Itaim, onde o modelo foi adotado
em abril, o crescimento mensal
foi de 18,1%. “O faturamento do
Anália Franco teve alta de 40% por
causa do aumento no pronto-so-
corro e, consequentemente, nas
demais áreas do hospital”, disse
Moll. Antes da adoção desse novo
formato, 3% dos casos registrados
no pronto-socorro viravam inter-
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