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Direito constitucional de todos os bra-
sileiros, a saúde vem se tornando um negó-
cio cada vez mais atrativo no Brasil. Fatores
como o aumento da expectativa de vida da
população e a parceria entre setor público
e setor privado para a universalização do

atendimento têm aberto muitas portas para
empreendedores e investidores do segmen-
to. Pesquisa divulgada em dezembro passado
pelo IBGE mostra que em 2007, ano-base do
estudo, o segmento movimentou R$ 137,9
bilhões. De 2005 a 2007, a taxa de crescimen-
to foi maior do que a da média da economia
- 4,3% contra 3,7%. Outro indicador é o au-
mento do número de beneficiários de planos



de saúde, que passou de 31,4 milhões, em
dezembro de 2003, para 41,4 milhões, em
junho de 2009, segundo dados da Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

"O Estado tem a responsabilidade de
oferecer assistência à saúde à totalidade da
população e o sistema privado atua com a
proposta de desonerar o sistema público",
avalia Newton Quadros, administrador com
22 anos de atuação em gestão em saúde. Para
ele, a participação da iniciativa privada se faz
necessária principalmente devido aos avanços
tecnológicos que exigem grandes investimen-
tos no setor. Quadros destaca ainda os baixos
investimentos do País em saúde, comparados
a outros países da América Latina. Enquanto
o Brasil gasta 3,4% do Produto Interno Bruto
(PIB, a soma de todas as riquezas que produz)
na área, o Chile gasta 1%. Essa defasagem in-
dica o potencial de crescimento das atividades
relacionadas à saúde no País.

O desempenho da indústria de equipa-

mentos na área de saúde também mostra
o crescimento do mercado. "Há 10 anos o
setor apresenta uma curva de crescimento
em diversos aspectos: faturamento, número
de empresas, empregos gerados, além da
expansão das exportações", afirma Franco
Pallamolla, presidente da Associação Brasi-
leira da Indústria de Artigos e Equipamentos
Médicos, Odontológicos, Hospitalares e de
Laboratórios (Abimo). Em 1999, a cadeia in-
tegrava 326 indústrias que, juntas, faturavam
R$ 1,9 bilhão e empregavam 27,7 mil pesso-
as. Hoje ela conta com 463 indústrias, que fa-
turam R$ 7,2 bilhões ao ano e geram mais de
31 mil empregos diretos e 72 mil postos de
trabalho indiretos. Atualmente, os produtos
brasileiros escoam para mais de 180 países
pulverizados nos cinco continentes.

Em dezembro, a expectativa da Abimo
era encerrar 2009 com um faturamento mé-
dio de R| 8 bilhões e aumentar este núme-
ro em 10% em 2010. Pallamolla explica que

as previsões para este ano baseiam-se em
negócios já alinhavados, na manutenção da
demanda interna e também nos lançamen-
tos previstos para o período. "Acreditamos
que este ritmo de crescimento tende a se
manter ou até mesmo aumentar em 2010.
O País tem vocação para uma das áreas que
mais revoluciona a indústria da saúde: a
biotecnologia; conta com talentosos cien-
tistas e detém 20% da biodiversidade mun-
dial. Nosso desafio é transformar tudo isso
em soluções eficientes para os profissionais
da saúde e em respostas aos problemas dos
pacientes", afirma o presidente da Abimo.

O potencial do mercado de saúde tem
levado muitos profissionais, como médi-
cos e dentistas, a apostarem em negócios
na área. Colegas de pós-graduação, os of-
talmologistas Gustavo Lima, Andresson Fi-
gueiredo e Fernando Ramalho decidiram
no Canadá, enquanto faziam doutorado,
abrir uma clínica especializada no Brasil.
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Tanto que recusaram o convite para traba-
lhar em território canadense. "Fizemos uma
pesquisa de mercado e constatamos que ha-
via uma carência muito grande de serviços
de oftalmologia na região de Itajaí, próximo
a Florianópolis", conta Lima, paranaense
que costumava passar férias na região. Não
foi preciso muito tempo para mostrar que
eles estavam certos. As três primeiras clíni-
cas Oftalmos foram inauguradas em 2003
(Itajaí), 2004 (Blumenau) e 2005 (segunda
unidade em Itajaí). A quarta, na cidade de
Navegantes, é de 2008.

Gustavo Lima admite que nem ele espe-
rava um crescimento tão rápido da rede. E
a expansão do negócio não ficou por aí. Em
novembro de 2009, junto com um quarto só-
cio, Paulo Ferreira, eles inauguraram em Bal-
neário Camboriú a Oftalmos Centro de Exce-
lência, especializada em todo tipo de cirurgia
ocular. A clínica conta com equipamentos de
alta tecnologia, inexistentes na região, como o
OCT, que permite diagnosticar precocemen-
te algumas doenças como o glaucoma. Outro
aparelho ajuda a calcular com precisão o grau
das lentes intraoculares que são implantadas

Fabiana Tichauer, da Doctor Clean:
crescimento de 50% nos últimos seis anos

através de cirurgia. "A população está envelhe-
cendo e as cirurgias oculares são um mercado
em expansão. A previsão é de que até 2020 o
número de cirurgias de catarata cresça 25%",
destaca o oftalmologista.

Oportunidades

De acordo com Newton Quadros, ainda
há muitas brechas no mercado de saúde.
O especialista é um dos sócios e diretor-
executivo do Hospital Baía Sul (HBS), em-
preendimento que será inaugurado neste
primeiro semestre em Florianópolis. O
HBS faz parte do Baía Sul Medicai Center
(BSMC), complexo de saúde que abriga
mais de 100 clínicas e consultórios, a Clínica
Imagem, o Laboratório Santa Luzia e o Baía
Sul Hospital Dia, especializado em cirurgias
de baixa e média complexidades. Quando
o novo hospital estiver concluído, o com-
plexo vai agrupar serviço de pronto atendi-
mento, 85 leitos de internação, 15 de UTI e
nove salas de cirurgia, três delas exclusivas
para realização de procedimentos de alta
complexidade. "O empreendimento tem
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apoio de muitos empresários e médicos de
renome na região que também perceberam
a grande carência de Florianópolis nessa
área", afirma Quadros. Os investimentos no
Hospital Baía Sul somam R$ 26 milhões.

Com tantas oportunidades, tem aumen-
tado a procura por cursos que ensinam a
administrar negócios em saúde. Quem ga-
rante é o professor Dolor Barbosa Xidieh,
diretor da área de gestão da faculdade de
odontologia São Leopoldo Mandic, de São
Paulo. A instituição já oferece um MBA em
Gestão de Negócios na área de saúde e deve
anunciar, em breve, um curso a distância de
Administração em Saúde, com nível de gra-
duação. "O fator primordial que tem impul-
sionado a procura por esses cursos é a falta
de formação dos profissionais de saúde na
área de administração", afirma Xidieh. O
oftalmologista Gustavo Lima conta que de-
pois de abrir a Oftalmos sentiu necessidade
de buscar capacitação para administrar o
negócio. "A gente sai da universidade anal-
fabeto em empreendedorismo", ressalta o
médico, hoje com MBA em Gestão Empre-
sarial pela Fundação Getulio Vargas.

As peculiaridades do mercado de saúde
pedem mesmo um preparo administrativo.
A pandemia da gripe A em 2010, por exem-
plo, foi um desafio para muitas empresas
desse segmento. A Doctor Clean, fabricante
de produtos de tratamento e antissepsia das
mãos, foi surpreendida com o aumento da
demanda de álcool em gel. A empresa teve
que buscar parcerias com outras fábricas
para conseguir triplicar a produção. O cres-
cimento das vendas - em média 50% ao ano
- saltou para 300% em três meses. "Com
medo de que o produto viesse a faltar, as
pessoas faziam estoque, o que levou a uma
demanda fora do comum de forma muito
repentina. Foi muito desafiador", afirma
Fabiana Tichauer, proprietária da marca.
Ela lembra que demandas sazonais pedem
parcerias, já que é inviável fazer grandes
investimentos em produção para atender o
mercado por poucos meses.

Engenheiros químicos, Fabiana e o ma-
rido Walter criaram a Doctor Clean há 17
anos. Na época havia uma preocupação
muito grande nos consultórios médicos e
odontológicos em controlar o contágio de

doenças como a hepatite C e o HIV. "Muitos
ainda usavam sabonete em barra e toalha de
pano", lembra Fabiana. Com a disseminação
da cultura do álcool em gel entre os profis-
sionais de saúde, há oito anos a Doctor Cle-
an estendeu a comercialização, até então
restrita a consultórios e hospitais, para as
farmácias. A solicitação partiu dos próprios
médicos, enfermeiros e dentistas que se
acostumaram a usar os produtos da marca
no trabalho. Dessa forma, a Doctor Clean
tem registrado um crescimento de 50% nos
últimos seis anos. "O mercado ainda é mui-
to grande, sabemos que temos uma longa
estrada a percorrer", afirma Fabiana.
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Text Box
Fonte: Empreendedor, Florianópolis, ano 15, n. 183, p. 32-35, jan. 2010.




