A crise provocada pela disseminação da Covid-19 vem impactando
negativamente os sistemas de saúde dos países atingidos pela doença,
causando até mesmo colapsos nos locais em que as medidas necessárias
à prevenção não foram devidamente adotadas. No longo prazo, entre as
consequências da pandemia global, estarão, certamente, novos rumos
para o setor da saúde, bem como a intensificação de algumas tendências
que já eram percebidas antes da crise.
No Brasil, onde a saúde responde por 9,2% do Produto Interno Bruto
(PIB), embora a propagação do vírus tenha ocorrido de maneira diferente
entre os Estados, é possível identificar impactos tanto no âmbito público
quanto no privado. Mesmo que ainda seja difícil apontar a velocidade
da retomada, o atual momento requer que as empresas analisem o
cenário e tracem estratégias para os desafios impostos pela pandemia e,
principalmente, para as mudanças e as oportunidades de crescimento que
virão no período pós-crise.
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1. OVERVIEW DO SETOR
A cadeia de valor do setor da saúde é composta por três agentes centrais: fontes pagadoras (operadoras),
prestadores de serviço (hospitais, laboratórios, clínicas e médicos) e clientes finais (pacientes). Cabe às
fontes pagadoras intermediar o relacionamento entre os clientes finais e os prestadores de serviço, cujo
dever é prestar assistência por meio de diagnóstico e tratamento. No Brasil, as operadoras atuam no setor
privado, também conhecido como saúde suplementar, enquanto o setor público é atendido pelo Sistema
Único de Saúde, o SUS.

Operadoras

Corretoras

Clientes Finais
Empresas

Fluxo de recursos financeiros

Fluxo de recursos financeiros

Seguro de Saúde

Cooperativas

Autogestão

Medicina de Grupo

Prestadores
Médicos

Particular

Hospitais

Pacientes

Diagnósticos

Fluxo de tributos
Fluxo de serviços médicos

Cadeia de Fornecimento
Equipamentos e insumos
Fornecedores de serviços

Fluxo de insumos e serviços

Mão-de-obra

O setor de saúde pode, também, ser analisado sob a ótica de complexidade. Enquanto a alta
complexidade inclui atendimentos e procedimentos que requerem alta tecnologia e especialização, tais
como quimioterapia, hemoterapias e cirurgias, a baixa complexidade compreende serviços rotineiros,
ambulatoriais e menos invasivos, tais como consultas e exames como hemogramas, eletrocardiogramas,
radiografias e ultrassonografias, abrangendo a maior parte dos problemas comuns de saúde da população.

ALTA COMPLEXIDADE

BAIXA COMPLEXIDADE

Atendimentos e procedimentos que requerem
alta tecnologia e especialização, como
quimioterapia, hemoterapias e cirurgias.

Serviços rotineiros, ambulatoriais e menos
invasivos, tais como consultas e exames como
hemogramas, eletrocardiogramas, radiografias
e ultrassonografias.

No Brasil, conforme já mencionado, os gastos com saúde representam 9,2% do PIB – valor inferior a
países desenvolvidos como EUA (17,1%), França, Alemanha, Suécia e Reino Unido (nações em que a média
do PIB representado pelo setor é de 10,8%). Na comparação com emergentes como Chile (8,5%) e México
(5,5%), o maior investimento brasileiro pode justificar questionamentos acerca da qualidade dos gastos e
da eficiência dos setores público e privado, como será, na sequência deste relatório, analisado de forma
mais detalhada.
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GASTOS COM SAÚDE (PERCENTUAL DO PIB)
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É importante destacar que essa comparação das despesas de saúde desconsidera o montante do
PIB per capita – fator relevante para se comparar a qualidade absoluta do atendimento de saúde à
população. Ao se analisar a despesa per capita com saúde no Brasil, constata-se que ela é maior do que
a de países como México e Colômbia. Por outro lado, esses gastos, que contemplam desembolsos do
governo e das famílias, representaram aproximadamente um terço da média de países da Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que reúne as maiores economias do mundo.
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Como é possível observar no gráfico seguinte, a fatia das famílias nas despesas com saúde (na qual
estão incluídos, também, os gastos das entidades filantrópicas que estão a serviço delas), supera a parcela
do governo em todos os anos. Um dos motivadores para essa diferença é o fato de este ser um serviço
essencial, o que justifica que os indivíduos, em caso de necessidade e dispondo de condições econômicas,
priorizem este gasto dentro dos seus orçamentos. Além disso, essas despesas contemplam os gastos com
planos privados, que representam 66,8% dos investimentos totais das famílias na saúde. Em sua maioria,
esses planos são pagos pelos empregadores, porém são considerados gastos familiares porque compõem,
de forma indireta, a remuneração dos trabalhadores. Outro motivador é a própria incapacidade do poder
público de prover um serviço abrangente e de qualidade a toda a sociedade. Essa oferta insuficiente do
Estado abre lacunas, que a iniciativa privada, com o devido incentivo, acaba por ocupar.
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PARTICIPAÇÃO DOS GASTOS COM SAÚDE NO PIB BRASILEIRO (%)
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1.1 CENÁRIO DA SAÚDE
SUPLEMENTAR NO BRASIL
Nos últimos anos, o mercado de saúde
suplementar no Brasil apresentou um forte
crescimento, que foi impulsionado, principalmente,
por características demográficas e tecnológicas
favoráveis. Entre elas, estão o crescimento
populacional, ainda que marginal; o processo de
envelhecimento gradual da população; a expansão
da classe média e o aumento da oferta de novas
tecnologias e serviços. Hoje, o Brasil conta com um
universo de 992 operadoras de planos de saúde,
dentre as quais 271 são exclusivamente planos
odontológicos. Essas operadoras atendem 46,8
milhões de beneficiários e, em 2019, faturaram R$
207,6 bilhões.

dependem do vínculo empregatício. Desta forma,
o número de beneficiários apresenta uma alta
correlação com a situação macroeconômica do País.
Apesar de ter crescido nos últimos anos, o
sistema de saúde suplementar cobre apenas 24,1%
da população, fazendo com que mais de 75% dos
brasileiros dependam exclusivamente do SUS. Essa
penetração dos planos de saúde privados é baixa
quando comparada a outros países, como Alemanha
e EUA, onde os índices são de 34,0% e 67,2% da
população, respectivamente. No Brasil, portanto,
este é um segmento que apresenta oportunidades
de crescimento.

Dentre os beneficiários, quase 70% possuem um
contrato de plano de saúde empresarial, ou seja,

POPULAÇÃO COM PLANO DE SAÚDE PRIVADO (% DO TOTAL)

COBERTURA ASSISTENCIAL E TIPO
DE CONTRATAÇÃO DO PLANO

96,0%
COLETIVO
POR ADESÃO
13,1%

67,2%

OUTROS
0,2%

34,0%
24,1%

FRANÇA

EUA

ALEMANHA

BRASIL

12,0%

11,0%

GRÉCIA

REINO
UNIDO

COLETIVO
EMPRESARIAL
67,6%
INDIVIDUAL
OU FAMILIAR
19,1%

FONTE: OCDE E ANS
FONTE: ANS
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NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS E PERCENTUAL DA POPULAÇÃO COM PLANO DE SAÚDE
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FONTE: ANS

BENEFICIÁRIOS EM PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
COM OU SEM ODONTOLOGIA (MILHÕES)

Além da baixa penetração dos planos
privados, o cenário brasileiro apresenta outra
especificidade: a distribuição de beneficiários
é bastante desigual entre as regiões do País.
Enquanto no estado de São Paulo, o índice é de
40,7%, no Acre, que tem o menor indicador do
Brasil, apenas 5,6% da população dispõem de
acesso ao seguro. No Rio Grande do Sul e em
Santa Catarina, os números ficam mais próximos

da média, com 23,2% e 22,8% das suas populações
com plano de saúde, respectivamente. Outro
recorte que ajuda a entender as discrepâncias do
contexto brasileiro é a relação entre a penetração
dos planos privados nas cidades do interior, onde o
percentual médio de beneficiários é inferior a 20%,
e nas capitais, onde este índice corresponde a mais
de 40% da população, ultrapassando os 50% em
algumas delas.

PERCENTUAL DA POPULAÇÃO COM PLANO DE SAÚDE

5,6

40,7

FONTE: ANS
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BENEFICIÁRIOS POR ESTADO (MILHÕES)

RIO GRANDE DO SUL
2,5
SÃO PAULO
17,1

SANTA CATARINA
1,5

DEMAIS ESTADOS
25,9

FONTE: ANS

Pesquisas indicam que o plano de saúde é
a terceira prioridade de consumo do brasileiro,
perdendo apenas para a casa própria e a
educação, motivado pelo fato de que a percepção
de grande parte dos brasileiros em relação ao
sistema público de saúde é negativa. Em uma
pesquisa realizada pelo Datafolha em 2018, sob
encomenda do Conselho Federal de Medicina
(CFM), 89% dos entrevistados classificaram a
situação da saúde brasileira como péssima, ruim

MATRIZ CUSTO X
SATISFAÇÃO

Baixa
Complexidade

ou regular. Para a maioria dos respondentes, o
principal problema com o SUS é a disponibilidade
de consultas com especialistas, apontada como
difícil ou muito difícil por 74% dos entrevistados.
Todavia, uma vez que conseguem acessá-los, os
serviços prestados pelo SUS são considerados
satisfatórios, visto que 77% dos respondentes
apontaram a qualidade do atendimento como
excelente, boa ou regular.
Por esse motivo, o SUS acaba sendo
muito reconhecido pelo seu desempenho em
procedimentos de alta complexidade, enquanto na
baixa complexidade (atenção básica), que é onde
ocorre a dificuldade de se conseguir atendimento,
sua atuação é considerada deficiente.
O grande problema do sistema está, portanto,
em prover oferta suficiente para atender a alta
demanda na atenção básica. A saúde suplementar,
apesar da sua boa performance, é inacessível,
atualmente, a uma grande parcela da população. A
relação entre o custo para o usuário e a performance
dos sistemas público e privado pode ser resumida
na matriz abaixo:

SUS

Saúde Suplementar

Baixo custo para
o usuário

Alto custo para
o usuário

Performance insatisfatória

Boa performance

Baixo custo para
o usuário

Alto custo para
o usuário

Boa performance

Boa performance

Alta
Complexidade

1.2 INFLAÇÃO MÉDICA
Em todo o mundo, o mercado de saúde
suplementar tem apresentado, historicamente,
uma expressiva elevação de custos, pressionando
as margens das operadoras de saúde e
requerendo significativos índices de reajuste dos
seus planos como forma de manter a viabilidade
econômico-financeira. Nos Estados Unidos, por
exemplo, a cada 13 anos, os gastos com saúde
dobram, formando o fenômeno conhecido como
“inflação médica”. De um modo geral, em escala
8
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mundial, o índice de variação do custo médicohospitalar (VCMH) tem sido mais elevado que o
índice inflacionário dos países.
No Brasil, o VCMH apresentou, entre 2007 e 2018,
uma taxa anual média de 14,4%, acumulando uma
elevação de 399,9%. Os reajustes autorizados pela
ANS, entretanto, acumularam 184,5% no período,
uma média de 9,2% ao ano.

EVOLUÇÃO DAS VARIÁVEIS SAÚDE X IPCA

19,3%
15,4%

16,0%

13,6%

11,0%
8,3%
5,8%
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5,5%
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7,9%

5,9%

4,3%

5,9%

2007

2008

2009

2010

6,5%
2011

13,6%

17,3%

10,0%
7,4%

10,7%

5,8%

5,9%

6,4$

2012

2013

2014

17,0%

13,6%

9,7%

9,0%

6,7%

4,5%

16,5%

15,8%

12,9%

12,5%

20,4%

6,3%
2015

2016

3,0%

3,8%
4,3%

2017

2018

2019*

REAJUSTES ANS
VARIAÇÃO DO CUSTO MÉDICO-HOSPITALAR (VCMH)
IPCA

O Brasil apresenta uma das maiores inflações
médicas do mundo. De acordo com a consultoria
global Aon, o País ocupa o quarto lugar na lista
das nações que apresentam a maior diferença
entre a inflação geral e a inflação médica, ficando
atrás somente da Costa do Marfim, da Uganda e da
Malásia em um total de 99 países pesquisados.

VARIAÇÃO DO CUSTO MÉDICO-HOSPITALAR 2018

MÉXICO

CHILE

10,3%

6,0%

REINO UNIDO

FRANÇA

EUA

BRASIL

8,0%

4,5%

6,0%

17,3%
FONTE: IESS

>>>> Existe um conjunto de fatores que fazem
com que a inflação médica seja consistentemente
superior à inflação geral. Entre eles, podemos
citar o advento de novas tecnologias, o
envelhecimento da população e o modelo de
governança e cobrança da saúde suplementar
que predomina na maior parte dos países. <<<<

No que se refere ao primeiro aspecto, é possível
inferir que a medicina é uma área em constante
evolução, com novos conhecimentos e novas
tecnologias sendo criados todos os anos. Esse
movimento de inovação ocorre em duas dimensões:
na primeira, são criadas formas diferentes de se
diagnosticar e/ou tratar problemas já conhecidos.

FONTE: ANS, IESS
*VCMH estimada

Um exemplo desta dimensão é a proliferação
dos exames por ressonância magnética, ocorrida
nos anos 80, na Europa e nos EUA, e, na década
seguinte, no Brasil. Ao mesmo tempo em que
permite uma maior qualidade dos diagnósticos por
imagem, essa nova tecnologia apresenta um custo
mais elevado do que as mais antigas, tais como
radiografia e ultrassonografia, ao mesmo tempo
em que aumenta a aplicabilidade e a adesão aos
exames de radiologia, novamente elevando o custo
do sistema. Na segunda dimensão da inovação
na área médica, são desenvolvidos diagnósticos e
tratamentos para problemas que ainda não eram
conhecidos ou existentes.
Um exemplo dessa segunda dimensão da
inflação médica é a própria Covid-19. Chamado
inicialmente de “novo coronavírus”, o SARS-CoV-2
é um vírus que, embora tenha algumas semelhanças
com outros, foi identificado pela primeira vez
na China no fim de 2019. Desde então, diversos
agentes do setor de saúde em nível global têm
dispendido significativos investimentos e esforços
na busca por diagnósticos mais confiáveis,
tratamentos mais eficazes e vacinas. Esse
movimento constante de inovação tem um custo
relevante na forma de pesquisa, desenvolvimento,
recursos humanos e materiais, e a inflação médica
é, em parte, reflexo do repasse desses custos aos
beneficiários dessas inovações.
Além da incorporação de inovações, temos,
como segundo fator, o envelhecimento da
população de beneficiários. À medida que a
expectativa de vida aumenta, cresce, também,
a demanda por procedimentos de diversas
naturezas, bem como a incidência de doenças
como o câncer, cujo tratamento tem um custo
substancialmente elevado. Ao lado da evolução
tecnológica, esse é um fator de aumento de custos
pouco administrável pelas operadoras de saúde,
principalmente quando tais fatores superam as
análises atuariais até então existentes.
21 DE JULHO DE 2020 - RELATÓRIO N° 4
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Por último, mas não menos importante, temos
um fator endógeno no funcionamento do sistema
de saúde brasileiro e que tem um peso relevante
na inflação médica: a forma de remuneração dos
prestadores de serviços, que está atrelada ao
número de procedimentos. Sob esse sistema, que
recebe o nome de fee for service, nem o beneficiário,
que recebe o atendimento e o tratamento, nem
os prestadores de serviços, que muitas vezes
decidem e realizam os procedimentos, arcam,
majoritariamente, com o custo envolvido, o qual
recai, portanto, sobre a fonte pagadora.

Com isso, cria-se um ambiente no qual a eficiência
não é premiada, o que gera um potencial incentivo
à sobreutilização de serviços. Além disso, o médico
não é recompensado por um melhor diagnóstico
ou tratamento mais eficaz, nem tem o ônus pelo
excesso de exames e procedimentos. Desse modo,
a quantidade de exames realizados e a introdução
de novas tecnologias nos procedimentos podem ser
atrativos comerciais, mas que não necessariamente
atendem a critérios de custo-benefício nem
implicam ganhos de eficiência.

1.3 TENDÊNCIAS
Uma vez contextualizado o setor de saúde suplementar no Brasil, gostaríamos de analisar algumas das
principais tendências observadas nos últimos anos até a eclosão da pandemia de Covid-19.

MODELOS ALTERNATIVOS AO
FEE FOR SERVICE
Tanto no Brasil quanto no resto do mundo, o
modelo fee for service continua sendo o sistema de
remuneração predominante, em conjunto, ou não,
com outros modelos de remuneração. No entanto,
alternativas a esse modelo são amplamente
discutidas e testadas com o objetivo de buscar
uma diminuição de custos e uma maior eficiência
do sistema de saúde.
O chamado DRG (Diagnosis Related Group ou
Grupo de Diagnósticos Relacionados), utilizado
em países como Alemanha e EUA, classifica os
pacientes hospitalares de acordo com os tipos
de diagnóstico e o quanto cada tipo implica o
uso de materiais, medicamentos e processos. As
informações montam um perfil clínico que tem a sua
média de custos analisada e levada em consideração

na composição da estrutura de remuneração dos
prestadores de serviço, contrapondo o pagamento
por utilização adotado no fee for service.
No Brasil, também são testados modelos
alternativos ao fee for service. A título de exemplo,
desde 2017, hospitais como o Santa Paula e o Santa
Catarina, em São Paulo, aderiram ao sistema ABP
(Adjusted Budget Payment ou Pagamento por
Orçamento Ajustável). Nesse modelo, o histórico
de custos do hospital é analisado para modelar uma
média anual que dá origem a uma remuneração fixa
mensal paga pela operadora ao hospital. A ideia é
criar um sistema que incentive ganhos de eficiência
por parte do prestador de serviços, e, ao mesmo
tempo, torne mais previsível o gasto do plano de
saúde com sinistralidade.

INFLAÇÃO MÉDICA VS. INFLAÇÃO GERAL (2019)
INFLAÇÃO MÉDICA ESTIMADA
3,8%

17,0%

INFLAÇÃO

3,5%

1,8%

4,3%
2,7%
1,6%

1,5%

1,8%

0,5%
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AUSTRÁLIA

FRANÇA

JAPÃO

SUÉCIA

BRASIL

O governo lista os
remédios e
procedimentos
médicos com bom
custo-benefício a
serem oferecidos
pelos planos de saúde

Empresas são
incentivadas a cobrar
coparticipações de
funcionários para
coibir o mau uso de
serviços médicos

Planos de saúde
incentivam hábitos
saudáveis para
redução de
internações. Além
disso, pacientes arcam
com 30% dos gastos

Médicos remunerados
pelo número de
pacientes atendidos e
não pelos
procedimentos

Fee for service:
pagamento por
exame, procedimento
ou consulta realizado.
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FONTE: AON

A implementação deste modelo pelos hospitais
se deu em parceria com a Amil, maior operadora
de saúde do País, controlada pela United Health, a
qual, em 2018, já adotava sistemas alternativos de
cobrança com mais de 30% dos seus prestadores
de serviço. O ABP permite um processo semelhante

à verticalização para players que não detêm know
how em gestão hospitalar, possibilitando que as
operadoras de saúde continuem a focar no seu
core business, ao mesmo tempo em que mitigam
os potenciais conflitos de interesse dos métodos de
cobrança tradicionais.

MODELO

FUNCIONAMENTO

Fee For Service

Pagamento por utilização do serviço. Neste formato, nem o beneficiário nem
os prestadores de serviços arcam, majoritariamente, com o custo envolvido,
o qual recai, portanto, sobre a fonte pagadora.

DRG
(Diagnosis Related Group ou
Grupo de Diagnósticos Relacionados)

ABP
(Adjusted Budget Payment ou
Pagamento por Orçamento Ajustável)

Os pacientes são classificados de acordo com os tipos de diagnóstico e o
quanto cada tipo implica o uso de materiais, medicamentos e processos. As
informações montam um perfil clínico que tem a sua média de custos
analisada e levada em consideração na composição da estrutura de
remuneração dos prestadores de serviço.
O histórico de custos do hospital é analisado para modelar uma média
anual que dá origem a uma remuneração fixa mensal paga pela operadora
ao hospital. A ideia é criar um sistema que incentive ganhos de eficiência
por parte do prestador de serviços, e, ao mesmo tempo, torne mais
previsível o gasto do plano de saúde com sinistralidade.

É importante destacar, também, que o alto
custo médico-hospitalar no Brasil é um dos
fatores que levam o País a ter mais de 80% da
sua base de beneficiários vinculada a planos
coletivos. Os planos individuais são ajustados
anualmente pela Agência Nacional de Saúde
(ANS) e, conforme apresentado anteriormente,
os
reajustes
mostram-se,
historicamente,
inferiores à inflação médica.

dos beneficiários, e a utilização dos serviços para
definir, anualmente, os percentuais aplicados.
Desse modo, os planos individuais apresentam, na
maioria dos casos, uma precificação, no momento
da contratação, mais elevada do que os coletivos,
uma vez que as operadoras não terão a mesma
liberdade de aplicar reajustes. Esse ticket inicial mais
alto dificulta o acesso de pessoas físicas e ajuda a
explicar a baixa penetração dos planos, bem como
sua alta correlação com o nível de emprego formal.

Já os planos coletivos podem ser ajustados
pelas fontes pagadoras, que observam o mix
das carteiras, no que tange à composição etária

CLÍNICAS POPULARES
A deficiência do sistema público na baixa
complexidade, combinada com os altos custos do
sistema privado tradicional, criou um ambiente
propício ao surgimento de um segmento que tem
crescido de forma expressiva nos últimos anos:
as clínicas populares. Esse modelo de negócio
oferece, a condições mais acessíveis, consultas
médicas com clínicos gerais ou especialistas.
No Brasil inteiro, principalmente no Nordeste
e no Centro-Oeste, foi observada uma expansão
desse modelo de empresa médica na última
década, sendo voltado, principalmente, para as
classes C, D e uma parcela da E, público que,

inevitavelmente, usava o Sistema Único de Saúde
(SUS) diante da falta de opções que coubessem
em seu orçamento. Todavia, à medida que suas
condições financeiras foram melhorando, passaram
a buscar atendimento por esse modelo alternativo
de assistência à saúde.
>>>> Desse modo, o público da clínica médica
popular é formado, em grande parte, pelas parcelas
de usuários insatisfeitos com as condições de
atendimento do SUS e que conseguem arcar com
consultas a preços mais acessíveis. <<<<
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E-HEALTH E TELEMEDICINA
Outra iniciativa que se apresenta como
uma alternativa para ganhos de eficiência no
sistema de saúde brasileiro é a adoção de novas
tecnologias capazes de revolucionar os serviços.
Neste contexto, surge a chamada e-Health, que
consiste na criação de ferramentas com o intuito
de melhorar o fluxo de informações entre os
diversos agentes (fontes pagadoras, prestadores
de serviço e clientes finais), através de meios
eletrônicos, otimizando, assim, a coordenação dos
sistemas de saúde.
>>>> Além de facilitar a obtenção de um
diagnóstico, um dos principais benefícios
proporcionados pela e-Health é uma potencial
redução no número de procedimentos
desnecessários, principalmente por meio da
mitigação da repetição de exames em um curto
espaço de tempo. Por exemplo: se um paciente
realiza uma consulta médica de uma determinada
especialidade e um exame de sangue é solicitado,
outro profissional, que eventualmente também
seja consultado, terá acesso ao resultado do
exame anteriormente coletado. <<<<

Dentro da e-Health, temos diversas iniciativas
voltadas a melhorar os sistemas de saúde a partir
da tecnologia, como a m-Health, que permite a
colaboração por meio de aplicativos disponíveis
nos dispositivos móveis, e a telemedicina, que é a
modalidade que abrange uma série de processos
realizados a distância, como teleconsulta,
teleassistência e telediagnóstico. Todos esses
recursos não só ampliam a assistência, facilitando
o acesso dos pacientes aos médicos e provedores
de saúde, como também diminuem os custos
operacionais e evitam desperdício de recursos,
impactando, positivamente, o nível de eficiência
do sistema de saúde como um todo.
Embora a telemedicina forneça um caminho
mais simples e rentável, o Brasil, quando
comparado a outros países, encontra-se bastante
defasado na adoção destes métodos. Mesmo que
as tecnologias já estejam disponíveis há algum
tempo, existem diversas barreiras regulatórias
para a realização de consultas a distância.
Antes da pandemia de Covid-19, a telemedicina
era regulamentada pela Resolução nº 1.634, de
2002, que compreendia a prática da telemedicina
em três áreas: teleassistência, na qual o médico
troca informações sobre um paciente em
monitoramento com outros especialistas, como
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dados de exames e de diversos procedimentos
médicos, por meio de plataformas online;
teleducação, que capacita profissionais da saúde
que atuam em locais com pouca infraestrutura e
dificuldade de acesso; e emissão de laudos a distância,
na qual o exame pode ser feito em qualquer lugar e
assinado por médicos – que também podem estar
em qualquer localização – por meio de softwares
online com acesso via computador, celular ou tablet.
Em fevereiro de 2019, o Conselho Federal de
Medicina (CFM) publicou uma nova regulamentação,
a Resolução nº 2.227, que liberava, dentre
outras frentes, consultas online, telecirurgias e
telediagnóstico. Entretanto, a resolução foi revogada
sob alegação de falta de clareza no texto e do risco de
afetar a humanização necessária na relação médicopaciente, interferindo diretamente na qualidade do
atendimento. Desse modo, permaneceu vigente a
resolução de 2002.
Outro serviço diz respeito à orientação e
informação por telefone, permitindo que empresas
realizem atendimentos por ligações, chats ou
videoconferências para esclarecer dúvidas sobre
medicamentos e outros assuntos. O serviço é
regulamentado por meio do Programa Nacional de
Telessaúde Brasil Redes, regido pela Portaria MS
nº 2.546/11. De acordo com um levantamento da
empresa especializada em atendimento de saúde a
distância TopMed, o serviço já reduziu em 59% as
idas a unidades de pronto-atendimento, aumentou
em 50% o índice de autocuidado e diminuiu em 80%
a incidência de automedicação.
De modo geral, as soluções de telemedicina têm
o potencial de reduzir os custos das operações de
saúde, mas é importante ressaltar que existe também
a possibilidade de que essas soluções aumentem
a utilização por parte dos pacientes devido a sua
praticidade e conveniência, o que causaria um
aumento da sinistralidade para as operadoras. A
partir disso, a tendência é que as operadoras que
investirem nessas soluções também incentivem
planos de coparticipação, nos quais os beneficiários
pagariam uma parte dos serviços, ou estabeleçam
limites de uso, mitigando, assim, a sobreutilização.

O PIONEIRISMO DOS EUA
Estudos relacionados à e-Health apontam os EUA como os pioneiros no uso da telemedicina, gerando a maior
fatia de receitas dessa prática pelo mundo. Por lá, a e-Health conquistou todos os níveis do serviço de saúde, desde
consultas médicas que utilizam a solução para evitar visitas desnecessárias e demoradas, até hospitais que usam a
telemedicina para fornecer, a seus pacientes, atendimento especializado no acompanhamento de doenças, evitando
readmissões desnecessárias e de custos elevados.
Todavia, ainda há uma diferença entre o interesse das pessoas pela telemedicina (que, segundo pesquisas, atinge
76% da população) e a sua efetiva utilização (que corresponde a 46%). Essa diferença está relacionada, dentre outros
fatores, a uma falta de conhecimento sobre a telemedicina e as modalidades oferecidas por ela.
Além de possibilitar uma melhora no acesso a serviços de saúde por parte daqueles que moram mais afastados dos
grandes centros urbanos, a telemedicina também é um meio para reduzir custos e compensar, em parte, a inflação
médica. Estudos indicam que a utilização da telemedicina pode gerar uma economia de cerca de US$ 250 bilhões nos
EUA.
Essa redução seria o resultado de alterações nos serviços de saúde, uma vez que, segundo o estudo, aproximadamente
20% das visitas à emergência poderiam ser evitadas com serviços de atendimento virtual e 24% das consultas médicas
poderiam ser realizadas online. Essas duas iniciativas, somadas a outros serviços oferecidos virtualmente, chegariam
à redução apontada pelo estudo.

VERTICALIZAÇÃO
E CONSOLIDAÇÃO
Além dos modelos alternativos ao fee for service,
uma tendência em crescimento nos últimos anos,
e que se apresenta, em parte, como uma resposta
para o problema do aumento de custos do setor
de saúde suplementar, é a verticalização das
operadoras de saúde, processo que consiste em
investimentos em ativos próprios para a prestação
de serviços médico-hospitalares diretamente aos
seus beneficiários. A redução de custos nesse
modelo se dá pela quebra do potencial conflito de
interesses que existe entre a operadora de saúde e
os prestadores de serviço, este inerente ao modelo
fee for service.
>>>> Quando a operadora de saúde possui
seus próprios hospitais, clínicas e laboratórios,
torna-se possível uma melhor gestão dos custos
dos serviços prestados aos beneficiários. Ao
exercer um maior controle sobre o número de
exames e procedimentos realizados, a entidade
verticalizada tende a reduzir o desperdício de
insumos e a sobreutilização de procedimentos.
Adicionalmente, sendo eficiente na sua operação,
ela passa a absorver a margem de outras etapas
da cadeia de valor que, anteriormente, ficavam
com o prestador de serviço. <<<<

O processo de verticalização vem crescendo,
no Brasil, dentre outros movimentos, por meio da
integração de operadoras e hospitais, fusões e
aquisições, parcerias, entrada de capital estrangeiro
e investimentos de capital intensivo em ativos para
prestação de serviços médicos.
De acordo com dados da ANS, entre 2011 e 2017,
as operadoras de saúde mais do que dobraram o
seu volume de ativos hospitalares e participações
societárias em prestadores de serviços. Grande
parte desse aumento se deu a partir da publicação
do artigo 142 da Lei 13.097, de janeiro de 2015,

que permitiu a participação de empresas
estrangeiras (inclusive como controladoras) nos
empreendimentos de assistência à saúde no Brasil.
Essa aprovação ampliou o olhar dos investidores
nacionais e estrangeiros para o setor de saúde
brasileiro e tem gerado cada vez mais interesse
no mercado. Só no Ibovespa, por exemplo, as
empresas do setor de saúde passaram de uma
participação de 1,8% em 2018 para mais de 4%
atualmente. Além do aumento no peso das
empresas que já faziam parte do índice na primeira
medição, o IPO (Oferta Pública Inicial) recente das
duas operadoras de saúde, Hapvida e NotreDame
Intermédica, em 2018, também contribuiu para
essa elevação, além de refletir um aumento do
interesse do mercado pelo setor.
Por fim, outra importante tendência presente no
setor de saúde é a consolidação entre os players
em praticamente todos os elos. Em 2019, foram
realizadas pelo menos 80 fusões e aquisições
envolvendo operadoras, hospitais, clínicas e
laboratórios, sendo esse o maior volume de
transações desde o ano 2000.
Na última década, no Brasil, as operadoras de
planos de saúde puxaram a frente dessa tendência.
Do final de 2010 até maio de 2020, o número
de operadoras passou de 1.419 para 992, o que
representa uma redução de 30%. Essa tendência
de consolidação das fontes pagadoras se deu
pela combinação da saída de players menores do
mercado, que perderam beneficiários ao longo
dos anos (seja pela crise ou pela migração dos
beneficiários para outros planos) com a busca das
operadoras maiores por expansão geográfica e
aumento das carteiras através de aquisições.
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>>>> Todavia, as grandes operadoras do País não
estão sozinhas neste processo de consolidação
do setor. A partir da consolidação das fontes
pagadoras, da qual resultam empresas cada
vez maiores e com mais poder de barganha, os
prestadores de serviço menores se veem cada
vez mais pressionados. Nesse cenário, cria-se
a necessidade de consolidação também nesse
elo da cadeia, a fim de reconquistar poder de
negociação com as grandes operadoras. <<<<

Neste sentido, observa-se o movimento de
consolidação dos prestadores de serviço tanto a
partir da saída de players menores do mercado

como também através de operações de fusões
e aquisições. A título de exemplo, entre 2010 e
2018, ocorreu uma redução de 8,9% no número de
hospitais privados no Brasil. Ao final do período,
o Brasil contava com cerca de 4,2 mil instituições,
sendo a maioria com menos de 50 leitos.
Mapeadas as principais tendências que já
guiavam os caminhos do setor de saúde brasileiro
pré-pandemia, podemos entender melhor como
se darão os principais impactos da pandemia nas
empresas do setor e quais as estratégias a serem
adotadas por elas.

2. IMPACTOS DA COVID-19
A disseminação mundial do coronavírus começou a atingir o Brasil em meados de março e, no dia 20 de
julho, o País tinha 2,1 milhões de casos confirmados, sendo 80.120 mortes (dados das secretarias estaduais
de Saúde). Esses números tornam o Brasil o segundo no mundo em número de infectados, atrás apenas dos
Estados Unidos que, segundo a Universidade Johns Hopkins, na mesma data tinham mais de 3,8 milhões
de casos e 140.922 mortes pela doença. Nesse cenário preocupante, os setores público e privado de saúde
enfrentam inúmeros desafios, dentre eles a falta de equipamentos e a baixa quantidade de testes para
identificar os infectados. Além do próprio diagnóstico e do tratamento dos doentes, as políticas e medidas
de isolamento social adotadas pelos governos estaduais e municipais em todo o País têm trazido vários
outros impactos indiretos ao setor. A seguir, trazemos a discussão de como o cenário vem impactando as
empresas nos diferentes elos da cadeia de saúde.

OPERADORAS DE SAÚDE
A partir da divulgação dos primeiros casos
e das primeiras medidas de distanciamento
social adotadas em março, as operadoras de
saúde observaram um recuo na utilização dos
serviços eletivos. Nesse cenário em que os
gastos com sinistros diminuíram, mas os clientes
mantiveram os pagamentos, as operadoras
viveram um momento positivo em termos de
resultados e geração de caixa. Passado esse
primeiro e breve momento de maior fôlego,
no entanto, as operadoras começam a sentir
impactos negativos, sendo que a sua magnitude
deve depender dos tipos de planos oferecidos
e do mix de carteiras (composição etária) em
vigência.
No que diz respeito ao primeiro aspecto,
operadoras focadas em planos empresariais
podem sofrer uma forte redução no número de
usuários, uma vez que a recessão econômica
criada pela pandemia e pelas medidas de
distanciamento social deve atingir parcela
relevante de seus clientes. Dentro desse grupo,
aquelas que têm maior participação nos setores
mais afetados, como o aéreo, de turismo e
varejo, devem ser as mais impactadas. No Brasil,
aproximadamente 68% dos planos contratados
são da modalidade coletivo empresarial. Dentro
desse grupo, o segmento de pequenas e
14
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médias empresas foi o que mais cresceu e ganhou
participação nos últimos anos.
Contudo, neste momento de crise, o segmento
também tem sofrido mais do que o de grandes
empresas. Portanto, as operadoras de saúde que
têm contratos com empresas de menor porte em
sua carteira devem esperar um aumento geral
de inadimplência e/ou cancelamentos, dado que
essas empresas enfrentarão grandes desafios
durante a crise e podem até mesmo ser fechadas.
Em relação ao mix das carteiras de beneficiários,
planos com uma participação maior de usuários
classificadas como grupos de risco podem sofrer
mais com o forte aumento de custos relacionados
a emergências e tratamentos da Covid-19. Além
disso, em alguns estados brasileiros nos quais a
propagação da doença tem sido mais acelerada,
muitos hospitais têm enfrentado falta de leitos.
Nessas localidades, o índice de sinistralidade das
operadoras deve atingir níveis históricos, podendo
causar elevação de gastos e piora nos seus resultados.
Para os planos com uma participação menor de
beneficiários classificados como grupos de risco,
ou localizados em municípios menos atingidos pelo
coronavírus, a queda de procedimentos eletivos e
a consequente diminuição da sinistralidade tende a
permanecer por mais tempo.

>>>> No médio prazo, o faturamento das
operadoras de saúde dependerá muito de como
e com que velocidade se dará a recuperação da
economia e, por consequência, do emprego e da
renda. Além da esperada perda de clientes e do
aumento da inadimplência vindos das empresas
impactadas pela crise, conforme mencionado
anteriormente, um movimento comum das
empresas em tempos de crise é, no curto prazo,
um downgrade para planos de saúde mais
básicos com tickets menores. <<<<

físicas, uma vez que, mesmo perdendo renda, a
tendência, em tempos de pandemia, é que elas
aumentem sua preocupação com a saúde e com a
prevenção de doenças. No longo prazo, podemos
vir a observar um impacto positivo na demanda por
saúde suplementar, movimento que, com a retomada
da economia pós-Covid, aliado às deficiências do
SUS, deve ampliar a penetração dos beneficiários
de planos de saúde na população brasileira.

Por outro lado, pode haver um aumento de
demanda por planos de saúde advindo de pessoas

PRESTADORES DE SERVIÇO
O impacto da Covid-19 sobre prestadores de
serviço apresenta grande variabilidade de acordo
com o segmento, uma vez que há um aumento
esperado no uso de emergências, porém um
adiamento de procedimentos eletivos ou não
urgentes, consultas e exames de rotina.
Do lado dos hospitais, principalmente os de
pequeno porte, vemos um elo da cadeia de saúde
que foi impactado negativamente pela diminuição
dos procedimentos eletivos nas primeiras semanas
do período de isolamento social, mas que atualmente
tem experienciado um aumento significativo de
internações de pacientes da Covid-19.
Todavia, os hospitais também enfrentam as
dificuldades de atender ao aumento expressivo de
casos, dada a quantidade baixa de leitos existentes
e escassez de profissionais de saúde, insumos e
EPIs. Uma vez que os procedimentos eletivos têm
maior margem que as internações clínicas de maior
duração, a migração do primeiro para o segundo
tende a ter efeito negativo sobre os resultados e
fluxos de caixa dos hospitais.
No caso dos laboratórios de exames e clínicas
de diagnóstico por imagem, a diminuição da
sinistralidade nas primeiras semanas da quarentena,
que é apontada como positiva para as fontes
pagadoras, também tem um efeito contrário. Nesse
período, seguindo as orientações de isolamento
social, diversos exames de rotina, de check-up e
relacionados a problemas de saúde não urgentes
deixaram de ser feitos, o que representa uma forte
perda de receita para esses prestadores de serviços.
Essa diminuição de exames e procedimentos
eletivos deve permanecer ainda por um tempo, pelo
menos até que se tenha uma certa estabilidade no
número de casos da nova doença. Por outro lado, os
testes para o diagnóstico da Covid-19 representam
uma oportunidade para os laboratórios que forem

ágeis na oferta desse tipo de exame compensarem
uma parte da perda de receita.
Por fim, sob a ótica dos médicos e consultórios,
os efeitos de curto prazo variam de acordo com a
área de atuação. Áreas que têm mais facilidade de
adaptação para a telemedicina podem passar por
esse momento de maior intensidade da pandemia
com mais tranquilidade, havendo uma preocupação
maior dos pacientes pela manutenção de certos
cuidados com a saúde. Um exemplo disso é o
atendimento psicológico, que pode facilmente ser
transferido para uma consulta a distância. Já outras
áreas, que necessitam do contato presencial entre
médicos e pacientes, principalmente aquelas ligadas
a procedimentos não urgentes, tais como cirurgias
eletivas e consultas de rotina, devem observar uma
expressiva diminuição, sendo atendidos apenas
casos emergenciais ou tratamentos que não podem
ser interrompidos.
>>>> De modo geral, os pacientes infectados,
ou com suspeita de infecção pela Covid-19,
constituem o que podemos classificar como
uma primeira onda de fluxo de pacientes que
demandarão os serviços, tanto no diagnóstico
como no tratamento. No médio prazo, esses
prestadores devem estar preparados para a
possibilidade de novas ondas de contaminação
pelo coronavírus. <<<<

Uma vez que o surto da doença apresentar sinais
de estabilização, deve haver uma retomada gradual
de procedimentos, exames e consultas de caráter
eletivo que foram adiados durante a pandemia. Em
um terceiro momento, dado o adiamento desses
procedimentos eletivos, podemos vir a observar
um aumento na quantidade de pacientes vítimas de
doenças que não foram diagnosticadas ou tratadas
adequadamente durante o isolamento social, ou
seja, uma forma de demanda reprimida para os
prestadores de serviço.
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LABORATÓRIOS
FARMACÊUTICOS
Um segmento bem específico da cadeia de saúde
que está sendo beneficiado com o momento atual
é o de laboratórios farmacêuticos. Embora possa
haver uma queda na demanda de medicamentos
para tratamentos não urgentes, essa queda pode
ser compensada por uma demanda potencial por
medicamentos voltados ao combate da pandemia.
Nesse cenário, o caminho para médio e longo
prazo perpassa por três ondas de tratamentos: a
primeira consiste em testar drogas já existentes,
como antivirais e imunomoduladores disponíveis
no mercado; a segunda em desenvolver novas
drogas, como anticorpos sintéticos; e a terceira e
última consiste na vacina.
Tratamentos têm sido testados mundo afora
com medicamentos já existentes, sozinhos ou em

combinação com outros, ao mesmo tempo que
existe um incentivo muito grande também para o
desenvolvimento de novos remédios que possam
ser eficazes. Atualmente, são cerca de 240 iniciativas
sendo estudadas. Paralelamente, há um esforço
conjunto da comunidade internacional direcionado
ao desenvolvimento de uma vacina eficaz para
prevenção da Covid-19. Ao redor do mundo, temos
hoje 161 frentes de pesquisa, com algumas delas já
em fase de testes em humanos.
>>>> Dessa forma, é uma questão de tempo até
que tenhamos tratamentos e vacinas eficazes, e
os laboratórios que detiverem as patentes desses
itens certamente serão muito bem remunerados.
Especialistas estimam em 12 a 18 meses o tempo
de desenvolvimento de uma vacina, contados a
partir de dezembro de 2019, quando o SARS-Cov-2
foi isolado em cultura pela primeira vez. <<<<

TELEMEDICINA
Durante a pandemia, a telemedicina ganhou
destaque como uma forma de garantir o acesso
às consultas médicas necessárias – nos EUA, por
exemplo, a utilização desse recurso saltou de
11%, em 2019, para 46%, em 2020, no período de
isolamento social.
No Brasil, a disseminação da Covid-19 acelerou
o debate a respeito da prática e, em 19 de março,
o Conselho Federal de Medicina reconheceu
a possibilidade e a eticidade da utilização da
telemedicina para teleorientação (realização, a
distância, de orientação e encaminhamento de
pacientes em isolamento), telemonitoramento

(monitoramento ou vigência, a distância, de
parâmetros de saúde e/ou doença sob orientação
e supervisão médica) e teleinterconsulta (troca
de informações e opiniões exclusivamente entre
médicos, para auxílio diagnóstico ou terapêutico).
>>>> A exemplo dos EUA, o Brasil também
registrou, na quarentena, um aumento na procura
pelo atendimento a distância, seja por telefone
ou internet. Não apenas para tirar dúvidas
relacionadas ao coronavírus, mas também para
acompanhamento de pacientes com outras
doenças, gestantes e até mesmo para auxiliar
outros profissionais de saúde. <<<<

3. PERSPECTIVAS
Embora ainda não seja possível afirmar quanto tempo irá durar a crise desencadeada pela Covid-19,
sabemos que a pandemia trouxe mudanças drásticas para todos os setores da economia e que a tão
esperada “volta ao normal” pode significar, em vários aspectos, um novo entendimento sobre o que é a
normalidade. No caso da saúde, essas mudanças podem ser ainda mais profundas, uma vez que a crise
sanitária traz um novo olhar para o setor como um todo, que pode sair deste momento mais valorizado por
parte de governos, empresas e beneficiários.
Veremos um aumento significativo de medidas de prevenção de doenças? As pessoas terão mais
cuidado com higiene e saúde? A demanda por planos de saúde aumentará? Como o setor deve lidar
com as novas tecnologias que estão surgindo? Veremos uma flexibilização dos reguladores em relação à
telemedicina? Quais segmentos podem sair fortalecidos da crise? São perguntas para as quais ainda não
existem respostas, mas, a partir delas, podemos pensar os possíveis caminhos que serão percorridos pelo
setor de saúde no Brasil daqui para frente.
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SAÚDE E PREVENÇÃO
No longo prazo, é possível que a pandemia
da Covid-19 traga uma forte mudança de
hábitos em relação à saúde, com a introdução
de novas práticas de higiene e prevenção. Um
exemplo disso é o uso de máscaras para evitar
a propagação de doenças – algo que já foi
incorporado, há muito tempo, ao cotidiano de
países orientais, como o Japão. Esse hábito não
mitiga apenas a propagação do coronavírus,
mas de diversas outras doenças respiratórias.
Além das máscaras, outras práticas simples,
porém eficazes para frear a transmissão de
doenças, como lavar as mãos com maior
frequência e usar álcool em gel, estão sendo
introduzidas na rotina de todos, refletindo-se
também na diminuição de casos de enfermidades
recorrentes como a gripe.
Além de uma melhora na qualidade de vida
da população, esses novos hábitos podem
trazer um impacto positivo, em longo prazo, na
redução de sinistralidade para as operadoras de
saúde, como resultado da diminuição no número
de atendimentos com doenças que podem ser
evitadas com a sua adoção.

No caso dos prestadores de serviços, o impacto
seria o inverso, com menor procura por consultas,
exames e tratamentos. É claro que criar e manter
um novo hábito não é algo trivial, portanto, caberá
aos agentes observar se, de fato, as práticas que
vêm sendo incentivadas durante a pandemia irão
se manter depois que ela passar.
>>>> Juntamente com essa mudança de
comportamento dos usuários, cria-se uma
oportunidade para que as operadoras de saúde
aproveitem o uso de tecnologias nos serviços
de saúde como uma forma de aumentar o
engajamento de seus beneficiários em programas
de cuidado preventivo, o que pode reduzir cada
vez mais os custos com a sinistralidade. <<<<

Para as prestadoras de serviços, por um
lado, isso pode diminuir a receita proveniente
do tratamento dessas doenças mais facilmente
evitáveis. Por outro lado, existe a possibilidade
de aumento de consultas médicas e exames
preventivos a partir de uma maior preocupação
das pessoas com a saúde. Neste sentido, sendo o
tratamento, sob a ótica financeira, mais oneroso
do que a prevenção, deverá ser de total interesse
das operadoras incentivá-la.

TELEMEDICINA
A crise atual traz, a todos os elos da cadeia
de saúde, uma visão diferente em relação à
telemedicina. Conforme foi visto, o Brasil está
muito atrasado na utilização da tecnologia como
um meio de facilitar a vida dos pacientes e reduzir
custos médico-hospitalares. O surgimento do
coronavírus trouxe aos pacientes, médicos e
empresas uma oportunidade de experimentar
a prática da telemedicina, sob a autorização de
algumas formas de orientação a distância por
parte do CFM, o que derruba uma primeira barreira
para que seu uso seja ampliado.
No médio prazo, dado que as preocupações
acerca da Covid-19 permanecerão até que se tenha
uma vacina ou um tratamento eficaz, a demanda
por consultas a distância tende a se manter elevada.
No entanto, ainda existem muitas dúvidas sobre o
que vai ocorrer em relação às iniciativas e quais
serão as decisões futuras dos reguladores do setor.
>>>> O momento atual vem servindo como um
grande experimento para a telemedicina no Brasil
e, ainda que ajustes precisem ser feitos, já deixa
evidente que a modalidade traz mais benefícios
do que desvantagens. <<<<

Quanto mais tempo durar essa situação de
exceção que vivemos hoje, mais os agentes
envolvidos ganharão familiaridade com essa

prática, e maior será a probabilidade de as
autoridades competentes do setor ampliarem o
reconhecimento e o uso da telemedicina, até o
ponto em que ela se tornará permanente.
Quando analisamos as diversas formas de
telemedicina sob a ótica de modelo de negócios,
podemos perceber que elas têm uma característica
em comum com outras inovações disruptivas
que o mundo presenciou nos últimos anos: elas
são, essencialmente, plataformas que conectam.
Da mesma forma que aplicativos de transporte
individual cumprem o papel de conectar
motoristas a pessoas que precisam se locomover,
aplicativos de aluguel por temporada conectam
proprietários de imóveis a viajantes que precisam
de hospedagem e shoppings financeiros conectam
investidores a tomadores de recursos, uma
plataforma de teleorientação, telemonitoramento
ou teleconsulta conecta médicos a pacientes, e
uma de teleinterconsulta conecta médicos entre si.
>>>> Nesse tipo de business, observa-se que um
aumento na quantidade de usuários de um dos
lados aumenta o valor do serviço para os usuários
do outro: quanto mais motoristas uma plataforma
de transporte individual tem circulando nas ruas,
por exemplo, mais facilmente os usuários desse
serviço conseguirão se locomover, e quanto
mais pessoas desejarem se locomover, menos
ociosidade o motorista terá durante sua jornada de
21 DE JULHO DE 2020 - RELATÓRIO N° 4
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NETWORK EFFECT

trabalho. Esse círculo virtuoso é conhecido
como network effect, ou “efeito rede”, e tende
a ser uma poderosíssima alavanca de criação
de valor para o proprietário da plataforma,
quando ele consegue se estabelecer como
a escolha de preferência de seus clientes de
ambos os lados. <<<<

Aqui, já tocamos também no principal risco
que esse efeito traz consigo: negócios com
essa característica tendem a ser do tipo winner
takes all, ou seja, apenas uma plataforma acaba
se estabelecendo como a escolha da maioria
ou, até mesmo, de todos os usuários. No
mercado da telemedicina, é possível que isso
se desenvolva de maneira um pouco diferente,
dadas as características locais de diversos tipos
de serviços prestados, como procedimentos e
exames, inerente ao relacionamento local com
os respectivos corpos clínicos. Nesse caso, a
tendência seria a formação de nichos regionais e
geográficos, cada um com um player dominante.
De qualquer forma, é importante que os agentes
do setor se mantenham atentos a esse efeito.

ATRAEM

PLATAFORMA
DE TELEMEDICINA

PACIENTES

ATRAEM

MÉDICOS

E-HEALTH
A demanda por soluções tecnológicas que
melhorem a experiência dos usuários é uma
tendência presente em diversos setores. No
caso da saúde, a jornada do paciente ainda é
muito insatisfatória na maioria dos casos, sendo
necessário, muitas vezes, realizar o agendamento
em diferentes canais, bem como executar
exames e procedimentos desnecessários ou
repeti-los, uma vez que suas informações e
histórico de saúde não estão integradas em uma
só plataforma.
Nesse contexto, podemos apontar que há
uma lacuna nos serviços de e-Health que pode
ser preenchida tanto por players atuais como por
novos. São poucos os serviços de saúde no Brasil
que possuem uma integração de informações
que gere praticidade para os usuários, e isso
cria um espaço para que novas soluções sejam
desenvolvidas por operadoras, prestadores de
serviço ou, até mesmo, por players que estão
fora da cadeia de saúde, como empresas de
tecnologia. Diversas startups já foram criadas
tendo como objetivo reduzir ineficiências do setor
utilizando ferramentas de big data e inteligência
artificial. Atuando em diversas frentes, desde a
otimização da escolha de planos de saúde para
os clientes até a busca pela melhor alocação
de pacientes a médicos por meio da análise de
grandes volumes de dados, essas empresas têm
recebido aportes de recursos e devem ganhar
relevância no setor nos próximos anos.
18
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Pensando na e-Health como uma ferramenta
que reúne todas as informações e histórico
de pacientes, vemos que ela pode conter uma
característica também existente em outros negócios
considerados como de alta qualidade: switching
barriers. Toda vez que a troca de um fornecedor
é algo que traz um custo ou transtorno ao cliente,
temos configurada essa característica. Para uma
empresa trocar seu software de gestão (ERP), por
exemplo, os custos envolvidos com configuração,
adaptação, treinamento e transtornos causados
por imprevistos (que acabam sempre aparecendo)
costumam ser bastante significativos. Isso acaba
desincentivando trocas de sistemas, e mantendo
os clientes vinculados aos seus atuais provedores
de serviços.
Da mesma forma, para um paciente, a troca
de seu médico, laboratório ou plano de saúde
pode gerar uma inconveniência, dado que seus
novos prestadores de serviço não saberão nada a
respeito de seu histórico de saúde e, com isso, o
atendimento pode perder qualidade e eficiência.
>>>> Neste sentido, os players que souberem
gerenciar informações sobre pacientes de
maneira a melhorar a sua experiência terão
condições de ofertar um diferencial de qualidade
de atendimento que, por sua vez, tende a elevar
os índices de fidelização. <<<<

CONSOLIDAÇÃO
E VERTICALIZAÇÃO
Uma das tendências mencionadas anteriormente
é a consolidação do setor de saúde em toda sua
cadeia.

integrados de informação, que trazem mais
facilidade e qualidade no gerenciamento de
seus serviços. <<<<

>>>> Como normalmente ocorre em crises, o
momento atual deve ser um fator propulsor
desse movimento, tanto com a saída de players
menores, quanto através de movimentos de
fusões e aquisições. Neste cenário, tanto as
fontes pagadoras como os prestadores de
serviço devem sofrer diminuição no número
usuários, e as operações societárias serão uma
forma de recuperar escala. <<<<

Esses sistemas podem ter um papel duplo
de criação de valor: por um lado, auxiliam as
operadoras na redução de custos, uma vez que
o registro integrado de exames, procedimentos
e o histórico dos pacientes mitigam repetições
desnecessárias e excessos de exames, além de
os custos dos insumos também passarem a ser
melhor gerenciados. Por outro lado, podem criar
fidelização dos beneficiários através do efeito de
switching barrier, que descrevemos anteriormente.

Além do aumento da carteira e expansão regional
por parte das operadoras de saúde, sob a ótica
dos prestadores de serviço, a potencial sinergia
proporcionada pelos ganhos de escala mostra-se
altamente relevante, dada a sua matriz de custos
e despesas majoritariamente fixas, tornando os
movimentos de M&A uma alternativa para a criação
de valor como reação ao ambiente de demanda
deprimida.
Somado a isso, o movimento de verticalização
também deve ser intensificado. Paralelamente
ao movimento de consolidação, a verticalização
também deve despontar como uma forma de
se adaptar ao novo cenário e aproveitar as
oportunidades trazidas por ele.
>>>> Para o médio e longo prazo, uma vantagem
que podemos apontar para os sistemas
verticalizados de saúde está relacionada
justamente com a maior possibilidade de se
capturar os benefícios que sistemas de e-Health
podem proporcionar, tanto para os pacientes
quanto para os provedores. Hoje, as grandes
operadoras verticalizadas já possuem sistemas

Fora de um ambiente verticalizado, o agente
da cadeia da saúde que melhor teria condições de
criar tais perfis completos de pacientes seria as
operadoras de planos. Dado que todos os serviços
precisam ser previamente autorizados, elas teriam,
em tese, o potencial de deter o maior conhecimento
acerca dos problemas que o paciente tem ou teve,
além de todos os exames e procedimentos que
ele já realizou. No entanto, para isso representar
uma barreira à saída dos pacientes do plano, essas
informações têm de ser usadas pelas operadoras
para melhorar a experiência dos beneficiários
ou então para criar algum benefício a seus
empregadores (no caso de planos empresariais).
Caso contrário, não será criada a percepção de
que uma troca traria contratempos ou uma perda
de conveniência, o que é a essência do switching
barrier. Talvez esse efeito seja mais claramente
percebido nos segmentos de planos pessoa física,
nos quais o beneficiário é também quem toma a
decisão sobre qual operadora contratar.

ACESSO À SAÚDE E
INFLAÇÃO MÉDICA
Com a disseminação da Covid-19, o setor de
saúde, além de ter sua importância reconhecida,
ganha um novo olhar para o seu funcionamento e
os desafios enfrentados em todos os elos de sua
cadeia de valor. Podemos pensar que a crise trouxe
uma luz ao problema de acesso à saúde no Brasil.
Hoje, o SUS não é capaz de dar conta da demanda
no que diz respeito à atenção básica. Já no âmbito
privado, a penetração dos planos de saúde no Brasil
ainda é muito pequena, em função do alto custo do
serviço, e varia bastante entre as diferentes regiões,
problema que fica mais evidente em um momento
de crise sanitária como o que estamos vivendo.

Conforme visto anteriormente, boa parte dos
planos é coletivo empresarial, ou seja, é atrelado
ao nível de emprego formal. Ao mesmo tempo,
os planos individuais não atendem as condições
financeiras da maioria das famílias brasileiras. É
nesse ponto que existe espaço para a oferta de
novas modalidades de serviço. Com o aumento
do desemprego, e possível encerramento de
operações de diversas empresas em diferentes
setores ocorrendo na esteira da crise, deve surgir
uma grande demanda de pessoas querendo
acessar o sistema privado de saúde de outras
maneiras, o que pode criar oportunidades para as
empresas do setor.
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Uma delas seria a criação de planos individuais
mais baratos ou novos formatos de planos coletivos.
Para oferecer planos com estas características sem
perder rentabilidade, as operadoras precisariam
atuar para reduzir as ineficiências presentes no
atual sistema de fee for service, especialmente
aquelas relacionadas ao uso excessivo de serviços.
Neste sentido, a telemedicina se apresenta como
uma alternativa para a redução de custos e de
sinistralidade. Enquanto o ambiente virtual requer
menos gastos com estrutura física, a oferta de um
pré-diagnóstico poderia, potencialmente, reduzir
a sinistralidade.
Por exemplo, uma teleconsulta inicial com um
clínico geral, realizada antes da consulta com um
especialista, que, se necessária, seria requisitada

pelo atendimento primário, poderia elevar a precisão
do uso do sistema de saúde, reduzindo o volume
de consultas e procedimentos desnecessários.
Além disso, a telemedicina pode representar, para
as operadoras de saúde, uma oportunidade para
reduzir a sinistralidade através da oferta de serviços
de atenção médica preventiva a um custo baixo.
>>>> Por fim, ao romper a barreira da
necessidade de presença física, a tecnologia
permite a expansão nacional dos principais
players sem a necessidade de investimentos em
sedes regionais. Em um escritório central, tornase possível a gestão de uma plataforma virtual,
permitindo a realização de consultas com
médicos e pacientes localizados em qualquer
cidade do território nacional, otimizando a
alocação de recursos e melhorando a eficiência
do sistema de saúde. <<<<

CLÍNICAS POPULARES
Um segundo caminho possível para oferecer
uma alternativa às pessoas não cobertas por planos
de saúde serão as clínicas populares. Esse tipo
de prestador de serviços de baixa complexidade
pode vir a experienciar um grande potencial de
crescimento após a crise, dado que compete
com o SUS justamente no segmento da atenção
básica, no qual o serviço público apresenta baixo
nível de disponibilidade e, por consequência, de
satisfação. O público que dispuser de condições
econômicas para arcar com o valor de consultas
ou mensalidades, provavelmente optará pela
alternativa das clínicas populares, mantendo o SUS
como provedor de serviços de alta complexidade.
>>>> De maneira semelhante ao que identificamos
no tópico sobre Telemedicina, as clínicas
populares também são um segmento sujeito ao
surgimento do network effect. Se pensarmos
o seu negócio de maneira simplificada, essas
clínicas podem ser vistas como plataformas
que conectam pacientes a médicos para a
resolução de problemas de saúde. Quanto maior
a disponibilidade de médicos, mais atrativo fica
esse serviço para os pacientes, e quanto maior a

20

21 DE JULHO DE 2020 - RELATÓRIO N° 4

oferta de pacientes, mais atrativo ele também é
para os médicos. No entanto, em vez de ser uma
ferramenta digital, ou um aplicativo, a plataforma
são as próprias clínicas, dentro das quais ocorre
a prestação dos serviços. É claro que há diversos
outros fatores que influenciam na relação
médico-clínica-paciente, porém esse é um ponto
importante de atenção que os empreendedores
do segmento devem ter em mente. <<<<

Vale mencionar novamente, nesse contexto, a
adoção da telemedicina como uma ferramenta
importante de redução de custos e de criação
de novos serviços voltados a essa modalidade.
Conforme vimos, a telemedicina foi criada,
inicialmente, como uma ferramenta de aumento
do acesso da população aos serviços de saúde,
utilizando a tecnologia para alcançar localidades
onde os serviços de saúde não eram ofertados.
Nesse cenário, as clínicas populares apresentamse como uma possível via de democratização do
acesso a serviços de saúde, e podem encontrar,
na telemedicina, uma solução complementar para
ampliação de serviços para cidades do interior
sem a necessidade de deslocamento dos médicos.

4. EM SÍNTESE
O setor de saúde apresenta drivers estruturais, tais como o aumento e envelhecimento da população,
a insatisfação com o sistema público e a baixa penetração de planos de saúde, que criam uma sólida
conjuntura para o crescimento na demanda por serviços médicos privados. Aliado a isto, o segmento
apresenta, atualmente, múltiplas oportunidades de ganhos de eficiência nas diferentes atividades da
cadeia de valor da saúde suplementar.
A restrita disponibilidade do SUS na baixa complexidade, bem como a acessibilidade limitada ao
sistema privado, criou um nicho de mercado que apresentou um destacado crescimento no passado
recente: as clínicas populares. Adicionalmente, para a parcela da população com acesso aos serviços
de saúde privados tradicionais, a jornada do paciente sempre se mostrou bastante insatisfatória, não
contando com sistemas de informação que permitissem uma experiência integrada e que possibilitasse a
mitigação de consultas, exames e procedimentos repetidos ou desnecessários.
A crise pela qual estamos passando traz um fator diferente para o setor quando comparamos a outras
crises econômicas, por ter sido deflagrada justamente por um problema global de saúde. Ao mesmo
tempo em que há uma diminuição de renda e de emprego (algo que normalmente significaria uma
redução da procura por planos de saúde), a sociedade passa por um momento em que há um aumento
de consciência em relação à importância dos cuidados com a saúde e da prevenção de doenças.
Este ambiente se mostra propício à oferta de novas soluções de saúde privada que, ao adotar estruturas
de remuneração que alinhem os interesses dos diferentes integrantes do sistema, possam aliar qualidade
de atendimento e uma melhor experiência do usuário a uma maior eficiência da saúde complementar.
Neste contexto, a adoção de novas tecnologias, incluindo ecossistemas voltados à telemedicina, e a
verticalização de players que, atualmente, se encontram em diferentes pontos da cadeia de valor, são
tendências pré-existentes e que devem ser aceleradas no ambiente pós-pandemia.
Em suma, os fatores demográficos do Brasil, drivers estruturais que não foram afetados pela Covid19, fazem, do setor de saúde, um segmento econômico de alto potencial de crescimento. Os players que
melhor navegarem pelo momento atual, tendo estratégias de longo prazo bem fundamentadas e definidas,
tenderão a sair fortalecidos da pandemia e em melhores condições para aproveitar as oportunidades que
se apresentarão no setor.
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perdidas. É
Certificação Nacional do
Profissional
de Investimento
o caso
de segmentos
como vestuário, calçados
e combustíveis.
No caso
das varejistas de moda,
(CNPI/APIMEC). É candidato
ao Chartered
Financial
as
coleções
e
as
datas
comemorativas
que estão
Analyst (CFA) – Level III.
sendo perdidas não poderão ser recuperadas, da
mesma foram que o combustível não consumido
agora por conta de viagens não realizadas não deve
ser compensado mais à frente. <<<<

SOBRE A
BATELEUR

EXPEDIENTE

Nos demais segmentos, como automóveis, móveis
A Bateleur
Assessoria é especializada
(fusões uma
e eletrodomésticos
e materiaisem
de M&A
construção,
e aquisições)
e consultoria
de gestão
para grandes
parte das
compras que
os consumidores
deixaram de
realizar
neste momento
em função
da incerteza pode
corporações,
atuando
nas empresas
e preparando-as
estar se acumulando
na forma
demanda reprimida,
estrategicamente
para o processo
dede
crescimento.
sendo
recuperada
assim quedeeles
retomarem
sua
Nos últimos
dois
anos, as transações
fusões
e
confiança.
Para
esse
grupo
de
varejistas
de
bens
de
aquisições conduzidas pela empresa ultrapassam
consumo
discricionário
como
um
todo,
o
momento
R$ 2,3 bilhões. Constituída e liderada por Fernando
é de combinar bastante cautela na gestão financeira
Marchet, a Bateleur tem sede em Porto Alegre e atua
com o aproveitamento das ferramentas tecnológicas,
no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.
possibilitando novas formas de operar e de chegar
até seus clientes. É claro que, para alguns tipos de
produtos, não existe entrega a domicílio. No entanto,
a tecnologia permite a criação de ferramentas visando
oferecer maior conveniência no processo de venda e
fidelização do cliente. A partir do momento em que
LETÍCIA DALBERTO
for restabelecida a plena liberdade de movimentação,
Pesquisa e Inteligência de Dados Setoriais
esses segmentos devem iniciar um movimento de
recuperação.
>>>> No entanto, é importante destacar que a
simples reabertura das lojas não significa que o
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