


EM BUSCA DA COMPETIÇÃO

S AU DÁVE
Estudo de Michael Porte r revela que modelo competitivo do
setor de saúde está equivocado e deve ser reformulado para
que clientes, empresas e sociedade possam se beneficiar

O sistema de saúde está doente. Trata-se
de uma epidemia mundial, que se manifesta
nos quatro cantos do mundo, tanto em

países que oferecem o acesso universal à saúde,
de responsabilidade do Estado, o chamado modelo
europeu, como em nações que possuem um sistema
de saúde misto, em grande medida privado, nos
moldes do que existe nos Estados Unidos.

Os dois principais sintomas da moléstia, que
se alastra em velocidade alarmante, são similares
e atingem os dois modelos: custos crescentes
e serviços de qualidade no mínimo irregular. E, se
no sistema universal as intermináveis filas são uma
chaga adicional, que afetam inclusive países ricos,
como Reino Unido e Canadá, no modelo em que
o financiamento do sistema é em grande parte

privado, e o consumidor paga por isso, amplas fatias
da população simplesmente não têm acesso a
médicos e hospitais.

Embora muita tinta já tenha sido gasta para
discutir, política e ideologicamente, qual modelo de
financiamento à saúde seria desejável, o fato é que
não existe almoço grátis. Ou seja: alguém tem de
pagar a conta. Afinal, mesmo que o responsável pelo
desembolso direto possa variar, no fundo quem coloca
a mão no bolso para obter serviços de saúde são as
pessoas, que pagam pesados impostos por isso ou
gastam somas cada vez maiores para ter direito à
cobertura privada. E é por afetar diretamente a saúde,
também financeira, do cidadão que o debate atual, no
mundo capitalista, privilegia a redução de custos, sem
abrir mão de ganhos de qualidade.



Nos Estados Unidos, país que gastou, em 2005,
15,5% do PIB com saúde, algo como mil reais mensais,
por pessoa - sendo cerca de 55% do dispêndio
privado -, a discussão está na pauta de políticos e
gestores da saúde não só por seu aspecto financeiro.
Mas também porque, na nação mais rica do mundo,
mais de 45 milhões de pessoas simplesmente não
têm acesso à saúde, pois não são pobres o suficiente
para obter ajuda governamental nem dispõem de
recursos para pagar pela saúde privada,

A temperatura da discussão está tão elevada
que alguns estudiosos, como Jonathan Cohn,
que acaba de lançar Sick, um pungente relato sobre
a crise da saúde no país, defendem um choque
de Estado na nação-símbolo do capitalismo,
universalizando o acesso à saúde. Seria esse
o caminho? O capitalismo deve mesmo dar um
passo atrás? Não é o que pensam Michael Porter
e Elizabeth Teisberg, autores de um importante livro
sobre o futuro dos sistemas de saúde, que saiu no
ano passado nos EUA (ver resenha abaixo). Para eles,
o remédio para tirar o sistema de saúde da UTl é
intrínseco ao sistema, que deve ser reformulado
por dentro, redefinindo suas bases competitivas.

Pelo fim da
SOMA ZERO
Autores defendem novo modelo
competitivo para o sistema de saúde

A caba de sair uma obra que tem tudo para
se tornar o livro de cabeceira dos profissionais
da saúde. Fruto de extensa pesquisa do guru

da estratégia competitiva Michael Porter e de sua
companheira de Harvard Elizabeth Teisberg,
especialista em inovação, Repensando a Saúde —
Estratégias para Melhorara Qualidade e Reduzir os
Custos (Artmed/Bookman) tem como principal mérito
apresentar sólidos parâmetros analíticos, de base

económica, para fundamentar o debate sobre o futuro
do sistema de saúde dos EUA,

Embora centrada no caso americano, cujo modelo
está em crise, a análise estrutural empreendida pelos
autores permite refletir sobre a área da saúde como
um todo. Seus ínsights são relevantes para médicos,
proprietários e gestores de hospitais, laboratórios,
planos de saúde, governo e, claro, para os principais
interessados no assunto: os cidadãos comuns, que
desejam "apenas" viver com saúde, da juventude
à velhice, com acesso a serviços de qualidade,
tendo condições de arcar com os custos
decorrentes de eventuais tratamentos que
se façam necessários ao longo da vida,

Repensando a Saúde é especialmente relevante
no debate sobre sistemas de saúde nos quais a
participação dos gastos privados, de empresas e
pessoas físicas, representa a maior fatia do bolo,
como no modelo brasileiro, por exemplo. A pergunta
que norteia o livro de Porter e Teisberg é: por que a
competição na área da saúde não está funcionando?



A resposta, segundo os autores, é o tipo de competição
que atualmente vigora no setor, uma vez que o sistema
não está focado em entregar valor aos pacientes. "Em vez
disso, tornou-se uma soma zero", escrevem. Trata-se de
um modelo competitivo baseado no repasse de custos,
no aumento do poder de barganha para captar novos
clientes e, visando cortar custos, na restrição de serviços
oferecidos. Para piorar a situação, elevados gastos
administrativos tiram o foco do negócio da saúde, que
deve ser, evidentemente, cuidar da saúde das pessoas.

Talvez o mais lúcido e provocador argumento do livro
seja: em saúde, qualidade mais alta geralmente custa
menos, afinal o produto oferecido é saúde, e não
tratamento. Uma saúde melhor, portanto, é, ao menos
em tese, mais barata — ou menos cara, como afirmam
os autores — que uma saúde pior. Assim, ao redefinir
o modelo competitivo com foco na saúde das pessoas,
seria possível aumentar qualidade e também reduzir
custos, injetando uma dose de saudável vigor em
uma área que convalesce de doença sistémica.
A receita parece estimulante.





xaminar o sistema de saúde brasileiro, tendo
como ponto de partida da investigação a base
analítica proposta por Michaei Porter e

Elizabeth Teisberg, e de posse do diagnóstico propor
soluções para aprimorá-lo, com foco na geração de
valor para o paciente, Eis o complexo objetívo do
evento Repensando a Saúde, patrocinado pela Amii
Brasil, que reuniu um seleto público de cerca de 300
convidados, na fria tarde de 11 de julho, em São
Paulo. Organizado para privilegiar o embate de ideias,
sob pontos de vista por vezes antagónicos, o encontro
contou com seis palestrantes, representando os
principais interessados no tema, que expuseram suas
opiniões em duas instigantes mesas-redondas.

Primeira a faiar, Catarina Jacob, gerente de
Benefícios & Proteção à Saúde da Ticket Serviços
(Grupo Accor), representante de empregadores e

usuários, destacou a necessidade de uma mudança
cultural das organizações para encarar saúde como
investimento, e não como custo. Já Denizar Vianna,
pesquisador do Departamento de Economia da Saúde
da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp),
discorreu sobre incorporação tecnológica e a
necessidade de avaliar a relação custo-efetividade de
uma nova tecnologia antes de optar por sua adoção.
E José Carvalho de Noronha, secretário de Atenção
à Saúde, do Ministério da Saúde, defendeu a ideia
de que hospitais, governo e empresas devem ser
parceiros para cuidar da vida dos pacientes.
"Apenas 25% da população brasileira tem piano
de saúde; os demais são atendidos pelo Sistema
Único de Saúde", lembrou Noronha, salientando
que a universalização da saúde é uma conquista
ainda recente, da Constituição de 1988.



A segunda mesa de debates, que reuniu
representantes de médicos, hospitais e operadoras
de saúde, foi aberta com uma exposição do
presidente da Associação Médica Brasileira (AMB),
José Luiz Gomes do Amaral, que criticou a baixa
remuneração dos médicos, tanto no Sistema Único de
Saúde (SUS) como no sistema de saúde suplementar.
Falando em seguida, o presidente do Hospital Israelita
Albert Einstein, Cláudio Luiz Lottenberg, teve presença
de espírito ao lembrar uma anedota que circula no
meio médico-hospitalar: "Como a consulta é barata,
o médico se vinga pedindo muitos exames", disse ele,
que encerrou sua densa apresentação com a defesa
da remuneração médica variável, com base em
resultado, como uma das alternativas para aprimorar o
sistema. A última palestra individual coube a Heráclito
de Brito Gomes Júnior, diretor-geral da Bradesco
Seguros e diretor da Federação Nacional de Saúde
Suplementar (Fenasaúde), que recorreu a dados
consistentes para mostrar a crescente disparidade,
no Brasil e no mundo, entre a inflação médica e os
índices de preços gerais da economia.

COMO FINANCIAR O SISTEMA
A relevância dos temas abordados, por diferentes

participantes do sistema, contribuiu para apimentar
o debate. Gomes do Amaral manifestou-se a favor
da remuneração variável proposta por Lottenberg
— mas não perdeu a oportunidade de alfinetar, ainda

que com elegância, os planos de saúde e o governo.
"Remuneração variável é desejável, mas deve ser
praticada num determinado patamar. O cirurgião
que faz uma cesariana ganha menos do que o rapaz
que filma o parto", afirmou Gomes do Amaral, para



quem não faz o menor sentido o médico receber
apenas 20 reais por consulta. Já as operadoras
de saúde, por outro lado, desejam aumentar a
remuneração dos profissionais que atuam no
sistema com base em resultados e na qualidade
dos serviços oferecidos, o que Heráclito de
Brito acredita ser viável.

A grande pergunta é: como equacionar essas
múltiplas demandas, todas igualmente justas?
"Alguém tem de pagar a conta", resume Lottenberg,

que foi secretário municipal de Saúde de São Paulo
na gestão do tucano José Serra. Em sua opinião, a
iniciativa privada deve prestar os serviços de saúde
e ser remunerada pelo governo. "O cidadão está
cansado de pagar duas vezes, via impostos e
plano de saúde", acredita. "A grande questão é
como financiar a saúde, tendo como foco evitar
desperdício, e não cortar custos." Ao ser indagado
se concorda com Porter, para quem, em. saúde,
o melhor é também mais barato, Lottenberg
se diz otimista: "Acho factível, desde que se
possa agir conjuntamente".

E foi justamente o desejo de refletir coletivamente
o grande diferencial da primeira etapa do evento
Repensando a Saúde, que terá seu segundo
encontro em 18 de setembro, no Rio de Janeiro,
e contará com a presença de Michael Porter,
no terceiro e último evento, em 7 de novembro,
também em São Paulo. "Independentemente
do propósito inicial, é um retrato de uma tentativa
de entendimento entre as partes envolvidas na
questão da saúde. É o primeiro evento a reunir
partes completamente antagónicas tentando
se entender e buscar soluções comuns", afirma
João Alceu Amoroso Lima, vice-presidente da
área de saúde da SulAmérica. "Olharmos uns
com os olhos dos outros e caminharmos para
o entendimento devem ser o símbolo deste
encontro", conclui António Jorge Kropf.

Text Box
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