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Opinião

Fortalecer a cadeia de valor da saúde
✽
●

PATRÍCIA
MARRONE

O

setor de materiais e equipamentosmédicosediagnósticoinvitro,tambémconhecido como indústria de produtos para
saúde, é um dos mais dinâmicos. A
receita de vendas dessa indústria em
todo o mundo foi estimada em cerca
de US$ 250 bilhões, com crescimento anual perto de 6%. O Brasil é o 2.º
maiormercadoentreospaísesemergenteseconsomeUS$12bilhõesdesses produtos ou 5% da demanda
mundial. O mercado brasileiro cresce à taxa de 10% ao ano.
Mas o pleno aproveitamento do
potencialdessemercadonoPaísnão
estáocorrendo.AscomprasdoSistema Único de Saúde (SUS) respondem por 35% a 65% do mercado, dependendo do produto. E a má gestão
reduz o ritmo das compras, além de
acarretar enormes desperdícios ao
sistema.

O Relatório Sistêmico de Fiscalização da Saúde, do Tribunal de Contas da
União (TCU), divulgado em março de
2014, trouxe fortes evidências de grande desorganização no fluxo de pacientes, equipamentos e insumos entre as
redes de atenção básica, hospitalar,
emergências e UTIs.
A superlotação dos leitos de internaçãofoiverificadaem114hospitaisvisitados.Ehámaisproblemas:superlotação
das principais emergências hospitalares, com pacientes atendidos ou internadosnoscorredores dasunidades, em
macas ou aguardando a realização de
cirurgia, quartos com número de pacientes acima do planejado e a permanência de pacientes em leitos após a
altamédica.A principal causada superlotação das emergências apontada foi a
baixa resolutividade da atenção básica,
que leva a população a buscar atendimento nos hospitais. A dificuldade de
acesso a consultas ambulatoriais com
especialistas, exames de diagnóstico e
cirurgiaseletivasdesviaospacientespara o atendimento de emergência.
O TCU entendeu que, se a atenção

básica cumprisse suas funções na Rede
deAtençãoàSaúde(serbase,serresolutiva, coordenar o cuidado e ordenar as
redes), a demanda por atendimentos
nasemergênciashospitalares seriamenor e, consequentemente, o custo para
o SUS também seria reduzido. A falta
de vagas em leitos de UTI no SUS também foi observada na maioria dos 116
hospitais visitados e decorre da inexistência dessas unidades, da falta de profissionaisouequipamentosedagestão/
regulação inadequada dos leitos existentes.

A dificuldade de acesso
a consultas ambulatoriais
desvia os pacientes para o
atendimento de emergência
Orelatóriotambémmostrouaassustadora dimensão da insuficiência de
medicamentos e insumos e falta de infraestrutura física, de manutenção de
equipamentos e da má administração
operacional dos estoques de materiais.
Nesse sentido, a restrição na realização
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dos produtos fabricados no Brasil.
Um estudo da consultoria McKinseyintitulado Fortalecendo a cadeia de
suprimentos da saúde e dois livros de
Lawton R. Burns, da famosa escola
denegóciosWharton,mostramaimportância da informatização nos
pontos de uso do sistema de saúde
para o melhor planejamento. Apontamaindaparaaimportânciadadefinição de padrões comuns de classificação de produtos e processos nesse
setor, para que, a partir das informações sobre o uso dos produtos, possamserfeitosestatísticaseoplanejamento operacional. A colaboração
entre os integrantes dos elos da cadeia também seria fundamental para o sucesso desse plano.
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O colunista Celso Ming está em férias.
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É ruim o clima econômico
no Brasil, segundo a FGV
O clima econômico no mundo é
muito melhor do
quenaAméricaLatina – e na região o
Brasil registrou a
maiorquedaentre
os11paísespesquisados, segundo
pesquisadoinstituto alemão Ifoeda
FGV, relativa ao trimestre fevereiro/
abril. No período, o pessimismo aumentou tanto que o Brasil ficou
atrás da Argentina num conjunto de
quesitos que levam em conta não só
a situação atual, mas as expectativas. É possível que a percepção contenha exageros, mas foi o que predominou nas respostas dos 1.134 especialistas de 121 países consultados
em abril.
Num gráfico em que 100 pontos é
o termo médio, o Índice de Clima
Econômico (ICE) mundial caiu de
114pontospara113pontosnacomparação entre o trimestre novembro
de 2013 a janeiro de 2014 e o trimestrefevereiro/abril de2014, enquanto
o ICE da América Latina caiu de 95
pontospara90pontos.OICEdoBrasil desceu de 89 para 71 pontos (–
20%),“opiordesdejaneirode1999”,
segundo a Sondagem, da FGV.
QueaAméricaLatinaperdeuposição no mundo, enquanto os Estados
Unidos e a Europa voltam a se recuperar,nãoháoquequestionar.Masa
deterioração da posição brasileira

deprocedimentos,porcausadafaltade
insumos, e a utilização de medicamentos e insumos de alto custo para substituirmateriais de baixo custo, que seencontravam em falta na unidade, foram
verificadas. Falhas no processo de licitaçãoecomprasforamos motivosmais
apontados pelos gestores de hospitais
entrevistados para essas ocorrências.
Odesperdíciodemedicamentoseinsumos foi confirmado em 39% das unidades visitadas. A carência de instrumentos de gestão na área de medicamentos
e insumos foi levantada por 53% e a falta de instrumentos e mobiliários básicos foi relatada em 48% dos casos.
Mas como organizar esse sistema
caótico? Ajustes radicais na gestão deverão ser feitos por meio do fortalecimento da cadeia de valor de saúde.
Com esses ajustes, fabricantes de produtos farmacêuticos, materiais, insumoseequipamentosmédico-hospitalares, distribuidores, hospitais e farmácias poderiam diminuir seus estoques,
reduzir custos e ainda prover informaçõesnecessáriasparaoavançotecnológico e aumento do valor adicionado

deveu-se à falta de compromisso do
governo com a meta de inflação de
4,5% ao ano e com a insuficiência do
superávit primário para manter a dívida pública em queda, disse a pesquisadoraLiaValls,doInstitutoBrasileiro de Economia (Ibre/FGV). O
cenário é “nebuloso”, mas “a formaçãodeexpectativasdependedesinalizações claras”, enfatizou.
Na América Latina, a pontuação
brasileira só foi melhor que a da Venezuela. Ficou 4 pontos abaixo da da
Argentina. Seis países estão no campopositivo, com destaque paraa Bolívia, a Colômbia, o Peru e o Paraguai. No bloco dos cinco que estão
no campo negativo ingressaram o
Chile e o México.
Consumo, investimentos, juros,
inflação, balança comercial e taxa de
câmbiosãoasprincipaisquestõesda
pesquisa, que se divide entre Situação Atual (ISA) e Expectativas (IE).
Na América Latina, o IE é melhor do
que o ISA. Na média de situação
atualeexpectativasdosúltimosquatro trimestres o Brasil figurou em 9.º
lugar, acima apenas de Argentina e
Venezuela.
No momento, é baixa a confiança
na política econômica do País – e a
competitividade internacional é a
menordaregião.Ofluxoderecursos
externos sugere que o Brasil continua atraindo investidores, mas nem
por isso o governo deveria ignorar o
alerta da Sondagem da FGV.

Lacuna de produtividade
✽
●
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A

reduçãodaslacunasdeprodutividadeaumentaasegurançaalimentar em regiões do mundo
com problema de oferta de alimentos,
diminuiaconversãodeterracomvegetaçãonativaparaproduçãoagrícolanaquelas regiões ainda com avanço da
fronteira e promove aumento da renda de agricultores por meio de adoção
de tecnologia. É uma solução que traz
benefíciospara osconsumidores,para
os agricultores e para a conservação
ambiental.
Lacunas ocorrem quando regiões
com condições de produção similares
apresentam diferenças elevadas de
produtividade.Ouseja,lacunassãoresultadodeníveisdeadoçãoededisponibilidade de tecnologia bem diferentes.Osobstáculosparareduziraslacunas estão mais relacionados ao acesso
aosmeiosdeadoçãoporpartedosagricultores e das cadeias produtivas do
que de disponibilidade de tecnologias.
O Brasil é uma das regiões mais produtivas do mundo em agricultura não
somenteemvolumeproduzido, como
tambémemprodutividade.Évelhaconhecidaainformaçãoqueaáreaplantada de grãos cresceu 42% nos últimos
30 anos, ao passo que a produção teve
crescimentode228%.Usandooutrareferência, enquanto a área plantada
avançou em 17 milhões de hectares, a

produção se expandiu em 133 milhões
de toneladas, gerando um ganho de
produtividade de 3,2% ao ano.
Grãos forrageiros (milho, sorgo,
aveia,centeio),oleaginosas(soja,canola,girassol)efibras(algodão,entreoutros) ocupam uma vasta área cultivada.Juntoselessomamcercade640milhões de ha no mundo, de um total de
1,5 bilhão de ha ocupados com lavouras. O Brasil é um grande produtor
mundial destes produtos, sobretudo
milho, soja e algodão. Para isso utiliza
ao redor de 40 milhões de ha, ou seja,
6,5% do total mundial.
Brasil, juntamente com países da
América Latina, Sul e Sudeste da Ásia,
China, África Subsaariana e as nações
da CEI (Rússia, Ucrânia e demais exmembros da URSS) formam o grupo
depaísesemergentes ouemdesenvolvimento com relevância na produção
agrícola. Essas regiões juntas somam
302 milhões de ha plantados de grãos
forrageiros,oleaginosasefibras,ouseja, 47% do total mundial.
Asdisparidadesdeprodutividadeentreessasregiões,noentanto,sãoenormes. Se essas regiões tivessem os níveisdeprodutividadedoBrasil,seriam
utilizados 78,5 milhões de ha a menos
para produzir os volumes atuais. A
áreacultivadanessasregiõesseria26%
menor.
Comparar a produtividade brasileiracom as dospaísesdo Sul edo Sudeste asiático, da China e da CEI não é necessariamente correto por conta das
diferençasdecondiçõesdeproduçãoe
aptidão para a agricultura. É mais correto fazer a comparação com os de-

mais membros da América Latina e
com os países da África Subsaariana.
Como é de esperar, a lacuna de produtividadedosdemaispaísesdaAméricaLatina,quando confrontada comos
níveis brasileiros, é muito menor do
que no caso da África Subsaariana. Se
os demais países da América Latina tivessem os níveis de produtividade do
Brasil, a área cultivada seria 17% menor, economizando 8,2 milhões de ha.
JánocasodaÁfricaSubsaariana,aprodutividade brasileira levaria a uma
área cultivada 65% menor, poupando
38,5 milhões de ha.
Nos grãos forrageiros, oleaginosas e
fibras, a produtividade dos países da
África Subsaariana é, respectivamente, 33%, 73% e 28% dos níveis brasileiros, demonstrando que o espaço para
expandir a produção via produtividade é muito grande nestes países.
OBrasillevou30anosparaatingiros
níveis correntes de produtividade.
Quando comparado com a África Subsaariana, os 30 anos são um período
longo. No entanto, diferentemente do
passado, a tecnologia de produção de
alta produtividade hoje está disponívelparaasregiõestropicais.Adisponibilidade das tecnologias vai encurtar
esseperíodo.Ademais,asperspectivas
deganhoscomproduçãoagrícolaevalorizaçãodaterrajásãomaioresnaÁfricadoquenoBrasil,oquedeverácomeçar a atrair empreendedores brasileirosqueveemnaslacunasdeprodutividade uma oportunidade de negócios.
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“As vendas no varejo confirmam
desaceleração do consumo no 1º trimestre,
reforçando a expectativa ao longo de 2014.”

“Estamos trabalhando em uma ampla
gama de instrumentos que pode surpreender
a imaginação mais fértil dos analistas.”

“Ganhos salariais não respaldados por
ganhos de produtividade se traduzem em
inflação e penalizam o próprio trabalhador.”

PORTUGAL

MÉXICO

IRÃ

TIM CHONG/REUTERS
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“O que aprendemos
Economia ainda precisa
Reforma política deve
País ultrapassa limites
com a crise de 2008 é que
de mais incentivos, diz BC impactar setor de energia estabilidade de preços não é de vendas de petróleo
O Banco Central de Portugal
emitiu um aviso para governo
e bancos de que, embora o país
tenha saído com êxito do programa de resgate de € 78 bilhões, muito mais precisa ser
feito para colocar a economia
nos trilhos. A economia contraiu 0,7% no primeiro trimestre do ano, com desaceleração
das exportações.

O Senado do México endossou
a reforma política na noite de
quarta-feira, abrindo caminho
para a regulamentar outras leis,
tais como as do setor de energia, aprovadas em 2013. A legislação agora irá à Câmara dos Deputados. O Partido da Ação Nacional havia exigido a aprovação
de reformas antes de analisar as
medidas para o setor de energia.

suficiente para estabilidade
financeira. Então, a
estabilidade financeira
deveria entrar como um
objetivo adicional no
arcabouço do regime de
metas para inflação.”
Benjamin Tabak
ECONOMISTA DO
SENADO FEDERAL

O Irã está exportando 1,5 milhão de barris de petróleo por
dia, bem acima do limite de
exportações acordado com a
comunidade internacional em
novembro de 2013, disse o ministro do petróleo do país, Bijan Zanganeh. Na semana passada, Zanganeh afirmou que o
Irã planeja continuar aumentando as exportações apesar

Vendas do comércio eletrônico
cresceram 51% neste Dia das
Mães ante 2013, diz E-bit

de ter concordado em limitar
as vendas internacionais a 1
milhão de barris ao dia, como
parte de acordo interino com
seis potências mundiais sobre
o programa nuclear iraniano.

R$ 1,6 bi

foi o montante de vendas pela
web entre 26 de abril e 10 de
maio. Itens de moda e acessórios foram os mais procurados,
com 41% do total das vendas

