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Setor Saúde: Etapa de parcerias
Desempenho

O setor de saúde segue sendo impactado por mudanças regulatórias nos últimos anos.
Algumas delas ainda estão acontecendo neste ano, como é o caso da inclusão de
consultas de psicologia e cirurgia de vasectomia no rol de serviços pagos. Alterações
deste tipo têm surtido efeito nas operadoras de planos de saúde e odontológicos,
conforme fica visível na tabela abaixo, com a redução da quantidade de concorrentes.
Outros processos, como o de verticalização, também têm afetado o mercado de
empresas da área, como fabricantes e distribuidoras de produtos hospitalares e
farmacêuticos. Os ganhos financeiros têm aparecido nos resultados das companhias
responsáveis por esses movimentos, mas ainda há muitas sinergias para serem
contabilizadas nos balanços das companhias, conforme os analistas. Além delas, o
aparecimento das classes C e D como novos consumidores também elevam o potencial
do setor, que já verifica um aumento do número de beneficiários.
Diante disso, as parcerias entre empresas do setor e relacionadas têm sido freqüentes.
O acordo entre Odontoprev, BB e Bradesco Seguros é um exemplo. Relatório da
Corretora Ativa calcula que a operadora de planos odontológicos deve ganhar
aproximadamente 400 mil beneficiários pelo Banco do Brasil. Com isso, vai elevar sua
capacidade de distribuição de produtos e obter um crescimento imediato de 9,5% na
base atual de beneficiários.

INDICADORES DO SETOR DE PLANOS DE SAÚDE E ODONTOLÓGICOS

Tab saude

*Valores acumulados no ano - jan a set09 - jan a dez09- jan a mar10Fonte: Agência Nacional de Saúde (ANS)

Mercado de ações

As ações do setor tiveram valorização considerável em 2010, até o final do mês de
agosto. , A exceção foi a Profarma, que caiu 11,1%, que pode ser sido influenciado pelo
programa de recompra de ações. Conforme levantamento da Corretora Ativa, diante de
uma queda de 2,2% do Ibovespa no período, a Amil subiu 21%, a Dasa 26,3%, a Fleury
18,5%, a Drogasil 33,6%, a Tempo 9,3%, a Odontoprev 40%. Segundo o analista da
Um Investimentos, Gustavo Hon, o movimento de consolidação do setor chamou a
atenção dos investidores. E o aumento de liquidez nos papéis neste período se destacou
diante do cenário mais volátil dos mercados financeiros.
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