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Prepared for

Cinco fatores relevantes estão afetando a indústria da saúde...
Pressão Socioeconômica

Integração Tecnológica

Os cuidados continuarão a tomar uma
parte cada vez maior do PIB, à medida que
a obesidade, as doenças crônicas, o
envelhecimento da população e as
disparidades na saúde aumentam ...
exigindo uma prova maior de valor.

Conversão para modelos virtuais
personalizados e preventivos ... exigirá a
integração de novas capacidades.

Pós-COVID-19
esperamos que a
transição da
indústria seja
ainda mais rápida

Eficiência de Capital Necessária

Envolvimento do Cliente

A pressão migrando dos desafios de
produtividade e eficiência para inovação
com infra-estrutura modernizada
inteligente … exigirá avaliações
constantes de produtividade.

A aceitação por parte do consumidor da
urilização de dados e dispositivos para
receberem cuidados … exigirá uma
mudança nos modelos comerciais e
clínicos.

Escassez de mão-de-obra
É previsto uma escassez de mão-de-obra no
setor de saúde global de 18 milhões até 2030 …
sendo necessário uma mudança em direção à
virtualização, automação e IA
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… forçando uma mudança de poder entre os stakeholders do setor
Poder tradicional
Médico/prestador de cuidados
Biopharma e medtech
Pagadores
Pacientes-consumidores
Formuladores de políticas
Tecnologia
Empregadores
Varejistas
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Poder futuro

Mudança de poder

... e que impulsionam oito mudanças fundamentais no modelo tradicional de saúde
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Ponto de atendimento

Propriedade dos dados

Ponto de referência

Papel do médico

Hospitais

Casa

Instituições

Consumidores

Indivíduo

Autoridade

Guia
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Interrogatório de dados

Interações

Acesso e tempo de ciclo

Colaboração

Separado

Integrado

Físico

Virtual

Disponível

Hoje
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População

Futuro

Sob
demanda

Arranjos
estruturados

Acesso
fluido

O futuro do cuidado em saúde é
participativo.
Saúde Participativa é um modelo de cuidado no qual os profissionais de saúde e
beneficiários atuam como parceiros plenos em saúde e bem-estar, de forma que as
ferramentas, dados e conhecimentos influenciem em uma maior autonomia no
cuidado individual. O modelo de Saúde Participativa representará uma mudança do
modelo reativo tradicional para um modelo pró-ativo que diminui a gravidade dos
episódios de saúde.
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O novo paradigma de cuidados se baseia na saúde participativa
Apoio à saúde e bem-estar
Serviços prestados a pessoas ou comunidades pelas profissões de
saúde e assistência social, complementados por prestadores
informais de cuidados com o objetivo de promover, manter,
monitorar ou restaurar a saúde.

Nuvem Pessoal de Saúde
Captura e cura um retrato digital social e biográfico de dados pessoais
profundos, incluindo biometria, que cria uma narrativa vitalícia de
saúde, bem-estar, ambiente e traços comportamentais, incluindo
humores, emoções e propensão para agir.

Fusão de dados
O ponto em que a curadoria e a navegação do dados e insights fazem
interface de forma estruturada com o sistema, pois a IA e a análise
transformam informações complexas em insights utilizáveis e novas
soluções.

Plataforma de apoio
Mercado global impulsionado pela demanda - baseado em
plataformas digitais que oferecem efeitos de rede, valor e benefício.
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Onde está o Brasil em tudo isso?
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O Brasil possui um dos maiores mercados de saúde do mundo com modelos de
financiamento público e privado
Embora o Brasil tenha um gasto per capita de saúde
modesto, seu gasto privado é comparável aos países
desenvolvidos

Gastos de saúde per capita por país e fonte de financiamento
2019, 000’ US$

O Brasil é um dos maiores mercados públicos e
privados de saúde do mundo, em número de
beneficiários

População por tipo de cobertura de saúde
Últimos dados disponibilizados, 000’

Público

Privado

Privado

Público / Social
Sem cobertura
O gasto brasileiro com saúde
foi estimado em US$ 127
bilhões em 2019

10.9
1.9
6.5
1.0

321
200
5.4
1.6

9.1
5.5

3.8
EUA Alemanha Canadá
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Fonte: OECD; análise EY-Parthenon
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52
15

37

51
44

4

38
26
12

Coreia Colômbia Canadá

Esses dois modelos são compostos por 6 grupos distintos, com diferentes níveis de
investimento e população atendida
Sistema Único de Saúde (SUS)

Seguradoras

6M
beneficiários

175
instituições

214 M

7.4 K / ano

165 M

ambulatorial

gasto por beneficiário

hospitalar

beneficiários

260
instituições

Pagadores

3.2 K / ano

1M

18 M

gasto por beneficiário

271
instituições
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2.7 K / ano

beneficiários

3.9 K / ano
gasto por beneficiário

gasto por beneficiário

Auto-gestão

Cooperativas

beneficiários

gasto por beneficiário

Filantropia

Medicina de grupo

20 M

2 K / ano1

4M
beneficiários

149

6.2 K / ano

instituições

gasto por beneficiário

Uma população que vê a saúde como uma prioridade e que passou a buscar alternativas além do
ofertado pelas fontes pagadoras para atender suas necessidades

Alocação de despesas familiares por categoria
% da despesa total, 2018
Habitação

1º

37%

Transporte

2º

18%

Alimentação

3º

18%

Saúde

4º

Educação

5º

Prioridades da população em relação ao governo
% de entrevistados1 por opção de resposta2, 2020 e 2021
2020

Qualidade da educação 1º

32%

Geração de empregos 2º

32%

Combate à corrupção 3º

30%

Qualidade dos serviços de saúde 4º

30%

Combate a violência e criminalidade 5º

27%

8%

2021

5%

Geração de empregos 1º

41%

Qualidade dos serviços de saúde 2º
Vestuário

6º

Outros

“Cuidar da saúde” é a
principal prioridade dos

4%

39%

Combate à corrupção 3º
11%

Na última pesquisa de orçamento familiar
realizada em 2018, período pré-pandemia,
saúde foi a 4ª maior despesa das famílias
brasileiras

35%

Qualidade da educação 4º
Combate a violência e criminalidade 5º

brasileiros para 2021, com
35% das respostas em
buscas online no Google3

34%
25%

À medida que a crise de saúde causada pela Covid-19 continua, a saúde se tornou uma
prioridade para os brasileiros, criando novas oportunidades no setor

1. Aproximadamente 2 mil respondentes por pesquisa
2. A soma dos percentuais é maior que 100%, pois cada respondente poderia escolher até três opções
3. Pesquisa com 1.000 respondentes sobre prioridades para 2021; Na sequência estão “perder peso/exercício” (26%), “aprender um novo idioma” (24%), “investir meu dinheiro” (23%) e “comprar um carro” (19%)
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As transformações sociais e o cenário do sistema de saúde pressionam as instituições e
impulsionam tendências como a consolidação/verticalização e inovações no setor
Principais transformações do setor

Sistema de Saúde

Transformações Sociais

Aumento em
doenças
crônicas e
maus hábitos

Desemprego e
redução dos
beneficiários

Informações
descentralizadas
e limitadas dos
pacientes
COVID-19
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Envelhecimento
da
população

Foco reduzido
sobre
os resultados

Paciente

Interação
limitada com
plataformas de
tecnologia

Distribuição
deficitária de
profissionais de
saúde

Consolidação de
pagadores e
provedores
Entrada de capital
estrangeiro

Healthtechs

Jornada do paciente
phygital

Uso de canais
digitais

Aumento
do custo de
operadores e
pressão sob
pagadores

Baixa
performance
pública

Pressão regulatória

Investimentos em soluções tecnológicas de saúde cresceram significativamente, liderados por
instituições financeiras e hubs de players tradicionais

68

Transações
Valor (USD m)

25.000

# Healthtechs
70

Investimento, USD Mi
443

60
20.000
Aprovação da Lei nº
13.097/2015, que autorizou a
participação direta e indireta
de capital estrangeiro no
setor de saúde

15.000
10.000
5.000
2.278

10

1.079

14

13

12.926

16

20
2.731

296

771

82

40

494

107

83

142

605

1.339

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2010

2011

2012

538
530

265
152

2013

22

11

32

2014

2015

2016

46
2017

2018

95

67

2019

2020

2021

10
0

Número de transações direcionadas ao segmento healthtech por tipo de
investidor
Brasil, 2021
73%

O número de transações em saúde no Brasil cresceu
rapidamente nos últimos anos, atingindo um recorde em 2021
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Healthtechs development in Brazil

Volume e valor total de transações de saúde no
Brasil (2010-2021)

12%

Instituição Financeira

Incubadora/Aceleradora

HealthCo.

Investidor Anjo

TechCo.

6%

6%

33
3%

As healthtechs brasileiras estão desempenhando um papel significativo no
desenvolvimento do setor da saúde no país
Caso A
 Healthtech/

fintech que oferece
crédito para financiar
procedimentos de saúde - "cuide
agora, pague depois".

Caso B
 Cartão

de desconto focado nas
classes C e D

 Objetivo:

democratizar o acesso à
saúde, à educação e ao lazer

 Foco:

exames/surgias estéticas e
odontológicas (não cobertos pelo
plano de saúde)

 Em

2021: +30 mil procedimentos e
R$ 75M financiados (meta de 2022:
R$ 270M)

 Uma

taxa mensal de R$ 27 dá
acesso a consultas médicas (online
e presenciais) a partir de R$ 24 e
descontos em medicamentos
franquias e 13M membros

 Ambição:
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Note: [1] Major independent startup ecosystem in Brazil
Source: Distrito; Valor; Healthtechs websites

 Maior

plataforma independente de
telemedicina da América Latina →
20M pessoas atendidas e 70.000
profissionais de saúde

 Soluções

 313

One Stop Shop para
serviços financeiros para clínicas,
hospitais e pacientes

Caso C

 A expansão

para a Colômbia
começou em 2021

digitais de saúde para
clínicas, hospitais e empresas

 Oferece

plano de teleconsulta
mensal (por exemplo, clínicos
gerais, psicólogos, nutricionistas),
além de conteúdo e técnicas de
bem-estar

Assim, estas mudanças no setor estão resultando em novos modelos, principalmente
aqueles com foco na construção de experiências mais customizadas e ecossistemas
Modelo Saúde:
ECOSSISTEMA
Ecossistema

Cirurgia

Farmácias e
Equipamentos
Médicos

Consulta
Datalake
acessível
24/7

Divulgação

Farmácia

Urgência

Modelo Saúde:
EXPERIÊNCIA CUSTOMIZADA

Urgência

Programas de
Healthcare
Management

Programas de
prevenção

Médico e
Hospital

Consulta

Estadia
Longa

Clínica
Especializada

Care

Consultadas
Integradas

Tratamento
Intensivo

Clínica
Especializada

Hospitais

Equipes de
Descoberta

Tratamento
Intensivo

Segunda
Opinião

Plataformas
Multidisciplinares

Acesso e suporte
automatizados 24/7

Marketplace de
saúde
Seguro Saúde

Gêmeos
digitais

Ferramentas de
autocuidado

Experiência

Provedores de
serviços

Seguro
Saúde

Seguro Saúde
Digital

Check-up
Virtual

Cartões de
Benefícios

Comunidade
Clinica

Modelo Saúde:
REATIVO E EVENTUAL

Monitoramento Contínuo
(Wearables e IoT)

Comunidade de
Pacientes

Equipe de cuidados
phygital

Cirurgia
Integradores
de rede

Plataformas de
engajamento

Consultas em redes de
farmácias

Hospitais
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Centros de excelência para especialidades selecionadas,
compostos pelos melhores recursos disponíveis

Ecossistema de linhas de atendimento selecionadas, composto de
soluções para a integração e coordenação dos cuidados

Integrador da jornada de atendimento, com soluções
individualizadas às expectativas e necessidades

Agenda Prioritária

Agenda Prioritária

Agenda Prioritária

Modernização de infraestrutura e tecnologia

Estruturação das Linhas de Atendimento

Individualização da Jornada

Atração/conexão com equipe reconhecida

Estruturação de Ecossistema de Parceiros

Estruturação de Ecossistema de Parceiros

Maior capilaridade

Compartilhamento de Riscos

Manutenção do Engajamento

Para fazer frente à essas novas necessidades e tendências, os participantes do setor deverão se
adaptar a novas regras de mercado para construir vantagens competitivas

CONSTRUÇÃO DO
ECOSSISTEMA

Dados
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SOLUÇÕES
PERSONALIZADAS

MODELO DE NEGÓCIOS
BASEADO EM PLATAFOMAS

Dados

Dados

Unificar as fontes de dados

Incentivar aderência das
partes interessadas

Foco total no usuário final

Estimular ciclo de crescimento
com parceiros

Prever e aplicar o uso de
soluções

Atenção na transformação da
experiência

Integrar a cadeia de Valor

Digitalizar e integrar as
funções

Integração física e digital

Nesse contexto, o conceito de Open Health tem ganhado força, já que se torna essencial
integrar informações dos pacientes de forma segura e acessível
Internações
hospitalares

Consultas
médicas

O Open Health objetiva o compartilhamento amplo dos registros digitais de
saúde, com anuência e autorização do paciente, que tenham impacto direto em
decisões clínicas e de planejamento entre instituições de saúde público e privadas
Promessas para o sistema de saúde:
– Navegação

ágil e fluida entre instituições de saúde
– Redução de duplicidade de procedimentos
– Acuracidade nas decisões clínicas
Exames de
diagnóstico
por imagem

Open Health

Exames
laboratoriais

No Brasil, além do compartilhamento dos dados do prontuário do paciente, está
sendo proposto o compartilhamento de dados financeiros entre planos de saúde
que propiciará:
– Incentivo

Informações patológicas
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a concorrência
– Portabilidade facilitada

No Brasil, passos importantes foram dados na direção da implementação de um
programa de Open Health como a LGPD e o PL 3814/2020
Projeto de Lei
3814 / 2020
Aprovada a Lei Geral de Proteção de Dados pessoais,
que deu musculatura para “movimentos Open”,
possibilitando o compartilhamento de informações de
maneira segura, abrangente e com consentimento de
usuários

2018

2020

Aprovado no senado projeto de lei que
regulamenta a integração de informações de
histórico de saúde dos pacientes atendidos em
estabelecimentos públicos ou privados

2021

Iniciada a implementação do Open Insurance, nos
moldes do Open Banking, que possibilitará o
compartilhamento de informações de usuários
entre seguradoras

2022

Medida provisória
Open Health
Instituído o programa Conecte SUS,
desenvolvido pelo Governo Federal, que
prevê a informatização e integração
dos dados de saúde dos cidadãos
entre estabelecimentos de saúde
(públicos e privados)
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Implementação bem sucedida das primeiras fases
do Open Banking, estabelecendo a possibilidade de
compartilhamento de informações de clientes entre
instituições financeiras, e a movimentação
financeira a partir de diferentes plataformas

Anunciado pelo governo federal o estudo de uma
medida provisória para implementar um programa
de “open health” inspirado na plataforma “open
banking”, no qual seria possível trocar informações de
pacientes entre convênios, laboratórios, hospitais e
outros serviços

Mas ainda existem questões importantes a serem endereçadas, tais como a proteção da
equidade e a possibilidade de seleção de risco
Pontos de discussão sobre a configuração do Open Health no Brasil
Integralidade, confiança e
interoperabilidade das informações
de prontuários
Proteção da equidade no SUS com a
fluidez público-privado

Impedimento do compartilhamento
de dados em planos corporativos

Uso de dados de histórico de saúde
de beneficiários para seleção de risco

Respaldo à segurança e privacidade
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Grande variabilidade de sistemas PEP no Brasil, resultando em não padronização do
registro eletrônico e dados que não se “conversam”



Pacientes do sistema privado potencialmente passarão mais rapidamente etapas de uma
linha de cuidado culminando em maior acesso a procedimentos de alta complexidade no
SUS



Cerca de 70% dos planos de saúde no Brasil são corporativos, nos quais os empregadores
não podem abrir diretamente os dados individuais de seus beneficiários para as
operadoras



Na primeira versão apresentada da medida provisória para o Open Health, foi sugerido
que poderia haver compartilhamento de dados de saúde dos pacientes com operadoras
de saúde



Em dezembro de 2020, o Ministério da Saúde foi alvo de um ataque hacker que resultou
na exposição de dados sensíveis de milhões de brasileiros.

São muitos os desafios, mas também as oportunidades que o Open Health traz para
todos os players do setor


PEP não desenhado para o beneficiário





Informações sensíveis podem acabar sendo utilizadas
contra o próprio beneficiário

Criação de sua própria plataforma personalizada de
serviços assistênciais



Soluções que apoiem a decisão e recomendem produtos
e serviços

Beneficiários

D



Competição acirrada na oferta de propostas
Fontes
ajustadas ao perfil e bolso dos beneficiários



Maior previsibilidade de custos e possibilidade de atuar
preventivamente



Entrada de novos competidores



Maior acuracidade para implementar modelos de
remuneração baseados em risco

pagadoras1

Pagadores


Aumento da competição já que ficará mais fácil navegar
entre os vários entes do sistema



Atuação conjunta com outras empresas para participar
em toda a linha de cuidado



Nível de preenchimento insuficiente de prontuários e em
formato não eletrônico



Serviços customizados a nível do indivíduo e com preços
mais competitivos

Provedores

Oportunidades

Desafios


Maior responsabilidade sobre a segurança e
privacidade



Transparência na contratação



Produtos e serviços mais acessíveis e que consideram a
integralidade do indivíduo



Aperfeiçoamento de soluções por maior conhecimento
sobre o uso de produtos e serviços (próprios e de
concorrentes)

Empresas e Governo


Ganho da confiança do beneficiário para que este
conceda acesso à suas informações
Fornecedores
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O

As organizações agora têm que otimizar os negócios de hoje enquanto inovam para o
amanhã
CONTINUAR A OTIMIZAR OS NEGÓCIOS
DE HOJE
O modelo de negócios de hoje se concentra no lado da
oferta do paradigma da saúde - edifícios, camas,
médicos, enfermeiros, por exemplo. Este modelo
precisa ser eficiente no processo de transição

MODELO TRADICIONAL DE SAUDE

Modelo Reativo

INOVAR E FAZER CRESCER O
NEGÓCIOS DE AMANHÃ

DUALIDADE DO
CRESCIMENTO

Examplos
Rápidas evoluções para soluções de alto custo

Utilizar uma abordagem multi -horizonística para
introduzir serviços inovadores no mercado com foco
no indivíduo, neste caso, o modelo participativo
baseado na plataforma digital de saúde e bem -estar

Proativo, Modelo ‘Sempre On’

Redução do número de contatos desnecessários
Autogestão viabilizada através de ferramentas digitais

Gravidade do episódio

Gravidade do episódio

Número significativo de emergências (não-eletivas)

Minha linha de base de saúde
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Examplos

MODELO FUTURO DE SAÚDE

Minha linha de base de saúde

Ao capacitar os usuários com conhecimento e ferramentas digitais, podemos criar uma relação contínua que
diminui a gravidade e a freqüência dos episódios, afastando-nos do modelo reativo.

A capacidade de ter sucesso nesse futuro requer insights sofisticados para apoiar as
decisões da alta liderança

Fatores
externos

Fatores
internos

Pressões no setor de saúde

... demandam decisões precisas e consistentes

Crescimento imprevisível

Identificação de novas fontes de receita

Pressão por margem

Otimização do custo do cuidado

Competição intensa e novos entrantes

Parcerias com o ecossistema de saúde

Consolidação do mercado

Contínua avaliação de avenidas de crescimento

Maior foco no paciente

Predição e validação de necessidades do paciente

Resultados baseados em valor

Avaliação contínua de desfechos, experiência e custo

Os componentes da transformação digital do negócio devem ser coerentes com a estratégia organizacional
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Na experiência EY, o sucesso dessa jornada depende de uma combinação de
fatores
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1

Estratégia Digital é parte da estratégia corporativa

2

A visão transformação digital deve partir dos
Conselhos

3

Alfabetização em inovação/digital é essencial

Um planejamento estratégico corporativo deve ser a base para a construção
da estratégia de Digital, Dados e Analytics, visto que a segunda tem mais
componentes ferramentais táticos de acelerarão a entrega da estratégia
corporativa.

O board precisa ter uma visão clara e objetiva sobre quais perguntas
precisam ser respondidas através da transformação para direcionar os
investimentos de tempo, dinheiro e pessoas a fim de entregar a
estratégia corporativa.

A alfabetização em dados na companhia precisa ser coordenada e
homogênea através dos diferentes níveis, funções do negócio e objetivos
estratégicos. Uma vez que as pessoas – da alta liderança às funções mais
operacionais – entendam todas as capacidades de dados e analytics em
seus processos, o engajamento com a estratégia passa a ser mais
orgânico.

4

Casos de uso devem ser promovidos

5

Governança e gerenciamento de dados não devem
ser menosprezados

6

Combinar cultura de experimentação com
transformação estrutural

O setor de saúde tende a ter diferentes casos de uso de digital, dados e
analytics: alguns mais parecidos com outros setores, principalmente em
funções corporativas e de back-office, e outros altamente sofisticados e
especializados nas operações e entrega do cuidado. A promoção interna e
externa destes casos incentiva diretamente a busca por alfabetização em
dados, principalmente na média liderança.

A partir das perguntas que se deseja responder, o Information & Technology
Office deve constantemente avaliar o inventário e a qualidade de dados, as
integrações e rastreabilidade na arquitetura atual e na futura. É essencial
alinhar expectativas condizentes com a maturidade destes componentes.

Alcançar o mesmo nível de maturidade em todos os compenentes de uma
estratégia de dados e analytics pode levar muito tempo. Experimentar com
alguns usos de caso, demonstrar valor ao negócio e então capturar a atenção e
o investimento necessários para projetos estruturantes pode ser uma forma
mais eficiente de acelerar resultados sem perder a base.

O sponsorship da alta liderança é o elemento-chave para a construção de uma cultura digital e de dados
com foco no elemento humano, apoiando caminhos de aprendizado contínuo e um ambiente de trabalho
com tecnologia para as pessoas
Liderança de dados

Crescimento de talentos

• Patrocínio executivo para estabelecer a cultura Data Driven como
objetivo estratégico
• Adaptar a estrutura organizacional para viabilizar iniciativas de
dados
• Foco em entregar “valor” em vez de “projetos”
• Remoção de barreiras à mudança e promoção da adesão
• Comunicações envolventes e consistentes com todas as partes
interessadas

• Criar oportunidades de crescimento profissional por meio de carreira
de dados.
• Aprimorar os conhecimentos interdisciplinares e técnicos.
• Programas de recompensa e reconhecimento.

Talentos

Cultura de Aprendizagem Contínua
•

• Tecnologia para dar suporte à análise de dados
integrada, automatizada e em tempo real
• Disponibilizar recursos self-service.
• Ambientes de experimentação de dados e sandbox
para realizar analises rápidas. Essas ferramentas
permitem a implantação tática ou estratégica de
modelos e análise de dados

Tecnologia

Formas inovadoras de trabalhar
• Incentivar ambientes e métodos para inovação e “Fail Fast”.
• Ambiente para compartilhamento e disseminação de
conhecimento mais rápido.
• Executar desafios como hackathons de dados e Analytics
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•
•

Cultura

Ferramentas certas

Inovação

Fomentar a curiosidade para geração de conhecimento
contínuo
Fazer do aprendizado uma parte integral da carreira de todos.
Fornecer assistência de aprendizado e desenvolvimento para
preparar a equipe para mudanças necessárias na jornada Data
Driven.

Ecossistema conectado interna e externamente
•
•

Incentivar o compartilhamento de informações entre as áreas.
Desenvolver processos de captação de conteúdo externo.

Nossa visão de uma jornada de inovação que maximiza o valor ao negócio e
o retorno para o negócio e sociedade
ESSENCIAIS

1. Alinhamento estratégico

VALOR ESTRATÉGICO

GANHOS TÁTICOS

ARTE DO POSSÍVEL

9. Inovar

3. Priorizar e identificar

2

1

5. Ativar decisões
de negócios 8. Acelerar roll-out

3

9

2. Diagnóstico de capacidade
detalhado

10

10. Otimizar
4

4. Identificar e
viabilizar pilotos

8

5
6
7

7. Reexaminar a fundação
6. Aprender e realinhar
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Estratégico
Tático
Operacional

Obrigado!
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Bringing the Intelligent Heath Ecosystem to life

EY | Building a better working world
EY exists to build a better working world, helping create
long-term value for clients, people and society and build
trust in the capital markets.
Enabled by data and technology, diverse EY teams in
over 150 countries provide trust through assurance and
help clients grow, transform and operate.
Working across assurance, consulting, law, strategy, tax
and transactions, EY teams ask better questions to find
new answers for the complex issues facing our world
today.
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