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Hospitais: dinamismo e grandes transformações
DOM, 12 DE FEVEREIRO DE 2012 22:14

A área da saúde representa um dos setores de maior importância na economia de qualquer país. No Brasil, isso não
é diferente e o setor de saúde privada como um todo vem passando por muitas transformações em toda a sua cadeia
com o ingresso de novas tecnologias e o aumento de competitividade, o que poderá contribuir para um maior
desenvolvimento da gestão, em particular, da área hospitalar.
Cabe destacar que a rede hospitalar brasileira é a 3º maior rede do mundo com 6.801 hospitais e movimentação de
cerca de R$ 35 bilhões por ano, representando 3,4% do PIB brasileiro.
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A distribuição de estabelecimentos hospitalares no País é heterogênea, onde a Região Sudeste concentra 35% dos
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hospitais, seguida da Nordeste com 28%, Sul com 17%, Centro Oeste com 12% e Norte com 10%.
.
O processo de consolidação - com a saída do mercado de hospitais em dificuldades financeiras, aquisições
realizadas por grandes redes, além da verticalização por parte das operadoras e hospitais – vem contribuindo para
que o dinamismo desse setor seja cada vez maior.
Diante desse cenário, os hospitais têm direcionado investimentos na ampliação e modernização de suas respectivas
infra-estruturas.
Vale destacar que a competitividade no setor também tem se mostrado mais acirrada, forçando as grandes redes a
criarem ações estratégicas para obtenção de diferenciais frente aos seus pares no mercado.
O setor no entanto enfrenta alguns gargalos, tais como o desenvolvimento lento em seus processos de gestão, que
não acompanha os avanços em modernização e tecnologia já colocados em prática pelos hospitais. Esse fato talvez
seja o maior inibidor de um maior crescimento do segmento hospitalar.
A tendência de consolidação desse setor fica bastante evidente quando se analisa a movimentação das compras
realizadas por parte das grandes redes. Os investimentos serão cada vez mais vultosos e a disparidade entre o
público e privado serão ainda maiores nos gastos com o setor.
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