Tendência de consolidação vai continuar
Fusões e compras ocorrem entre operadoras de planos, redes hospitalares,
de farmácias e laboratórios
Marlene Jaggi
Ao comprar as três unidades do Hospital São Luiz, de São Paulo, em
setembro, a rede D'Or movia mais uma peça no intrincado jogo de
consolidação e ocupação geográfica do mercado de saúde suplementar no
Brasil. A negociação, estimada em R$ 1 bilhão, foi mais uma das muitas
operações de fusões e aquisições que vêm acontecendo entre operadoras
de planos de saúde, redes hospitalares, de farmácias e laboratórios. A
compra do São Luiz elevou para sete o número de hospitais da rede carioca,
que tem outros 12 hospitais associados e 40 laboratórios. Além disso,
ampliou seus negócios para o mercado paulistano.
No mesmo mês, a Amil também dava mais um passo na direção da
concentração, com a aquisição da Excelsior Med por cerca de R$ 50
milhões. Um valor pequeno comparado ao que desembolsou na compra da
Medial (R$ 612 milhões em 2009 e R$ 577 milhões no ano passado), mas
que mostra sua determinação em continuar crescendo via aquisições (desde
2002, incorporou a Amico, Porto Seguro, Semic, Blue Life, MedCard,
CliniHauer, Ampla, Life Systems e Casa de Saúde Santa Lúcia) e em direção
à verticalização: também no ano passado, a operadora comprou os três
hospitais da Empresa de Serviços Hospitalares (ESHO) por R$ 60,1 milhões,
que se somaram aos 23 hospitais próprios da operadora em São Paulo, Rio
de Janeiro, Pernambuco e Distrito Federal. E, em dezembro, acrescentou o
Hospital Samaritano do Rio, ao custo estimado de R$ 180 milhões.
Entre as seguradoras de saúde a movimentação também tem sido intensa.
Enquanto a SulAmérica acrescentava à sua carteira a Dental Plan e 49% da
BrasilSaúde, a Bradesco Saúde entrava no controle da Odontoprev, líder em
serviços odontológicos. A aquisição de operadoras odontológicas é uma das
fortes tendências observadas no setor. "As empresas estão buscando
serviços complementares para fazer venda conjunta e assim ampliar suas
receitas", diz José Rubens Alonso, sócio especialista em seguros da
consultoria KMPG.
Além de hospitais e clínicas odontológicas, as operadoras demonstram
grande interesse por empresas de medicina diagnóstica. O Bradesco Saúde,
por exemplo, investiu R$ 342 milhões na aquisição de 20% de participação

nos Laboratórios Fleury, e avança vigorosamente desde 2002, período em
que comprou 23 empresas. A Amil não deixou por menos. No ano passado,
costurou uma operação com o Dasa - rede de laboratórios que ganhou a
liderança do setor impulsionada pelos investimentos do fundo de private
equity do Pátria Investimentos. Pelo acordo, a MD1 (de Edson Godoy
Bueno, fundador da Amil, e JPLSPE Empreendimentos e Participações, que
controla a Amil) assegurou à Dasa participação importante na rede de
Laboratórios Sérgio Franco (líder em medicina diagnóstica no Rio de
Janeiro), na Clínica CDPI e na Pro Echo Cardiodata. Em contrapartida a
Dasa se comprometia a emitir e entregar um lote especial de ações para os
controladores da MD1. Ou seja, a Amil passou a participar do Dasa.
Apesar de tão diversas e complexas, as transações envolvendo
exclusivamente operadoras de planos de saúde representam pouco diante
do total de operações registradas no Brasil. De acordo com Luis Motta, sócio
responsável pela pesquisa sobre fusões e aquisições da KPMG, foram 10,
em 2009, quando a consultoria identificou 454 operações e apenas sete em
2010, ano em que o total de transações chegou a 726. "Mas a área de
saúde tem tudo para registrar um grande volume de transações",
acrescenta Alonso. Segundo ele, o mercado é grande, e o desenho
regulatório requer mais capital e saúde financeira, o que pressupõe maiores
chances de sobrevivência para os grandes grupos.
Por enquanto, não há indício de alta concentração e muito menos de
monopólio. É o que demonstram os cálculos do Instituto de Estudos de
Saúde Suplementar. Pelos indicadores do IESS, a concentração ameaçaria a
concorrência se a fatia de mercado das quatro maiores operadoras fosse
superior a 75%. Segundo dados da ANS, em setembro do ano passado
atuavam no mercado 1.060 operadoras de planos de saúde. As quatro
maiores (Amil, Bradesco Saúde, Intermédica e SulAmérica) detinham,
juntas, 8,5 milhões dos 44 milhões de beneficiários. Ou seja, uma fatia
inferior a 20%.
A situação muda quando se analisa a atuação de forma regional, mas ainda
assim só são considerados altamente concentrados os mercados do Acre e
do Amapá, onde as maiores operadoras têm fatia superior a 75% do total
de beneficiários. Bahia, Maranhão, Pernambuco, São Paulo, Rio de janeiro,
Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Goiás e Distrito
Federal - onde a fatia das operadoras é inferior a 50% - a atividade é
considerada competitiva. Exigem atenção por estarem classificados como
moderadamente concentrados (operadoras com fatia entre 50% e 75%) os
Estados do Espírito Santo, Piauí, Roraima, Rondônia, Amazonas, Tocantins,
Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso
do Sul, Pará e o Ceará.
Resultado das fusões e aquisições, a concentração dilui o risco da carteira,
permite ganho de escala administrativo e assegura maior poder de
negociação com a rede de prestadores de serviços. Para José Cechin,
diretor executivo da Fenasaúde, é uma prática que acontece em vários
segmentos, no mundo inteiro e não prejudica o consumidor. Ao contrário.
"Aumenta a confiança no setor porque o consumidor sabe que a empresa
tem condições de seguir as regras regulatórias sem o risco de quebrar", diz
ele.
Trata-se, porém de uma estratégia que requer fôlego financeiro, algo que
as pequenas operadoras, que são maioria no mercado, não tem. De acordo
com dados da ANS, em setembro do ano passado, 720 das 1.060

operadoras de planos tinham carteiras com menos de 20 mil beneficiários.
Sem crescer, as pequenas não conseguem pulverizar o risco, o que as torna
potenciais alvos de aquisição dos grandes, observa Luiz Augusto Carneiro,
superintendente do IESS. É por essa razão que a quantidade de
beneficiários por operadora aumentou. De acordo com o IESS, esse número
passou de 21.013 em 2003 para 42.249, no ano passado.
Segundo Arlindo de Almeida, presidente da Abramge, antes da
regulamentação do setor, promovida entre 1998 e 2000, com a
promulgação da lei 9656 e a criação da Agência Nacional de Saúde
Suplementar, havia 3 mil operadoras de planos no mercado, número que já
caiu à metade. "Além dos investimentos em qualidade, as empresas
passaram a também ter de comprovar reservas de garantia, o que dificultou
a vida das operadoras de menor porte."

