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A Saúde como produto de investimento
Luiz Tadeu Arraes Lopes

U

m assunto atual e que tem sido bastante discutido no
grupo de estudos do GVsaúde é a impressão – cada vez
mais presente – segundo a qual a área de Saúde tem sido
vista com freqüência como uma área de investimentos,
voltada para os resultados aos seus investidores. É uma
forma de captação recente e nova para o País. O
Governo tem recuado muito na área de Saúde Pública,
dando margem a que outros atores ocupem esse lugar e
sua opção não foi pelo melhor modelo de Saúde
privada, o modelo norte-americano. Este é fortemente
focado em resultados financeiros e nos interesses dos
acionistas e dos investidores. É um modelo que tem
chegado gradativamente no Brasil; e não é uma coisa de
dois ou três anos para cá, isso acontece já há algum
tempo.
Não sei se este é o melhor modelo para o País, mas,
para a base privada, de fato, é. Trata-se de um modelo
muito recente, com indicações próprias para o mercado.
É interessante que se fale em estratégia competitiva, uma
vez que uma parte do mercado adota uma linha mais
avançada de mecanismos de financiamento ou
estratégias competitivas próprias e todo o cenário do
setor passa a querer se voltar para essa mesma vantagem
competitiva, de forma que tanto a Diagnósticos da
América S/A – DASA – acabará tendo outros modelos,
talvez até de outros concorrentes sendo lançados em
Bolsa ou algo assim. Desse modo, haverá outros fundos,
como o Nossa Senhora de Lourdes e o setor tenta,
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magneticamente, ser atraído por esses tipos de
ferramenta.
Notamos o surgimento de uma nova figura, tanto no
Nossa Senhora de Lourdes quanto na DASA, que é a do
investidor. Este compara a sua opção com outros
investimentos, seja pelas cotas do Nossa Senhora de
Lourdes, por exemplo, ou pelas ações da DASA. A
princípio o benchmarking é a taxa SELIC, 13%,
descontado o imposto fica por volta de oito por cento ao
ano.
A mensagem maior para a área da Saúde é de se
colocar num mercado, muito resistente até hoje, como
uma proposta de investimento. Ocorre que, além da
concorrência de outros hospitais, outros complexos, ou
de outros laboratórios, ambos têm outros investimentos
como concorrente também. Por exemplo, o Nossa
Senhora de Lourdes pode ter como concorrente o fundo
de um shopping center, como o Pátio Higienópolis.
Como investimento, este é, sim, um concorrente na
atualidade. Assim como a DASA, tem, em certo sentido,
as ações da Vale do Rio Doce como concorrente.
É esta nova versão de mercado que pretendo
registrar aqui. Pois, a convicção do hospital ou o
laboratório também cedeu a uma nova opção como um
produto de investimento. Não se pode perder a
consciência desta realidade, sob pena do investimento
ser abandonado.

