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O objetivo imediato é reduzir custos, sem perder qualidade, para ampliar o retorno dos 
investimentos. Com sérios problemas financeiros e altamente endividados, os hospitais 
privados brasileiros estão procurando alternativas para superar a crise que atinge o 
setor. O processo contínuo de descapitalização ocorrido nos últimos anos teve como 
conseqüência a queda na qualidade do atendimento, menor capacidade para investir, 
sucateamento dos equipamentos médicos, inadimplência junto aos fornecedores e no 
pagamento de tributos, e até a falência de muitos estabelecimentos. Entre as diversas 
estratégias que vêm sendo adotadas, destacam-se a profissionalização administrativa, 
a racionalização de custos de ma teriais e recursos humanos e a busca de mais 
qualidade nos serviços prestados aos clientes.  
 
Diante da necessidade de melhorar suas condições de financiamento, o setor hospitalar 
tem adotado, de forma crescente, uma visão "mais política". Está se aproximando das 
operadoras de planos e seguros de saúde, visando a redução dos custos na área da 
saúde, sem prejudicar a qualidade dos serviços. Também estreita os contatos junto a 
órgãos públicos como a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Ministério da 
Saúde e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), numa tentativa de 
promover soluções para a atual crise.  
 
Mas as dificuldades do setor são enormes e o quadro atual é reflexo da crise das fontes 
financiadoras da saúde no Brasil: o Sistema Único de Saúde (SUS) e o sistema 
suplementar, ou privado, formado pelas operadoras de convênios médicos que 
financiam os hospitais privados. Além dos problemas de financiamento, outros fatores 
contribuíram para piorar a situação, tais como o fraco desempenho da ec onomia, os 
custos crescentes na área da saúde e a má gestão administrativa.  
 
O SUS sofre com problemas crônicos de falta de recursos. Desde a sua criação, "o SUS 
sempre funcionou com recursos abaixo do que é necessário", afirma Dante Montagna, 
presidente do Sindicato dos Hospitais do Estado de São Paulo (Sindhosp). Já a crise da 
saúde suplementar, por sua vez, atinge diretamente os hospitais privados. Segundo a 
Associação Nacional dos Hospitais Privados (Anahp), em 2003 as operadoras de saúde 
foram responsáveis por cerca de 90% da receita de seus associados, que são 
estabelecimentos de grande porte.  
 
Desde o final dos anos 90, as relações do setor hospitalar com as operadoras de 
planos e seguros de saúde pioraram. Com a aprovação, em 1998, da Lei 9.656, que 
regulamentou a saúde suplementar, as operadoras foram obrigadas a oferecer planos 
com cobertura mínima e seus preços passaram a ser controlados. Com isso, os 
hospitais começaram a enfrentar dificuldades crescentes para negociar os valores 
pagos por diárias e outras taxas.  
 
Diante do peso dos convênios médicos para o seu financiamento, os hospitais foram 
afetados fortemente quando, nos últimos anos, os reajustes das diárias e taxas pagas 
pelas operadoras ficaram bem abaixo da inflação. Segundo a Anahp, entre 2000 e 
2003, o pagamento pelos serviços prestados pelos hospitais acumulou aumento de 
12,8%. No mesmo período o IPCA atingiu 40,3% e o IGP -M chegou a 65,3%. A 
correção das tarifas pagas pelas operadoras ficou também abaixo do reajuste de 
34,9% concedido pela ANS, entre 2000 e 2003.  
 



Segundo Reynaldo Brandt, presidente da Anahp, o setor de saúde suplementar está 
exageradamente regulamentado, o que "inviabiliza um número considerável de 
prestadores de serviços (hospitais, clínicas, laboratórios e outros estabelecimentos de 
saúde) e de operadoras de planos e seguros de saúde". Para Brandt, ao restringir a 
flexibilidade do mercado, não contemplar as diferenças sociais e regionais e encarecer 
os planos individuais, a Lei 9.656 influiu negativamente sobre o funcionamento do 
setor.  
 
No mesmo período, a economia apresentou baixo crescimento e houve aumento de 
custos para os hospitais. Cerca de 40% dos equipamentos médicos são importados e a 
desvalorização do câmbio, a partir do final dos anos 90, provocou um alto índice de 
inadimplência. Nos últimos anos, as baixas taxas de expansão do PIB, quando não 
foram negativas, geraram desemprego e queda da renda dos consumidores. As 
operadoras de planos e seguros de saúde, responsáveis por boa parte da receita dos 
hospitais, sentiram o impacto. Esse movimento explica, em parte, porque cerca de 5 
milhões de pessoas deixaram de ter planos de saúde, entre 1998 e 2003.  
 
As falhas na área administrativa também colaboraram com a atual crise. Embora o 
setor hospitalar tenha iniciado um processo de modernização, ainda prevalece, na 
maioria das unidades, a falta de profissionalização de seus gestores.  
 
Custos crescentes  
 
Os custos crescentes da área da saúde são uma tendência que se observa em outros 
países e também no Brasil. Este aumento tem várias causas, e uma das principais é o 
envelhecimento da população. Um percentual cada vez maior da população é composto 
por idosos, que demandam mais serviços de saúde. Também contribuem para o 
encarecimento a contínua introdução de novas tecnologias e a falta de critério no uso 
de serviços de saúde.  
 
Muitas vezes a introdução de novas técnicas não leva à redução de custos, como 
ocorre em outros setores. Verifica-se o contrário: aumento dos preços dos 
tratamentos, embora com ganhos de eficiência.  
 
Isto se deve ao fato de que a tecnologia na saúde é complementar e não substitutiva. 
Um exemplo é a tomografia computadorizada e a ressonância magnética, que não 
eliminaram o aparelho de raio X.  
 
Os hábitos de médicos e consumidores também levam ao crescimento dos gastos com 
saúde. A maioria dos usuários de convênios coletivos acaba usando em excesso seus 
planos de saúde, fazendo com que a freqüência de exames e consultas aumente, pois 
têm a percepção de que não pagam por eles. Uma parcela dos médicos também 
contribui para ocorrer desperdícios e ineficiências ao utilizar tecnologias sem critérios.  
 
 
Leia mais: 
 
O difícil entendimento entre os atores da saúde 
 
  
A determinação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) de que novos 
contratos deveriam ser assinados entre operadoras e prestadoras de serviços 
hospitalares, incluindo necessariamente alguns parâmetros mínimos, revelou que a 



relação entre os diversos atores da saúde privada no Brasil não anda bem. Mostrou, 
principalmente, que a crise da saúde suplementar impede o entendimento.  
 
A contratualização foi determinada pela ANS em 2003, por meio da Resolução 
Normativa nº 42. Os contratos deveriam ser firmados até 30 de abril de 2004, mas o 
prazo não foi cumprido, pois, na maioria dos casos, não houve consenso sobre os itens 
que constariam nos contratos.  
 
Para Dante Montagna, presidente do Sindhosp, o setor hospitalar sempre pediu um 
instrumento que estabelecesse uma relação justa entre as duas partes. A 
contratualização seria a oportunidade de estabelecer, por exemplo, prazos para 
faturamento e pagamento de serviços prestados pelo hospital, definição de rotina para 
a conferência e certificação das faturas recebidas pela operadora e definição de prazo 
de revisão periódica dos preços contratados.  
 
Segundo Montagna, não há "uma relação estreita entre hospitais e operadoras". Uma 
pesquisa junto a 50 hospitais privados da Grande São Paulo, realizada pelo Sindhosp, 
mostrou que apenas 9,2% dos contratos haviam sido assinados até o final de junho 
último e que mais de 53% das operadoras ainda não tinham iniciado o processo de 
negociação com os hospitais.  
 
A pesquisa ainda apurou que apenas 8% dos contratos enviados pelos convênios 
consideraram um índice de reajuste. A maioria das propostas previa que o índice ou a 
forma de reajuste seria discutido no futuro. Outro dado da pesquisa foi que 
praticamente todos os contratos não faziam menção à implantação da Classificação 
Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos (CBHPM), reivindicada pela classe 
médica.  
 
As operadoras se defenderam do resultado da pesquisa. O presidente da Associação 
Brasileira de Medicina de Grupo (Abramge), Arlindo de Almeida, declarou que "na parte 
da medicina de grupo os números são diferentes, pois 38% dos contratos enviados 
haviam sido assinados e 34% estavam em negociação".  
 
Já a Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização 
(Fenaseg) afirmou, por meio de sua assessoria de imprensa, que no "universo da 
pesquisa do Sindhosp apenas 12% das operadoras incluídas correspondem às 
seguradoras especializadas em saúde. Não estão discriminados claramente que 
resultados da pesquisa correspondem especificamente às seguradoras, já que são 
resultados gerais". A Fenaseg também assegurou que enviou propostas a todos os 
prestadores, conforme foi determinado pela Resolução da ANS.  
 
As operadoras resistem em estabelecer um parâmetro de reajustes nos contratos. Para 
o presidente da Abramge, isso não é possível porque "não sabem o percentual dos 
futuros reajustes da ANS". A imprevisibilidade do aumento dos custos na área da 
saúde é outro argumento.  
 
O que dificulta o entendimento é a crise do setor de saúde suplementar, que se tem 
manifestado de várias formas: endividamento dos hospitais, estagnação do mercado 
de planos e seguros de saúde, baixa remuneração dos médicos, dificuldades da 
população para ter um convênio e queda das vendas dos fornecedores de 
equipamentos e serviços. Diante desse cenário, os hospitais e médicos tentam 
estabelecer regras para interromper o contínuo processo de descapitalização. Já o 



movimento das operadoras está dentro de sua estratégia de melhorar o controle de 
custos.  
 
Leia mais: 
 
O número de leitos cai 9% em quatro anos 
 
  
As dificuldades financeiras do setor têm levado à queda no número de leitos 
disponíveis e ao fechamento de muitos estabelecimentos. Segundo a Federação 
Brasileira de Hospitais (FBH), o número de leitos do SUS diminuiu de 487 mil, em 
2000, para 441,8 mil em 2003. O recuo foi de 9%.  
 
Para Eduardo de Oliveira, presidente da FBH, o fechamento de hospitais ocorreu na 
mesma proporção e o segmento mais atingido foram os privados contratados pelo 
SUS. Estima-se que, dos 656 estabelecimentos que fecharam as portas nesse período, 
77,5% eram privados.  
 
Outra conseqüência da crise tem sido a queda na aquisição de novos equipamentos e a 
diminuição dos investimentos em manutenção. Um levantamento realizado pelo 
Conselho Regional de Medicina de São Paulo (Cremesp) entre 2001 e 2003, junto a 
1.011 hospitais gerais e prontos-socorros no Estado de São Paulo, apontou a falta de 
equipamentos e de materiais essenciais. Em 56,6% das Unidades de Terapia Intensiva, 
por exemplo, não existiam equipamentos básicos, como monitores cardíacos ou fontes 
de ar comprimido, e cerca de um terço dos hospitais pesquisados não controlava a 
esterilização de materiais.  
 
A forma de superar a situação atual é recuperar a capacidade de investimento do 
setor. Mas isso não será fácil devido às dívidas junto a bancos e fornecedores, e aos 
débitos relativos ao recolhimento de impostos e obrigações trabalhistas.  
 
Um levantamento realizado pela Confederação Nacional de Saúde (CNS), em outubro 
de 2003, mostrou que os hospitais tinham uma dívida de cerca de R$ 6 bilhões 
somente com a Previdência Social.  
 
Leia mais: 
 
 
Cresce a capacidade de negociação 
 
  
A crise do setor hospitalar privado acelerou o movimento de modernização 
administrativa desde o final da década passada. Diante das dificuldades crescentes, a 
melhoria da gestão foi uma das estratégias para tentar contornar os problemas 
financeiros. Afora isto, para muitos hospitais as alternativas foram o aumento de suas 
dívidas ou até mesmo a queda da qualidade dos serviços privados.  
 
A tendência é de amadurecimento dos gestores de muitos hospitais privados e de 
enxergar a atividade com a perspectiva de que não existe contradição entre a busca da 
qualidade e, ao mesmo tempo, a administração de seus recursos com profissionalismo.  
 
Entre as estratégias modernizadoras adotadas, destacam-se a busca de 
aperfeiçoamento na relação com fornecedores; recurso a soluções tecnológicas que 



visem a redução de custos; maior suporte aos médicos; maior qualidade e agilidade 
nos serviços oferecidos; profissionalização da gestão; investimento agressivo na 
formação dos recursos humanos; e foc o dos negócios em nichos de mercado.  
 
A busca pela otimização das compras tem levado à reunião de hospitais, públicos ou 
privados, em grupos para facilitar as negociações, com o objetivo de conseguir 
melhores preços ou agilizar o contato com uma rede mais ampla de fornecedores.  
 
Foi com o objetivo de facilitar as negociações com fornecedores de materiais e 
medicamentos que a Associação Nacional de Hospitais Privados (Anahp) criou o Comitê 
de Relações com Fornecedores (CRF), um exemplo atraente para os administradores 
de organizações de saúde. Além do CRF, a Anahp tem criado outros comitês que, 
segundo o seu vice-presidente, Francisco Balestrin, "visam garantir vantagens 
competitivas aos seus hospitais" para enfrentar "as causas da crise do setor".  
 
O CRF foi implantado para que os hospitais adquiram medicamentos e, no futuro, 
deverá incorporar outros produtos. Entraram na lista de compra os medicamentos com 
maior peso, representando 80% dos gastos dos hospitais. Por meio desse comitê, os 
estabelecimentos têm acesso a um banco de dados com o preço da última compra e a 
melhor cotação do mercado para cada medicamento.  
 
As informações são consolidadas pelo CRF a partir de dados fornecidos pelos próprios 
associados da Anahp, referentes às suas demandas e preços oferecidos pelos 
fornecedores. Munidos dessas informações, os hospitais se reúnem para definir quem 
negociará com os fornecedores que apresentaram as melhores propostas.  
 
Implantado no primeiro semestre de 2002, o resultado foi positivo e, segundo 
Balestrin, os hospitais conseguiram redução média de 13% nos gastos com 
medicamentos e uma melhora na margem de comercialização de 10%. Um hospital 
chegou a conseguir uma redução de 57% nos preços de determinados produtos.  
 
Leia mais: 
 
Uma radiografia dos negóc ios 
 
  
Estudo do Panorama Setorial aponta as atuais tendências do setor. O estudo "Hospitais 
Privados: Situação e Perspectivas", que o Panorama Setorial está lançando hoje, 
mostra as transformações que vêm ocorrendo nos últimos anos.  
 
Analisa também as tendências do setor, como a profissionalização da gestão 
administrativa, a busca crescente da qualidade e a agregação de novos serviços aos 
pacientes. E aborda a atual crise da saúde suplementar, considerada por muitos uma 
das maiores da história, mostrando quais são as causas e como as empresas estão 
buscando contorná-las.  
 
O trabalho apresenta a história da saúde no Brasil e a evolução das políticas públicas 
para o setor no País ao longo do século XX, culminando na formação do Sistema Único 
de Saúde (SUS). Paralelamente, aborda a trajetória da saúde suplementar, principal 
fonte pagadora dos hospitais privados, que acabou se tornando, para uma parcela da 
população, um instrumento de grande importância no acesso à saúde.  
 



Por sua importância estratégica, o trabalho analisa o segmento de planos e seguros de 
saúde, o principal responsável pelos recursos que praticamente sustentam os hospitais 
privados. Traça ainda um panorama desse mercado e de seus movimentos recentes.  
 
Outro destaque é um perfil do mercado dos fornecedores de equipamentos médicos.  
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