
Healthcare

O desafio da 
transparência
O Brasil fica na 12ª colocação entre 32 países 
analisados em estudo da KPMG sobre transparência 
dos dados na área de Saúde. O país pode colher 
bons frutos se conseguir gerar inteligência com os 
dados e forçar eficiência através da transparência.
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O
s sistemas de governança 
e compliance estão 
na ordem do dia entre 
aqueles que acreditam 

que a transparência pode impactar 
positivamente a identidade de 
qualquer sistema de saúde. Em 
um cenário como o brasileiro, onde 
apenas um terço da população dispõe 
de plano médico privado, os números 
do Sistema Único de Saúde (SUS) são 
superlativos: mais de quatro bilhões 
de procedimentos ambulatoriais ao 
ano, 1,5 bilhão de consultas médicas 
e 2,5 milhões de cirurgias eletivas, 
dentre outros indicadores. É uma 
imensidão de dados a se considerar 
– e isso sem falar de outras frentes 
da saúde pública, como a realização 
de campanhas de vacinação e o 
compromisso do país em oferecer 
saúde universal

E qual seria o caminho para 
assegurar que haja uma correta 
aplicação dos recursos? Ou 
ainda, para que a população seja 
satisfatoriamente atendida e o 
“caos da saúde pública”, tantas 
vezes explorado pela imprensa e 
pelos políticos em campanha, deixe 
realmente de existir?

“Há muitos fatores a serem 
considerados, mas a transparência 
dos dados com os quais se trabalha é 
fundamental para nortear estratégias”, 
afirma Marcos Boscolo, sócio da 
KPMG para o setor de Saúde. Ele 
ressalta que um importante passo 
nessa direção foi dado com a Lei 
de Acesso à Informação, publicada 
em 2011. Graças a ela, os cidadãos 
podem ter acesso a dados da saúde 
como índices de infecção hospitalar, 
taxas de mortalidade, reclamações de 
pacientes e suas consequências. 

“O Brasil é um dos poucos 
países com um serviço de ouvidoria 
de saúde acessível aos pacientes, 
bem como um sistema de aquisição 
divulgado e protegido por lei, o que 
contribui significativamente para 
a transparência da experiência do 
paciente e para a governança”, avalia 
Boscolo.

Mas será que isso torna o sistema 
brasileiro de saúde suficientemente 
transparente? Essas medidas tiveram 
impacto na qualidade e no valor dos 
cuidados com a saúde? Os dados 
coletados são relevantes e úteis? O 
Brasil é capaz de produzir informações 
usando dados brutos de saúde?

transparência acima da média
De acordo com o estudo Uma 

abordagem inovadora: um caminho 
prático para aprimorar o setor de 
serviços de saúde por meio da 
transparência, realizado em 32 países 
pela KPMG, pelo menos no que tange 
à transparência dos dados relativos 
aos serviços de saúde, o Brasil não 
está tão bem quanto os quatro países 
nórdicos que ocupam o topo do 
ranking (Dinamarca, Finlândia, Suécia 
e Noruega). Mas está ligeiramente 
acima da média mundial; aparece na 
12ª colocação.

“Esse estudo analisou os cinco 
principais pilares da transparência no 
sistema de saúde”, esclarece Boscolo. 
“O primeiro deles é o da qualidade, 
que leva em conta a transparência nos 
critérios de avaliação do desempenho 
do fornecedor dos serviços, em 
especial a qualidade dos resultados e 
processos”, diz.

O segundo pilar é a experiência 
dos pacientes, que identifica a 
percepção do cliente em relação 
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ao atendimento recebido e aos 
resultados de seus cuidados com   
a saúde. 

Em terceiro lugar aparece o pilar 
do desempenho financeiro, que 
avalia a transparência de preços e 
pagamentos, bem como a natureza 
pública das prestações de contas   
das organizações de saúde.

O quarto pilar é o da governança, 
que considera aspectos como a 
transparência na tomada de decisões, 
na contratação de serviços, nos 
mecanismos de contabilidade, entre 
outros. E o quinto pilar, referente 
à comunicação de dados, mediu a 
qualidade do acesso e da salvaguarda 
dos dados individuais do paciente.

Todos os dados analisados 
são oficiais; foram divulgados 
pelos órgãos públicos dos países 
pesquisados. O Brasil obteve boas 
pontuações nos quesitos governança 
(81%), experiência dos pacientes 
(69%), finanças (67%) e dados 
pessoais de saúde (64%), ao passo 
que os resultados foram inferiores à 
média mundial em comunicação de 
dados (43%) e qualidade dos  
serviços (48%). 

 

Q
U

A
LI

D
A

D
E

EX
PE

R
IÊ

N
C

IA
 D

O
S 

PA
C

IE
N

TE
S

D
E

S
E

M
P

E
N

H
O

 F
IN

A
N

C
E

IR
O

G
O

V
E

R
N

A
N

Ç
A

C
O

M
U

N
IC

A
Ç

Ã
O

 D
E

 D
A

D
O

S

e pelo Instituto Ethos, com o intuito 
de promover uma cultura ética 
empresarial que gere ambientes de 
concorrência justos e transparentes 
na área da saúde.

Nessa entrevista, ele analisa o 
ambiente de negócios na área de 
saúde no Brasil e os papéis que 
caberiam ao Estado e ao mercado 
para regular o setor.

KPMG Business Magazine: O sr. 
pode fazer uma breve descrição 
sobre o ambiente de negócios 
na área da saúde hoje, no Brasil, 
nos segmentos público e privado, 
sob a perspectiva da ética e da 
transparência?
Gláucio Libório: O mercado vem 
sendo muito atacado. E temos 
que reconhecer a existência de 
corrupção e a falta de uma estrutura 
adequada de remuneração – no 
SUS, por exemplo, a remuneração 
é irrisória. Percebe-se a defasagem 
entre um estado e outro. Muitas 
vezes os distribuidores, sem ter 
muita estrutura, se desestabilizam 

“Precisamos combater 
a corrupção”

Gláucio Pegurin Libório preside o 
Instituto Ética Saúde, um movimento 
voluntário de empresas criado em 
2014 e liderado pela Associação 
Brasileira de Importadores e 
Distribuidores de Implantes (Abraidi) 

Entrevista

Os cinco principais pilares da transparência no sistema de saúde

Gláucio Pegurin Libório, 
presidente o Instituto Ética Saúde
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porque têm seus recebimentos 
postergados. Assim, é um setor 
que carece de transparência, com 
os produtos sendo onerados por 
desvios de conduta em relação 
aos médicos, taxas hospitalares 
(ou descontos financeiros nos 
pagamentos aos fornecedores ou 
ainda taxas de guarda e esterilização 
de materiais), e fornecimento de 
equipamentos suplementares à 
cirurgia. Hoje, o preço do nosso 
produto é impactado por muita 
coisa – mais do que deveria, 
quase sempre. É um ambiente 
desestruturado, sujeito a distorções 
e um palco excelente para a 
ocorrência de desvios. Observamos 
uma relação promíscua entre 
fornecedores e médicos, por 
exemplo. Estes últimos são 
treinados, na área cirúrgica, pelos 
distribuidores; também dependem 
deles para obter acesso aos 
instrumentais de que necessitam. 
Essa relação deveria ser vigiada.  
E isso vale tanto para a rede privada 
quanto para o SUS.  

Em sua opinião, como o Estudo 
de transparência, realizado pela 
KPMG, contribui para que os 
problemas existentes hoje na 
área de Healthcare sejam mais 
bem detectados e enfrentados?
Nosso mercado é muito particular. 
Só quem convive com ele no dia 
a dia tem noção do que acontece. 
Falo isso pela forma como as 
pessoas ficam estarrecidas 
quando comentamos sobre 
esses bastidores. Um estudo 
desses, conduzido por pessoas 
que conhecem o mercado, é 
fundamental para estabelecer um 
ponto de partida para as soluções. 
Primeiro, você tem a índole 
de quem compra e vende; em 
segundo lugar, faltam leis. Temos 
leis contra a corrupção pública, mas 
não contra a prática de corrupção 
no setor privado. 

Em sua opinião, quais 
são os papéis que devem 
ser desempenhados, 
respectivamente, pelo Estado 

e pelo mercado, na busca de 
soluções para os problemas já 
identificados?
Necessitamos de agências 
reguladoras ágeis e sem 
comprometimento com o 
mercado ou com políticos. Hoje, 
fala-se abertamente que os 
cargos diretivos das agências são 
negociados em troca de apoio 
para as mais diversas pautas. É 
uma situação claramente fora do 
ideal. Também caberia ao Estado 
criminalizar a corrupção em todas 
as esferas, inclusive no mercado 
privado.
Vejo ainda a necessidade 
de investir maciçamente na 
informatização da rede. Hoje, 
em torno de 40% a 50% dos 
pacientes nem buscam os 
resultados de seus exames. 
E falta a implantação de 
compliance no serviço público. É 
imprescindível. Todos os serviços 
de saúde são vulneráveis. 
Precisamos, urgentemente, 
mudar essa situação. n
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