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RESUMO 

 

O presente estudo analisa o sistema de saúde no Brasil a partir da noção de Complexo 

Econômico-Industrial da Saúde (CEIS). O objetivo central é caracterizar o CEIS e, neste 

particular, enfatizar a distribuição territorial dos estabelecimentos e dos empregos, no 

período 1994-2012. A hipótese de pesquisa é que, independentemente do Subsistema 

analisado (I – Indústria química e biotecnologia; II – Indústria mecânica, eletrônica e de 

materiais; e, III – Serviços de saúde), a distribuição territorial do CEIS no Brasil 

mostra-se concentrada tanto inter-regionalmente (ênfase sobre o Sudeste), quanto 

intrarregionalmente (na Bahia, em Pernambuco e no Ceará). Quanto às características 

sócio-profissionais comparadas, a hipótese é que estas se mostram em desfavor para o 

Nordeste e Rio Grande do Norte. A metodologia do estudo inclui uma revisão 

bibliográfica situando o CEIS num ambiente de transformações mundiais 

(reestruturação, globalização e financeirização), bem como no contexto nacional de 

alteração do papel do setor público e privado neste complexo. Além disso, o trabalho 

realiza um estudo quanti-qualitativo tendo por base a Relação Anual de Informações 

Sociais (RAIS), publicada pelo Ministério do Trabalho e do Emprego (MTE). Os 

resultados obtidos confirmam que os estados da Bahia, Pernambuco e Ceará mantêm 

suas posições de destaque regionalmente; e, a remuneração média dos profissionais do 

CEIS no Nordeste segue inferior à média nacional, sendo isto particularmente 

verdadeiro para o Rio Grande do Norte.  

 

Palavras-Chave: Complexo Econômico-Industrial da Saúde (CEIS).  Distribuição 

territorial. Características sócio-profissionais. Brasil. Nordeste. Rio Grande do Norte. 

 



  

ABSTRACT 

This study examines the health system in Brazil from the notion of Economic and 

Industrial Health Complex (CEIS). The main objective is to characterize the CEIS and 

in this particular, emphasize the territorial distribution of establishments and jobs in the 

period 1994-2012. The research hypothesis is that regardless of the reporting subsystem 

(I - Chemical industry and biotechnology II - Mechanical engineering, electronics and 

materials; and III - Health services), territorial distribution of CEIS in Brazil shows up 

concentrated both inter-regionally (emphasis on the Southeast), as intrarregionalmente 

(Bahia, Pernambuco and Ceará). As for the socio-professional characteristics compared, 

the hypothesis is that these are shown in disfavor for the Northeast and Rio Grande do 

Norte. The study methodology includes a literature review placing the CEIS in an 

environment of global changes (restructuring, globalization and financialization), as 

well as in the national context of changing role of public and private sector in this 

complex. In addition, the work makes a quantitative and qualitative study based on the 

Annual Social Information (RAIS), published by the Ministry of Labour and 

Employment (MTE). The results confirm that the states of Bahia , Pernambuco and 

Ceará retain their prominent positions regionally ; and the average remuneration of 

CEIS professionals in the Northeast follows below the national average , and this is 

particularly true for the Rio Grande do Norte. 

 

Keywords: Economic-Industrial Complex of Health (CEIS). Territorial distribution. 

Socio-professional characteristics. Brazil; Northeast; Rio Grande do Norte. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Esta dissertação busca contribuir com o entendimento do Complexo Econômico-

Industrial da Saúde (CEIS) do Brasil, com ênfase sobre o padrão de distribuição 

territorial e ocupacional presente no mesmo. 

 O tema se justifica pelo fato do CEIS colaborar para a geração de emprego e 

renda, além de compor um importante sistema de proteção social, sendo, portanto um 

pilar básico na conquista da cidadania. Ademais, em âmbito mundial o CEIS concentra 

consideráveis esforços em pesquisa e desenvolvimento (P&D), possuindo também valor 

ímpar no que concerne às atividades de Ciência e Tecnologia. Por tais motivos trata-se 

de um complexo estratégico para as nações, por sua grande relevância econômica, social 

e/ou científico-tecnológica. 

O Complexo Econômico-Industrial da Saúde experimentou transformações ao 

longo das últimas décadas. Essa afirmação encontra-se vinculada às mudanças que as 

economias capitalistas passaram implicando em diversas alterações no mercado de 

trabalho em geral e, em particular, no mercado de trabalho do CEIS brasileiro, que 

seguiu um movimento específico em decorrência das particularidades próprias do 

complexo, particularmente a partir da década de 1990. 

 O CEIS neste trabalho é ressaltada visando realçar a complexidade e 

intersetorialidade existente no campo da saúde. Acredita-se que o esforço de 

sistematização e análise a partir desta perspectiva permite uma melhor compreensão 

deste complexo, pois é a partir dele que se observa o padrão de distribuição territorial e 

sócioprofissional no Brasil.  

 Segundo Gadelha (2006a) esse complexo, importante e estratégico para qualquer 

país, envolve atividades industriais, comerciais e de serviços e é caracterizado por: 1) 

Indústrias de Base Química e Biotecnológica que produz fármacos e medicamentos, 

vacinas, hemoderivados, entre outros; 2) Indústrias de Base Mecânica, Eletrônica e de 

Materiais, envolvendo a produção de equipamentos mecânicos, equipamentos 

eletrônicos, próteses e órteses e de materiais de consumo; e, 3) Setor prestador de 

serviços de saúde que inclui serviços prestados em hospitais, ambulatórios e serviços de 

diagnósticos e tratamentos. 
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 Logo, a opção pelo CEIS justifica-se por esta permitir observar as 

interdependências existentes entre os setores industriais, comerciais e de serviços de 

saúde. Outra vantagem da abordagem refere-se à sua importância, particularmente para 

as nações que almejam o desenvolvimento. 

No Brasil, a implantação de uma série de reformas com de caráter estrutural, a 

partir do processo de globalização, impactaram o CEIS, principalmente ao tornar uma 

indústria tão importante quanto a Indústrias de base mecânica, eletrônica e de materiais 

dependente da importação de equipamentos médico-hospitalar na década de noventa.  

 Nesse sentido os autores afirmam que: 

 
A década de 1990 foi marcada por transformações estruturais no 

funcionamento desta indústria em decorrência do processo de abertura 

comercial, o que significou uma crescente dependência do país em relação às 

importações de equipamentos, sobretudo, de maior densidade tecnológica. 

Uma série de produtos que havia sido incorporada à produção local nas 

décadas anteriores deixa de ser produzida no país, como por exemplo 

marcapassos implantáveis e aparelhos de laboratórios mais complexos, ou 

mesmo equipamentos radiológicos cuja produção foi inteiramente desativada 

pelas multinacionais (MANFREDINI, 2006 apud GADELHA et al, 2009, 

p.69).  

 

Esse processo no Brasil ocorreu, principalmente, nas duas últimas décadas do 

século XX. Todavia, se por um lado esse processo de globalização funcionou como um 

impulso à competitividade para alguns países, por outro lado também causou efeitos 

adversos para os países em desenvolvimento. No caso da economia brasileira, a abertura 

dos mercados também destruiu postos de trabalho, gerou forte dependência externa de 

importantes setores econômicos, modificou a estrutura produtiva do país e reduziu 

salários. 

É nesse contexto que a reestruturação produtiva ganha espaço em diversos 

setores da economia brasileira, que passaram a buscar, dentre outros, a expansão da 

produtividade, a redução dos custos operacionais, novas formas de gestão do trabalho, 

bem como a aquisição de novas tecnologias, quase sempre mais intensivas em 

conhecimento.  

 O processo de incorporação de novas tecnologias no CEIS, intensificado a partir 

das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) promoveu o surgimento de um 

sistema informatizado, cuja rapidez não seguiu o hiato na qualificação dos profissionais 

ligados direta ou indiretamente à prestação dos serviços de saúde, o que tornou o 

sistema de saúde pouco avançado quando comparado a alguns sistemas de saúde em 
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países desenvolvidos.  A adoção de inovações em toda a extensão do complexo da 

saúde trazidas através do uso da internet, de sistemas altamente informatizados, 

equipamentos e máquinas de alta tecnologia e precisão, as mudanças de governo e o 

esforço da sociedade em buscar prestação direta de serviços de saúde mais eficiente, 

promoveram transformações significativas na produção de bens e de prestação de 

serviços de saúde.  

 Assim, é possível afirmar que as transformações experimentadas pela economia 

brasileira, a partir da década de noventa, apresentaram rebatimentos no mercado de 

trabalho do CEIS, com possíveis implicações para a sua distribuição territorial e 

ocupacional. 

 O presente trabalho, no que concerne à perspectiva metodológica, ancora-se na 

leitura e sistematização de importantes autores e estudos sobre o tema, tais como 

Gadelha (2003, 2004, 2006ab, 2009, 2012); MANFREDINI, 2006 apud GADELHA et 

al, (2009); Dedecca (2008); Andreazzi e Kornis (2008); Borges (2012); Bravo (2001); 

Machado (2012); Merhy e Franco (2002); Silva e Mattos (2009); Polignano (2007); 

Simões (2012); Rocha e Souza (2010); Ramalho (2011). Além da revisão bibliográfica, 

o estudo também contém uma pesquisa em base de dados a partir de informações 

coletadas e sistematizadas fundada na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), 

publicada pelo Ministério do Trabalho e do Emprego (MTE). Essa base foi escolhida 

por possuir informações oficiais e também pelo fato de ser uma importante fonte para os 

estudos sobre mercado de trabalho formal. O período selecionado para a apresentação 

dos dados é de 1994/2012. O corte cronológico é justificado pela relevância do período 

que engloba três governos, o dos Ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso (FHC) e 

Luís Inácio Lula da Silva (Lula); e, parte do governo da Presidenta Dilma Rousseff.  

 Quanto à amostra e tratamento dos dados, além da distribuição do número dos 

estabelecimentos, são analisados dados dos empreendimentos segundo o tamanho, 

número dos empregos formais e por natureza jurídica (pública, privada, filantrópica), 

bem como a composição dos empregos segundo os atributos (sexo, faixa etária, grau de 

escolaridade e remuneração média).  

 Do exposto, fica evidente a importância de se estudar o Complexo Econômico-

Industrial Saúde (CEIS) brasileiro, cabendo destacar importantes características do 

CEIS no Brasil e demonstrar a configuração territorial e ocupacional deste, no limiar do 

século XXI. 
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 Neste sentido, o objetivo deste trabalho é caracterizar o Complexo Econômico-

Industrial da Saúde (CEIS) no Brasil e, neste esforço, enfatizar a distribuição territorial 

dos estabelecimentos e dos empregos formais, no período 1994-2012. Em termos 

específicos têm-se como objetivos: 1) Situar o Complexo Econômico Industrial da 

Saúde (CEIS) nas transformações que caracterizam o capitalismo, e particularmente o 

Brasil, no limiar do século XXI; 2) Destacar a importância do CEIS no mundo e Brasil e 

sinalizar tendências de investimento; 3) Apresentar a construção do arranjo público e 

privado da oferta de serviços em saúde no Brasil; e, 4) Demonstrar o padrão de 

distribuição territorial dos estabelecimentos e características sócio-profissionais do 

CEIS no Brasil, Nordeste e Rio Grande do Norte.  

 A hipótese que norteia o trabalho é que, independentemente do Subsistema 

analisado (I – Indústria química e biotecnologia; II – Indústria mecânica, eletrônica e de 

materiais; e, III – Serviços de saúde), a distribuição territorial do CEIS no Brasil 

mostra-se concentrada tanto inter-regionalmente (ênfase sobre o Sudeste), quanto 

intrarregionalmente (na Bahia, em Pernambuco e no Ceará). Quanto às características 

sócio-profissionais comparadas, a hipótese é que estas se mostram em desfavor para o 

Nordeste e Rio Grande do Norte. 

Além desta Introdução esta dissertação é composta por quatro capítulos. 

 O Capítulo I situa o Complexo Econômico-Industrial da Saúde (CEIS) nas 

transformações que caracterizam o capitalismo, e particularmente o Brasil, no limiar do 

século XXI. O Capítulo II destaca a importância CEIS no mundo e Brasil; aponta 

tendências de investimento; e, apresenta a especificidade da construção do arranjo 

público e privado da oferta de serviços em saúde no Brasil. O Capítulo III detalha a 

metodologia do presente estudo do CEIS no Brasil, Nordeste e Rio Grande do Norte. O 

quarto capítulo, por sua vez, enfoca o CEIS no Brasil no período de 1994/2012, com 

base na distribuição territorial dos estabelecimentos e dos empregos formais e nas 

características sócio-ocupacionais (remuneração média, escolaridade, sexo e faixa 

etária), particularmente no Nordeste e Rio Grande do Norte.  

 Por fim, são expostas as considerações finais.  



22 

  

1 O COMPLEXO ECONÔMICO-INDUSTRIAL DA SAÚDE (CEIS)  E AS 

TRANSFORMAÇÕES QUE MARCAM O LIMIAR DO SÉCULO XXI: 

REESTRUTURAÇÃO, GLOBALIZAÇÃO E FINANCEIRIZAÇÃO 

 

1.1 Complexo Econômico-Industrial da Saúde: caracterização geral a partir de 

algumas experiências internacionais e do Brasil 

 

Caracterizado como um conjunto de atividades econômicas voltadas à produção de 

bens e ao provimento de serviços de saúde, o Complexo Econômico-Industrial da Saúde 

(CEIS) constitui-se como uma área importante para a dinâmica capitalista. 

 
O Complexo Econômico-Industrial da Saúde (CEIS) – designação adotada 

para o Sistema Produtivo da Saúde – caracteriza-se por constituir uma das 

áreas de maior dinamismo, crítica para a economia do conhecimento, por 

envolver atividades de alta intensidade de inovação nos novos paradigmas 

tecnológicos, pela existência de uma base produtiva de bens e serviços 

bastante relevante, respondendo por parcela significativa do PIB nas 

economias emergentes e desenvolvidas, e por associar, inerentemente, a 

dimensão econômica e a social que, junto com a ambiental, definem o 

processo de desenvolvimento (Gadelha
1
, et al, 2009, p.13)  

 

O CEIS envolve um conjunto de atividades que se destacam tanto pela sua 

importância econômica quanto pela sua relevância social. Esse complexo econômico é 

formado por setores industriais e setores prestadores de serviços de saúde, como:  

 Indústrias de base química e biotecnológica: compostas pela indústria 

farmacêutica, em que predominam a produção de fármacos e medicamentos, 

vacinas, hemoderivados e reagentes para diagnósticos; 

 Indústrias de base mecânica, eletrônica e de materiais: constituídas pela 

indústria de equipamento, que produz próteses e órteses, materiais de 

consumo, bem como equipamentos mecânicos e equipamentos 

eletroeletrônicos; 

 Os setores prestadores de serviços: formados por hospitais, ambulatórios e 

serviços de diagnósticos e tratamento (GADELHA et al, 2009, p. 6). 

                                                           
1
 Carlos Augusto Grabois Gadelha, economista, doutor em economia pela UFRJ, foi secretário de 

Desenvolvimento da Produção do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) 

e foi Secretário de  Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde (MS). 

http://www.mdic.gov.br/index.php/agenda?view=autoridade&id=12&dia=2016-05-06&template=system)  

 

http://www.mdic.gov.br/index.php/agenda?view=autoridade&id=12&dia=2016-05-06&template=system
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O Complexo Econômico-Industrial da Saúde caracteriza-se, principalmente, pela 

integração existente entre as indústrias de produção de bens em saúde e os serviços. 

Essa interação contribui diretamente para a geração de investimentos, consumo, adoção 

de novas tecnologias, emprego e renda, além do desenvolvimento das nações. Em 

alguns países, o CEIS concentra significativos esforços em pesquisa e desenvolvimento 

(P&D) e possui importância ímpar no que concerne às atividades de Ciência e 

Tecnologia. 

 Segundo Silva e Mattos (2009) o complexo da saúde está inserido em um 

contexto político e socioeconômico bem particular. A interação entre as áreas sociais, 

política e econômica é importante para a compreensão dos diversos sistemas de saúde. 

Essa interação torna-se fundamental para a realização de investimento público e privado 

no complexo. 

 O Complexo Econômico-Industrial da Saúde também possui importância social, 

econômica e política. É expressiva sua relevância na economia, nos gastos dos três 

níveis de governo e no balanço de pagamentos das nações. Em alguns países, esse 

complexo econômico passou por mudanças relacionadas ao desenho institucional das 

políticas e ao amplo processo de modernização para fazer face à nova realidade 

econômica. 

O desenho institucional das políticas de saúde de cada país depende 

fundamentalmente do grau de mercantilização da saúde, que, por sua vez, 

varia em função do caráter público ou meritório que a saúde assume e do 

entendimento da coletividade acerca do papel do Estado na provisão desses 

serviços (SILVA e MATTOS, 2009, p. 143). 

 

Segundo Merhy (2002), a história do complexo econômico da saúde na América 

Latina revela uma particularidade interessante na organização dos serviços de saúde e 

nos seus ordenamentos enquanto modelos técnicos e assistenciais, mesmo que de 

maneira bem diferenciada de um país para o outro. Lugares como a Argentina, entre 

vários que contavam com ampla rede de saúde coberta pelo setor estatal, passaram por 

transformações intensas, principalmente, pela privatização e o desmonte da rede estatal.  

 Em outras nações, vários arranjos institucionais foram colocados em prática, 

prevalecendo certo grau de articulação entre o modelo público e privado de saúde. Em 

algumas, mais privados que públicos, com grande influência das empresas de 

intermediação financeira. 
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 Nesse contexto, Silva e Mattos (2009) apresentam como funcionam os sistemas 

nacionais e o provimento dos serviços de saúde, principalmente em alguns países 

desenvolvidos.  

Na Dinamarca, o provimento de serviços de saúde pública é desenvolvido, de 

modo que os hospitais, clínicas e profissionais de enfermagem, bem como os médicos 

clínicos geral, trabalham diretamente para o sistema de saúde nacional e a remuneração 

paga a esses profissionais é proporcional ao número de pacientes atendidos. Já a 

prestação de serviços de saúde através do setor privado é proporcionalmente pequena, 

pois tais serviços privados de saúde são prestados, principalmente, quando ocorrem 

“falha na prestação direta de serviços de saúde” deixadas pelo setor público. 

Segundo Gadelha (2012), em outros países da Europa, a exemplo de Portugal, as 

despesas do sistema nacional de saúde são socializadas. É considerado um misto entre 

público e privado, em que, mesmo possuindo um caráter universal, o sistema nacional 

de saúde é complementado pelo setor privado e os preços são controlados pelo Estado. 

Portanto, a ação pública é focalizada no sentido de que o sistema nacional garanta os 

cuidados relacionados à assistência à saúde primária e hospitalar, enquanto o setor 

privado administra as partes especializadas e intensivas em tecnologia.  

No que concerne aos Estados Unidos, existem dois sistemas de saúde: o 

Medicaid e o Medicare. Ambos são complementados por redes de provedores de 

serviços privados de saúde. “Talvez esse seja o país em que se pode ver com maior 

facilidade o alto grau de penetração do capital no setor, com a proliferação de empresas 

de intermediação e de financiamento de serviços de saúde”. (BERÉSNIAK E DURU, 

1999, p. 29-31 apud SILVA E MATTOS, 2009, p. 144). 

Neste sentido, conforme Silva e Mattos (2009, p. 144-145), desde os anos 1970, 

por influência do modelo americano, predomina na Europa “a individualização dos 

interesses”: 

O que se pôde perceber, de forma geral, é que, ao contrário da tendência de 

coletivização observada desde o século XIX, a influência do modelo 

americano na Europa introduz, a partir da década de 1970, a individualização 

dos interesses. O Estado de Bem-Estar Social (Welfare State), entendido 

como um amplo sistema de proteção universal em que os riscos são 

considerados coletivos, cede espaço para a ideia de Workfare4, em que o risco 

passa a ser visto como um problema individual.[...] A explicação para esse 

movimento novamente está na conjugação de fatores de ordem social, 

política e econômica. Toda a rede de proteção social representada pelo 

Welfare State passou, a partir do último quarto do século XX, a ser alvo de 

contestações sobre sua pertinência e, em maior ênfase, sua sustentabilidade 

financeira. A crise fiscal, e também política, instaurada nos países avançados, 
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deu espaço às correntes do pensamento (neo) liberal conservador, que 

passaram a privilegiar políticas que restringiam os gastos do governo e 

promoviam grandes mudanças em relação à natureza e as fontes de 

financiamento desses gastos. (SILVA E MATTOS, 2009, p. 144-145). 

 

Alguns indicadores são alusivos à importância que o Complexo Econômico-

Industrial da Saúde possui frente aos gastos do governo com o desenvolvimento 

econômico das nações, seja no seu peso relativo no total de empregados ou participação 

no PIB. 

Nesse contexto, Silva e Mattos (2009, p. 147), afirmam que em países como 

França, Alemanha e Reino Unido, entre 1993 e 2000, houve um considerável 

crescimento em termos absolutos do conjunto de ocupados nas atividades de saúde, 

“respectivamente, 343mil, 1.382 mil e 382 mil”. 

Nos EUA, o resultado não foi diferente. Silva e Mattos (2009) mostram que o 

número de pessoas ocupadas em serviços de saúde em comparação ao conjunto de 

pessoas ocupadas no mercado de trabalho daquele país foi de 12,653 milhões de pessoas 

trabalhando no setor.  

 
Nos Estados Unidos também foi significativa (e crescente, nas últimas 

décadas do século XX) a participação das pessoas empregadas em serviços 

de saúde em relação ao conjunto dos ocupados do mercado de trabalho 

daquele país. Em 1970, 5,5% do total de empregos civis era no setor de 

saúde. No ano de 2002, esse número passa a ser de 9,3% do total de 

empregados, o que significava algo em torno de 12,653 milhões de pessoas 

trabalhando no setor. (SILVA e MATTOS, 2009, p. 148). 

 

Apesar da relevância econômica que o CEIS apresenta, seu desenvolvimento é 

um desafio, pois, para os países em desenvolvimento, como o Brasil, esse complexo 

ainda é pouco dinâmico, especialmente no subsistema II, em termos tecnológicos.  

Se referindo ao Complexo Econômico-Industrial da saúde, Gadelha (2012, p. 4) 

esclarece que:  

 

A saúde possui dupla dimensão na sua relação com o desenvolvimento. É 

parte do sistema de proteção social, constituindo um direito de cidadania. E a 

base produtiva em saúde - de bens e serviços – constitui um conjunto de 

setores que geram crescimento e têm participação expressiva no PIB e no 

emprego formal (respectivamente, em torno de 9% e de 10%), que podem 

representar uma diferenciação profunda da estrutura produtiva. Essa 

diferenciação, que representa enorme esforço de inovação, é fundamental 

para viabilizar o consumo social de massa de bens e serviços, contribuindo 

para dotar o país de uma base produtiva adequada para uma sociedade mais 

equânime (GADELHA, 2012, p.4).  
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A despeito da importância estratégica da saúde para o sistema de proteção social, 

da sua participação no total dos empregados e do peso do CEIS no PIB brasileiro, uma 

fragilidade é que, no que concerne à balança comercial brasileira, onde foram 

observados crescentes déficits.  

 

[...] o déficit comercial tem apresentado uma forte expansão, a taxas 

crescentes, revelando o aprofundamento da dependência tecnológica. Em 

2007, as importações atingem o patamar de US$ 7 bilhões de dólares, num 

movimento fortemente crescente no período mais recente – após um salto 

ocorrido no início dos anos 90 fruto das políticas neoliberais da década 

(Gadelha, 2003) - enquanto as importações crescem apenas monotonicamente 

ao longo de todo o período. Como resultado, o déficit atinge o patamar de 

US$ 6 bilhões em 2007
2
, sendo concentrado em fármacos e medicamentos e 

nos equipamentos e materiais, sobretudo os de maior complexidade 

tecnológica (GADELHA et al, 2009, p.167).  

 

 Os impactos mais significativos na balança comercial brasileira foram devido às 

importações de medicamentos, fármacos e de equipamentos intensivos em tecnologias. 

A necessidade de importar é decorrente da condição de dependência externa assumida 

pelo CEIS brasileiro no período em pauta. A pequena participação do CEIS na balança 

comercial se dá através das exportações de medicamentos para blocos econômicos 

menos desenvolvidos e importações, especialmente de equipamentos originários dos 

países desenvolvidos, a custos elevados. Assim, fazendo uma comparação mais 

específica, percebe-se que:  

  

A distribuição das importações, das exportações e do déficit em períodos 

selecionados desde que estes dados vêm sendo acompanhados (quando se 

adotou a nova Nomenclatura Comum do Mercosul em 1996), salta aos olhos 

duas “novas” questões, além da tradicional já captada em estudos posteriores 

que apontavam para a dependência em relação aos países desenvolvidos 

(Gadelha, 2006). A primeira refere-se à fraca e a dinâmica da participação do 

Mercosul, sendo quase desprezíveis nas exportações e declinantes nas 

importações. A segunda, decisiva no contexto atual, mostra a crescente 

participação dos BRICs nas importações e no déficit comercial, sendo pouco 

relevantes nas exportações do CEIS. Neste período de 11 anos, o déficit com 

os demais países dos BRICs sai de um patamar de 3,6% em 1996 para um 

patamar de 12% em 2007 (GADELHA et al, 2009, p.168). 

 

 

Em síntese, o comportamento da balança comercial do Complexo Econômico-

Industrial da Saúde aponta para as distintas capacidades de inovação e absorção de 

                                                           
2
 Para ilustrar a trajetória do Complexo Econômico-Industrial da Saúde na balança comercial brasileira, 

destaca-se que o déficit comercial do CEIS apresentou um movimento ascendente, saltando do patamar de 

US$ 7 bilhões de dólares, em 2007, para US$ 10 bilhões em 2011 (GADELHA, 2012, p.4). 
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conhecimento dos diversos países situados, principalmente, no centro capitalista. A 

breve caracterização geral do CEIS em alguns países, inclusive o Brasil, evidenciou a 

importância desse complexo para o desenvolvimento econômico das nações. 

O desempenho desse complexo, principalmente no Brasil, sinaliza ainda que há 

oportunidades relevantes para o seu crescimento pela via do comércio exterior. 

Entretanto, para que esse objetivo seja alcançado, se faz necessário que o governo 

brasileiro, junto à esfera privada, articule estratégias mais enérgicas no intuito de reduzir 

a dependência externa do CEIS e possibilitar o crescimento econômico nessa área. Essa 

dinâmica é importante para o desenvolvimento do complexo em todo o território 

nacional e provavelmente impactará no mercado de trabalho do CEIS no Brasil. 

 Uma vez apresentadas algumas características do Complexo Econômico- 

Industrial da Saúde, pode-se fazer uma breve incursão sobre a economia brasileira no 

âmbito da globalização financeira e comercial, na expectativa de um melhor 

entendimento das mudanças que impactaram o CEIS no Brasil. 

 

1.2 Globalização financeira e comercial: introdução aos termos do debate  

 

A aceleração mais recente do processo de globalização pode ser entendida como 

um fenômeno que contribui para a definição de uma ordem econômica mundial e, ao 

mesmo tempo, como parte integrante de um movimento de acumulação em escala 

mundial, que levou o mundo a um sistema complexo de integração das economias 

nacionais.  

 O processo de globalização agregou, principalmente, a produção de mercadorias 

e serviços, os mercados financeiros e as difusões de informações. Além dos aspectos 

econômicos, a globalização também tem um caráter sociocultural, uma vez que o 

fenômeno é “multifacetado com dimensões econômicas, sociais, políticas, culturais, 

religiosas e jurídicas, interligadas de modo complexo” (PINHEIRO et al, 2010. p.2).  

 No caso da economia brasileira, tais processos ganharam ênfase na década de 

1990: 

 
No Brasil, como alhures, a ideia de “globalização” como fato inelutável 

ganhou força e integrou a agenda política de distintos governos durante toda 

a década de noventa, ou seja, de Collor ao segundo de Fernando Henrique 

Cardoso. Pela lavra deste, foi defendida a “globalização” como processo 

inevitável e simétrico envolvendo ganhos e perdas para todos. Afirma 

Cardoso (1995, p.152) “Os fenômenos de globalização não escolhem a 

identidade dos atingidos. Assim, tanto os desenvolvidos quanto os países em 
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desenvolvimento ganham e perdem com a globalização”, pois por se tratar de 

um processo de “interdependência” e de “reciprocidade” era “necessário ter o 

que oferecer” (SILVA, 2008, p. 108). 

 

 Inicialmente é necessário esclarecer que, em que pesem as várias dimensões que 

o processo de globalização possui, será realizada aqui uma abordagem geral e breve de 

dois tipos importantes desse processo: a globalização financeira e a comercial. 

 
A globalização financeira pode ser entendida como a interação de três 

processos distintos ao longo dos últimos vinte anos: a expansão 

extraordinária dos fluxos financeiros internacionais, o acirramento da 

concorrência nos mercados internacionais de capitais e a maior integração 

entre os sistemas financeiros nacionais (BAUMANN, 2004, p.221). 

 

 Na tentativa de integrar a economia brasileira a este movimento de acumulação, 

inúmeras medidas foram adotadas, sendo um exemplo a flexibilização das entradas e 

saídas de capitais: 

Durante os anos 90, foram expressivas as alterações ocorridas nos vários 

níveis da conversibilidade. Desde 1991, houve substancial modificação no 

chamado marco regulatório, cujo intuito básico foi o de adaptar a legislação 

brasileira à nova realidade dos mercados centrais marcados pelo predomínio 

de operações securitizadas e flexibilizar as entradas e saídas de capitais 

(CARNEIRO, 2002, p.268). 

 

 Frente às intensas transformações, a ideia dominante era de que o fluxo de 

capital externo, ao entrar no país, exerceria papel importante para o seu crescimento. 

Nesse sentido, a economia brasileira, durante a década de 1990, experimentou 

mudanças na sua legislação, no intuito de atender às demandas dos mercados externos e, 

assim, facilitar o processo de liberalização financeira, através do acesso ao capital 

externo no país. O livre acesso ao capital externo ocorreu, especialmente, através da 

permissão de compra de moeda estrangeira. 

 Segundo Silva (2008), as instituições financeiras compraram moeda estrangeira 

livremente, sem nenhuma comprovação ou qualquer documentação que, a rigor, 

evidenciasse o regresso desses recursos à sua origem, o que garantiu o acesso de 

investidores estrangeiros ao mercado brasileiro por meio de investimentos diretos, sem 

qualquer problema no que se refere a uma maior permanência no país. A vantagem de 

investir sem qualquer exigência legal, a elevadas taxas de juros e com várias outras 

condições favoráveis, tornou o Brasil um país atrativo para os investidores estrangeiros. 

 

Dentre os capitais que ingressaram no Brasil tiveram posição destacada 

aqueles envolvidos com o investimento direto estrangeiro (IDE), sobretudo a 
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partir de 1995. Tradicionalmente, o investimento em IDE relaciona-se ao 

capital envolvido com a expansão da estrutura produtiva do país no qual há 

ingresso de capital. Entretanto, no caso específico do Brasil, os níveis de 

investimento direto ocorridos de 1995 a 1998, deveram-se ao estabelecimento 

das novas regras disciplinadoras da entrada e saída de capitais do país, mas, 

sobretudo ao programa de privatizações posto em curso no mesmo período. 

Assim, o programa de privatização não implicou somente desestatização, mas 

também desnacionalização da estrutura produtiva do país, em decorrência da 

forte presença de capitais forâneos (SILVA, 2008, p.12). 

 

A privatização ocorreu em alguns setores importantes da economia brasileira. A 

abertura do setor bancário ao investimento estrangeiro, por exemplo, estimulou a 

compra de empresas e de bancos nacionais. Desse modo, muitas empresas foram 

adquiridas e fundidas, com destaque para as empresas de telecomunicação e energia, 

bem como para os bancos estaduais. 

 

As mudanças relativas ao investimento direto estrangeiro-IDE foram muito 

significativas durante a década. É possível separar essas modificações em 

dois grupos distintos: as genéricas e as específicas. Fazem parte da primeira a 

abertura de novos setores ao investimento direto estrangeiro, tais como os 

resultantes da privatização, da queda da reserva de mercado na informática, e 

a permissão para registro de patentes no setor bioquímico (fármacos). A 

ausência de restrição à participação dos estrangeiros nas privatizações talvez 

tenha sido o fator isolado mais importante por causa da magnitude do 

programa. Entre 1992 e 1994, foram privatizados os setores industriais-

siderurgia e petroquímica- e após 1995, os serviços de utilidade pública- 

pincipalmente, telecomunicações e energia elétrica, bem como o segmento de 

bancos públicos estaduais. (BIELSCHOWSKY, 1999 apud CARNEIRO, 

2002, p. 273).  

 

 Outro acontecimento inserido no processo de abertura financeira foi o processo 

de fusão e aquisição de empresas motivado, por exemplo, pela possibilidade de 

conquistar de forma rápida parte importante do mercado dos seus concorrentes. É fato 

que, a partir da década de noventa, esse processo também ganhou espaço no território 

nacional. 

 
Desde 1993 o número de F&As transfronteiriças cresce significativamente, 

mantendo-se entre metade e um terço de todas as transações deste então. 

Entre 1996 e 1998, triênio no qual ocorrem grandes privatizações 

(telecomunicações e setor elétrico), assiste-se a um aumento substancial das 

operações comandadas pelo capital estrangeiro (CARNEIRO, 2002, p.338). 

 

 Contudo, é importante destacar que alguns setores, por não terem acompanhado 

o ritmo das mudanças propiciadas pelo processo de globalização, sofreram com os 

impactos do processo de privatização, fusões e aquisições e a própria entrada em larga 

escala do capital estrangeiro no país. 
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 Outro processo importante foi a globalização comercial. O entendimento 

predominante era de que, com o processo de globalização comercial, um novo modelo 

seria colocado em pauta, como proposta de substituição ao modelo gestado na economia 

brasileira anteriormente à década de 1990. O “novo modelo” em pauta definiria a 

concorrência como motor importante para o crescimento econômico. 

 
O novo modelo de crescimento colocar-se-ia como uma alternativa radical ao 

desenvolvimento ao definir a concorrência como motor primordial do 

processo. Ou seja, em substituição às políticas de demanda ou de garantia de 

mercado decorrentes do primeiro paradigma propõe-se uma política de oferta, 

sintetizada na ampliação da concorrência. Esse seria o mecanismo central de 

estimulo à incorporação de novas tecnologias, sustentando o ciclo virtuoso de 

aumento da produtividade e salários reais (CARNEIRO, 2002, p. 310). 

 

 Inicialmente a ideia foi dar um choque de eficiência na economia brasileira, 

tornando essa economia mais competitiva frente às economias mundiais, via redução 

das barreiras às importações, criando condições para entrada de novos produtos antes 

protegidos e facilitando as negociações econômicas entre as nações. 

 De acordo com Silva (2008) o processo de abertura comercial foi considerado 

como um imperativo para o alcance da competitividade, sendo que o instrumento 

primordial utilizado foi a política tarifária. Vale ressaltar que a redução dos impostos 

contribuiu para o aumento das importações, principalmente nos setores econômicos 

intensivos em tecnologia. 

 

Supostamente, o processo de abertura comercial seria uma via de mão dupla, 

pois, ao mesmo tempo em que levaria a uma maior concorrência nos 

mercados locais, também permitiria o acesso mais fácil aos mercados 

externos, isto é, o aumento de produtividade permitiria abrir novos mercados 

via aumento da competitividade (CARNEIRO, 2002, p. 311). 

 

A globalização comercial causou impactos na economia brasileira como também 

no mercado de trabalho de modo geral, pois a criação de alguns postos de trabalho não 

foi suficiente para admitir o enorme contingente de pessoas desempregadas. Desse 

modo, a taxa de desemprego ampliou-se consideravelmente ocasionada pelo fechamento 

de muitas empresas nacionais. 

 A redução dos postos de trabalho no setor industrial nacional seguiu 

ocasionando uma nítida substituição dos bens e a produção local por produtos 

estrangeiros. Ressalta-se que muitas empresas, especialmente as de porte micro e 

pequeno portes foram obrigadas a fecharem as portas, ampliando ainda mais a taxa de 
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desemprego. Taís resultados encontram-se relacionados ao processo de globalização 

comercial, com reflexos não somente sobre o mercado de trabalho, mas também sobre a 

balança comercial brasileira. 

 

É fato que a abertura comercial do país refletiu no comportamento das 

exportações e importações indicando o tipo de especialização ocorrido 

durante a década de 1990. A especialização produtiva ocorrida não 

proporcionou ampliação de participação no mercado externo, pois o principal 

destino da produção continuou sendo o mercado interno. Entretanto, a 

especialização ocorrida nos anos 1990 promoveu perdas consideráveis de 

elos de cadeias produtivas, impactando na diminuição das relações 

intersetoriais (SILVA, 2008, p.111). 

 

 Com esse processo, pretendia-se redirecionar recursos de setores protegidos 

anteriormente para setores que, supostamente, apresentavam-se como mais eficientes, a 

exemplo dos setores de exportação. Entretanto, não obtiveram êxito, pois, tais setores 

não compensaram os empregos perdidos com a destruição de setores antes protegidos. 

Na realidade, o processo de globalização ocasionou a ampliação do coeficiente de 

importação. Alguns setores como os de bens de capitais, bens duráveis, intermediários e 

de materiais e transportes, apresentaram variações no coeficiente de importação. 

 

A indústria intensiva em capital passou por um duplo ajuste: uma 

especialização nos segmentos de tecnologia mais avançada, como alguns 

ramos da química e um encolhimento generalizado em vários subsetores de 

bens intermediários. Nesse caso, pode-se concluir que a abertura combinada 

com valorização do câmbio promoveu a supressão dos produtos mais frágeis 

numa ampla gama de segmentos (CANEIRO, 2002, p. 324). 

 

 O impacto do processo de globalização comercial atingiu de forma moderada os 

setores intensivos em trabalho e recursos naturais. Para tais setores, a entrada de 

produtos a partir da globalização não apresentou alterações substanciais e mantiveram-

se mais diversificados. Entretanto, os setores intensivos em capital e tecnologia, 

produtores de bens de capital, consumo duráveis e bens de consumo intermediários mais 

elaborados aumentaram a sua inserção externa. Nesse sentido, a inserção externa 

brasileira foi resultado de vários acontecimentos.  

 
O conjunto de informações sugere a constituição, nos anos 90, de duas 

importantes assimetrias no comércio exterior brasileiro. As importações, que 

cresceram substancialmente mais rápido durante a década, originam-se 

crescentemente das áreas desenvolvidas. Já as exportações, com dinamismo 

acentuadamente menor, dirigiram-se cada vez mais para os países em 

desenvolvimento, especialmente para as áreas mais pobres. Nas relações 

comerciais com os países ricos, nossas importações concentraram-se em bens 
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de maior conteúdo tecnológico, insumos elaborados e bens de capital 

(CARNEIRO, 2002, p.333). 

 

 Tais resultados foram extensivos também ao Complexo Econômico-Industrial da 

Saúde no Brasil. Gadelha (2012) afirma que a década de 1990 foi considerada um 

período de involução para a base produtiva, mas também de inovação em saúde, pois, 

para fazer frente às necessidades de saúde, o Brasil ampliou suas importações, 

principalmente de equipamentos e medicamentos. 

 Assim, se por um lado, o processo de globalização comercial tornou  mais fácil 

e, de algum modo, viável a entrada de bens com alta tecnologia, como equipamentos e 

materiais de saúde, por outro lado tornou o CEIS brasileiro dependente externamente.  

 Em suma, os processos de globalização financeira e comercial promoveram 

mudanças importantes para a economia brasileira. O primeiro processo partiu da 

hipótese de que os capitais estrangeiros exerceriam um papel fundamental para o 

crescimento econômico do país. Desse modo, a intenção era implantar um mecanismo 

regulatório que facilitasse a liberdade de funcionamento entre os agentes financeiros. 

Com o processo de abertura comercial, por sua vez, reduziram-se as barreiras tarifárias 

aplicadas a diversos produtos, especialmente, aos produtos similares aos nacionais. Esse 

processo funcionou sob o argumento de se tratar de um instrumento de competitividade 

e de integração entre as nações. Entretanto, no caso brasileiro, a abertura dos mercados, 

por meio da globalização comercial, destruiu postos de trabalho e ampliou a taxa de 

desemprego, tornou setores expressivos da economia brasileira dependentes 

externamente, reduziu salários e levou muitas empresas nacionais à falência por causa 

da concorrência com o capital estrangeiro. 

 É nesse contexto de intensas transformações que o processo de reestruturação 

produtiva se coloca para diversos setores da economia brasileira. Portanto, convém 

apresentar o processo de reestruturação produtiva e organizacional no Complexo 

Econômico-Industrial da Saúde, dando ênfase aos impactos sobre o processo de 

produção da saúde. 
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1.3 Reestruturação produtiva e organizacional no CEIS: impactos  sobre o 

processo de produção da saúde  

 

 Nas duas últimas duas décadas do século XX a economia mundial e, 

especialmente, a economia brasileira passaram por intensas transformações tecnológicas 

e estruturais. Nesse contexto, Busnello (2000) afirma que a adoção de políticas 

econômicas de corte neoliberal e a emergência da Terceira Revolução Industrial 

ampliaram o processo de reestruturação produtiva, voltada para a obtenção da maior 

flexibilização do uso do capital e do trabalho, tendo como meta a máxima redução dos 

custos, a ociosidade dos fatores produtivos e elevação dos riscos ampliados pela 

instabilidade dos mercados.  

 Segundo Alves (2008 apud Apolinário, 2013 e 2016): 

[...] a reestruturação produtiva do capital é, antes de qualquer coisa, a busca 

do capital por “formas mais adequadas à auto-valorização”. O autor também 

afirma que ‘reestruturação’ é muito mais que inovação tecnológica e 

organizacional nos locais de trabalho, “como comumente entendida na 

sociologia e economia do trabalho”, pois assim concebida, ocultaria algo que 

lhe é fundamental – o seu “caráter totalizante (totalizador)” [...] “produção e 

totalidade social”. Assim sendo, conclui que a reestruturação do capital inclui 

múltiplas dimensões, como: a) Inovações ‘interiores à produção capitalista’, 

sendo exemplo as inovações tecnológicas, organizacionais e sócio-

metabólicas
3
. Estes dois primeiros aspectos, o tecnológico e o organizacional, 

geralmente são os enfatizados na maioria dos estudos que tratam deste tema; 

e, b) Inovações ‘exteriores à produção capitalista’, a exemplo das inovações 

econômicas e geoeconômicas (macroeconomia neoliberal, novos territórios e 

espaços do mercado mundial), e ainda, as inovações político-institucionais e 

culturais. (ALVES, 2008 apud APOLINÁRIO, 2013, sl. 17-19). 

 

 

Machado (2012), por sua vez, afirma que a reestruturação produtiva foi um 

processo de adoção e introdução de novas tecnologias de organização do trabalho e 

equipamentos. O autor entende que o processo de reestruturação produtiva ocorre pela 

incorporação de inovações na organização do processo produtivo, pela incorporação de 

inovações em máquinas e equipamentos, bem como pela mudança no modo de operar o 

processo de trabalho, tendo como principal característica a instauração de novas formas 

de concorrência, em que a melhor formação de mão de obra, qualidade e a velocidade 

                                                           
3
 “A dimensão sócio-metabólica mencionada pelo autor se refere ao excesso de valores que referendam o 

“novo produtivismo” e que permitem a ‘captura’ da subjetividade da sociedade ou sua rendição. Segundo 

Alves (2008), esta dimensão da reestruturação produtiva do capital é pouco destacada, quando comparada 

ao aspecto tecnológico e organizacional, embora seja fundamental. Em síntese, trata-se da “pletora de 

valores fetiches ou nexos ideológicas do novo produtivismo que se disseminam pela sociedade burguesa”. 

Isto ocorre porque “a ideologia produtivista que impregna a fábrica, dissemina-se pelo Estado, Escola, 

Família e relações sociais em geral” (ALVES, 2008, p. 17 e 9 apud APOLINÁRIO, 2013, sl. 18). 
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de resposta às demandas tornam-se determinantes da produção e de seu ambiente 

socioinstitucional. 

 A reestruturação produtiva introduziu, nos diversos setores econômicos, novos 

métodos e novas tecnologias. Essas novas tecnologias ocasionaram o acirramento da 

concorrência, um elevado salto na produtividade e impactaram significativamente o 

processo de trabalho e de produção. Ressalta-se que a reestruturação produtiva, 

juntamente com o movimento da globalização e a adoção de políticas neoliberais, 

resultaram no deslocamento do crescimento econômico e do emprego, com profundas 

modificações territoriais, demográficas, econômicas e sociais. 

 As transformações ocasionadas pelo processo de reestruturação produtiva 

resultaram em impactos sobre a economia e a sociedade em geral, com destaque para as 

inovações que atingiram direta e indiretamente a produção capitalista, a exemplo das 

inovações organizacionais, tecnológicas, econômicas, políticas e institucionais. 

 Segundo Machado (2012), o processo de reestruturação produtiva, quando as 

inovações tecnológicas e organizacionais nas indústrias tiveram início, é um fenômeno 

relativamente novo no Brasil. Nos países de capitalismo avançado, tal processo iniciou-

se na década de 1970 e consolidou-se na década seguinte. No caso brasileiro, consolida-

se apenas a partir da década de 1990 com o processo de abertura econômica. 

 
Na realidade, foi com o início do governo de Fernando Henrique Cardoso 

que a reestruturação produtiva adquiriu maior celeridade. O conjunto de 

políticas de cunho liberal que nortearam a estabilização monetária, abertura 

comercial e a reforma do Estado constitui-se em poderoso instrumento para a 

valorização de capitais e a uma breve retomada do crescimento econômico, 

no curto período de 1994 a 1998, no Brasil. Ao mesmo tempo, uma série de 

medidas legais adotadas em simultaneidade à situação de crise econômica e 

desemprego forçaram os trabalhadores a aceitarem a reestruturação, em 

muitos casos na condição de co-partícipes (ALVES, 2005 apud SILVA, 

2008. p.121). 

 

 Foi nesse contexto que a reestruturação produtiva ganhou força nas empresas 

nacionais, pois a situação tornou-se mais favorável para a redução dos custos, a 

elevação da produtividade, bem como para a aquisição de novas tecnologias para fazer 

face ao ambiente competitivo. O resultado deste processo envolveu também a adoção de 

novas formas de organização do trabalho e da produção. Esta última deu forma ao 

padrão de acumulação flexível. 

 O surgimento de um modelo de acumulação flexível, certamente, foi importante 

para a introdução de novas tecnologias, novas formas de organização do trabalho e 
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novos processos de produção no interior dos grandes setores da economia brasileira. 

Entretanto, o aspecto mais saliente de tal modelo foi a “descentralização produtiva que 

esteve baseada na deslocalização industrial e, principalmente, no crescente processo de 

terceirização” (SILVA, 2008, p.123). 

 É importante destacar que o processo de reestruturação produtiva não 

concentrou-se somente no setor industrial. O setor de serviços também passou por um 

intenso processo de reestruturação. Os impactos desta reestruturação sobre o trabalho e 

a produção de uma maneira geral e no setor de saúde em particular, também foram 

significativos.  

 

De modo geral, a estratégia de reestruturação produtiva, enquanto modelo 

ideal está voltada para a obtenção da maior flexibilidade na utilização do 

capital e do trabalho, com vistas à redução máxima dos custos, da ociosidade 

dos meios de produção e dos riscos determinados pela instabilidade e 

manutenção dos mercados. Esse processo teve suas perspectivas 

crescentemente abertas pelo rápido desenvolvimento e incorporação ao 

processo produtivo dos novos equipamentos informatizados e flexíveis, pela 

introdução de novas formas organizacionais e pela subcontratação de 

produtos e serviços (DEDECCA apud BUSNELLO 2000, p. 27). 

 

 A reestruturação produtiva no âmbito dos serviços e, em especial, no Complexo 

da Saúde realizou-se, essencialmente, através da introdução de novas tecnologias de 

base microeletrônica e inovações organizacionais, alterando a forma de produção e 

gestão do trabalho em saúde. A flexibilidade na utilização do capital e do trabalho fez 

com que os profissionais ligados à saúde atuassem dentro de contextos dinâmicos, que 

exigem adaptações rápidas para o desenvolvimento de novos processos de produção, 

trabalho e novas formas de organização. Assim, em termos mais específicos, denomina-

se: 

 

[...] “reestruturação produtiva” na saúde às novidades introduzidas nos 

sistemas produtivos, que impactam os processos de trabalho, geram 

mudanças no modo de elaborar os produtos e, efetivamente, até mudam a 

forma de assistir às pessoas. Essas inovações podem ocorrer de diversas 

formas, não sendo determinadas a priori, mas verificadas a partir do 

momento que estruturam novos modos de produção e organização dos 

processos de trabalho. Em geral, buscam alterar a conformação tecnológica 

do processo produtivo e introduzem mudanças organizacionais nos mesmos. 

Como são processos, podem ser analisados como sistemas completos, em que 

os ciclos de mudanças já tenham se completado; como em andamento ou 

operar de acordo com diversas combinações entre si. (MENRHY E 

BATISTA, 2002, p.13).  
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 É importante esclarecer que a reestruturação, bem como as novas tecnologias 

adotadas no Complexo da Saúde, provocaram mudanças substanciais no modo de 

elaboração dos atos em saúde, principalmente a partir da utilização de tecnologias 

“duras e leve-duras
4
”. Entretanto, a adoção de tais inovações não necessariamente 

modifica o núcleo tecnológico da produção do cuidado, mas fornece maior celeridade 

aos procedimentos de saúde, através da utilização das tecnologias duras. 

 Neste sentido, os autores afirmam: 

 
Por isso, vemos hoje um processo significativo na disputa dos tipos distintos 

de mercado que tem se instalado, no Brasil, na saúde. De um lado, o mercado 

que conta com a intensa produção de procedimentos centrado no profissional 

médico; de outro, o mercado que aposta na produção de um cuidado gerido, 

que só incorpora tecnologias duras, de custo crescente, sob a batuta de uma 

outra lógica (econômico-administrativa), que se realiza pela produção de 

produtos relacionais, como: mais controle sobre a gestão do cuidado, mais 

práticas de vinculação e referência entre profissional de saúde e usuário do 

serviço, práticas mais persistentes e permanentes, que visam diminuir riscos 

de utilização de tecnologias de alto custo, entre outros. (MENRHY E 

BATISTA, 2002, p. 16).  

 

 A incorporação de novas tecnologias no processo de trabalho e de produção da 

saúde, a partir da reestruturação produtiva, mudou o modo de trabalho dos profissionais 

sem alterar a essência do produto final que é, no caso, a prestação dos serviços de saúde. 

 Nesse contexto, Dedecca (2008) afirma que, de modo diferente ao observado na 

maioria dos setores de atividade, nos quais o trabalho aparece como controlador dos 

equipamentos, observa-se que, na saúde, os equipamentos complementam ou apoiam o 

trabalho. Todavia, mesmo com os avanços tecnológicos recentes, o trabalho continua 

tendo centralidade na organização e execução do processo da atividade de atendimento 

à saúde. Esta situação é observada tanto nos procedimentos mais complexos como nos 

mais simples.   

Ainda assim, é relevante esclarecer que todo esse processo, a exemplo do 

ocorrido com o processo de globalização financeira e produtiva, impactou intensamente 

nos processos produtivos, bem como nas relações e condições de trabalho dos diversos 

setores econômicos, sendo exemplo o CEIS. A entrada de capital estrangeiro no país e o 

processo de reestruturação produtiva contribuíram para a incorporação das novas 

                                                           
4
 Tecnologias duras e leve-duras: as primeiras são associadas aos processos de produção dos atos de 

saúde, representadas pelos instrumentos e máquinas e as segundas existem apenas no ato produtivo 

relacional entre profissionais de saúde e os usuários dos serviços (MERHY E BATISTA, 2002, p. 6). 
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tecnologias e novos processos de produção e trabalho na saúde. Assim, é necessário 

destacar que a adoção das novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) e os 

novos requisitos de gestão no Complexo Econômico-Industrial da Saúde impactaram o 

trabalhador da saúde e o seu processo produtivo. 

 

1.3.1 Novas TICs no CEIS: impactos sobre o trabalhador da saúde e sobre o 

processo de produção da saúde 

 

O uso das novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) no 

Complexo Econômico-Industrial da Saúde é cada vez maior. Essas tecnologias são 

consideradas como um “facilitador” do desenvolvimento do CEIS, pois, a partir da sua 

introdução na saúde, novos modelos de organização gerencial e de atendimento são 

incorporados para apoiar o desenvolvimento dos serviços de saúde.  

 Como parte desse mesmo processo, a adoção de novas tecnologias também 

ocasionou mudanças no nível de emprego, bem como na qualificação e na gestão da 

força de trabalho em todos os setores da economia e, em especial, no CEIS brasileiro.  

 A adoção de novas tecnologias no Complexo da Saúde estimulou o surgimento 

de novas formas de organização, produção e gestão do trabalho, além impactar 

diretamente no trabalhador da saúde, exigindo uma crescente qualificação e 

produtividade do trabalho.  

 
Sendo assim, parece que as novas tecnologias e formas de organização, além 

de provocarem consequências sobre a quantidade de trabalho, também 

apresentam efeitos sobre a qualidade do mesmo, no que diz respeito à 

qualificação. Algumas profissões desaparecem, outras se desenvolvem 

ganham importância [...] Isso tudo demonstra que as inovações tecnológicas 

afetam a qualificação das tarefas desenvolvidas no processo de produção, 

alterando a própria qualificação exigida do trabalhador (DIEESE, 1994 apud 

LIMA, 2003, p. 4).  

 

As Tecnologias de Informação e Comunicação incorporadas ao processo de 

trabalho da saúde fornecem celeridade na prestação dos serviços. Em contrapartida, à 

medida que as novas tecnologias são adotadas no setor, os trabalhadores da saúde, a 

exemplo dos profissionais de enfermagem são obrigados a desenvolver novas 

habilidades para lidar com os novos instrumentos de trabalho (máquinas, ferramentas, 

informações), o que pode comprometer o aspecto humano e social da sua função, que é 

o trato direto com os pacientes, ou ainda, intensificar o seu trabalho. A ampliação das 

tarefas decorrentes desse processo (aumento de atividades a fazer numa jornada) faz 



38 

  

com que as profissões não sejam o que eram na sua origem, apesar de manterem as 

mesmas designações. 

 Lima, 2003 ressalta que, se por um lado, há um aumento de aprendizado através 

do compartilhamento de informações via fóruns de conhecimento, diagnósticos por 

imagens, trocas de informações via bases de dados digitais com especificidades de casos 

clínicos, radiografias e ressonâncias armazenadas digitalmente, por outro, a adoção do 

sistema técnico-informacional no sistema de saúde tende a subutilizar e precarizar o 

trabalho realizado pelos profissionais da saúde, principalmente o dos técnicos e 

auxiliares de enfermagem.  

Nas palavras da Lima (2003), esta precarização ocorre da seguinte forma:  

 
O próprio processo de trabalho – inclusive na saúde - exige maior 

qualificação em termos tecnológicos do que específicos em termos 

profissionais. Se em outros setores da vida produtiva contemporânea, 

profissionais valorizados são os que possuem uma maior intelectualização, ou 

melhor, preparo para o trabalho automatizado, no setor de saúde, o que ainda 

tem valor é a formação específica do profissional. Sem ela, será de pouca 

valia o domínio do trabalho automatizado. Seguindo o mesmo raciocínio, a 

aproximação do sistema técnico informacional do sistema de saúde tende a 

precarizar o profissional de saúde à medida que exige conhecimento além da 

natureza do seu trabalho, obrigando-o a se familiarizar com um instrumento 

estranho ao seu próprio trabalho. Ao ficar mais tempo familiarizando-se, 

adaptando-se, dando mais atenção à máquina, a tendência é comprometer, 

degenerar as relações entre os homens. Até porque, não tem como pensar em 

saúde sem pensar nas relações sociais entre homens. (LIMA, 2003, p. 4). 

 

 Contudo, a partir da incorporação das Tecnologias de Informação e 

Comunicação, novos requisitos de gestão e contratação se disseminam dentre os 

profissionais ligados direta e indiretamente ao complexo da saúde. A isto se soma o fato 

de que alguns profissionais passam a ter que desenvolver a polivalência. Num esforço 

de diferenciar polivalência de politécnica, Lima (2003, p 8-9) afirma: 

 
A qualificação também pode ser abordada em termos de polivalência ou 

politécnica. A polivalência significa trabalho mais variado, com certa 

abertura quanto à possibilidade de administração do tempo pelo trabalhador, 

não implicando necessariamente mudança qualitativa das tarefas. Nesta 

perspectiva, mesmo se tratando de equipamentos complexos, polivalência 

está longe de ser apreendida como intelectualização do trabalho, uma vez que 

está baseada em tarefas diversificadas, porém rotineiras. É suficiente, para ser 

um trabalhador polivalente, o recurso aos conhecimentos empíricos 

disponíveis, permanecendo a ciência como algo que lhe é exterior e estranho. 

[...] Poderíamos dizer, então, que a politécnica se inscreve na perspectiva de 

“continuidade” e “ruptura” com relação à polivalência e se apresenta como o 

“novo” em matéria de qualificação. Supõe que o trabalhador vá além do 

conhecimento específico na área da saúde, que seja capaz de atuar 

criticamente em algumas atividades e busque com autonomia os 

conhecimentos necessários ao seu progressivo aperfeiçoamento. No entanto, 
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no contrafluxo da politécnica, o que se percebe é que nas unidades de saúde o 

que está sendo exigido do profissional é a polivalência. A mudança no 

processo de atendimento (física e de gestão) é introduzida com o discurso de 

melhora qualitativa do trabalho e no atendimento à população, entretanto, 

nada mais é do que uma estratégia para obter mais produtividade, ou seja, 

adequar o atual número de profissionais ao aumento da demanda de usuário, 

reduzindo os custos de novas contratações. Na verdade, não há ruptura e sim 

intensificação da precarização no trabalho do profissional e no atendimento 

da saúde (LIMA, 2003, p 8-9). 

 

 Frente a tais competências, os profissionais ligados ao Complexo da Saúde, além 

de terem que possuir capacitação técnica para o exercício do seu trabalho, também 

devem possuir capacidade para manusear equipamentos e máquinas, bem como para 

conhecer e decidir sobre as sequências do processo de trabalho, a fim de diagnosticar 

mecanismos que possibilitem o processo produtivo da saúde. 

 
Com a introdução do sistema informatizado houve aumento da produtividade 

em termos quantitativos, pois o número de atendimentos aumentou. O 

aumento pode ser justificado tanto pela facilidade de controle e manutenção 

dos registros de atendimento na recepção das unidades, como, também, pelo 

aumento da área de abrangência da maioria das unidades do município. Não 

significa somente que com a informatização o número de pessoas atendidas 

pelas unidades aumentou. Esse aumento pode ser melhor explicado pela nova 

gestão do processo de atendimento, pois após a informatização, toda e 

qualquer pessoa que chega na unidade, tem sua demanda registrada 

sistematicamente pelo computador. Desta forma, o número de registro nas 

unidades aumentou consideravelmente, pois anteriormente não se tinha 

registro e controle de todos os procedimentos realizados (LIMA, 2003, p.11)   

 

Pelo exposto, avalia-se que as Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TICs) podem impactar fortemente os processos de produção da saúde, seus 

profissionais, seus saberes e competências. 

 

1.3.2 Novos requisitos de gestão e contratação de mão de obra: impactos sobre o 

trabalhador da saúde e sobre a produção da saúde 

 

 O mercado de trabalho brasileiro experimentou importantes mudanças nas 

últimas décadas do século XX. Tal afirmativa está relacionada à disseminação da 

insegurança do trabalho, devido ao movimento de reversão do emprego, por meio da 

elevação da taxa de desemprego, da retração da atividade econômica e da precarização 

da força de trabalho. A partir da década de 1990, um novo padrão de uso da força de 

trabalho foi colocado em prática, padrão este bem diferente do prevalecente no período 

precedente. A adoção de um novo modelo econômico, colocado em prática a partir da 

década de noventa, acompanhado pela retração do Estado, repercutiu e impactou de 
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forma intensa no mercado de trabalho, que experimentou forte processo de 

flexibilização, precarização e desorganização
5
.  

Pochmann (1999), apoiado em importantes autores como Marx, Schumpeter e 

Keynes, dentre outros, apresenta os cinco elementos fundamentais que explicam a 

dinâmica do emprego nas economias capitalistas e condicionam a trajetória de um 

mercado de trabalho organizado: 1) as políticas macroeconômicas – estas, em termos 

agregados, assumem papel relevante para a trajetória do nível de emprego; 2) o 

paradigma técnico-produtivo – apresenta importância fundamental, pois estabelece as 

condições operacionais de uso tanto do capital quanto do trabalho (intensivo e 

extensivo); 3) as políticas de bem-estar social – desenvolvidas a partir da constituição 

de fundos de financiamento público e privado, estabelecem garantias mínimas de 

proteção aos trabalhadores; 4) o sistema de relações de trabalho – tem por finalidade 

básica o estabelecimento de parâmetros para a regulação do mercado de trabalho 

formal, posto que contribui para o maior ou menor grau de concorrência no interior da 

classe trabalhadora; e, 5) as políticas de emprego – assumem o papel de evitar os 

desajustes dos rendimentos, além dos problemas de qualificação profissional. 

 
[...] A partir da década de 1990, em virtude do processo de abertura 

comercial e financeira, as políticas de emprego foram aplicadas com base em 

um projeto de especialização competitiva nacional através da introdução 

parcial do novo padrão produtivo pós-fordista, com a flexibilização das 

relações de trabalho. Desse modo, ocorreu a interrupção das políticas de 

universalização do Estado de bem-estar social, com um sistema de relações 

de trabalho ainda autoritário, porém com baixa organização, onde o emprego 

passaria a ser dissociado da estratégia de crescimento. (POCHMANN, 1999). 

 

 Na década de 1990, a economia brasileira também vivenciou, de modo decisivo, 

o predomínio das políticas de cunho neoliberal, que contribuíram para uma fase de 

poucos investimentos produtivos e a fragilização do mercado de trabalho. Nesse 

período, consolidou-se uma tendência de desestruturação do mercado de trabalho, 

acompanhado de um padrão flexível de uso da força e dos rendimentos do trabalho, 

redução das políticas de emprego, aumento da informalidade e expansão do desemprego 

em todos os setores da economia brasileira. 

                                                           
5
 Um novo e maior aprofundado do processo de precarização do trabalho está em curso atualmente.  Um 

exemplo é a flexibilização dos direitos do trabalho que se acelera no mundo (ex: França, Bélgica) e 

Brasil. No caso brasileiro isto se agudiza particularmente após o afastamento da Presidenta Dilma 

Rousseff. Todavia, a despeito da sua imensa importância, tais mudanças e impactos ultrapassam os 

limites do presente estudo.   
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Entre 1991 e 2000, o mercado de trabalho em geral do Brasil sofreu profundo 

processo de deterioração, marcado pela ampliação da informalidade, aumento 

do desemprego, queda dos rendimentos reais e flexibilização dos mecanismos 

de regulação das relações de trabalho (DEDECCA, 2005; BALTAR, 2003 

apud SILVA e MATTOS, 2009, p. 149). 

 

 A partir da década seguinte, nos anos 2000, o mercado de trabalho brasileiro 

apresentou um cenário diferente do período imediatamente anterior. Nos primeiros anos 

do novo milênio constatou-se, mesmo que de forma modesta, um ritmo de crescimento 

econômico relativamente sustentado e uma melhor dinâmica do mercado de trabalho. 

Tal dinâmica esteve associada à redução da taxa de desemprego, aumento dos 

rendimentos dos trabalhadores, geração de empregos e a execução das leis trabalhistas. 

O comportamento da economia brasileira e do mercado de trabalho também 

encontrou-se relacionado às políticas macroeconômicas colocadas em prática ao longo 

da década de 2000 e ao movimento expansivo da economia mundial. O intuito foi de 

reverter os resultados negativos vivenciados ao longo da década de noventa, bem como 

de colocar o Brasil novamente nos trilhos do desenvolvimento. Destaca-se que, além do 

comportamento da economia brasileira e do mercado de trabalho, há de se observar 

alguns condicionantes importantes. 

 
As políticas governamentais adotadas ao longo da década de 2000 (metas de 

inflação, política de valorização do salário mínimo, políticas de transferência 

de renda, expansão do crédito) e as mudanças verificadas no mundo do 

trabalho (geração de empregos, formalização e aumento da renda) foram, ao 

mesmo tempo, causa e efeito do processo de crescimento econômico no 

Brasil. A política de valorização do salário mínimo, por exemplo, ampliou o 

mercado consumidor interno, o que induziu as empresas a produzirem mais, a 

contratarem mais trabalhadores, elevando o nível do emprego e melhorando o 

ambiente econômico das negociações coletivas. Ao mesmo tempo, com a 

ampliação do mercado consumidor, geração de emprego e incremento da 

massa salarial, houve grande aumento da arrecadação tributária, que 

fortaleceu a política de valorização do salário mínimo (DIEESE, 2012, p. 16-

17). 

 

 A retomada do crescimento econômico e a recuperação do mercado de trabalho 

também foram reforçadas pela expansão do emprego formalizado, ou seja, com registro 

em carteira, através da formalização e regularização das empresas, principalmente das 

empresas de micro e pequeno portes. Houve ainda uma redução no desemprego e no 

trabalho por conta própria. Os resultados positivos do mercado de trabalho, através do 

crescimento do emprego formal, ocorreram da seguinte forma: 

 
[...] após a desvalorização da moeda brasileira e intensificada com o maior 

ritmo de crescimento econômico do período de 2004-2008 – resultou de dois 
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efeitos diferentes: de um lado, tendência à formalização das empresas e dos 

contratos de trabalho; de outro, aumento na quantidade de empregos formais 

gerados para cada ponto percentual de crescimento do produto. Assim, foi 

muito forte o processo de aumento do emprego formal, decorrente das 

modificações e ampliação da estrutura produtiva brasileira, mas também pela 

formalização de contratos por meio da fiscalização realizada pelo Ministério 

do Trabalho e Emprego (BALTAR et al, 2010, p. 14). 

 

No contexto das transformações positivas ocorridas no período recente, o 

mercado de trabalho brasileiro destacou-se, principalmente, pela expansão do processo 

de formalização dos empregos e do número de estabelecimentos. A crescente demanda 

por crédito, como estímulo à legalização de empreendimentos e contratação de mão de 

obra, os incentivos por parte do governo para micro e pequenas empresas, bem como 

aumento da atividade de fiscalização através dos órgãos competentes também 

contribuíram de forma direta para a expansão do emprego formal e a melhora do 

mercado de trabalho no território nacional. 

No âmbito dos setores econômicos, as mudanças experimentadas pelo mercado 

de trabalho foram introduzidas, inicialmente, nos setores industriais e, logo após, foram 

incorporadas nos serviços, dentre os quais destaca-se o setor de serviços sociais, que 

aglutina parte essencial do CEIS, os serviços de saúde. 

 
O trabalho na área da saúde expressa um segmento relevante dessa estrutura 

complexa do mercado de trabalho, sendo caracterizado por uma diversidade 

ponderável de ocupações, que compreendem tanto aquelas associadas a 

profissões específicas à política, como as que pertencem ao mercado geral de 

trabalho, ou seja, caracterizadas por qualificações não associadas a setores ou 

segmentos específicos da estrutura produtiva (GADELHA, 2008, p. 91). 

 

 De acordo com Dedecca (2008), o Complexo da Saúde tem desempenhado um 

papel muito importante para a geração e sustentação do emprego formal, como também 

para a formalização dos contratos de trabalho. O desempenho positivo do mercado de 

trabalho da saúde encontra-se relacionado à constante presença do Estado no setor. A 

expansão dos gastos em saúde também induziu a geração de empregos em todos os 

segmentos do Complexo Econômico-Industrial da Saúde no Brasil. 

 

Os efeitos de geração de empregos induzidos pelo gasto da política de saúde 

espraiam-se em todos os segmentos de sua estrutura ocupacional. O impacto 

de geração em cada um dos segmentos depende do desenho da política. O 

atendimento preventivo tende a criar, por exemplo, um volume relativamente 

mais alto de ocupações paramédicas (DEDECCA, 2008, p. 97). 

 

 A dinâmica do mercado de trabalho em saúde veio acompanhada de novos 

requisitos de gestão e de contratação da força de trabalho do complexo da saúde. A 
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elevação da escolaridade média para o setor já era um requisito básico para as atividades 

centrais da saúde. “Tomando a escolaridade como proxy de nível de qualificação, 

constata-se que quase 80% das ocupações nucleares requeriam ensino médio completo 

ou superior completo em 2006” (DEDECCA, 2008, p. 98). 

 A partir de 2004, pôde-se constatar um crescimento do emprego formal em todos 

os setores da economia e, particularmente, no Complexo da Saúde. Todavia, a retomada 

do crescimento econômico e a melhora do mercado de trabalho em geral e no setor, não 

foram compatíveis com os rendimentos pagos aos trabalhadores. Assim, de maneira 

mais específica, verifica-se que:  

 
Mesmo constatando-se a dominância do assalariamento no setor de saúde é 

inquestionável a tendência de precariedade dos contratos de trabalho. Este 

movimento se fez em dois sentidos, ao menos: de um lado, através de 

crescente terceirização de atividades consideradas não nucleares para os 

serviços de saúde, como, por exemplo, o serviço de limpeza dos hospitais; e, 

de outro, por meio da contratação de serviços ou de mão de obra via 

cooperativas de trabalho e organizações não governamentais, com o objetivo 

de reduzir custos com salários e/ou ampliar a flexibilidade dos contratos. São 

exemplos a contratação de equipes através de ONGs pelas prefeituras ou de 

cooperativas de trabalho pelos planos de saúde e hospitais (DEDECCA, 

2008, p. 100).  

 

Por fim, destaca-se que, não obstante o elevado potencial do CEIS no que 

concerne à geração de emprego e renda, são apresentadas fortes evidências de um 

mercado de trabalho de saúde com tendência e/ou traços de flexibilização e precarização 

do trabalho. Assim, a despeito dos resultados positivos da trajetória do mercado de 

trabalho brasileiro no período tratado, questões afins à precarização no período em 

estudo podem aprofundar este debate, a exemplo subcontratação/terceirização. Todavia, 

tais temáticas ultrapassam o escopo deste estudo.  

 

1.4 Conclusão Parcial  

 

Do exposto percebe-se que o Complexo Econômico-Industrial da Saúde (CEIS) 

reflete o padrão de desenvolvimento do país em que se encontra. No Brasil, tal 

complexo encontra-se condicionado à importação, especialmente de máquinas e 

equipamentos de saúde. Ademais, as mudanças implantadas a partir do processo de 

abertura financeira e comercial impactaram fortemente no complexo da saúde, ao criar 

condições que facilitaram a entrada e saída de bens e serviços de saúde. 
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Nesse contexto de intensas mudanças, o Complexo da Saúde sofreu impactos no 

seu processo de trabalho e de produção, via reestruturação produtiva, sendo exemplo a 

inserção das novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs). A introdução 

dessas novas tecnologias proporcionou a incorporação de novas exigências, a partir da 

qualificação politécnica e polivalente para alguns dos seus profissionais. 

No próximo capítulo será apresentado o Complexo Econômico-Industrial da 

Saúde a partir dos seus aspectos econômicos, político-regulatórios e sociais. 
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2 O COMPLEXO ECONÔMICO-INDUSTRIAL DA SAÚDE: ASPECTOS 

ECONÔMICOS, POLÍTICO-REGULATÓRIOS E SOCIAIS  
 

 O objetivo deste capítulo é caracterizar o Complexo Econômico-Industrial da 

Saúde (CEIS) e destacar a sua importância no Brasil. O CEIS é aqui ressaltado visando 

melhor expressar a complexidade e intersetorialidade próprias do campo da saúde. 

Acredita-se que este esforço de sistematização e análise permitirá uma melhor 

compreensão desse complexo, uma vez que é nesse ambiente em que se insere o padrão 

territorial e sócio-profissional do CEIS no Brasil. 

2.1 O Complexo Econômico-Industrial da Saúde: caracterização geral e 

importância estratégica para a economia brasileira 

 

 O Complexo Econômico-Industrial da Saúde (CEIS) é conceituado como um 

sistema que incorpora a indústria, a cadeia de distribuição e o comércio, além de 

englobar também a rede de prestação de serviços de atendimento hospitalar, 

ambulatorial e terapêutico. A nomenclatura “complexo” indica a intensa relação 

econômica entre várias indústrias (fornecedores, prestadores de serviços e 

consumidores) e que são ainda regulados por um ambiente institucional bastante 

específico (RAMALHO et al, 2011, p.7). 

 A utilização da noção de Complexo Econômico-Industrial da Saúde no Brasil 

decorre da concepção de saúde como um sistema que articula indústria e prestação de 

serviços, em que a demanda da sociedade por bens e serviços e a existência de uma base 

produtiva responsável pela oferta desses bens e serviços torna-se importante. 

 
Ressalta-se que além do papel da saúde como elemento estruturante do 

Estado de Bem-Estar social, esta articula um sistema produtivo 

interdependente ao envolver subsistemas de base industrial (química, 

biotecnológica, mecânica, eletrônica e de materiais) e de prestação serviços 

de saúde configurando o que atualmente é conhecido como Complexo 

Econômico-Industrial da Saúde (CEIS) (GADELHA, MALDONADO E 

COSTA, 2003, p. 1). 

 

 Para entender como funciona o CEIS brasileiro é necessário classificá-lo através 

de sua morfologia básica, delimitando os principais setores de atividades que fazem 

parte desse complexo. Tal classificação confere certa organização ao complexo, 

permitindo sua articulação. Desse modo, é importante destacar os diferentes segmentos 

que compõem o complexo supracitado. 
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 As atividades vinculadas ao complexo e sua organização estão relacionadas a 

dois grandes setores: os setores industriais e o setor prestador de serviços de saúde. Tais 

setores condensam os três subsistemas que seguem:  

 
No primeiro momento é possível identificar o subsistema (I), constituído de 

produtos de base química e biotecnológica, que envolve fármacos e 

medicamentos, vacinas, hemoderivados e reagentes para diagnósticos. No 

subsistema (II) encontra-se relacionados a indústria de base mecânica, 

eletrônica e de matérias, responsável pela produção de equipamentos e 

materiais médicos e odontológicos, bem como materiais de consumo, 

próteses e órteses. O último subsistema (III) é formado por unidades 

prestadoras de serviços de saúde que aglutinam os hospitais e ambulatórios 

(GADELHA, 2003 apud COSTA et al, 2012, p. 4). 

 

Segundo Simões et al (2012), o subsistema III funciona a partir do sistema de 

saúde pública e privado, sendo composto pelo: (i) Sistema Único de Saúde (SUS), com 

financiamento público envolvendo os três níveis de governo - nacional, estadual e 

municipal; (ii) Sistema de saúde suplementar (Supletivo de Assistência Médica), em 

que os indivíduos ou organizações têm planos e seguros privados de saúde 

complementar ao SUS; e, iii) mercado privado de seguros e prestação de serviços de 

saúde. Gadelha (2004) acrescenta que o terceiro subsistema de atividade envolve, além 

dos agentes públicos e prestadores privados, também, os prestadores filantrópicos. 

Destaca-se que, conforme Gadelha (2009), o subsistema (III) desempenha um 

papel “vetor de dinamismo” do complexo, é a partir da demanda crescente dos serviços 

de saúde que os subsistemas I e II integram e relacionam. 

 
O setor de serviços possui, portanto, papel relevante para o CEIS, dado sua 

condição natural de vetor de dinamismo. De modo associado, o próprio porte 

do conjunto dos serviços de saúde, fortemente dependente de mão de obra, 

boa parte especializada, também gera outras importantes consequências para 

a dinâmica econômica em geral, como geração de renda e emprego. Assim, 

compreende-se o setor serviços não apenas como efetivo componente do 

complexo produtivo da saúde, mas sobretudo, como um pólo a contribuir 

com parte importante do seu dinamismo (GADELHA et al, 2009, p. 5) . 

 

 Nessa perspectiva, pode-se observar na figura 1 a caracterização do CEIS. 
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Figura 1: Complexo Econômico-Industrial da Saúde: caracterização geral 

 
Fonte: Gadelha (2003) 

 

Esse complexo econômico caracteriza-se por constituir uma das áreas de 

maior dinamismo para a economia do conhecimento, por envolver atividades 

de alta intensidade tecnológica e de inovação, de novos paradigmas 

tecnológicos, pela existência de uma base produtiva de bens e serviços 

bastante relevante, respondendo por parcela significativa do Produto Interno 

Bruto (PIB) nas economias emergentes e desenvolvidas (GADELHA, 2003 

apud GADELHA et al, 2009, p. 13). 

 

 De acordo com Gadelha, Maldonado e Costa (2003), cada etapa da 

caracterização do complexo corresponde a um diferenciado conjunto de arranjos 

institucionais que envolve setores e cadeias produtivas, empresas, organizações de 

Ciência e Tecnologia (C&T), agências de regulação sanitária, de implementações de 

políticas industriais, científicas e tecnológicas de propriedade intelectual. Essa 

caracterização geral do CEIS no Brasil confere certa organização ao complexo, 

permitindo articulação e interação entre a produção de bens e a prestação de serviços.  

 Em consequência, o CEIS brasileiro mostra-se como de fundamental 

importância para o desenvolvimento econômico e social do território nacional, pois 

além de ser um complexo estratégico, também estabelece condições para a interação 

entre os agentes privados e o poder público. 

 
Embora que tardiamente, essa perspectiva da saúde, voltada ao 

desenvolvimento econômico e social, tem sido reconhecida a partir da 

priorização do seu Complexo produtivo nas principais políticas e ações do 

Governo Federal. No campo da política social de saúde, vale mencionar, 

ademais, a valorização da base produtiva, entendendo-a como uma condição 

sine qua non à sustentabilidade do sistema de saúde, a exemplo da 

priorização do Complexo no “Mais Saúde” e mais recentemente ao aumento 
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do volume de recursos e de qualificação da atuação por parte do governo 

federal no que tange ao desenvolvimento desta base produtiva (GADELHA, 

MALDONADO E COSTA, 2003, p. 2). 

 

 O Complexo Econômico-Industrial da Saúde brasileiro constitui-se em um 

mercado de relevância para o desenvolvimento e sustentabilidade do sistema de saúde 

brasileiro. Entretanto, seus indicadores não são alusivos de sua importância, pois a 

estrutura produtiva do CEIS ainda é pouco robusta, principalmente, no que concerne ao 

domínio de novas tecnologias e de inovação. 

 Gadelha, Maldonado e Costa (2003) afirmam que, apesar do caráter estratégico 

do CEIS para o desenvolvimento do país, ainda existem condicionantes que impedem a 

implementação de políticas públicas para o seu fortalecimento. Tais dificuldades 

encontram-se refletidas nos déficits da balança comercial do complexo da saúde, 

evidenciando tanto a vulnerabilidade da política nacional de saúde quanto a falta de 

competitividade expressa em âmbito externo. 

 Ressalta-se que os indicadores relacionados à balança comercial são relevantes 

para a captura das informações acerca da capacidade produtiva e de prestação dos 

serviços de saúde do CEIS no Brasil, uma vez que evidenciam em quais grupos do 

complexo o país mostra-se mais dependente. A título de ilustração da participação do 

CEIS na balança comercial, o Gráfico 1 extraído de Gadelha et al (2015, p.11) traz 

dados de 1996-2013 que mostram a posição deficitária do Brasil.  

 

Gráfico 01: Complexo Industrial da saúde: evolução da Balança Comercial 1996-2013 

 

Fonte: Gadelha et al (2015). 

Nota: Fonte: Elaborado por GIS/Ensp/Fiocruz, 2014, a partir de dados da Rede Alice/MDIC. Disponível 

em: <http://aliceweb.mdic.gov.br>. Acesso em: 10 fev. 2014 

http://www.scielo.br/img/revistas/rap/v49n4/0034-7612-rap-49-04-00915-gf2.png
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O comportamento deficitário da balança comercial do CEIS brasileiro é liderado 

pelo subsistema de base química e biotecnologia, ou seja, pela indústria farmacêutica. 

Entretanto, os dados da dinâmica recente do complexo mostram que a indústria 

farmacêutica, principalmente, perdeu mercado. Tal afirmativa encontra-se relacionada 

ao desempenho das exportações brasileira de medicamentos e fármacos (GADELHA et 

al, 2009, p.47). 

 Esse déficit também se deve à elevação das importações do subsistema (II), 

representado pela indústria de equipamentos e de materiais. Destaca-se que, devido ao 

crescimento da demanda e a alta densidade tecnológica esse subsistema tornou-se 

dependente da produção das empresas estrangeiras, causando assim déficit na balança 

comercial através das importações. 

 
Sobre este déficit, ressalta-se que ele reflete não somente a crescente 

demanda por produtos e serviços, como também a carência de conhecimento 

em segmentos intensivos em tecnologias aliada à baixa capacidade de inovar 

das indústrias nacionais, revelando assim, a vulnerabilidade do sistema de 

saúde no Brasil. Esse quadro mostra que mudanças no padrão demográfico e 

no perfil epidemiológico da população brasileira, aliadas à baixa 

competitividade da base produtiva de saúde nacional, têm pontuado 

importantes ameaças ao preceito constitucional da universalidade do acesso a 

bens e serviços em todos os níveis de complexidade (GADELHA et al, 2012, 

p. 4). 

 

 No que concerne ao subsistema (III), representado pela prestação de serviços de 

saúde, em que pese a sua relevância para o complexo, o aumento da demanda pelos 

serviços de saúde pressiona o subsistema (I), de base química e biotecnológica, através 

das importações de medicamentos e fármacos, bem como o subsistema (II), de base 

mecânica, eletrônica e de materiais, que representa a indústria de equipamentos e 

materiais. Tudo isto causa impactos significativos na balança comercial do complexo. 

 Logo, antecipa-se que, independentemente de eventuais problemas advindos da 

configuração espacial que os subsistemas I e II apresentam no país, mesmo com a 

configuração atual, o país se mostra dependente em indústrias estratégicas que 

compõem o Complexo da Saúde, o que por si só reivindica ações que revertam e/ou 

minimizem tal quadro.  

Neste sentido, segundo BRASIL (2004, p. 14), a priorização do CEIS se justifica 

porque: 

a) trata-se de segmento intensivo em pesquisa e desenvolvimento (P&D) com 

alta relevância econômica; b) ação abrangente do Estado na área de saúde 

constitui campo privilegiado para estratégias de desenvolvimento industrial; 

c) a forte e crescente dependência de importações neste complexo provoca 
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situação de vulnerabilidade da política social que pode ser danosa para o 

bem-estar da população. 

 

 Em reforço à importância do CEIS para o Brasil, destaca-se ainda que tal 

complexo também é vital porque reivindica uma forte conexão com os esforços de 

Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I). 

 No que concerne aos resultados dos estudos científicos na área da saúde, o Brasil 

vem buscando atingir o padrão internacional de suporte à atividade científica em saúde. 

O que pode ser constatado através da afirmação de Gadelha (2004, p. 283), que mostra 

que “as agências federais de fomento destinam 1/4 de seu orçamento para a área da 

saúde, estando dentro das expectativas internacionais”. Além disso, o Brasil apresentou 

evolução no que se refere às publicações científicas, bem como na qualidade dos 

trabalhos desenvolvidos. Todavia, também aqui há importantes desafios a serem 

vencidos, pois:  

O grande dilema que se apresenta ao CEIS brasileiro é que no contexto 

nacional, esse complexo caracteriza-se por dupla desarticulação. Por um lado, 

observa-se o afastamento das empresas em relação à base científica do país, 

por outro, em que pesem todas as iniciativas governamentais recentes em 

relação à saúde, estas ainda não geraram as interações plenas e necessárias da 

política de saúde em uma perspectiva do desenvolvimento industrial e da 

capacidade de inovação em saúde (GADELHA, MALDONADO E COSTA, 

2003, p. 5).  

 

 Nesse contexto, percebe-se que o Complexo Econômico-Industrial da Saúde no 

Brasil possui um dos mercados de saúde com maior potencial no mundo. Todavia, o 

CEIS ainda apresenta-se dependente em relação à importação, principalmente, de 

medicamentos, equipamentos e materiais que exigem maior densidade tecnológica. 

 A seguir é apresentada uma análise da dinâmica do investimento em saúde tanto 

em âmbito internacional, quanto em âmbito nacional. 

 

2.2 Dinâmica do investimento em saúde no mundo e no Brasil 

 

 No Complexo Econômico-Industrial da Saúde os investimentos são fatores 

determinantes para a tomada de decisões de agentes públicos e privados. Essa dinâmica 

pode ser considerada como um desafio, uma vez que o CEIS constitui-se em uma das 

áreas de fundamental importância para o crescimento e desenvolvimento das nações. 

Entretanto, convém delimitar alguns pontos desse tema, na tentativa de captar a 

trajetória do investimento em saúde. 
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2.2.1 Panorama global na saúde 

 

 O Complexo Econômico-Industrial da Saúde é formado por três subsistemas que 

interagem entre si. Dinâmico por natureza, esse complexo constitui-se como um dos 

pilares do desenvolvimento econômico das nações, pois, além da produção de bens e 

serviços em saúde e da incorporação de novas tecnologias, contribui também para o 

crescimento da renda e do emprego em âmbito global. 

 O desenvolvimento dos sistemas nacionais da saúde encontra-se intimamente 

relacionado ao modelo político-institucional em vigor nas diversas nações e funciona 

como ponto de partida para a dinâmica do investimento em saúde. Esse modelo 

político-institucional funciona como organizador dos diversos sistemas de saúde pública 

e privada (GADELHA et al, 2009). 

 É importante salientar que os sistemas nacionais de saúde formaram-se a partir 

de um processo histórico, através de acordos políticos consolidados no período de 

vigência do Estado de Bem-Estar Social, ao longo do pós-guerra. 

 

Quase todos os países da OCDE possuem sistemas públicos de saúde 

abrangentes e articulados com um conjunto regulado de prestadores, 

submetidos a políticas, programas e atividades majoritariamente financiadas 

pelo Estado. Vários modelos possuem base na arrecadação geral de impostos, 

ainda que não excludente, como Canadá, Suécia, Reino Unido, Espanha e 

Portugal, entre outros. Alemanha e França sustentam seus modelos públicos 

de saúde com base essencialmente nas contribuições de empresas e 

empregados. Em muitos casos, em complemento ao financiamento público, 

que assegura direitos universais e equânimes no sistema público, assumem-se 

suplementações no financiamento com despesas diretas dos usuários, sejam 

na forma de co-pagamentos, despesas não cobertas ou mesmo para se evitar 

filas de espera e garantir a livre escolha, entre outros benefícios não 

assegurados no sistema público (GADELHA et al, 2009, p. 18). 

 

 Há países, como os EUA, que apresentam um sistema nacional de saúde que 

funciona de forma bem diferente dos países da OCDE. Os EUA possuem um sistema 

administrado por seguros médicos tipicamente pró-mercado. Entretanto, existe também 

um modelo de seguros financiado pelo poder público para oferecer assistência a pessoas 

idosas e de baixa renda. 

 No caso do Brasil, o sistema de saúde constitui-se por um misto de saúde pública 

e privada. Este último, de acordo com a Constituição Federal de 1988, funciona de 

forma complementar. O investimento no sistema público de saúde brasileiro ocorre 

mediante arrecadação de impostos, contribuições sociais das famílias e contribuições 
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obrigatórias por parte das empresas. Quanto ao sistema privado, o investimento ocorre 

através da oferta de diversos planos privados de saúde, subsídios, aquisição de novos 

estabelecimentos de saúde, além dos recursos públicos. 

 A construção de diversos sistemas de saúde, associada à concepção e acordos 

políticos e sociais estabelecidos em âmbito global para a área da saúde, configuram as 

diretrizes do investimento. É nesse contexto político e institucional que o CEIS se 

consolida como um espaço em que tanto o sistema produtivo, quanto o sistema de 

prestação de serviços de saúde condicionam as estratégias de investimento 

mundialmente. 

Entretanto, a dinâmica do investimento em saúde esbarra em vários entraves, 

como as mudanças associadas aos padrões de demanda, a adoção de novas tecnologias, 

os padrões concorrenciais. Todos esses aspectos refletem e influenciam a dinâmica do 

investimento do Complexo Econômico-Industrial da Saúde.  

 Segundo Gadelha et al, (2009), parte significativa da demanda mundial é 

mobilizada pela dimensão que a área da saúde exerce nas economias nacionais e pelo 

processo de transformação epidemiológica de que sofre a população mundial. Essas 

transformações encontram-se relacionadas principalmente a fatores demográficos. O 

aumento na demanda em saúde acontece a partir das transformações no perfil 

epidemiológico da sociedade. Em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, 

o fator demográfico e os problemas epidemiológicos tornam-se um dos entraves para o 

investimento em saúde. 

 
Do ponto de vista demográfico e epidemiológico, verifica-se no país o 

progressivo aumento da expectativa de vida e o consequente envelhecimento 

da população, acompanhado de mudanças no quadro de morbi-mortalidade, 

que se torna mais complexo e sob o qual as doenças agudas e de origem 

infecciosa apresentam incidências decrescentes, com aumento constante e 

consistente da prevalência de doenças crônico-degenerativas, embora não no 

nível observado nos países desenvolvidos, havendo, de fato, um mosaico 

epidemiológico que se relaciona ao quadro de heterogeneidade e 

desigualdade social e territorial vigente no Brasil (GADELHA et al, 2009, p. 

23). 

 

 Assim, as transformações demográficas e epidemiológicas influenciam no 

sistema produtivo de saúde, ao modificar os padrões de demanda tanto em âmbito 

mundial quanto nacional. Tais acontecimentos impactam diretamente na dinâmica do 

investimento no CEIS. A partir das mudanças no perfil epidemiológico da população 

mundial, os países experimentam um aumento significativo da expectativa de vida, o 
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que muda expressivamente o padrão de demanda e o investimento em saúde em âmbito 

mundial e nacional. 

 Outro fator relevante para a dinâmica global do investimento em saúde é a 

adoção de novas tecnologias utilizadas no processo produtivo, como também na 

prestação de serviços de saúde, o que também gera novas demandas para o Complexo 

Econômico-Industrial da Saúde. O CEIS é uma grande área em expansão em termos 

globais. No interior desse complexo há uma intensa interação entre atividades 

importantes, especialmente nos processos produtivos, através da inovação. 

 “A área da saúde revela-se como um campo de alta intensidade de conhecimento 

e inovação que incorpora e, particularmente, desenvolve tecnologias estratégicas que 

possuem um impacto interdependente no CEIS como um todo e na dinamização do 

tecido econômico-produtivo” (GADELHA et al, 2009, p.27). 

 A adoção de novas tecnologias influencia a dinâmica do investimento em saúde, 

pois, a cada inovação, modifica-se o padrão de demanda por parte da população, 

alterando também o padrão de exigências na área, as empresas passam a exigir um grau 

mais elevado de conhecimento dos profissionais dos diversos segmentos do CEIS. 

 As biotecnologias de fronteiras, terapia celular, química orgânica avançada, 

tecnologia diagnóstica, tecnologia da informação (TI) e a nanotecnologia possuem um 

alto impacto nos processos de transformação em curso e articulam diversas áreas do 

Sistema de Inovação e do CEIS (GADELHA et al, 2009). 

  A importância do CEIS como frente de expansão e de transformação 

tecnológica evidencia-se pelos investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) 

que são incorporados nas atividades do complexo. Entretanto, os autores 

supramencionados esclarecem que os investimentos em P&D se distribuem no mundo 

de modo assimétrico, indicando o risco de ampliação do hiato tecnológico e de 

fragilidade do CEIS frente às economias subdesenvolvidas, especialmente no Brasil. 

Logo, a adoção de novas tecnologias pelo CEIS também influencia os investimentos no 

complexo.  

 Outro fator que também influência a dinâmica do investimento é o padrão de 

concorrência. Nesse sentido, referindo-se à dinâmica competitiva, variável ligada ao 

processo de concorrência, Gadelha et al (2009) afirma que: 
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A busca por novas fontes de inovação frente ao esgotamento das trajetórias 

existentes em algumas áreas críticas (como a de medicamentos), a 

organização global das cadeias produtivas e das bases de P&D, o 

enfrentamento e arbitragem frente às condições políticas e sistêmicas de 

competitividade nacionais e locais, entre outros movimentos [...]. Este 

movimento tem três significados importantes na dinâmica competitiva. 

Primeiro, permite descartar a hipótese de que os segmentos intensivos em 

tecnologia do CEIS serão ou podem ser espaços competitivos para pequenas 

empresas de base tecnológica que não se associem ou tenham parcerias para 

superar as barreiras econômicas, tecnológicas e regulatórias vigentes no 

mercado global. Segundo, mostra que as empresas líderes estão voltadas para 

aproveitar as oportunidades que se abrem em economias emergentes que 

apresentam potencial de crescimento sustentado, a exemplo dos BRICS, mas 

cuja estratégia tecnológica é bastante fechada e restrita e dependente de forte 

indução das economias nacionais. Terceiro, é possível também agregar pelo 

estudo realizado que o sistema produtivo da saúde está se tornando um 

espaço competitivo mais orgânico, revelando a interdependência entre os 

distintos segmentos produtivos que convergem para um mesmo ambiente 

institucional e regulatório (GADELHA et al, 2009, p. 34). 

 

 Por possuir características de um bem público e encontrar-se imerso em um 

campo da política social, é importante que o CEIS seja constantemente regulado. Além 

do fator regulação, o padrão de demanda, as mudanças tecnológicas e as novas 

exigências do mercado do CEIS impactam intensamente na dinâmica do investimento 

em saúde no mundo e, em particular, no Brasil. 

 Uma vez pontuado alguns fenômenos que influenciam os investimentos no 

CEIS, a seguir são apresentadas as tendências internacionais do investimento em saúde 

nos subsistemas (I, II e III) que compõem o Complexo de Saúde. 

 

2.2.2 Tendências internacionais do investimento em saúde 

 

 Nos três subsistemas que compõem o CEIS, as tendências internacionais de 

investimentos estão associadas a diversos fatores, como: conquista de novos mercados, 

inovação em produtos e as aquisições de empresas. 

 No subsistema (I) encontra-se um conjunto de atividades produtivas vinculadas à 

base química e biotecnológica. Esse subsistema é relevante para a economia e para o 

desenvolvimento do CEIS. Além da importância econômica, esse subsistema possui 

também uma dinâmica ímpar nos investimentos em saúde e no domínio de tecnologias 

avançadas em áreas importantes, como a indústria farmacêutica. 

 
A indústria farmacêutica internacional se caracteriza como um oligopólio 

diferenciado, baseado nas ciências e com elevada barreiras à entrada 

associadas particularmente ao papel do marketing. As empresas que lideram 

o setor são de grande porte e atuam de forma globalizada no mercado 



55 

  

mundial, havendo interdependência entre as estratégias perseguidas no 

interior de cada grupo nos distintos mercados nacionais e entre os diferentes 

competidores. A liderança de mercado é exercida em segmentos de mercados 

particulares, mediante diferenciação de produtos. As barreiras à entrada nesta 

indústria são, assim, decorrentes das economias de escala relacionadas às 

atividades de P&D e de marketing, não sendo predominante a competição via 

preço (GADELHA, 1990 e 2002 Apud GADELHA et al, 2009, p. 37). 

 

 A dinâmica do investimento internacional no subsistema de base química e 

biotecnológica encontra-se condicionada a diversos fatores, que tendem a moldar as 

decisões das empresas. Na realidade, os investimentos internacionais nesse subsistema 

encontram-se associados ao crescimento da demanda por medicamentos e fármacos, às 

mudanças no processo de regulação desse subsistema, bem como à ação combinada de 

ambos os fatores. 

 
Estes fatores são decisivos nas estratégias de investimento no subsistema, 

tensionando fortemente o padrão competitivo setorial em sua interação com 

os outros subsistemas produtivos do CEIS, particularmente no tocante aos 

serviços de saúde. É neste âmbito da interação no interior do subsistema 

produtivo da saúde que vem ocorrendo grande parte da mudança no padrão 

regulatório, do debate sobre o acesso frente à apropriabilidade privada e do 

preço e lucratividade com medicamentos e outros produtos de base química e 

biotecnológica (GADELHA et al, 2009, p. 40). 

 

 Os fatores que condicionam o processo dinâmico do investimento internacional 

do subsistema de base química e biotecnológica, em parte, também tendem a 

condicionar a dinâmica dos investimentos no subsistema (II), que compõem o CEIS. O 

subsistema (II), de base mecânica, eletrônica e de matérias, envolve um conjunto de 

atividades voltadas, principalmente, para a indústria de equipamentos. Essa indústria 

destaca-se por sua elevada diversidade tecnológica e pelo seu caráter inovador. 

 A dinâmica do investimento no subsistema (II) encontra-se relacionada aos 

problemas epidemiológicos, às novas exigências do mercado de saúde e à crescente 

demanda do subsistema III, já que os bens produzidos nas indústrias de equipamentos e 

instrumentos estão relacionados ao exercício da medicina. As práticas médicas estão 

atreladas ao ambiente inovador de elevada precisão. “Incorpora, de fato, segmentos 

bastante diversificados, envolvendo desde bens de capital de alta complexidade (como 

diagnostico por imagem) até materiais de consumo de uso rotineiro, passando por 

instrumentos, material cirúrgico e ambulatorial, seringas, entre muitos outros exemplos” 

(GADELHA et al, 2009, p. 62). 
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 As tendências de investimentos internacionais nesse subsistema também 

dependem da demanda, das inovações na área, bem como dos possíveis acordos e 

alianças com outras empresas através das fusões e aquisições. 

 
Do ponto de vista produtivo, as fusões e aquisições (F&As) respondem à 

necessidade de as empresas centrarem-se num número menor de atividades - 

core business -, nas quais são mais competitivas e têm maior capacidade de 

inovação. Outra razão invocada para as F&As á a possibilidade de ganhar 

rapidamente fatias de mercado pela absorção de concorrentes ou mesmo ter 

acesso a novos mercados pela aquisição de marcas com tradição local 

(CARNEIRO, 2002, p.336). 

 

 “A liderança do mercado mundial é exercida por grandes empresas, que 

estabelecem o padrão e o ritmo de incorporação tecnológica da indústria e que, 

crescentemente, vêm adotando estratégias de integração de suas atividades comerciais e 

industriais em nível global” (GADELHA et al, 2009, p.68). 

 No caso do subsistema de base mecânica, eletrônica e de matérias, a difusão 

tecnológica é muito rápida. Esse mercado é liderado por empresas de grande porte, que 

enxergam nos acordos entre empresas do mesmo ramo uma estratégia de mercado, no 

intuito de permanecer dominando parte do mercado, ampliar conhecimento e adotar 

novas tecnologias, reduzindo os custos, incorporando novos produtos e ampliando o seu 

mercado em âmbito global. 

 No que concerne ao subsistema (III) de serviços de saúde, a tendência do 

investimento internacional apresenta-se de forma integrada aos dois subsistemas 

anteriormente apresentados. Em âmbito global, o subsistema de serviços de saúde 

demanda, para toda a sua extensão, tecnologia de ponta, medicamentos, vacinas, 

equipamentos médico-hospitalares, materiais cirúrgicos, entre outros produtos 

produzidos pelos subsistemas (I e II). 

 
É possível compreender o segmento dos serviços como importante força 

motriz para a interação e para a existência de uma dinâmica interdependente, 

sendo a atividade econômica que confere o caráter sistêmico da base 

produtiva da saúde. Os serviços de saúde constituem segmento de maior peso 

econômico do sistema tendo tanto uma importante capacidade intrínseca de 

geração de renda e emprego quanto de constituir o mercado final dos outros 

segmentos do complexo produtivo da saúde, além de ter uma participação 

decisiva (GADELHA et al, 2009, p. 88). 

 

 O subsistema (III) de serviços de saúde possui participação decisiva na dinâmica 

dos investimentos internacionais, principalmente por apresentar condicionantes 

específicos e dinâmica própria, quando comparado aos subsistemas de base química e 
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biotecnológica e o de base mecânica, eletrônica e de materiais. Com seu processo 

dinâmico completamente diferente dos outros dois subsistemas, os serviços de saúde 

experimentaram, especialmente nas duas últimas décadas, transformações significativas 

no que se refere a decisões políticas e organizacionais. 

 Em que pesem todas as transformações ocorridas nos sistemas nacionais de 

serviços de saúde, os estabelecimentos hospitalares ocupam um papel importante na 

prestação desses serviços, já que nesses estabelecimentos de saúde concentram-se ampla 

gama de conhecimento, tecnologias especializadas e aspectos financeiros importantes. 

 Para Gadelha et al (2009) a atividade de atenção hospitalar possui peso 

importante para o CEIS. Tal afirmação encontra-se vinculada à adoção de novas 

tecnologias para o subsistema (III), vista como uma maneira de auferir melhorias ao 

provimento dos serviços prestados em hospitais, via maior celeridade do atendimento a 

casos urgentes e uma maior precisão dos diagnósticos. 

 
A nítida e mesmo espetacular queda no número de leitos desde os anos 80 e 

de redução na taxa de internação, sobretudo a partir da segunda metade da 

década de 90, são decorrências de novas tecnologias, tanto extra-hospitalares, 

que geram mais eficiência e eficácia para tratamentos fora do hospital 

(destaque para cirurgias ambulatoriais e internações domiciliares), como 

também da maior importância atribuída à atenção básica a partir de unidades 

não hospitalares, sejam centros de saúde, ambulatórios, clínicas, consultórios 

e outros equipamentos sanitários (GADELHA et al, 2009, p.91).  

 

 É importante salientar que, apesar das novas tendências, nos países 

desenvolvidos o subsistema prestador de serviços de saúde concentra-se em hospitais e 

na prestação desses serviços por profissionais com mais elevado grau de qualificação. 

Portanto, enquanto as tendências dos investimentos internacionais nos subsistemas (I e 

II) encontram-se relacionadas à adoção de novas tecnologias direcionadas para a 

produção de equipamentos e fabricação de medicamentos e vacinas, no subsistema de 

prestação de serviços de saúde, as tendências dos investimentos encontram-se 

vinculadas à criação de um novo modelo de atenção à saúde, sendo canalizados para a 

criação de hospitais integrados a diversas redes diversificadas de serviços de saúde, 

alterando consideravelmente o modelo assistencial e a utilização de serviços e bens 

produzidos pelos subsistemas (I e II), como também a própria dinâmica assistencial dos 

serviços de saúde. Ressalta-se que, nos subsistemas de base química e biotecnológica e 

o de base mecânica e de materiais, os processos de fusões e aquisições de grandes 
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empresas tornaram-se uma tendência ao investimento internacional em saúde e 

estratégia de mercado.  

Nesse contexto, torna-se necessário verificar essas tendências do investimento 

em saúde em âmbito nacional. 

 

2.2.3 Tendências do investimento em saúde no Brasil 

 

 Considerando-se que o Complexo Econômico-Industrial da Saúde é formado 

pelas interações entre os subsistemas (I, II e III), merecem destaque as tendências que 

seguem. 

 Gadelha et al, (2009) afirmam que, no subsistema de base química e 

biotecnológica, o mercado brasileiro conta com o dinamismo da indústria farmacêutica. 

Apesar dos resultados não muito alentadores apresentados pela balança comercial, a 

indústria farmacêutica ainda é a indústria-chave do Complexo Econômico-Industrial da 

Saúde no Brasil. 

 
O mercado farmacêutico brasileiro conta atualmente com cerca de 600, entre 

laboratório, importadoras e distribuidoras. Apesar do claro predomínio das 

grandes empresas multinacionais que dominam o mercado nacional em 

diferentes segmentos e classes terapêuticas, é possível identificar um 

aumento considerável na participação de empresas nacionais no mercado no 

decorrer da última década, fruto da oportunidade gerada pelo segmento de 

medicamentos genéricos (GADELHA et al, 2009, p. 44). 

 

 A participação das empresas farmacêuticas em território nacional encontra-se 

vinculada ao processo de fusões e aquisições. Esse processo surge no mercado de saúde 

brasileiro como uma tendência do investimento e da estratégia de mercado, 

impulsionada por algumas empresas do ramo. 

 A tendência do investimento nacional em saúde encontra-se ligada à crescente 

participação de empresas farmacêuticas brasileiras no mercado nacional. Essa tendência 

das empresas, mesmo sem recursos para atuar na ponta do desenvolvimento científico e 

tecnológico, tem sido acompanhada por um processo de mudança estrutural, a partir de 

uma avaliação das novas estratégias competitivas e inovativas, conforme Quadro 1. 
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Quadro 01: Estratégias competitivas e inovativas em algumas empresas nacionais 

líderes do setor farmacêutico  

Empresa Atividades 

destacadas 

Estratégias competitivas/inovativas 

Aché (a) 

Medicamentos de 

marca sob 

prescrição, 

medicamentos 

isentos de prescrição, 

genéricos e 

fitoterápicos 

 Crescimento horizontal via fusões e 

aquisições. Diferenciação de 

produtos/ampliação do portfólio. 

Joint-venture com empresa 

multinacional em biotecnologia; 

 Expansão dos investimentos em 

P&D com expansão das áreas 

pesquisadas; 

 Investimentos em promoção de 

vendas. 

Eurofarma 

Medicamentos de 

marca sob prescrição 

e genéricos 

 Internacionalização da empresa na 

América Latina via expansão de 

exportações e aquisições de 

empresas locais (Colômbia e 

Argentina, por exemplo); 

 Aquisição de participação acionária 

de empresa portuguesa; 

 Construção e certificação de nova 

unidade fabril. Investimento em 

biotecnologia. 

Medley 

Medicamentos de 

marca sob 

prescrição, genéricos 

e similares 

 Ampliação da inserção no mercado 

de genéricos por meio da expansão 

nos gastos em P&D e aumento do 

volume de produção; 

 Investimento estimado em mais de 

R$ 100 milhões em novas 

instalações, equipamentos e P&D; 

 Capacitação de Recursos Humanos; 

 Abertura do Capital 

Biolab-Sanus (a) 

Medicamentos de 

marca sob prescrição 

e similares 

 Crescimento horizontal via fusões e 

aquisições; 

 Diferenciação de produtos; 

 Diversificações para a área de 

alimentos; 

 Reforços das linhas existentes em 

cosmecêutica; 

 Desenvolvimento de novas 

tecnologias de produção (pellets e 

nanotecnologias) 

COINFAR (b) P&D 

 Investimento em novas plataformas 

tecnológicas para desenvolvimento 

de moléculas próprias; 

 Investimento em infraestrutura e 
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internalização de competências de 

screening e de desenvolvimento de 

produtos (escala piloto) em 

biotecnologia 
Fonte: Gadelha et al, 2009.  

(a) Adquiriu a empresa farmoquímica Sintefina  

(b) Engloba Aché, Eurofarma e Biolab-Sanus 

 

Conforme é possível observar, predominam as inovações incrementais, com 

perspectivas de novos rumos.  

 
As inovações ocorridas são essencialmente incrementais, embora estejam 

dando passos em novas direções, como por exemplo, em biotecnologia e 

exploração de oportunidades advindas da biodiversidade. O esforço de P&D 

interno é complementado com a apropriação extra muros do conhecimento 

científico e tecnológicos, abrangendo os mais diversos formatos 

organizacionais, desde cooperação com universidades e institutos 

tecnológicos, acordos de cooperação com fornecedores, licenciamento de 

tecnologias até a constituição de sociedade de P&D (GADELHA et al, 2009, 

p. 45). 

 

 No caso do subsistema de base mecânica, eletrônica e de materiais, o mercado 

de saúde brasileiro conta com o dinamismo da indústria de equipamentos, que foi 

estruturada a partir da década de 1950. Entretanto, apesar da sua dinâmica, essa 

indústria experimentou transformações em sua estrutura. 

 A indústria de equipamentos e de materiais do Brasil foi marcada por 

transformações a partir da década de noventa, resultado do processo da abertura 

comercial que tornou o país dependente das importações de equipamentos, 

principalmente de maior densidade tecnológica. Entretanto, na segunda metade da 

década de 1990, a indústria nacional de equipamentos voltou a se expandir, resultado do 

aumento da demanda interna e criação do Sistema Único de Saúde (SUS) (GADELHA 

et al, 2009). 

 Diferentemente da indústria farmacêutica nacional, que é constituída de grandes 

empresas, a indústria de equipamentos é segmentada e reúne indústrias nacionais de 

pequeno e médio porte. Entretanto, os autores supracitados mostram que uma forte 

característica da indústria nacional de equipamentos é na origem do capital, pois 93% 

das empresas são de capital nacional, 5% são empresas estrangeiras e os restantes 3% 

são de empresas de capital misto. 

 
Pode-se considerar que a parcela dinâmica da indústria, referente à taxa de 
crescimento dos últimos anos, ao atendimento da demanda interna, às 

exportações sustentáveis e ao maior conteúdo tecnológico relativo, situa-se 

nos segmentos de equipamentos médico hospitalar (por exemplo, monitores 

de sinais vitais multiparamétricos, ventiladores pulmonares, incubadoras para 
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recém nascidos, berços radiantes, equipamentos de fototerapia, 

esterilizadores médico-cirurgicos, bombas de infusão, bisturis elétricos, 

equipamentos de mecanoterapia e fisioterapia, mesas cirúrgicas, focos 

cirúrgicos e camas hospitalares elétricas), implantes (próteses articulares, 

aparelhos biomecânicos para fraturas e válvulas cardíacas e odontológicas) e 

odontológicos (cimentos odontológicos e amalgamas, dentes artificiais de 

acrílico, equipamentos de uso odontológicos, consultórios odontológicos, 

aparelhos dentários de brocar e aparelhos de raio X de acompanhamento 

odontológico). Os fabricantes destas famílias de produtos representam quase 

40% da produção nacional, inovam frequentemente suas linhas de produtos e 

alcançaram, nos últimos anos, uma presença relevante no mercado 

internacional (GADELHA et al, 2009, p. 70). 

 

Ressalta-se que, a despeito da dinâmica das pequenas e médias empresas de 

equipamentos em âmbito nacional, as grandes empresas apresentam maior dinamismo, 

uma vez que elas produzem e exportam insumos e materiais de consumo (GADELHA 

et al, 2009). 

 No que concerne ao Subsistema de serviços de saúde, percebe-se que as 

tendências dos investimentos nacionais em saúde encontram-se direcionadas a dois 

segmentos (público e privado) de extrema importância para o CEIS. “O primeiro 

segmento fundamenta-se na existência de um sistema público, universal e integral em 

que as limitações de financiamento público são expressivas, situando-se 

significativamente abaixo da média dos países da OCDE”. (GADELHA et al, 2009, p. 

96). 

 Entretanto, é necessário ressaltar que as tendências aos investimentos em saúde 

no Brasil encontram-se intimamente ligadas aos gastos por parte do setor público, sendo 

esses recursos descentralizados entre as esferas federal, estadual e municipal. 

  

Neste contexto, os serviços públicos de saúde respondem anualmente por 

cerca de 2,3 bilhões de procedimentos ambulatoriais, mais de 300 milhões de 

consultas médicas e dois milhões de partos e, evidenciando sua abrangência 

nas ações de maior complexidade, realiza em torno de 15 mil transplantes, 

220 mil cirurgias cardíacas, nove milhões de procedimentos de radio e 

quimioterapia e 11,3 milhões de internações, sendo, ao mesmo tempo, o 

principal mercado de serviços de saúde, de acesso da população e de 

incorporação tecnológica (MAIS SAÚDE, 2007 apud GADELHA et al, 

2009, p. 97).  

 

 Com toda a restrição ao financiamento, o setor público responde por 75% da 

atenção à população brasileira - não coberta pelo sistema privado - sendo que cerca de 

90% depende do SUS para os tratamentos de maior complexidade e, portanto, de maior 

intensidade tecnológica. 
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 Para o Complexo Econômico-Industrial de saúde é necessário que o governo 

invista em estímulos à pesquisa, apoio ao desenvolvimento de produtos fitoterápicos,  

em tecnologias sociais, viabilize a inclusão das TIC´s nos subsistemas, aumente as 

ações em saúde preventivas, melhore o atendimento nos hospitais e postos de saúde e 

estimule novos hábitos saudáveis à população.  

Embora seja visível a grande participação do setor público como investidor dos 

serviços de saúde, o setor privado tem ocupado um espaço significativo quanto à 

prestação de tais serviços. Nesse sentido, é necessário salientar que o mercado privado 

de saúde expandiu-se de modo a alcançar resultados financeiros elevados. 

 Segundo Gadelha et al (2009) o mercado privado de saúde segue se expandindo 

para um conjunto de beneficiários estimado em cerca de 25% da população brasileira e 

com tendência ao crescimento, alcançando valores de faturamento maiores que o 

investimento público federal no Sistema Único de Saúde (SUS).  

Na expectativa de melhor compreensão do modelo serviços de saúde no Brasil, 

no próximo subitem será analisado o arranjo público e privado da oferta desses serviços. 

 

2.3 O arranjo público e privado da oferta de serviços de saúde no Brasil
6
 

 

 O sistema de saúde brasileiro é formado pela articulação de vários agentes e por 

uma prestação de serviços mista, onde predomina o arranjo de caráter público e privado. 

Todavia, este subsistema (Serviços de Saúde) passou por diversas transformações que 

repercutiram intensamente no provimento dos serviços no setor. Tais mudanças, por sua 

vez, encontram-se diretamente relacionadas às transformações políticas, sociais e 

econômicas ocorridas no país. O avanço do capitalismo e a elaboração de políticas 

sociais modificaram o ritmo e o modelo de provimento dos serviços de saúde, desde a 

criação do setor até os dias atuais. Desse modo, faz-se necessário uma breve incursão 

acerca dos serviços de saúde no território nacional. 

 

                                                           
6
 Este item constitui-se um recorte parcial do terceiro capitulo da monografia, de autoria de ISABEL 

CALDAS BORGES, intitulada “Empregos e Salários no setor prestador de serviços de saúde na Região 

Metropolitana de Natal na década de 1990” apresentada ao Departamento de Ciências Econômicas da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, 2011, como requisito para obtenção do titulo de 

Bacharel em Economia. Para esta dissertação, além do recorte mencionado, novas fontes e análises 

também foram incluídas.  
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2.3.1 O sistema de saúde no Brasil ‘antes’ do Sistema Único de Saúde (SUS): 

história e desempenho 

 

 A partir do período da República Velha (1889-1930), o sistema de saúde no 

Brasil tornou-se área de interesse dos atores políticos que, com o processo de 

industrialização, perceberam a necessidade de fornecer condições mínimas de higiene 

aos espaços vitais do país. Entretanto, ressalta-se que o provimento dos serviços 

acontecia apenas em casos emergenciais, pois a política sanitária adotada encontrava-se 

voltada, especialmente, para os espaços com elevado fluxo de mercadorias destinadas à 

exportação. 

Portanto, originalmente, os serviços de saúde no Brasil constituíam-se de uma 

política sanitária mínima, voltada apenas para os espaços com elevados fluxos de 

exportações, especialmente do café. Deve-se ressaltar que a presença de imigrantes, a 

princípio nesta atividade e posteriormente na atividade industrial, foi fundamental para a 

mobilização da classe operária no Brasil e a conquista de direitos trabalhistas e sociais. 

Dessa forma, essa organização operária conquistou alguns direitos após a criação da 

Previdência Social. 

 A saúde emerge como “questão social” no Brasil no início do século XX, no 

bojo da economia capitalista exportadora cafeeira, refletindo o avanço da divisão do 

trabalho, ou seja, a emergência do trabalho assalariado (BRAGA E PAULA, 1985 apud 

BRAVO, 2001, p. 2). 

 Tavares (2010) afirma que as ações em saúde nesse período só aconteciam de 

modo organizado para solucionar os casos endêmicos e os surtos epidêmicos que 

assolavam as regiões do país. Algumas medidas possuíam apenas caráter curativo, na 

tentativa de amenizar as péssimas condições sanitárias instaladas no território nacional. 

 
Na década de 1920 a saúde pública adquire novo relevo no discurso do poder. 

Há tentativas de extensão dos seus serviços por todo país. A reforma
7
 Carlos 

                                                           
7
 A reforma Carlos Chagas permitiu a realização de várias mudanças no sistema de saúde como: 

centralização das atividades dos sistemas sanitários em todo país, criação dos serviços de enfermagem 

sanitária, fundação de escola de enfermagem Anna Nery, criação do primeiro curso de higiene e saúde 

pública do Brasil como também à criação de um novo código sanitário proposto por Carlos Chagas que 

permitia que o poder central interviesse nos serviços estaduais de saúde pública. As campanhas sanitárias 

do governo federal refletiam uma preocupação nacional, principalmente, com a população da Região 

Nordeste e, particularmente, com a Bahia. O governo da República recomendava grandes campanhas de 

erradicação de doenças. . (Extraído de http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAwDgAK/historia-

saude-publica-1920-1940/. Acesso em Março de 2014). 

http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAwDgAK/historia-saude-publica-1920-1940/
http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAwDgAK/historia-saude-publica-1920-1940/
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Chagas
8
, de 1923, tenta ampliar o atendimento à saúde por parte do poder 

central, constituindo uma das estratégias da União de ampliação do poder 

nacional no interior da crise política em curso, sinalizada pelos tenentes, a 

partir de 1922 (BRAVO, 2001, p. 3). 

 

 O sistema de serviços de saúde foi se transformando a cada avanço do 

capitalismo e mudanças das políticas econômicas e sociais. É nesse contexto que, a 

partir de janeiro de 1923, o Congresso Nacional aprovou a Lei Eloy Chaves
9
, que 

garantiu como direito aos trabalhadores inseridos no mercado de trabalho formal o 

acesso aos serviços médico assistenciais. Inicialmente, tais direitos eram financiados 

pelos próprios trabalhadores e seus empregadores, via Caixas de Aposentadorias e 

Pensões (CAPS). 

 De acordo com Bravo (2001), os trabalhadores vinculados ao setor urbano do 

complexo exportador foram os mais combativos politicamente e que primeiro lutaram 

pela organização das caixas em suas empresas: os ferroviários em 1923, os estivadores e 

marítimos em 1926 e as demais profissões após 1930.  

 A partir dos anos de 1930, várias mudanças impactaram o sistema de serviços de 

saúde, isto porque, a despeito da crise ligada às oligarquias agrárias, foram criados o 

Ministério do Trabalho e o Ministério da Educação e Saúde. Nesse período, também foi 

lançada pelo governo uma política de substituição das Caixas de Aposentadoria e 

Pensões (CAPs) pelos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs). 

 

A conjuntura de 30, com suas características econômicas e políticas, 

possibilitou o surgimento de políticas sociais nacionais que respondessem às 

questões sociais de forma orgânica e sistemática. As questões sociais em 

geral e as de saúde em particular, já colocadas na década de 20, precisavam 

ser enfrentadas de forma mais sofisticadas. Necessitavam transformar-se em 

questão política, com a intervenção estatal e a criação de novos aparelhos que 

contemplassem, de algum modo, os assalariados urbanos, em decorrência da 

nova dinâmica da acumulação (BRAVO, 2001, p. 3-4). 

 

Todavia, a partir dos anos de 1953, com a separação entre o Ministério da Saúde 

e da Educação, o sistema de serviços de saúde começou a se desenvolver, pois, no 

                                                           
8
 Carlos Chagas (1879-1934) foi médico, cientista, pesquisador e sanitarista brasileiro. Dedicou-se ao 

estudo das doenças tropicais. Descobriu o protozoário do gênero Plasmodium, causador da Malária. 

Descobriu também o parasita Tripanosoma Cruzi, transmissor da doença de Chagas. (Extraído de: 

http://www.e-biografias.net/carlos_chagas/.  Acesso em Janeiro de 2014). 

9
 Em 24 de janeiro de 1923, foi sancionado pelo Congresso Nacional o Decreto-lei n° 4.682/23, conhecida 

como Lei Eloy Chaves foi a primeira a instituir a previdência social, por meio da qual foram criadas as 

Caixas de Aposentadorias e Pensões de nível nacional. Este nome foi dado pelo deputado Lei Eloy 

Chaves, sendo o marco inicial da legislação previdenciária social no Brasil (Extraído de 

http://www.jurisite.com.br/doutrinas/Previdenciaria/doutprevid29.html. Acesso em Novembro de 2014). 

http://www.e-biografias.net/carlos_chagas/
http://www.jurisite.com.br/doutrinas/Previdenciaria/doutprevid29.html
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período em pauta, ocorreu a separação entre saúde pública e a assistência médica, o que 

ajudou a ampliar a oferta de serviços de saúde. Entretanto, a ampliação da oferta desses 

serviços não foi suficiente para suprir a demanda cada vez mais elevada. 

 Segundo Campos et al (2007), o aumento populacional nos grandes centros 

urbanos elevou a desigualdade, bem como a incapacidade do poder público em atender 

às novas demandas através da proteção social adequada e equitativa, o que causou a 

precariedade do sistema previdenciário. 

A política de saúde formulada nesse período era de caráter nacional, 

organizada em dois subsetores: o de saúde pública e o de medicina 

previdenciária. O subsetor de saúde pública será predominante até meados de 

1960 e centralizou-se na criação de condições sanitárias mínimas para as 

populações urbanas e, restritamente, para as do campo. O subsetor de 

medicina previdenciária só virá sobrepujar o de saúde pública a partir de 

1966. [...] A medicina previdenciária, que surgiu na década de 30, com a 

criação dos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs), pretendeu 

estender para um número maior de categorias de assalariados urbanos os seus 

benefícios como forma de “antecipar” as reivindicações destas categorias e 

não proceder uma cobertura mais ampla. (BRAVO, 2001, p. 4-5). 

 

 Ao ampliar o sistema de proteção social, o governo unificou os serviços 

prestados pela previdência social. Desse modo, após o golpe militar de 1964, houve a 

unificação dos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) criando o Instituto 

Nacional de Previdência Social (INPS). 

 
A unificação da Previdência Social, com a junção dos IAPs em 1966, se deu 

atendendo a duas características fundamentais: o crescente papel interventivo 

do Estado na sociedade e o alijamento dos trabalhadores do jogo político, 

com sua exclusão na gestão da previdência, ficando-lhes reservado apenas o 

papel de financiadores. (BRAVO, 2001, p. 6). 

 

 Nesse sentido, Tavares (2010) afirma que a união dos Institutos de 

Aposentadorias e Pensões promoveu a uniformização da previdência social e dos 

serviços prestados, como também ampliou a cobertura assistencial. Após o aumento das 

contribuições e dos beneficiários, o governo lança mão do sistema previdenciário, pois, 

em tese, percebeu que era impossível atender a toda a população, direcionando os 

serviços de saúde à iniciativa privada. 

 Com isso, criou-se o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência 

Social (INAMPS), que propiciou modificações administrativas no sistema de saúde e 

viabilizou a ampliação de hospitais privados no país. Salienta-se que tal ampliação 

ocorreu através da criação do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS), por 

meio de empréstimos com juros subsidiados.  
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 Não obstante, todas as transformações ocorridas no sistema de saúde brasileiro, 

na década de 1980 outras transformações causaram impactos importantes no setor. 

 
Nos anos 80, a sociedade brasileira ao mesmo tempo em que vivenciou um 

processo de democratização política superando o regime ditatorial instaurado 

em 64, experimentou uma profunda e prolongada crise econômica que 

persiste até os dias atuais. As decepções com a transição democrática 

ocorreram, principalmente, com seu giro conservador após 1988, não se 

traduzindo em ganhos materiais para a massa da população (BRAVO, 2001, 

p. 8). 

 

 O final da década de 1980 e início da seguinte foram marcados por intensas 

transformações aliadas às instabilidades econômicas promovidas pelo aprofundamento 

da crise, altas taxas inflacionárias e desequilíbrio externo. Nesse contexto, o país 

apresentou baixo crescimento econômico e redução das políticas sociais, principalmente 

no setor de serviços que aglutina o sistema de serviços de saúde brasileiro. Os 

problemas econômicos ocorridos nas décadas em pauta, repercutiram intensamente nos 

custos, bem como na prestação dos serviços de saúde. 

 Os problemas de financiamento do sistema de saúde resultaram na busca por 

melhorias na prestação de serviços de saúde pela sociedade, que exigiu a Reforma 

Sanitária
10

. Tal movimento constituiu uma luta de resistência contra o sistema de saúde 

prevalecente, baseado na desigualdade. O objetivo maior dos integrantes desse 

movimento era a profunda reestruturação e reorganização do setor de saúde pública. 

 

As principais propostas debatidas por esses sujeitos coletivos foram a 

universalização do acesso; a concepção de saúde como direito social e dever 

do Estado; a reestruturação do setor através da estratégia do Sistema 

Unificado de saúde visando um profundo reordenamento setorial com um 

novo olhar sobre a saúde individual e coletiva; a descentralização do 

processo decisório para as esferas estadual e municipal; o financiamento 

efetivo e a democratização do poder local através de novos mecanismos de 

gestão - os Conselhos de Saúde (BRAVO, 2001, p. 9). 

 

 

 Nesse contexto, em 1988 foi introduzido na Constituição um novo conceito de 

proteção social, enfatizando a universalização dos serviços de saúde, 

                                                           
10

 A Reforma Sanitária Brasileira foi um movimento nascido no meio acadêmico no início de década de 

1970, como forma de oposição técnica e política ao regime militar. O movimento sanitário brasileiro 

cresceu e ganhou representatividade através dos profissionais de saúde, usuários, políticos e lideranças 

populares, na luta pela reestruturação do sistema de saúde. O marco deste movimento ocorreu em 1986, 

durante a VIII Conferência Nacional da Saúde (Extraído de 

http://wwwsaudedafamilia.blogspot.com.br/2010/02/o-final-da-decada-de-80-no-brasil-foi.html/ Acesso 

em Março de 2014). 

 

http://wwwsaudedafamilia.blogspot.com.br/2010/02/o-final-da-decada-de-80-no-brasil-foi.html/
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independentemente da condição profissional. Essas mudanças influenciaram também a 

organização estatal que, por sua vez, encontrava-se dispersa, impossibilitando melhor 

acesso a bens e serviços públicos. 

 Na Constituição Federal, os artigos de 196 a 200 compõem a Seção II e são 

dedicados à Saúde. A seguir são destacados alguns artigos e parágrafos que reforçam o 

papel absolutamente estratégico do Estado e do Sistema Único de Saúde (SUS): 

 
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação.  

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único [...]. 

Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos 

termos da lei: 

I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse 

para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, 

imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; 

II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as 

de saúde do trabalhador; 

III - ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde; 

IV - participar da formulação da política e da execução das ações de 

saneamento básico; 

V - incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e 

tecnológico; 

VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor 

nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano; 

VII - participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e 

utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos; 

VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do 

trabalho. (CONSTITUIÇÃO FEDERAL). 

 

 A ideia de universalização, equidade e eficiência na prestação de serviços de 

saúde proposta pela Constituição de 1988 necessitou de financiamento, bem como de 

alocação permanente de recursos, já que desde a criação da Previdência social, no ano 

de 1923, as contribuições estavam vinculadas à arrecadação sobre os salários dos 

empregados formalizados. Em consequência, foi necessária a criação de um fundo 

permanente que possibilitasse ao governo o financiamento de tais serviços. 

 O financiamento para a universalização dos serviços de saúde foi definido pela 

Constituição Federal, que deliberou que o orçamento da seguridade social seria distinto 

dos orçamentos fiscais e dos investimentos das empresas. Esse orçamento deveria 

resultar da consolidação de várias contribuições direcionadas aos programas e ações de 

proteção social. Tais contribuições incidiram sobre os salários dos empregados, como 
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também sobre o faturamento, lucros e importações das empresas e movimentação 

financeira das pessoas físicas e jurídicas (CAMPOS et al, 2007). 

 A expansão das despesas com medicamentos, equipamentos de maior 

intensidade tecnológica e a exigência de profissionais mais qualificados para atuar no 

setor elevaram os custos dos serviços de saúde no período em pauta, de modo que a 

melhor decisão a ser tomada pelo poder público parecia ser a descentralização dos 

programas e das ações em saúde. Assim, optou-se pela transferência dos recursos e 

atribuições aos estados e municípios, pois era tida como a forma mais coerente de 

aproximação dos programas sociais da população beneficiária. 

 Entretanto, Campos et al (2007) afirma que a transferência de recursos da união 

para estados e municípios não foi corretamente ajustada, pois não houve o 

compartilhamento de responsabilidades entre os entes federativos, de maneira a 

promover melhor eficiência e eficácia do sistema de proteção social. Ainda assim, 

mesmo ocorrendo diversos problemas entre os agentes federativos e desajustes na 

promoção dos serviços, a descentralização avançou em várias áreas da política social. 

 Os diversos problemas que impactaram no sistema de proteção social durante a 

década de 1980 se firmaram na década seguinte. Tal afirmação encontra-se vinculada 

aos resultados da economia brasileira no período. O reduzido crescimento do Produto 

Interno Bruto (PIB), aliado ao modelo econômico de natureza neoliberal implantado 

durante a década de 1990, fez com que o sistema de proteção social se defrontasse com 

problemas de várias ordens, principalmente problemas financeiros. 

 Ressalta-se que, durante tal período, os diversos problemas que acometiam o 

sistema de serviços de saúde envolveram não somente a redução dos custos, como 

também a dificuldade em administrar os recursos existentes e garantir os direitos 

assegurados pela Constituição de 1988. Considera-se que uma das maiores dificuldades 

do sistema de proteção social estava relacionada ao processo de descentralização, pois 

esse processo demandava um ajustamento entre os entes federativos, ou seja, exigia 

viabilizar um sistema de cooperação e compartilhamento de responsabilidades.  

 
O processo de descentralização na década de 1990 foi orientado por meio das 

Normas Operacionais Básicas (NOBs) que visavam à distribuição do 

orçamento entre os entes federativos para a organização e administração dos 

serviços médico assistenciais. Entretanto, tal processo acelerou ainda mais a 

privatização dos serviços sociais, além de provocar a redução do 

financiamento ao sistema público de proteção social e a exacerbação do 

conflito de interesses no interior do Estado brasileiro, em decorrência da 
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redução dos repasses aos entes federativos subnacionais (BORGES, 2011, p. 

41). 

 

 Para Campos et al (2007), a inadequada prestação de serviços de saúde estava 

relacionada à focalização nos grupos populacionais caracterizados pela indigência ou 

pobreza, enquanto os demais grupos passaram a acessar, cada vez mais, bens e serviços 

privados, em busca de parâmetros minimamente adequados de qualidade. 

 Os diversos problemas que impactaram o sistema de proteção social até a 

criação do Sistema Único de Saúde (SUS), via Lei nº 8.080/1990, estiveram 

relacionados tanto ao processo de promoção dos programas e ações previstos pela 

Constituição Federal de 1988, quanto aos benefícios da Previdência Social e à 

degradação do mercado de trabalho com o aumento do desemprego, seguido do 

aumento do trabalho informal, como também dos baixos salários pagos aos 

trabalhadores de forma geral.  

Diante do exposto, faz-se necessário apresentar como foi o processo de 

construção, implantação e desempenho do Sistema Único de Saúde (SUS), em suma, a 

experiência brasileira neste sistema universalizante. 

 

2.3.2 A construção, implantação e desempenho do Sistema Único de Saúde (SUS): 

a experiência brasileira em sistemas universalizantes 

 

 A construção do Sistema Único de Saúde (SUS) está baseada na formulação de 

um modelo de saúde relacionado às necessidades de toda a população e no 

comprometimento do Estado com o bem-estar da sociedade. Portanto, 

constitucionalmente, o Sistema Único de Saúde brasileiro (SUS) foi idealizado como 

um conjunto de ações e serviços de saúde, provido por instituições públicas federais, 

estaduais e municipais mantidas pelo poder público. 

 
O processo constituinte e a promulgação da Constituição de 1988 

representou, no plano jurídico, a promessa de afirmação e extensão dos 

direitos sociais em nosso país frente à grave crise e às demandas de 

enfrentamento dos enormes índices de desigualdade social. A Constituição 

Federal introduziu avanços que buscaram corrigir as históricas injustiças 

sociais acumuladas secularmente, incapaz de universalizar direitos tendo em 

vista a longa tradição de privatizar a coisa pública pelas classes dominantes 

(BRAVO, 2001, p. 9-10). 

 

 A Constituição Federal define o SUS, em seu artigo 198, da seguinte maneira: 

“as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada com 
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hierarquias, e constituem um sistema único, organizado de acordo com as suas 

diretrizes
11

” (POLIGNANO, 2007, p. 22). 

 Nesse sentido Teixeira (1989, p. 50-51 apud BRAVO, 2001, p. 10-11) sugere 

que os principais aspectos aprovados na nova Constituição foram: 

 
 O direito universal à Saúde e o dever do Estado, acabando com 

discriminações existentes entre segurado/não segurado, 

rural/urbano; 

 As ações e Serviços de Saúde passaram a ser considerados de 

relevância pública, cabendo ao poder público sua regulamentação, 

fiscalização e controle; 

 Constituição do Sistema Único de Saúde integrando todos os serviços 

públicos em uma rede hierarquizada, regionalizada, descentralizada 

e de atendimento integral, com participação da comunidade; 

 A participação do setor privado no sistema de saúde deverá ser 

complementar, preferencialmente com as entidades filantrópicas, 

sendo vedada a destinação de recursos públicos para subvenção às 

instituições com fins lucrativos. Os contratos com entidades 

privadas prestadoras de serviços far-se-ão mediante contrato de 

direito público, garantindo ao Estado o poder de intervir nas 

entidades que não estiverem seguindo os termos contratuais; 

 Proibição da comercialização de sangue e seus derivados. (Grifos 

nossos) 

 

 Após a regulamentação, na década de 1990, da Lei nº 8.080/1990, foi criado o 

Sistema Único Saúde (SUS) e definido que a prestação de serviços de saúde é direito de 

toda população brasileira e dever do Estado. 

 As políticas neoliberais implantadas no país durante a década de 1990 possuíam 

o propósito de redefinir a atuação do Estado, focalizando suas ações para as áreas 

sociais. Com essa política, o governo pretendia limitar os gastos, privatizar alguns 

setores econômicos e reduzir o Estado ao mínimo possível. Em decorrência disso, o 

critério de universalização garantido pela Constituição não se realizaria por completo, 

pois, a principal ação do poder público passou a descentralizar os recursos da saúde e 

assumiu, assim, uma concepção minimalista da proteção social.  

 De acordo com Baer (2009), o SUS é visto como uma concretização dos 

esforços que começaram com as Ações Integradas de Saúde (AIS) e o Sistema 

Unificado e Descentralizado do Sistema de Saúde (SUDS). Com o SUS, esperava-se 

que os governos municipais assumissem a atenção primária à saúde, deixando as tarefas 

mais gerais para o governo central. 

                                                           
11

 Diretrizes do SUS: Descentralização, com direção única em cada esfera do governo; atendimento 

integral com prioridades para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; 

participação da comunidade (POLIGNANO, 2007, p. 22). 
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 Ressalta-se que as principais medidas utilizadas nessa década foram as reformas 

estruturais
12

 e o ajuste fiscal. Nesse contexto, a partir desta década foi implantada a 

reforma do Estado (BORGES, 2011). 

 A necessidade de reformar o Estado estava relacionada com o reestabelecimento 

do seu equilíbrio fiscal e do equilíbrio do balanço de pagamento do país, em crise 

durante a década de 1990. Assim, as ações adotadas foram orientadas com a 

preocupação de reduzir o tamanho do Estado e viabilizar a ampliação da atuação do 

mercado (BRESSER-PEREIRA, 2007). 

 Durante a década de 1990, ocorreu, de forma mais intensa, a reforma do Estado, 

baseada no modelo liberal e na forte presença da ortodoxia do governo vigente. Foi 

nesse momento desfavorável para a economia brasileira que ocorreu a reforma 

gerencial
13

 no governo de Fernando Henrique Cardoso (BORGES, 2011). 

 
A Reforma do Estado ou Contra-Reforma é outra estratégia e parte do 

suposto de que o Estado desviou-se de suas funções básicas ao ampliar sua 

presença no setor produtivo, colocando em cheque o modelo econômico 

vigente. O seu Plano Diretor considera que há o esgotamento da estratégia 

estatizante e a necessidade de superação de um estilo de administração 

pública burocrática, a favor de um modelo gerencial que tem como principais 

características a descentralização, a eficiência, o controle dos resultados, a 

redução dos custos e a produtividade. (PEREIRA, 1995 apud BRAVO, 2001, 

p. 13). 

 

“Em 1995, iniciou-se a reforma gerencial do Estado brasileiro. A resposta ao 

desafio foi elaborar, ainda no primeiro semestre deste ano, o Plano Diretor da reforma 

do aparelho do Estado e a emenda constitucional da reforma administrativa, que seria 

aprovada três anos depois” (BRESSER-PEREIRA, 2007, p. 34). 

 Na realização da reforma gerencial, em 1995, foram utilizados dois instrumentos 

importantes, o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado e a Emenda 

Constitucional nº 29. Na realidade, a reforma constitucional sendo parte essencial da 

reforma gerencial, implicava mudanças institucionais importantes. A reforma 

                                                           
12

  Entende-se como reforma estrutural na década de 1990, o processo de abertura econômica e financeira. 
13

 A Reforma Gerencial 1995 – a reforma gerencial do Estado brasileiro – foi iniciada pelo MARE 

(Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado) que existiu entre 1995 e 1998. É a segunda 

grande reforma do Estado moderno, e está continuando em todo o Brasil. Este site acompanha a reforma. 

(Extraído:  http://www.bresserpereira.org.br/rgp.asp / Acesso em Agosto de 2016). 

 

 

 

http://www.bresserpereira.org.br/rgp.asp


72 

  

constitucional estava vincula à nova estrutura do aparelho do Estado, baseada 

principalmente no processo de descentralização fiscal (BORGES, 2011). 

 
A descentralização fiscal confere um novo grau de complexidade ao Sistema 

Brasileiro de Proteção Social. De um lado, pela articulação 

intergovernamental implícita no modelo de descentralização implementado 

no País. Trata-se de um federalismo cooperativo em que, num mesmo setor, 

os três níveis de governo exercem funções compartilhadas e complementares. 

A maior complexidade do sistema é derivada, de outro lado, da variação no 

grau de descentralização de diferentes setores e, dentro de cada um destes 

setores (educação, saúde, assistência social), é dada pela variação da 

descentralização em diferentes estados e regiões do País (FARAB, 2007, 

p.115).  

 

A descentralização foi uma das principais diretrizes constitucionais direcionadas 

para a área social, com a ressalva de que o setor de saúde, com a criação do SUS, 

estabeleceu uma nova estrutura para as políticas sociais, liderada pelo modelo de 

proteção social universalista. 

 Durante toda a década de noventa, os problemas da saúde envolveram não 

somente a redução dos recursos, mas também dificuldades em administrar os recursos 

existentes e garantir os direitos assegurados pela Constituição Federal.  

 
Alguns fatores negativos dificultaram a implantação do SUS, como por 

exemplo: a imprecisão na definição da responsabilidade sanitária de cada 

ente federativo, a lei orgânica bastante genérica ao atribuir encargos aos entes 

federativos, o processo de descentralização de responsabilidades e do 

financiamento que para garanti-las seria concomitante e proporcional. Essa 

lisura não se verificou na prática (CAMPOS, 2007, p.130). 

 

 Desse modo, tais fatores intensificaram o processo de municipalização dos 

serviços de saúde, cabendo aos municípios criar outros programas de saúde. O processo 

de descentralização dos recursos voltados para a saúde findou por aumentar ainda mais 

a inadequada qualidade na prestação dos serviços, dando abertura para que fossem 

supridos pela esfera privada. A participação da iniciativa privada encontra-se ancorada 

na Constituição, podendo esta prestar serviços de saúde à população e também 

participar da estrutura do SUS, de maneira complementar. 

 Na tentativa de melhorar o sistema de saúde brasileiro, no momento em que 

entraram em vigência as políticas neoliberais, implementaram-se também as várias 

Normas Operacionais Básicas (NOBs). Tais normas foram criadas durante a década de 

1990, com a intenção de fornecer maior organização e regulação ao setor. Destarte, 
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essas normas passaram a regular ainda mais os recursos que eram transferidos da união 

para os estados e municípios (BORGES, 2011). 

 “A primeira NOB foi editada em 1991, sob o argumento da inviabilidade 

conjuntural de regulamentar o artigo 35 da Lei nº 8.080. Essa lei definia o repasse direto 

e automático de recursos do fundo nacional aos fundos estaduais e municipais de 

saúde”. Três anos depois, o governo criou outra Norma Operacional Básica, a 

NOB/1993, apresentando novos critérios, a fim de melhorar a gestão dos municípios. A 

implementação dessas normas ajudou a aprofundar os problemas que acometiam o 

sistema de saúde brasileiro, elevando ainda mais a crise de financiamento, como 

resultado do recuo do repasse dos recursos da Previdência Social ao setor de saúde. 

(POLIGNANO, 2007, p. 26) 

 Destaca-se que, durante a década de noventa, ocorreram muitos problemas na 

prestação de serviços de saúde através do SUS, pois a ausência de financiamento piorou 

ainda mais o provimento dos serviços, deteriorando o sistema, atingindo a população 

através da redução dos atendimentos hospitalares, redução dos leitos e privatizações de 

alguns hospitais universitários. 

 
Após sucessivos problemas nesse setor, o governo criou a terceira Norma 

Operacional Básica (NOB/1996), a fim de reestruturar a prestação de 

serviços do SUS e consolidar o processo de descentralização. Essa Norma 

Operacional Básica (NOB/96) determinou o repasse direto do Fundo 

Nacional de Saúde para os fundos dos estados e municípios. Essa nova norma 

revogou os modelos NOBs anteriores de gestão e propôs aos municípios se 

enquadrarem em dois novos modelos: o modelo de Gestão Plena de Atenção 

Básica e o modelo de Gestão plena do Sistema Municipal. (POLIGNANO, 

2007, p. 28). 

 

 Esses dois modelos apresentam-se como progresso para a concretização da 

municipalização, representando a transferência de recursos da união para os estados e 

municípios, realizados com base no valor fixo per capita, Piso Assistencial Básico 

(PAB), e não mais vinculada à produção de serviços.  

 
Embora criada em 1996, a NOB/96 somente passou a vigorar a partir de 

1998, ano em que ampliaram-se as privatizações e, consequentemente, 

ocorreu significativa redução dos recursos direcionados ao setor de saúde, 

resultado do ajuste fiscal. As Normas Operacionais Básicas também foram 

responsáveis pela implantação do Programa de Agentes Comunitários de 

Saúde (Pacs) e do Programa Saúde da Família (PSF). Esses programas são 

resultado do processo de descentralização e consolidação do Sistema Único 

de Saúde (SUS). (BORGES, 2011, p. 44). 
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 Portanto, o SUS brasileiro foi firmado como um ambiente designado às pessoas 

que não têm acesso ao setor privado de saúde. Entretanto, o SUS, apesar de ter 

conquistado consideráveis avanços via projeto constitucional, não apresentou o mesmo 

avanço frente aos problemas reais, tal qual reivindicado pela população brasileira. Desse 

modo, feitas as devidas observações acerca das mudanças ocorridas no setor prestador 

de serviços de saúde a partir da construção, implantação e desempenho do SUS, 

finaliza-se esta discussão com o próximo item, no qual será realizada uma breve análise 

sobre o setor privado enquanto prestador de serviços de saúde no Brasil. 

 

2.3.3 O setor privado enquanto prestador de serviços de saúde no Brasil 

 

 Segundo Bravo (2001, p. 5-6), a “estrutura de atendimento hospitalar de 

natureza privada” já estava construída desde os anos 1950. Porém, é somente a partir da 

ditadura militar que há um claro “privilegiamento do produtor privado”. 

 
A estrutura de atendimento hospitalar de natureza privada, com fins 

lucrativos, já estava montada a partir dos anos 50 e apontava na direção da 

formação das empresas médicas. A corporação médica ligada aos interesses 

capitalistas do setor era, no momento, a mais organizada e pressionava o 

financiamento através do Estado, da produção privada, defendendo 

claramente a privatização. Entretanto, apesar das pressões, a assistência 

médica previdenciária até 1964, era fornecida basicamente pelos serviços 

próprios dos Institutos. As formas de compra dos serviços médicos a terceiros 

aparecem como minoritárias e pouco expressivas no quadro geral da 

prestação da assistência médica pelos institutos. Esta situação vai ser 

completamente diferente no regime que se instalou no país após 1964 [...]. 

(BRAVO, 2001, p. 5-6) 

 

 A inadequação da prestação de serviços de saúde por parte do setor público, nos 

períodos que antecederam a década de 1950, favoreceu o surgimento do setor privado 

de saúde. É nesse contexto que, nos anos 1960, instalaram-se no território brasileiro 

alguns estabelecimentos privados de saúde, financiados pelo setor público. É também 

nesse período que vários trabalhadores das zonas urbanas e rurais passam a contar com 

o acesso aos serviços previdenciário e de saúde expandidos, através do sistema de 

proteção social. 

 De acordo com Bravo (2001), no período da ditadura militar, foi construído um 

modelo que privilegiou o setor privado, de modo que a política de saúde nesse período 

assumiu características capitalistas, com a incorporação das transformações 

tecnológicas ocorridas em âmbito mundial.  
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 Nesse sentido, conforme (TEIXEIRA apud BRAVO, 2001, p.7), o modelo de 

privilégio do produtor privado, que foi implantado no território nacional no período, 

possuiu características como:  

 
 Extensão da cobertura previdenciária de forma a abranger a quase 

totalidade da população urbana, incluindo, após 1973, os 

trabalhadores rurais, empregadas domésticas e trabalhadores 

autônomos; 

 Ênfase na prática médica curativa, individual, assistencialista e 

especializada, e articulação do Estado com os interesses do capital 

internacional, via indústrias farmacêuticas e de equipamentos 

hospitalar; 

 Criação do complexo médico industrial, responsável pelas elevadas 

taxas de acumulação de capital das grandes empresas monopolistas 

internacionais na área de produção de medicamentos e de 

equipamentos médicos; 

 Interferência estatal na previdência, desenvolvendo um padrão de 

organização da prática médica orientada para a lucratividade do 

setor de saúde, propiciando a capitalização da medicina e 

privilegiando o produtor privado desses serviços; 

 Organização da prática médica em moldes compatíveis com a 

expansão do capitalismo no Brasil, com a diferenciação do 

atendimento em relação à clientela e das finalidades que esta prática 

cumpre em cada uma das formas de organização da atenção médica. 

 

 Bravo (2001) afirma que, após estabelecer garantias mínimas de proteção à 

saúde dos trabalhadores, o texto constitucional atendeu às reivindicações do movimento 

sanitário, em detrimento dos interesses empresariais. 

Conforme já mencionado, um dos principais aspectos aprovados na Constituição 

Federal de 1988, no campo da saúde, refere-se ao caráter apenas complementar do setor 

privado no sistema de saúde, tendo por fonte os recursos públicos. 

 

Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 

§ 1º - As instituições privadas poderão participar de forma complementar do 

sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito 

público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem 

fins lucrativos. 

§ 2º - É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções 

às instituições privadas com fins lucrativos. 

§ 3º - É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais 

estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.  

§ 4º - A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção 

de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e 

tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus 

derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. (CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL). 
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Entretanto, a despeito da previsão constitucional de participação apenas 

complementar das instituições privadas no SUS, assiste-se à crescente presença do setor 

privado neste:  

 
Grande parte do sistema de atenção à saúde do Brasil é particular, devido ao 

fato dos serviços, na década de 1960, terem sido atendidos principalmente, 

pela construção de hospitais privados, que se beneficiaram de empréstimos 

subsidiados pelo Estado. Portanto, o setor privado passou a atender a um 

crescente número de pacientes internados via Sistema Único de Saúde (SUS), 

enquanto que o setor público criou a infraestrutura hospitalar e serviços 

ambulatoriais. (BAER, 2009 apud BORGES, 2011, p. 42) 

 

 A participação dos serviços de saúde privados foi resultado, principalmente, do 

processo de descentralização dos serviços e da reduzida regulação desse setor por parte 

do governo vigente na década de 1990. Tal regulação começou a ser implantada com 

mais vigor, somente após a implementação das Normas Operacionais Básicas (NOBs). 

 Segundo Tavares (2010), a expansão dos serviços de saúde prestados por 

agentes privados foi resultado da precarização dos serviços de saúde pública, da pouca 

oferta dos serviços pelo setor público, da contratação dos serviços privados de saúde 

pelo setor público, bem como da opção de alguns segmentos da sociedade por 

atendimento particular e individual. 

 Baer (2009) afirma que o setor privado ofereceu serviços primários e de 

internação. O autor estima que na década de 1990, cerca de 37 milhões de pessoas 

usaram o sistema privado. Entretanto, para os serviços que requeriam alta tecnologia, 

usavam-se os serviços públicos de saúde, devido à indisponibilidade de tais serviços no 

setor privado. 

 Para Campos et al (2007), a inadequada prestação de serviços de saúde estava 

relacionada à focalização nos grupos populacionais caracterizados pela indigência ou 

pobreza, enquanto os demais grupos passaram a acessar cada vez mais bens e serviços 

privados em busca de parâmetros minimamente adequados de qualidade. 

 Percebe-se, assim, que o sistema de saúde brasileiro passou por intensas 

transformações que, até os dias atuais, repercutem na prestação dos serviços de saúde 

em todo o território nacional. 
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2.4 Conclusão Parcial 

 

 Do exposto, avalia-se que a observação do sistema de saúde através da noção de 

Complexo Econômico-Industrial, a despeito do desafio de correlações que suscita, 

reforça a importância de reconhecer as complexas relações que ocorrem dentro do 

campo da saúde, pois considera não apenas a prestação de serviços (hospitais, 

ambulatórios, laboratórios), mas também a indústria de máquinas, equipamentos e 

medicamentos. Logo, o sistema de saúde apresenta um caráter naturalmente 

intersetorial. 

 O aprofundamento da análise do complexo revela que, quanto aos investimentos, 

o elevado déficit na balança nesse campo tão estratégico impõe ao país inúmeros 

entraves, dentre os quais se destacam a geração de conhecimentos capazes de reverter 

essa dependência e a vulnerabilidade. Tais aspectos são desafios a serem vencidos, sob 

pena do preceito constitucional quanto à saúde se mostrar impraticável.  

 Outro destaque advindo da análise refere-se ao papel estruturante do Estado de 

bem-estar social e do Sistema Único de Saúde (SUS) no arranjo público e privado da 

oferta de serviços em saúde no Brasil. Dentre os desafios deste modelo no país, 

encontram-se: a regulação, o financiamento, a qualidade e a abrangência do serviço 

prestado.  

 Foi possível perceber ainda que, desde o início da prestação de serviços de 

saúde, a população brasileira enfrentou várias adversidades para ter acesso a tais 

serviços, pois as políticas implementadas pelo poder público, durante diversos 

momentos, voltaram-se para solucionar problemas particulares, com interesse direto na 

consolidação de mudanças emergenciais, esquecendo-se do cumprimento de direitos 

constitucionais, já que a promoção à saúde é direito da sociedade e dever do Estado. 

Desse modo, o sistema de serviços de saúde brasileiro não experimentou apenas 

problemas de caráter financeiro, mas também na descentralização dos serviços, bem 

como recuo da prestação direta de tais serviços pelo setor público, que não se mostrou 

capaz de atender às necessidades básicas da população, induzindo-a a demandar 

serviços de saúde junto ao setor privado, com o apoio e subsídio do poder público. 

Todos esses fatores findaram por favorecer a ampliação dos serviços de saúde privados 

no país.  
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Logo, a caracterização e a importância do CEIS, bem como as correlações 

estabelecidas entre esse complexo e os temas que marcam o mundo e o Brasil nas 

últimas décadas (Capítulos 1 e 2), revelam um mosaico de desafios do CEIS no Brasil. 

A este, certamente, se somam os resultados alcançados na pesquisa a partir dos 

Registros Administrativos da RAIS/MTE, objeto dos capítulos que seguem. 
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3 METODOLOGIA 

  

Este capítulo tem por finalidade aclarar os objetivos estabelecidos e a hipótese 

central, bem como detalhar os aspectos metodológicos visando à realização do presente 

estudo. 

3.1. Objetivos e hipótese 

 

O objetivo geral deste estudo é caracterizar o Complexo Econômico-Industrial 

Saúde no Brasil (CEIS) e, neste particular, enfatizar a distribuição territorial dos 

estabelecimentos e profissionais ocupados de 1994-2012. 

Precisamente, busca-se responder às seguintes questões: 

 Quais as principais características do Complexo Econômico-Industrial 

Saúde (CEIS) no Brasil? 

 Considerando este ambiente, qual o padrão de distribuição territorial dos 

estabelecimentos e profissionais ocupados do CEIS no Brasil, Nordeste e 

Rio Grande do Norte? 

 Quais as principais características sócio-profissionais dos trabalhadores 

do CEIS no Brasil, Nordeste e Rio Grande do Norte? 

 

Com base nos questionamentos levantados têm-se os seguintes objetivos 

específicos: 

 

 Situar o Complexo Econômico-Industrial da Saúde (CEIS) nas 

transformações que caracterizam o capitalismo e, particularmente, o 

Brasil, no limiar do século XXI; 

 Destacar a importância do Complexo Econômico-Industrial da Saúde 

(CEIS) em alguns países e no Brasil 

 Refletir sobre a construção do arranjo público e privado da oferta de 

serviços em saúde no Brasil;  

 Analisar o padrão de distribuição territorial dos estabelecimentos e 

características sócio-profissionais do CEIS no Brasil, Nordeste e Rio 

Grande do Norte. 
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A hipótese de pesquisa é que, independentemente do Subsistema analisado (I – 

Indústria química e biotecnologia; II – Indústria mecânica, eletrônica e de materiais; e, 

III – Serviços de saúde), a distribuição territorial do CEIS no Brasil mostra-se 

concentrada tanto inter-regionalmente (ênfase sobre o Sudeste), quanto 

intrarregionalmente (na Bahia, em Pernambuco e no Ceará). Quanto às características 

sócio-profissionais comparadas, a hipótese é que estas se mostram em desfavor para o 

Nordeste e Rio Grande do Norte, particularmente quanto à remuneração média.   

3.2. A pesquisa 

 

A presente pesquisa é de natureza exploratória, com abordagem quanti-

qualitativa.  

“Este tipo de pesquisa tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com 

o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses”. (GIL, 2007 

apud GERHARDT E SILVEIRA, 2009, p. 35). 

Na expectativa de atingir o objetivo proposto e verificar a hipótese enunciada, 

este estudo contempla duas etapas. 

A primeira contém uma revisão de literatura sobre a temática apoiada em 

diversos autores, fontes e estudos. Neste trabalho, inicialmente situa-se o Complexo 

Econômico-Industrial da Saúde (CEIS) e precisamente o processo de produção e 

trabalho na saúde num ambiente de reestruturação global do capital. Na sequência 

caracteriza-se o CEIS no Brasil ressaltando, dentre outros aspectos, a importância da 

compreensão da intersetorialidade que marca o campo da saúde, uma vez que é este 

ambiente em que o padrão territorial e sócio-profissional se desenha. Tal esforço foi 

realizado nos capítulos 1 e 2.  

A segunda etapa, precedida deste capítulo metodológico, apresenta e analisa os 

resultados quanto à distribuição territorial dos estabelecimentos e profissionais 

ocupados, bem como aclara o perfil sócio-econômico destes profissionais.  

3.3 Tratamento de dados e amostra 

Quanto ao tratamento dos dados, a distribuição territorial dos estabelecimentos 

e profissionais ocupados no período 1994-2012 contém informações selecionadas e 

devidamente tratadas a partir dos dados constantes da Relação Anual de Informações 

Sociais (RAIS), publicada pelo Ministério do Trabalho e do Emprego (MTE). Tal base 
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foi escolhida por ser oficial e também pelo fato de ser uma importante fonte para 

estudos e políticas. 

A escolha do período que cobre a década de 1990 até 2012 se justifica porque 

neste ínterim ocorreram importantes transformações no mercado de trabalho brasileiro, 

em função da abertura comercial, financeira e da reestruturação produtiva e 

organizacional. Outro motivo é que a base de dados tem neste período, variando 

conforme os anos, seu maior conjunto de informações disponíveis. Além disso, a 

escolha do período justifica-se também por englobar uma temporalidade distinta no que 

concerne aos três governos, do Ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso, do Ex-

Presidente Luís Inácio Lula da Silva e da Presidenta Dilma Rousseff. 

A formalidade preponderante nos estabelecimentos e empregos no sistema de 

saúde reforça e permite a utilização da fonte de dados supracitada.  

A RAIS apresenta dados sobre estabelecimentos e os profissionais numa série 

que se inicia em 1985 e vai até a década atual, cobrindo quase a totalidade dos 

municípios brasileiros. A partir desta base é possível observar a localização dos 

estabelecimentos, por tipo e porte e, ainda, definir o perfil sócio-econômico dos 

profissionais, segundo a escolaridade, faixa etária, sexo e remuneração.  

A análise do perfil sócio-econômico está apresentada da seguinte forma: 1) 

Pessoas empregadas com escolaridade (fundamental incompleto, fundamenta-

completo/médio incompleto, médio completo-superior incompleto e superior completo); 

2) pessoas empregadas com idade nas faixas etárias de 10 a 24, 25 a 49. Destaca-se que 

as séries de valores sobre os salários do CEIS foram devidamente organizados e 

deflacionados com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), 

divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), foi extraída a massa 

de rendimento e colocada em valores constantes de dezembro do último ano para serem 

apresentados em número de salários mínimos.  

Quanto à amostra, visando aprofundar a análise, é realizado um esforço de 

comparabilidade dos dados quanto à distribuição territorial e ocupacional, assim como 

das características sócio-profissionais, segundo as grandes regiões, com desagregações 

que destaquem o Brasil, Nordeste e o Rio Grande do Norte, por Subsistema ligado à 

saúde. 

Adverte-se que com base na RAIS, através da última versão da Classificação 

Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0), foram capturadas as informações 
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acerca da distribuição territorial dos estabelecimentos totais e por tamanho, a dinâmica 

do emprego segundo seu perfil, dos empregos segundo atributos (grau de escolaridade, 

sexo e faixas etárias) e dos salários nos três subsistemas que compõem o Complexo 

Econômico-Industrial da Saúde (CEIS), em âmbito nacional, regional e estadual no 

período 1994-2012.  

É importante frisar que o entendimento quanto ao uso da classificação, bem 

como seus limites, torna-se condição sine qua non para a compreensão das descrições e 

análises dos dados capturados na CNAE/RAIS. 

 

A estrutura da CNAE 2.0 é composta por 21 seções, 87 divisões, 285 grupos, 

673 classes e 1.301 subclasses que estabelecem uma base padronizada para a 

coleta e análise das estatísticas relativas aos segmentos e setores produtivos 

da economia brasileira. Ressalta-se que mesmo utilizando a última versão 

desta codificação, as atividades referentes ao CEIS e, principalmente, aquelas 

mais específicas ainda, encontram-se bastantes agregadas mesmo quando 

trabalhadas no último nível de desagregação (AMARAL FILHO et al, 2010, 

p.193). 

 

 

Assim, através da CNAE 2.0 foram encontradas 5 classes de atividades para o 

subsistema I no período em estudo (Ver Quadro 2). 

 

Quadro 02: Subsistema I: Segmentos de atividades do subsistema de base química e 

biotecnológica: Indústria e Comércio de saúde. 

QUANT SEGMENTOS DE ATIVIDADES: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SAÚDE  

1 Fabricação de produtos farmoquímicos 

2 Fabricação de medicamentos para uso humano 

3 Fabricação de preparações farmacêuticas  

4 Comércio atacadista de produtos farmacêuticos, médico e ortopédico  

5 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, artigos médico e ortopédico  
Fonte: Elaboração com base nos dados da RAIS/MTE 1994/2012 

No subsistema II formado por atividades industriais produtoras de equipamentos 

mecânicos e eletrônicos, órteses e próteses e materiais de consumo em geral, os 

segmentos de atividades capturados através da CNAE/RAIS podem ser identificados por 

meio das 3 classes de atividades (Ver Quadro 3). 

 

 

Quadro 03: Subsistema II: Segmentos de atividades do subsistema de base mecânica, 

eletrônica e de materiais: Indústria e Comércio de saúde. 
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QUANT SEGMENTOS DE ATIVIDADES: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SAÚDE  

1 

Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico, odontológico e  

de artigos ortopédicos  

2 

Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, 

ortopédico e odontológico. 

3 

Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso 

odontológico, médicos e hospitalar: partes e peças 
Fonte: Elaboração com base nos dados da RAIS/MTE 1994/2012. 

 

Para o subsistema III foram obtidas 9 classes de atividades referentes ao período 

de 1994-2012 (Ver Quadro 4). 

Quadro 04: Subsistema III: Segmentos de atividades do subsistema de prestação de 

serviços de saúde 

QUANT SEGMENTOS DE ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

1 Plano de saúde 

2 Atividades de atendimento hospitalar 

3 Atividades de atendimento a urgências e emergências 

4 Atividades de atenção ambulatorial executadas por  médicos e odontológicos  

5 Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica  

6 Atividades de profissionais da área de saúde, exceto médicos e odontológicos 

7 Outras atividades relacionadas com atenção à saúde 

8 

Atividades de assistência social prestadas em residências  coletivas e 

particulares  

9 Serviços sociais sem alojamento  
Fonte: Elaboração com base nos dados da RAIS/MTE 1994/2012. 

 

Outros sim, também no Capítulo 4 é realizado um esforço de análise da 

configuração espacial dos estabelecimentos e empregos por regiões e estados, segundo 

os grandes setores econômicos do CEIS: indústria, comércio e serviços. Tal análise 

aprofunda a intersetorialidade presente no Complexo, ao tempo em que realça variáveis 

como grau de escolarida, faixa etária, sexo e faixa etária nestes setores econômicos.   
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4 PADRÃO DE DISTRIBUIÇÃO TERRITORIAL E CARACTERISTICAS 

SÓCIO-PROFISSIONAIS DO CEIS NO BRASIL, NORDESTE E RIO GRANDE 

DO NORTE (1994-2012) 

 

Nos capítulos anteriores foram destacadas noções do Complexo Econômico-

Industrial da Saúde, a sua importância para o Brasil, bem como as transformações 

econômicas e sociais que este experimentou no limiar do século XXI. Nesse capítulo, 

realiza-se um estudo sobre a distribuição territorial e ocupacional do complexo da saúde 

(CEIS) no Brasil, na Região Nordeste e, por fim, no Rio Grande do Norte, com vistas a 

observar se há concentração territorial dos estabelecimentos e dos profissionais do 

CEIS, intra e interregionalmente. 

 

4.1 Distribuição territorial e ocupacional do Complexo Econômico-Industrial da 

Saúde (CEIS) no Brasil 1994-2012 

 

O Complexo Econômico-Industrial da Saúde no Brasil experimentou 

importantes transformações ao longo do período em estudo, o que foi aprofundado pelo 

processo de abertura econômica ocorrido durante a década de noventa. Dentre as 

mudanças destacam-se a desregulamentação do setor de saúde, a expansão do setor 

privado de saúde e a introdução de novas tecnologias. 

Como exposto em capítulos anteriores, a economia brasileira, a partir do 

processo de abertura, experimentou um período de mudanças, sobretudo, no que 

concerne às políticas econômicas e suas repercussões para os distintos setores 

produtivos e de prestadores de serviços do Brasil. A abertura econômica, a redução da 

intervenção do Estado na economia, as privatizações e a crise fiscal induziu à 

diminuição dos gastos públicos, com fortes repercussões na maior parcela dos setores da 

economia brasileira. Em função da articulação de interesses ocorrida desde a década de 

1980, o Complexo da Saúde passou a dispor de uma nova forma de estruturação e de 

financiamento através da crescente participação do setor privado no setor de serviços de 

saúde. 

Lima (sd) afirma que: 
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Um movimento que se observa no período é a (re)organização política dos 

prestadores privados de saúde no país. Em 1994, foi criada a Confederação 

Nacional de Saúde, uma entidade sindical de terceiro grau que reúne todos os 

hospitais, clínicas e serviços de diagnóstico, imagem e fisioterapia (lucrativos 

e filantrópicos), e operadoras de planos de saúde. Embora tardia, se 

comparada as suas congêneres, sua criação representa a convergência de 

interesses tecida nesse período entre prestadores privados, empresas médicas 

e seguradoras contra uma possível “estatização progressiva” da área de saúde 

e em prol da manutenção da “saúde financeira” das empresas (LIMA, sd, p. 

285). 

 

Houve expansão da atuação do setor privado no setor de serviços de saúde 

(subsistema III). Esses acontecimentos foram decorrentes da trajetória da economia 

brasileira e da crise econômica na década de 1990. Enquanto a conjuntura em geral 

apresentou-se declinante, induzindo uma trajetória desfavorável para muitos setores da 

economia, o CEIS, na contramão do movimento mais geral, revelou uma trajetória 

ascendente do número de estabelecimentos. 

A Tabela 01 demonstra a distribuição espacial dos estabelecimentos do CEIS no 

Brasil no período 1994-2012, segundo as Grandes Regiões. Com base nesta tabela é 

possível identificar que não houve inflexões significativas no número dos 

estabelecimentos formais do complexo da saúde brasileiro, pois ocorreu expansão 

absoluta do número de estabelecimentos em todo território nacional. Verifica-se que as 

unidades produtivas do complexo passaram de 107.554 para 287.251, isto é, 

apresentaram um incremento de 167,08% do número de estabelecimentos formais do 

CEIS. 

Tabela 01: Estabelecimentos do CEIS segundo as Grandes Regiões (1994-2012) 

ESTABELECIMENTOS DO CEIS  

GRANDES 1994 2002 2012 Tx de cresc 

REGIÕES Absoluto Relativo  Absoluto Relativo  Absoluto Relativo  

1994/2012 

(%) 

NORTE 2.388 2,22 6.167 3,02 12.306 4,28 415,33 

NORDESTE 14.749 13,71 31.328 15,33 48.460 16,87 228,56 

SUDESTE 61.721 57,39 111.373 54,48 145.313 50,59 135,44 

SUL 21.422 19,92 39.369 19,26 55.009 19,15 156,79 

C-OESTE 7.274 6,76 16.184 7,92 26.163 9,11 259,68 

BRASIL 107.554 100,00 204.421 100,00 287.251 100,00 167,08 

FONTE: RAIS/Elaboração Própria. 

 

A expansão do número de estabelecimentos do CEIS ocorreu em todas as 

grandes regiões do país. Aqui merecem destaque as regiões Norte e Centro-Oeste por 

haverem ostentado as mais elevadas taxas de crescimento do número de 
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estabelecimentos no período, sendo as citadas taxas de 415,33% e 259,68%, 

respectivamente, bem como a região Sudeste que apresentou incremento inferior à 

média nacional: 135,44% contra os 167,08% do conjunto do país. (Tabela 01). 

Essa dinâmica de crescimento propiciou mudanças na participação relativa das 

distintas regiões do Brasil na composição do número de estabelecimentos ao final do 

período em estudo. As informações da tabela 01 permitem verificar que as grandes 

regiões apresentaram as seguintes mudanças de participação: a região Norte, de 2,22 

para 4,28%; a região Centro-Oeste de 6,76 para 9,11% e a região Nordeste de 13,71 

para 16,87%. Já a região Sul apresentou estabilidade e manteve sua posição com 

19,15% ao final do período, enquanto que o Sudeste reduziu sua participação relativa, 

embora tenha sido a única região a apresentar incremento inferior à média nacional, ao 

final do período, manteve o seu papel de aglutinadora de ampla maioria dos 

estabelecimentos do CEIS do país: aproximadamente 51%. 

Ainda com base nos dados da Tabela 01 destaca-se o fato das regiões Norte e 

Centro-Oeste exibiram as maiores taxas de crescimento no número de estabelecimentos 

do CEIS no período, o que sugere uma distribuição espacial dos estabelecimentos mais 

equilibrada no território nacional ao longo do período, indicando uma desconcentração 

relativa para além das regiões mais dinâmicas economicamente.  

Esta desconcentração encontrou-se relacionada ao crescimento das indústrias 

dos subsistemas I e II, que nos últimos anos apresentaram uma expansão importante e se 

espalharam pelo território nacional em busca de novos espaços, como pode ser 

observado na Tabela 01.  É importante salientar também que a redistribuição de renda 

que ocorreu na administração do governo do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva e 

da Presidenta Dilma Rousseff favoreceu maior acesso da chamada classe C a saúde, 

especialmente, aos planos de saúde, criando assim um novo mercado em todo o Brasil.  

Nesse sentido, a ampliação do acesso aos cuidados de saúde à sociedade, 

observada nos últimos anos, resultou em um crescimento substancial tanto da demanda 

por profissionais da área, quanto por estabelecimentos para a produção e prestação dos 

serviços de saúde. 

O crescimento do número de estabelecimentos do CEIS ao longo do período em 

estudo pode ser melhor observado quando expõe-se a distribuição dos estabelecimentos 

segundo os subsistemas I, II e III nas grandes regiões do país, o que pode ser visto a 

partir do Gráfico 02. 
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Os subsistemas I e III apresentam as mais elevadas proporções dos 

estabelecimentos do CEIS brasileiro, com destaque para os Serviços de Saúde 

(Subsistema III). Em 2012, 38,07% dos estabelecimentos formais do CEIS 

encontraram-se concentrados no subsistem I (Indústria Química, biotecnológica; 

fabricação de medicamentos, fármacos, vacinas e reagentes) e 60,74% no subsistema III 

(Serviços de saúde), enquanto que o subsistema II (Indústria de base mecânica e de 

materiais, equipamentos, instrumentos, órteses, próteses) detinha apenas 1,20% do total 

existente. Estes dados reforçam o que foi demonstrado nos capítulos de anteriores 

quanto ao poder e papel dos serviços de saúde na dinâmica do CEIS. 

 As expansões das empresas produtoras de medicamentos genéricos nos últimos 

anos aglutinaram partes importantes do mercado farmacêutico. Segundo Gomes et. al. 

(2014), a trajetória do subsistema I foi influenciada por dois fatores importantes: a 

construção de uma nova estrutura regulatória, a partir de metade da década de 1990 e o 

elevado crescimento da demanda doméstica a partir de 2004. 

 No âmbito regional é possível observar que a Região Sudeste, apesar dos três 

subsistemas apresentarem importantes participações relativas, o subsistema que mais 

concentrou estabelecimentos nessa região ao final do período foi o subsistema II com 

59,95% das unidades industriais de equipamentos médico-hospitalares, seguido pelo 

subsistema III, com 53,92% das unidades de serviços de saúde. 

 Destaca-se que na região sudeste, segundo o Centro das Indústrias do Estado de 

São Paulo, CIESP ( 2016), a indústria de base mecânica e de materiais, equipamentos, 

instrumentos, órteses, próteses é pioneira em pesquisas clínicas e a biomecânica inova 

em tecnologia ortopédica. Essa indústria produz mais de 2 mil aparelhos por mês e 

exporta para mais de 30 países, o que de alguma forma favoreceu a geração de emprego 

e renda no CEIS. 

 As regiões Sudeste e Sul apresentaram uma concentração importante do número 

de estabelecimentos do subsistema II ao final do período. Tal afirmativa está 

relacionada à participação relativa dessa região que foi de 20,46%, enquanto que os 

subsistemas I e III exibiram participações de 18,58% e 19,48%. (Gráfico 02). 
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Gráfico 02: Configuração espacial dos estabelecimentos dos subsistemas I, II e III do 

CEIS segundo as Grandes Regiões (1994 a 2012) (%) 

. 

 

FONTE: RAIS/Elaboração Própria 
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 Ressalta-se que essa concentração do subsistema II nas regiões Sudeste e Sul é 

reflexo da atuação das indústrias de produtos ortopédicos, localizadas no Estado de São 

Paulo, que é pioneira em tecnologia ortopédica e detém considerável fatia desse 

mercado nessas regiões.  

 Na região Nordeste todos os subsistemas apresentaram importantes proporções 

do número de estabelecimentos no período em foco. Entretanto, as participações 

relativas ocorreram de forma diferenciada, por isso nessa região o subsistema I 

concentrou 21,49% dos estabelecimentos, enquanto os subsistemas II e III concentraram 

apenas 10,45% e 14,10% ao final do período. Observa-se ainda que o Subsistema I, de 

maior expressividade em termos relativos, exibe taxas da região Nordeste no total de 

estabelecimentos bem acima da participação desta no PIB (entre 12% e 13% em média 

no período). (Gráfico 02). 

 Parece plausível afirmar que a distribuição territorial dos estabelecimentos 

formais do CEIS pode manter relação com a expansão do setor privado e/ou das 

políticas industriais pós 2003, criadas pelo governo federal com o objetivo de estimular 

o desenvolvimento nacional/regional, via setor industrial. Essas políticas podem ter 

contribuído para o crescimento do número de estabelecimentos, principalmente do 

subsistema I, nas regiões menos desenvolvidas do país. A afirmação de Silva (2014) 

reforça esta hipótese: 

[...] o início dos anos 2000 apresentava a necessidade de resgate de políticas 

industriais concretas que se conformassem com uma política de 

desenvolvimento nacional, de forma a considerar as particularidades do 

Brasil. E, assim, a década passada compreendeu um conjunto de políticas do 

Governo Federal indicando a importância do setor de saúde no contexto do 

desenvolvimento industrial do país. Foram lançadas as seguintes políticas 

industriais: Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE); 

Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP) e o Plano Brasil Maior (PBM). 

Além de outros setores, tais políticas serviram de incentivo, especialmente, à 

Indústria Farmacêutica (SILVA, 2014, p.38). 

 

 Essas políticas industriais pós 2003 provavelmente influenciaram na leve 

desconcentração dos estabelecimentos dos subsistemas I e II nas grandes regiões do 

país.  

Nos anos 2000 o Complexo Economico-Industrial da Saúde foi incorporado nas 

prioridades do governo no intuito de estimular a indústria do CEIS para o 

desenvolvimento do país. Nesse sentido, o CEIS foi incorporado ao Plano Brasil Maior 

em 2011 com o slogan inovar para competir. Segundo Gadelha et. al. (2015, p. 3), ao se 

inserir no Plano Brasil Maior o CEIS visava alguns objetivos: 1) Fortalecimento do 
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parque industrial produtivo de fármacos, medicamentos, equipamentos e de materiais de 

uso em saúde; 2) Utilização do poder de compra do governo para aquisição de produtos 

e serviços estratégicos para o SUS; 3) Fortalecimento da produção pública mediante a 

qualificação da gestão e ampliação do investimento; e, 4) à prospecção e monitoramento 

tecnológico para orientar a política de inovação visando o acesso universal aos produtos 

para a saúde. 

De acordo com Gomes et. al. (2014), o estímulo decisivo para o crescimento da 

indústria farmacêutica surgiu pelo lado da demanda, pois os anos 2000 foi marcado pela 

a ascensão de milhares de brasileiros as faixas intermediárias de renda. Dito isso, 

verifica-se que as regiões apresentaram participações relativas crescentes nos citados 

subsistemas. (Gráfico 02). 

Os subsistemas que caracterizam o CEIS brasileiro experimentaram uma 

trajetória ascendente e distinta da exposta na década de 1990 por importantes setores da 

economia brasileira. É possível verificar que o número de estabelecimentos do 

complexo, do ponto de vista quantitativo, inicialmente foi composto 

predominantemente por estabelecimentos de porte micro em todos os subsistemas. 

Destaca-se que houve aumento das participações relativas dos estabelecimentos de porte 

micro e reduções dos estabelecimentos dos demais portes. Nesse sentido, com vistas à 

exposição das informações no âmbito dos subsistemas, destacam-se alguns casos mais 

relevantes. 

No subsistema I, as unidades de porte micro apresentaram uma trajetória 

ascendente ao longo do período em foco. Em 1994 esse porte exibiu uma participação 

de 91,89% no subsistema I passando a representar em 2012, 95,21% dos 

estabelecimentos. (Gráfico 03). 
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Gráfico 03: Estrutura dos subsistemas I, II e III por tamanho dos estabelecimentos no 

Brasil de (1994 a 2012) (%). 

 

 
 FONTE: RAIS/Elaboração Própria. 
NOTA: Indústria: Microempresa (0-19); Pequena empresa (20-99); Média empresa        

(100-499) e Grande empresa (500 ou mais pessoas empregadas). Serviços: Microempresa 

(0-9); Pequena empresa (10-49); Média empresa (50-99) e Grande empresa (100 ou mais 

pessoas empregadas). 
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Segundo Gadelha et al, (2009) a consolidação do segmento de produção de 

medicamentos genéricos no Brasil favoreceu a expansão das empresas nacionais no 

mercado farmacêutico. Os autores também afirmam que no Brasil a indústria 

farmacêutica conta atualmente com cerca de 600 empresas, entre laboratórios, 

importadores e distribuidoras. Observa-se que entre as 10 maiores empresas do setor, 

quatro são de capital nacional – Hypermarcas, Grupo EMS Sigma Pharma, Medley-

Sanofi e Eurofarma que detêm juntas mais de 75% do mercado nacional- enquanto no 

passado esta presença se limitava a uma ou duas empresas. 

No que concerne ao subsistema II, o cenário foi o mesmo apresentado pelo 

subsistema I, pois houve uma expansão de 6,36% da participação relativa dos 

estabelecimentos de porte micro pari passu com a redução das participações dos demais 

portes no período de 1994 a 2012. (Gráfico 03). 

Ressalta-se que o crescimento do subsistema II tem relação direta com o 

crescimento da demanda do subsistema III. Assim, conforme já assinalado em capítulos 

anteriores, o crescimento da demanda interna por serviços de saúde impulsiona o 

crescimento da indústria de equipamentos e de medicamentos. O dinamismo desse 

subsistema pode ser constatado pelo crescimento de 255,33% dos estabelecimentos no 

período de 1994 a 2012. 

O subsistema III também apresentou aumentos importantes das unidades de 

porte micro no período, acompanhado da redução das unidades de pequeno, médio e 

grande porte. Provavelmente a abertura consultórios isolados, de clínicas especializadas, 

hospitais de menor porte e laboratórios foram responsáveis pela trajetória ascendente 

desse subsistema. (Gráfico 03). 

 Nota-se que a partir de 1994 o setor prestador de serviços de saúde (subsistema 

III) exibiu uma redução considerável, principalmente dos estabelecimentos de grande 

porte, ao passo em que ocorreu um importante crescimento das unidades de porte micro. 

Esse processo pode manter relação com as políticas públicas de prevenção realizadas 

nos estabelecimentos de porte menor ou em residências através do Programa de 

Acompanhamento da Saúde (Pacs) e do Programa Saúde da Família (PSF), ambos 

criados em meados da década de noventa. 

Assim, especificamente, constata-se que: 

Quando observado em separado, o número de hospitais do país, no mesmo 

período, registra um crescimento expressivo, elevando-se no período de 1976 

a 2005 em 35%, saltando de 5.311 para 7.155 estabelecimentos. Natural que 
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esse processo – diminuição do número de leitos com crescimento do número 

de hospitais – tenha sido decorrência da abertura de hospitais com menor 

número de leitos, muito certamente associado ao fechamento de hospitais 

com números superiores de leitos (GADELHA et al, 2009, p.152). 

 

 Em âmbito nacional, observa-se que ocorreu expansão da participação relativa 

das unidades de porte micro pari passu à redução das demais unidades em relação ao 

total dos estabelecimentos do CEIS. Desse modo, nota-se que ocorreu uma intensa 

propagação de unidades micro que, por conseguinte, utilizaram reduzido número de 

leitos e profissionais. Este enxugamento do tamanho dos estabelecimentos do CEIS é 

condizente com a reestruturação produtiva que caracteriza o período e pode ser visto em 

inúmeras outras atividades. 

 No que concerne à distribuição ocupacional do CEIS, inicialmente destaca-se 

que enquanto o número absoluto de estabelecimentos do CEIS cresceu 167,08% (Tabela 

01), no que concerne aos empregos formais, o incremento foi de 141,96% no citado 

período. Nota-se ainda que ocorreu uma leve desconcentração dos empregos formais do 

CEIS no Brasil, com redução de participação da Região Sudeste e aumento de 

participação das Regiões Sul e Nordeste do país. (Tabela 02). 

 

Tabela 02:Pessoal empregado no CEIS segundo as Grandes Regiões (1994-2012) 

EMPREGOS DO CEIS 

GRANDES 1994 2002 2012 Tx de cresc 

REGIÕES  Absoluto Relativo  Absoluto Relativo  Absoluto Relativo  1994/2012 (%) 

NORTE 44.468 3,94 50.614 3,25 107.102 3,92 140,85 

NORDESTE 171.537 15,19 233.665 14,99 432.651 15,83 152,22 

SUDESTE 656.993 58,17 897.438 57,56 1.557.970 57,02 137,14 

SUL 162.323 14,37 256.119 16,43 439.812 16,10 170,95 

C-OESTE 94.039 8,33 121.226 7,78 195.016 7,14 107,38 

BRASIL 1.129.360 100,00 1.559.062 100,00 2.732.551 100,00 141,96 

FONTE: RAIS/Elaboração Própria. 

 Na tabela 02 são retratadas as dinâmicas dos empregos formais nas grandes 

regiões. Apesar de concentrar parte importante dos estabelecimentos e dos empregos 

formais do complexo, a Região Sudeste exibiu um decréscimo na sua participação 

relativa, mas concentrou, ao final do período, 57,02% dos empregos formalizados. 

Seguindo a trajetória do Sudeste, as regiões Norte e Centro-Oeste também apresentaram 

leves reduções, enquanto que as regiões Sul e Nordeste apresentaram acréscimos. 

(Tabela 02). 
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 O Complexo Econômico-Industrial da Saúde apresentou uma dinâmica 

importante em termos absolutos no que se refere ao emprego formal em todas as regiões 

do país. Igualmente ao ocorrido com os estabelecimentos, especialmente no caso dos 

empregos, as regiões Sul, Nordeste e Norte apresentam variações absolutas e acima da 

média Nacional. Os incrementos dos empregos dessas regiões no período de 1994 a 

2012 foram os seguintes Sul, 170,95%, Nordeste, 152,22% e Norte, 140,85%. Houve 

também crescimento do emprego no Sudeste. Todavia, ocorre abaixo da média nacional, 

sendo de 137,14%. 

 Assim, percebe-se que, de modo geral, os resultados referentes ao emprego 

revelaram que a dinâmica desse indicador, em âmbito regional, foi semelhante à 

observada para o caso dos estabelecimentos. Os resultados demostram que as regiões 

Sudeste e Sul detiveram posições centrais e concentraram parcelas substanciais tanto 

dos estabelecimentos quanto dos empregos do CEIS. Também revelam que produziu-se 

uma relativa desconcentração do CEIS da região Sudeste, com ganhos para o Sul e 

Nordeste, embora mantendo a concentração dos estabelecimentos e empregos na região 

Sudeste, do início ao final do período. 

 No âmbito dos subsistemas, os resultados observados dos empregos formais 

revelam, em geral, uma distribuição territorial semelhante a dos estabelecimentos. 

Todavia, essa ‘convergência’ quanto à configuração espacial do CEIS reforça as 

diferenças regionais, pois mantém a concentração dos estabelecimentos e empregos nas 

regiões consideradas mais desenvolvidas, ainda que com as ressalvas a seguir. 

 Inicialmente os empregos entre os Subsistemas encontram-se assim distribuídos 

em 2012: 25,68% no Subsistema I, 1,89% no Subsistema II e 72,43% no Subsistema III. 

 No que concerne ao crescimento do subsistema I, Gomes et. al. (2014), salienta 

que esse mercado apresenta desde 2004 um ritmo acelerado tanto na quantidade 

produzida (9% a.a) quanto no valor real (10% a.a), atingindo R$ 45 bilhões em 2012. 

Esse crescimento encontrou-se vinculado a elevação da demanda por medicamentos, 

especialmente os genéricos que ganharam força no mercado nacional a partir de 2004. 

 No que concerne à distribuição do pessoal ocupado no subsistema I percebe-se 

certa desconcentração do emprego formal no subsistema I da Região Sudeste, com 

ganhos para as demais regiões. Apesar do Sudeste concentrar a maior parte dos 

empregos do citado subsistema, houve um decréscimo na sua participação relativa que 

passou de 65,56% para 53,57% do total dos empregos. De outra parte, as demais regiões 
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apresentaram acréscimos de participações. Destacam-se as regiões Sul e Nordeste, que 

ao final exibiram 15,50% e 16,77% do total dos empregos da indústria química, 

biotecnológica e de fabricação de medicamentos. (Gráfico 04). 
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Gráfico 04: Pessoal ocupado no CEIS segundo os subsistemas nas Grandes Regiões 

(1994-2012) (%) 
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FONTE: RAIS/Elaboração Própria. 
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 No caso do subsistema II, com exceção das Regiões Sul e Centro-Oeste, as 

demais regiões experimentaram redução relativa dos empregos na indústria de base 

mecânica e de materiais médicos. Ademais, as informações do Gráfico 04 demonstram 

ser este o mais concentrado dos subsistemas na região Sudeste, principalmente nos 

Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, ambos concentram grandes indústrias de 

materiais ortopédicos que normalmente estão integradas a centros de reabilitações.  O 

cenário de distribuição nesse subsistema em 2012 se concentrou na região Sudeste com 

72,23% e no Sul com 19,40%. As demais regiões registraram pequenas participações 

que variaram de 2 a pouco mais de 3%. 

Em que pese a leve desconcentração dos indicadores do mercado de trabalho do 

complexo, com ganhos para regiões tidas como menos desenvolvidas, as informações 

expostas nesse estudo comprovam que a região Sudeste continua sendo a principal 

detentora dos empregos formais nos três subsistemas do CEIS brasileiro. (Gráfico 04). 

Com relação às características sócio-ocupacionais dos empregos, destaca-se que 

o indicador de escolaridade, usado para especificar a qualificação formal do mercado de 

trabalho, encontra-se apresentado em quatro faixas de escolaridade, a saber: Analfabeto/ 

Sem o Nível Básico (AN/SB); 2) Básico Completo/ Médio Incompleto (BC/2I); 

3)Médio Completo/ Superior Incompleto (2C/SUI); 4) Superior Completo/ Mestrado e 

Doutorado (SC/MD). 

No tocante a esse atributo, os dados demonstram que as grandes variações 

ocorreram entre as faixas de escolaridade mais baixas (Analfabeto/ Sem o Nível Básico) 

e as faixas de escolaridade intermediária (Médio Completo/ Superior Incompleto) ao 

longo do período em estudo. Logo, constata-se que para o conjunto das regiões, pode-se 

afirmar, a princípio, que houve melhora da qualificação formal dos trabalhadores do 

CEIS, em decorrência do crescimento das quantidades de pessoas com faixas de 

escolaridade Básico Completa/ Superior Incompleta. Todavia, é importante destacar que 

essa melhora do perfil dos empregados do CEIS ocorreu a partir de uma situação de 

baixa escolaridade. Basta observar que 27,65% dos trabalhadores formais do complexo 

da saúde no Brasil, em 1994, sequer tinham o Básico Completo (AN/SB). 

 Regionalmente, verifica-se que as pessoas ocupadas sem ao menos o Básico 

Completo (AN/SB) na Região Sudeste, em 1994, apresentaram uma participação de 

29,69%. No caso da escolaridade mais alta - Superior Completo/Mestrado e Doutorado 
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constata-se que foi no Centro-Oeste região onde ocorreu a maior proporção das pessoas 

em tal situação 16,86%. (Tabela 03). 

 É importante destacar que grande parte dos empregados do CEIS da Região 

Nordeste, ao longo do período em estudo, apresentou um percentual superior ao Sudeste 

no que concerne ao pessoal empregado nas faixas de escolaridade - Médio 

Completo/Superior Incompleto (2C/SUI). O Nordeste também apresentou importante 

redução relativa dos empregados nos níveis mais baixos de escolaridade se comparado a 

Região Sudeste ao final do período. 

Tabela 03: Evolução do número dos empregos formais do CEIS brasileiro segundo o 

Grau de Escolaridade (1994-2012) (%) 

GRANDES  1994 2002 2012 

REGIÕES  Total AN/SB BC/2I 2C/SUI SC/MD Total AN/SB BC/2I 2C/SUI SC/MD Total AN/SB BC/2I 2C/SUI SC/MD 

NORTE 44.365 25,66 27,02 35,09 12,22 50.614 13,09 21,51 54,71 10,69 107.102 4,13 11,07 68,93 15,87 

NORDESTE 172.734 24,23 24,66 37,40 13,71 233.665 13,22 18,01 56,55 12,22 432.651 3,85 8,46 68,59 19,10 

SUDESTE 656.290 29,69 30,80 25,70 13,81 897.438 14,36 24,85 44,68 16,11 1.557.970 4,59 12,03 60,47 22,91 

SUL 162.090 25,87 36,67 26,67 10,79 256.119 12,77 25,53 47,90 13,80 439.812 5,07 12,39 62,16 20,38 

C-OESTE 93.881 23,68 27,78 31,68 16,86 121.226 17,89 26,32 41,91 13,88 195.016 5,09 14,26 63,04 17,61 

BRASIL 1.129.360 27,65 30,30 28,50 13,55 1.559.062 14,16 23,94 47,10 14,80 2.732.551 4,57 11,65 62,54 21,24 

FONTE: RAIS/Elaboração Própria. 

Nota da tabela 03: 1) AN/SB - Analfabeto/Sem o Nível Básico (menos de 9 anos de estudo); 2) BC/2I - Básico 

Completo/Médio Incompleto (9 a menos de 12 anos de estudo); 3) 2C/SUI- Segundo grau completo ou Médio 

Completo/Superior Incompleto (12 a menos de 16 anos de estudo); 4) SC/MD - Superior Completo/ Mestrado e 

Doutorado (16 ou mais anos de estudo). Elaboração do autor. 

 

A composição dos profissionais ocupados, em 2012, segundo a escolaridade, 

explicita uma situação de menor precariedade quando comparado à apresentada em 

1994. Ressalta-se que para o conjunto das regiões a participação dos profissionais 

ocupados na faixa de baixa escolaridade Analfabeto/Sem o Nível Básico (AN/SB), 

experimentaram reduções significativas quando comparado a meados da década de 

noventa, vez que em 1994, foi de 27,65% enquanto que, em 2012, foi de 4,57%. Por 

outro lado, ocorreu aumento significativo da participação relativa de profissionais que 

alcançaram escolaridade mais elevada. Ainda que sejam evidentes as mudanças na 

escolaridade dos profissionais do CEIS ocorridas ao final do período, nota-se que ainda 

há uma pequena proporção de profissionais com baixos níveis de escolaridade. 

 No que concerne à participação dos profissionais com nível escolar Superior 

Completo/Mestrado e Doutorado as maiores participações em 2012 ocorreram nas 

Regiões Sudeste (22,91%), Sul (20,38%) e Nordeste (19,10%). Todavia, no geral 
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percebe-se que o aumento dos níveis de escolaridades ao final do período traduziu-se 

em uma significativa melhora do indicador de qualificação no mercado de trabalho do 

CEIS, particularmente para as regiões Nordeste e também o Norte, isto porque em 2012 

ambas apresentam os mais baixos percentuais dos empregos nas faixas de mais baixa 

escolaridade (AN/SB e BC/2I), sendo inclusive mais baixos que a média nacional 

(4,57% e 11,65%). De outra parte, na faixa de maior escolaridade SC/MD, o Nordeste 

(19,10%) mostra-se bem mais próximo da média nacional (21,24%). (Tabela 03). 

 É evidente que no CEIS o nível de complexidade do trabalho exige a contratação 

de profissionais portadores de um conhecimento maior da área e requisitos diferentes de 

qualificação. Por isso, a melhora quantitativa dos níveis de escolaridade acabou 

traduzindo-se em melhora do indicador de qualificação profissional. 

De outra parte, a observação da Tabela 04 permite inferir que a maior 

qualificação profissional por parte dos empregados no CEIS não se reflete no 

comportamento do rendimento médio auferido, isto porque se por um lado, como visto 

na Tabela 03, o percentual daqueles com escolaridade superior dobrou no período, da 

mesma forma que o percentual daqueles com mais baixa escolaridade também diminuiu 

sobremaneira (Tabela 03), por outro lado, o rendimento médio saiu de 2,40 salários 

mínimos, para 2,82, aumentando em apenas 0,42 SM em 18 anos (Tabela 04). 

Além do que, embora o rendimento médio tenha crescido no período 17,50%, o 

número de profissionais ocupados passou de 1.129.360 para 2.732.551, variando em 

141,96%. Logo, tais elementos também indicam trajetórias não semelhantes entre o 

crescimento do número de empregos e a remuneração média auferida por estes 

profissionais. 

Conquanto, tendo em vista o rendimento médio, se aprofunda a diferença de 

remuneração entre os três subsistemas nas grandes regiões, em desfavor do Nordeste se 

comparado ao Sudeste. Isto pode ser afirmado porque tanto em 1994 quanto em 2012, o 

número de salários auferidos no Nordeste é a metade ou menos da metade do auferido 

no Sudeste no Subsistema I e II; e, mesmo no Subsistema III, onde é forte a presença do 

Estado, dos seus serviços, o Nordeste segue apresentando rendimento inferior ao 

Sudeste. 

No caso do subsistema I, os maiores rendimentos concentraram-se na região 

Sudeste com faixas salariais acima de 3 salários mínimos, tanto no início quanto no 

final do período em estudo. Entretanto, nessa região verificou-se que a alteração do 
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nível de salário do subsistema I foi pouco expressiva, apresentando um nível médio que 

passou de 3,42 em 1994 para 3,56 salários mínimos, um incremento no período de 

4,18%. (Tabela 04) 

Tabela 04: Salários
14

 médios no CEIS segundo subsistemas I, II e III nas Grandes 

Regiões (1994-2012) 

SUBSISTEMAS 

1994 

NORTE NORDESTE SUDESTE SUL C.OESTE BRASIL 

 I 1,11 1,51 3,42 1,85 1,55 2,80 

 II 1,93 1,68 3,44 2,83 1,45 3,27 

 III 1,81 1,53 2,27 1,94 4,43 2,28 

CEIS 1,73 1,53 2,56 1,93 4,03 2,40 

SUBSISTEMAS 

2002 

NORTE NORDESTE SUDESTE SUL C.OESTE BRASIL 

 I 1,30 1,43 3,25 1,95 1,80 2,58 

 II 2,04 1,20 3,20 2,98 1,47 2,97 

 III 2,27 1,78 2,70 2,40 2,32 2,47 

CEIS 2,00 1,69 2,84 2,30 2,18 2,50 

SUBSISTEMAS 

2012 

NORTE NORDESTE SUDESTE SUL C.OESTE BRASIL 

 I 1,98 1,72 3,56 2,16 2,30 2,83 

 II 2,25 1,49 3,33 2,76 1,71 3,08 

 III 2,34 2,36 2,94 3,00 2,57 2,81 

CEIS 2,19 2,18 3,10 2,79 2,47 2,82 

SUBSISTEMAS 

1994/2012 (%) 

NORTE NORDESTE SUDESTE SUL C.OESTE BRASIL 

 I 78,65 14,19 4,18 16,47 48,17 1,15 

 II 16,64 -11,49 -3,17 -2,30 18,11 -5,70 

 III 29,46 54,38 29,36 54,94 -41,93 23,19 

CEIS 26,59 42,48 21,09 44,56 -38,71 17,50 

FONTE: RAIS/Elaboração própria 

No outro extremo, as regiões Sul e Nordeste apresentaram situações diferentes, 

pois os níveis médios de salários do subsistema I nessas regiões foram de pouco mais de 

1 salário mínimo no ano de 1994. Porém, apresentaram, no ano de 2012, uma sensível 

elevação para 2,16 no Sul e 1,72 salários mínimos no Nordeste, ou seja, com taxas de 

crescimento do período de 16,47% e 14,19%, respectivamente. 

                                                           
14 As séries de valores sobre os salários do CEIS foram devidamente organizados e deflacionados com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), divulgado pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA), foi extraída a massa de rendimento e colocada em valores constantes de 

dezembro do último ano e são apresentados em número de salários mínimos. 
 



101 

  

No Subsistema II, o rendimento médio passou de 3,27 para 3,08 salários 

mínimos. Constata-se a ocorrência de uma redução dos rendimentos desse subsistema 

nas regiões Sudeste, Sul e Nordeste. Nesta última, os níveis de salários no subsistema II 

foram os que apresentaram as maiores reduções e ao final do período apresentou um 

rendimento médio de 1,49 salários mínimos, ou seja, com decréscimo de 11,49%. As 

regiões Sudeste e Sul país também apresentaram reduções dos rendimentos nesse 

subsistema, mas ao final do período exibiram dentre todas as regiões os maiores 

rendimentos, a saber: a região Sul 2,76 salários mínimos e a região Sudeste 3,33 em 

2012. (Tabela 04). 

 Considerando as grandes regiões, no subsistema III o rendimento médio passou 

de 2,28 para 2,81 salários mínimos. As informações constantes na tabela 04 permitem 

afirmar que o Sudeste foi a região com a maior participação no total dos ocupados, 

como também aquela com os maiores rendimentos. Nessa região, os rendimentos 

médios por pessoa foram de 2,27 e passaram para 2,94 salários mínimos. A região Sul 

apresentou o segundo melhor desempenho. Nela o rendimento médio por pessoa foi de 

1,94, passando para 3,00 salários mínimos. Seguindo a tendência de crescimento das 

regiões citadas, o Norte e o Nordeste também apresentaram consideráveis aumentos dos 

rendimentos no subsistema III, isto porque em 2012 apresentaram 2,34 e 2,36 salários 

mínimos, contra 1,81 e 1,53 salários mínimos em 1994, respectivamente. Deve-se 

ressaltar que a região Centro-Oeste foi a única que teve reduzido o rendimento médio 

nesse subsistema no período em foco.  

Portanto, percebe-se que, de modo geral, os resultados referentes ao salários 

médios revelaram que a dinâmica desse indicador em âmbito regional foi semelhante à 

observada nos empregos e nos estabelecimentos do CEIS, ou seja, que as regiões 

Sudeste e Sul mantêm as posições centrais e concentram parcelas substanciais desses 

indicadores. Entretanto, é importante revelar que a análise dos dados do complexo 

exibiu uma dinâmica diferenciada quanto ao número de estabelecimentos e dos 

empregos, na medida em que produziu uma relativa desconcentração dos 

estabelecimentos formais do CEIS da região Sudeste para as demais regiões do país. 

Todavia, a despeito da significativa alteração dos dados de escolaridade registrados no 

Nordeste, os mais elevados rendimentos apresentaram-se ainda concentrados nas 

regiões Sudeste e Sul em desfavor, principalmente da região Nordeste do país.  
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Novamente se comprova a hipótese de pesquisa, pois apesar do significativo 

aumento na escolaridade dos profissionais do CEIS na região Nordeste entre 1994-

2012, expressa na redução da participação da região nos níveis mais de mais baixa 

escolaridade, ou ainda, na elevação da sua participação nos níveis de maior 

escolaridade, em 2012 a região Nordeste exibe o menor número de salários em relação a 

todas  as demais regiões em quase todos os Subsistemas do CEIS, exceto no Subsistema 

III, precisamente porque a região Norte exibe 2,34 salários e o Nordeste um número 

inexpressivamente superior (2,36 salários mínimos).  

 Uma vez exposta a distribuição territorial e ocupacional do CEIS, no âmbito das 

grandes regiões, aborda-se, a seguir, os setores industriais, comerciais e de serviços de 

saúde. 

4.2 Setores industriais, comerciais e de serviços de saúde relacionados ao CEIS 

segundo as Grandes Regiões: número dos estabelecimentos e perfil dos empregos 

 

 A abordagem desenvolvida neste item tem como foco estudar a distribuição 

territorial e ocupacional dos setores econômicos que caracterizam os três subsistemas do 

CEIS brasileiro. O estudo de tais setores é importante, pois o CEIS é formado, 

principalmente, pela interação existente entre a indústria e comércio de produtos de 

saúde e a prestação de serviços de saúde. Além disso, a noção de Complexo reforça a 

importância de reconhecer as complexas relações que ocorrem dentro do campo da 

saúde, pois considera não apenas a prestação de serviços (hospitais, ambulatórios, 

laboratórios), mas também a indústria de máquinas e equipamentos, medicamentos. 

Logo, o sistema de saúde apresenta um caráter intersetorial. Nesse sentido, o propósito 

do estudo é destacar como encontram-se distribuídos os estabelecimentos e os empregos 

formais dos setores econômicos do CEIS, nas regiões do Brasil. 

 Ressalta-se que o comércio aqui tratado se refere ao Comércio atacadista de 

produtos farmacêuticos, médico e ortopédico, comércio varejista de produtos 

farmacêuticos, artigos médico e ortopédico, comércio atacadista de instrumentos e 

materiais para uso médico, cirúrgico, ortopédico e odontológico e ao comércio 

atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico, médicos e 

hospitalar: partes e peças.  



103 

  

 A partir das informações contidas no Gráfico 05 foi possível observar que em 

meados da década de noventa, em âmbito nacional verificou-se a predominância dos 

estabelecimentos de serviços de saúde, que corresponderam a 60,52% do total dos 

estabelecimentos, seguidos por 37,72% de comércio e 1,76% da indústria de saúde. Em 

2012 o cenário se repete confirmando a centralidade exercida pelos serviços de saúde no 

CEIS, pois esse setor aglutinou 60,74% do total dos estabelecimentos, seguido por 

37,84% de comércio e 1,42% das unidades industriais. 

Gráfico 05: Estabelecimentos segundo os setores econômicos do CEIS no BRASIL em 

1994 e 2012 (em %) 

 
FONTE: RAIS/Elaboração própria 

 

 Analisando o número de estabelecimentos do CEIS por setor, percebe-se que no 

início do período em estudo, 2,22% dos estabelecimentos industriais dos subsistemas I e 

II concentravam-se na região Sudeste do país. Destaca-se que as demais regiões 

registraram participações de pouca relevância. Acredita-se que apesar da importância 

das indústrias farmacêuticas e de equipamentos médico-hospitalar no Brasil, 

possivelmente o insuficiente investimento no setor, a carência de uma estrutura 

produtiva rica em inovação e o elevado conhecimento tecnológico. Em 1994, no que se 

refere ao setor de comércio, é curioso notar que as regiões que mais se destacaram 

foram Norte (53,56%), Nordeste (45,77%) e a região Centro-Oeste (44,14%). Quanto 

aos serviços de saúde (Subsistema III), todas as regiões apresentaram elevadas 

participações relativas, mas no início do período as Regiões Sul e Sudeste apresentaram 

os mais elevados percentuais dos estabelecimentos de saúde, com 64,94% e 62%. 

(Gráfico 06). 
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Gráfico 06: Estabelecimentos segundo os setores econômicos do CEIS- Grandes 

Regiões (1994-2012) (%) 

 

 
FONTE: RAIS/Elaboração Própria. 
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 Os resultados dessas mudanças se confirmaram no último ano em análise. Os 

setores de serviços e comércio de saúde permaneceram como aglutinadores das maiores 

proporções das unidades do complexo. Por outro lado, o setor industrial apresentou 

decréscimo dos estabelecimentos ao final do período. 

 Em 2012, todas as grandes regiões do país apresentaram participações pouco 

relevante no que se refere peso relativo do setor industrial dos subsistemas I e II. Um 

destaque é para a região Sudeste que possuia em 1994, 2,22% das unidades industriais e 

passou a aglutinar apenas 1,69% do total desses estabelecimentos ao final do período, 

ou seja, exibiu um decréscimo em termos relativos de 23,80%. O setor de comércio 

continuou a ser o segundo mais importante em termos de estabelecimentos em todas as 

grandes regiões. Entretanto, a mudança mais importante nesse setor foi a expressiva 

participação destes estabelecimentos nas regiões Nordeste e Norte que ao final do 

período: 48,33% e 46,31%, respectivamente. No que concerne ao setor de serviços de 

saúde (Subsistema III) as informações referentes à participação destes estabelecimentos 

nas grandes regiões permitiram verificar que a expansão aconteceu em todas as regiões 

do país. O Sudeste, Norte e Centro-Oeste apresentaram as mais elevadas participações 

relativas do número de estabelecimentos ao final do período. (Gráfico 06). 

 Considerando os empregos nos grandes setores do CEIS, constata-se que os 

empregados em 2012, somaram 2.732.551 contra 1.129.360, em 1994, com incremento 

de 141% no período. Estes empregos se mantiveram preponderantemente relacionados 

ao setor de serviços e de comércio, que juntos responderam por 95,01% dos empregados 

em 2012, contra 93,17% em 1994. De outra parte, o setor industrial do CEIS, com 

participação de 6,83% dos empregados em 1994, perdeu 1,84% em termos de 

participação relativa ficando com apenas 4,99% em 2012. (Gráfico 07). 

Gráfico 07: Empregos segundo os setores econômicos do CEIS no BRASIL em 1994 e 

2012 (em %) 

 
FONTE: RAIS/Elaboração Própria. 
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 Regionalmente, observa-se no Gráfico 08 que diferentemente das Regiões 

Sudeste e Sul, foi nas Regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste em que o setor de 

serviços de saúde manteve o maior número de profissionais ocupados em 1994, 

considerando os setores econômicos. Esse cenário mudou um pouco a partir de 2002, 

mas as citadas regiões ainda apresentaram-se com grandes participações ao longo do 

período em foco. Todavia, a despeito da visível importância do setor de serviços no 

total de empregos no CEIS, em 2012 o Sudeste, seguido do Sul, apresenta os maiores 

percentuais de empregos em serviços de saúde.  

 Como demonstrado anteriormente, a situação do emprego no CEIS manteve-se 

em expansão no período de 1994 a 2012. Desse modo, é importante apresentar a 

composição dos empregos em cada setor e as mudanças quantitativas ocorridas nos 

setores que compõem o complexo no âmbito das grandes regiões. 

 Inicialmente, as informações constantes no Gráfico 08 permitem afirmar que o 

setor industrial do complexo da saúde foi aquele que apresentou a menor participação 

no total dos trabalhadores do complexo em todas as regiões. Entretanto, dentre as 

regiões, as maiores parcelas de trabalhadores do setor industrial se encontram, ao final 

do período, concentradas nas regiões Sudeste (6,32%) e Centro-Oeste (6,49%). O 

Centro-Oeste é a única região que, nos três anos investigados, aumenta seguidamente a 

sua participação relativa no emprego industrial relacionado ao Complexo de Saúde. 

 Esse aumento da participação da Região Centro-Oeste está diretamente ligado à 

concentração de investimentos de bancos públicos, especialmente do BNDES e do 

crescimento da indústria farmoquímica na região. A atuação dos entes políticos nessa 

região, certamente, foi uma tentativa de reduzir as desigualdades existentes entres as 

regiões naturais do país, como também diversificar a cadeia produtiva da região. 

No setor de comércio do CEIS, os empregos formais registraram um bom 

desempenho ao longo do período, com aumento das participações em todas as regiões. 

Nesse setor, as maiores participações ao final do período foram a região Norte, com 

32,85%, e Centro-Oeste, com 27,19% dos empregos formais no setor. (Gráfico 08). 
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Gráfico 08: Empregos Formais segundo os setores econômicos do CEIS- Grandes 

Regiões (1994-2012) (%) 
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FONTE: RAIS/Elaboração Própria. 
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 Dentre os três setores que integram o referido complexo da saúde, o alusivo ao 

setor de serviços de saúde, embora apresentando reduções das participações relativas em 

todas as regiões do país no período de 1994 a 2012, manteve a condição de setor 

aglutinador do maior número de profissionais empregados no CEIS. Percebe-se que 

para os serviços de saúde, todas as regiões obtiveram participações significativas em 

meados da década de noventa, mas registraram perdas consideráveis ao final do período. 

Dentre as regiões, a que apresentou maior decréscimo dos empregos foi a região Norte 

que passou de 88,61% para 66,35% e Centro-Oeste de 86,36% para 66,32%. Tal 

redução pode ser explicada pelo aumento relativo do comércio nestas regiões, como 

assinalado anteriormente. (Gráfico 08).  

A partir das informações referentes ao emprego no complexo da saúde observa-

se também a seguir que as regiões Norte, Nordeste e o Centro-Oeste passaram por 

consideráveis variações na composição dos empregos, com reduções absoluta e relativa 

no que concerne ao emprego segundo a sua natureza jurídica dos estabelecimentos do 

CEIS. 

Em consequência da expansão do setor privado de saúde no Brasil, a partir da 

década de 1990, a predominância dos empregos do complexo gerados por 

estabelecimentos privados já era destaque no conjunto dos estabelecimentos registrados 

do país, cobrindo 82,63% dos registros dos empregos formais. Contudo, conforme 

afirma Apolinário (2012, p. 6) é preciso relativizar que grande parte dos 

estabelecimentos privados no Subsistema III (prestação de serviços), que responde pelo 

maior número de estabelecimentos dentro do CEIS, se refere a ‘consultórios isolados’.  

Fatores importantes como o crescimento do número de farmácias e drogarias nos 

últimos anos e a expansão e consolidação de operadoras de planos de assistência 

complementar de saúde também devem ter contribuído para a contratação de mais 

trabalhadores no mercado de trabalho do CEIS, como também para a expansão do setor 

privado no Complexo Econômico-Industrial da Saúde no Brasil. Segundo Gomes et. al. 

(2014), a fase de expansão do programa Farmácia popular, em 2006, contribuiu para o 

crescimento da rede privada de farmácias e drogarias no território nacional. 

 

O mercado de operadores de planos de assistência suplementar (planos de 

saúde), historicamente bastante pulverizado, passa por um processo de 

crescimento por consolidação, de forma a enfrentar as margens reduzidas e a 

regulação cada vez mais rígida no setor. Essa consolidação se dá por fusões 

ou aquisições com outros planos de saúde e, eventualmente, por 
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verticalização via aquisição de redes de hospitais e clínicas privadas, além de 

laboratórios de análises clínicas, o que aumenta ainda mais seu poder de 

negociação com os fornecedores. Um dos casos mais emblemáticos é o da 

Amil. Depois de uma expansão significativa com base em aquisição de 

concorrentes (como Medial e Excelsior Med) e verticalização para prestação 

de serviços de saúde (hoje com 23 hospitais próprios), a Amil foi adquirida 

em 2012 por um dos maiores operadores de planos de saúde dos Estados 

Unidos, a United Health (GOMES et. al, 2014, p.16). 

 

O Sudeste, que possuiu as maiores proporções dos empregos, também exibiu as 

maiores parcelas dos empregos em instituições filantrópicas e na esfera privada. Por 

outro lado, a região Nordeste exibiu situação intermediária, porém com predominância, 

em parte, do emprego em estabelecimento privado, em 2012. (Gráfico 09). 

A partir dos anos 2000, a disposição para a expansão do setor privado, no setor 

de serviços de saúde se acentuou significativamente. Em termos regionais, o Sudeste foi 

a região que apresentou as maiores participações dos empregos formais em todas as 

esferas. Nesse sentido, em 2012, a região Sudeste concentrou mais de 50% dos 

empregos em todos os níveis institucionais. Destaca-se a participação das instituições 

filantrópicas que no período apresentou uma participação relativa de 64,48% dos 

empregos do CEIS, no Sudeste.(Gráfico 09). 

 Ressalta-se o importante aumento da participação do setor privado nas regiões 

Norte e Nordeste do país no período 1994-2012. Na região Nordeste, por exemplo, os 

empregos privados apresentaram uma participação de 17,78%, enquanto a participação 

dos empregos públicos nessa região foi de 15,07% ao final do período. Contrariamente 

ao cenário exposto pela a região Nordeste, o Sudeste ao longo do período em estudo 

apresentou crescimento da participação do emprego público e queda do emprego 

privado. Constata-se que, em 2012 a participação no setor público no Sudeste aumentou 

para 50,94% contra 31, 66% em 1994, enquanto que no setor privado reduziu para 

54,49% em 2012, contra 62,99% em 1994. (Gráfico 09). 
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Gráfico 09: Distribuição Regional dos Empregos do Complexo Econômico- Industrial 

da Saúde segundo a Natureza Jurídica das instituições do CEIS - Grandes Regiões 

(1994-2012). (%) 
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 A distribuição dos empregos formais, segundo a natureza institucional dos 

estabelecimentos do CEIS, apresentaram os seguintes comportamento: a) reduções 

absolutas e relativas dos empregos públicos nas regiões menos desenvolvidas ( Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste); e b) importante concentração dos empregos do setor público, 

privado e filantrópico nas regiões Sudeste e Sul do territorio nacional. (Gráfico 09). 

 Em suma, percebe-se que as regiões Sudeste e Sul, consideradas mais 

desenvolvidas, são exatamente aquelas que respondem pelas maiores proporções dos 

empregos do CEIS. 

 Descortinado aspectos relacionados ao cenário nacional dos estabelecimentos, 

empregos e características sócio-profissionais no CEIS, a abordagem se debruçará sobre 

a estrutura e a dinâmica deste Complexo na região Nordeste, com breve ênfase no Rio 

Grande do Norte, no período de 1994 a 2012. As unidades federativas serão destacadas 

para uma melhor visualização da distribuição territorial e ocupacional do CEIS no 

âmbito dos estados no período em foco. 

4.3 Setores industriais, comerciais e de serviços de saúde relacionados ao CEIS no 

Nordeste, com ênfase sobre o Rio Grande do Norte: distribuição territorial dos 

estabelecimentos e empregos e perfil sócio-ocupacional  

 Ao longo deste capítulo, realizou-se uma análise da distribuição dos 

estabelecimentos e dos empregos do CEIS no Brasil. A região Nordeste, assim como o 

Brasil, passou por importantes transformações, tanto sociais quanto econômicas, com 

implicações em todos os setores produtivos e de prestação de serviços de saúde. 

 O segmento de medicamentos genéricos e o crescimento de farmácias populares 

e drogarias, certamente impulsionaram o mercado do CEIS e oportunizaram a atuação 

de empresas farmaceuticas e de materiais hospitalares de micro e pequeno porte a 

investirem em espaços ainda não explorados pelas grandes empresas do Complexo da 

Saúde. 

 Nesse contexto, percebe-se que os setores econômicos do CEIS na região 

Nordeste, verifica-se que o número de estabelecimentos do complexo exibiu trajetória 

ascendente no período em estudo. 

As informações constantes no Gráfico 10 demonstram que intrarregionalmente 

os estados da Bahia, Pernambuco e Ceará concentram grande parte dos 

estabelecimentos do CEIS, ainda que com alterações ao longo do período. Em 1994 

estes respondiam juntos por 81,65% dos estabelecimentos industriais do CEIS na 
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região, contra 63,72% em 2012. No comércio a proeminência desta tríade também se 

mostra evidente, pois em 1994 respondem juntos por 66,72% dos estabelecimentos 

existentes, contra 60,27% em 2012. Os estabelecimentos de serviços também se 

concentram nestes estados ao longo do período, sendo 70,45% em 1994 e 60,30% em 

2012. 

Alterações importantes quanto ao percentual de estabelecimentos, para além 

tríade supramencionada (BA, CE e PE), também merecem destaque. Observa-se um 

crescimento significativo do peso da indústria ligada ao CEIS em Sergipe, saindo de 

1,18% em 1994 para 7,48% em 2012; o mesmo acontece com o Piauí, também na 

indústria (2,96% em 1994 e 6,12% em 2012); e, Paraíba que respondia por 1,78% dos 

estabelecimentos industriais na região em 1994 e passou para 6,35% em 2012. 

Essa conjuntura favorável nos Estados do Piauí e da Paraíba, no que diz respeito 

ao crescimento dos estabelecimentos do CEIS, provavelmente foi marcada pela 

implantação de empresas do ramo farmacêutico em suas localidades. Como exemplo é 

possível citar, no caso do Estado do Piauí, que esse aumento do número de 

estabelecimentos foi estimulado pela criação de um parque industrial da oficina 

ortopédica do Centro Integrado de Reabilitação (CEIR) que começou a funcionar desde 

2008 e é atualmente considerado modelo de fabricação de produtos ortopédicos em todo 

território nacional. A Paraíba, por sua vez, contou com a implantação da indústria 

farmacêutica Goldfarb Medicamentos, instalada em 2010 no município de Cajazeiras, 

no alto sertão paraibano. Destaca-se que essa empresa é atuante na industrialização e 

comercialização de produtos médico-hospitalares. 

No comércio as alterações mostram-se menos relevantes, mas também aqui a 

Paraíba se destaca por responder por 3,93% dos estabelecimentos em 1994, chegando a 

8,46% em 2002 e 6,89% em 2012. O estado Maranhão também respondeu por uma 

maior proporção dos estabelecimentos comerciais ao final do período se aproximando 

do peso do Ceará em importância relativa. 

Nos serviços de saúde o principal destaque é, novamente, o estado da Paraíba e 

Maranhão, na medida em que estes mais que dobram as suas participações relativas no 

total de estabelecimentos na região entre 1994 e 2012.  

No caso do comércio em saúde, as maiores reduções do número de 

estabelecimentos ocorreram nos estados do Ceará, Pernambuco, Sergipe e a Bahia. As 
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participações relativas desses estados ao final do período foram as seguintes: 13,29%, 

18,60%, 3,74% e 28,38%, respectivamente. (Gráfico 10). 

 

Gráfico 2: Estabelecimentos segundo os setores econômicos do CEIS- NORDESTE 

(1994-2012) (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FONTE: RAIS/Elaboração Própria.  
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 Conforme já ressaltado, os estados de Pernambuco, Bahia e o Ceará 

concentraram proporções significativas dos estabelecimentos industriais do CEIS 

existentes na região. Em ordem, as participações foram as seguintes: 24,49%, 22% e 

17,23%, respectivamente, em 2012. Os demais estados apresentaram participação pouco 

expressiva no setor industrial do CEIS. Destaca-se que o estado do Rio Grande do Norte 

que aglutinou 7,48% dos estabelecimentos industrais ao final do período. (Gráfico 10). 

É importante destacar que as políticas pró desenvolvimento da indústria 

farmacêutica brasileira e a introdução de medicamentos genéricos no território nacional 

permitiram o aumento de parcela importante de mercado dominada por empresas locais 

e, nesse sentido, oportunizou a geração de empregos e renda no Complexo Econômico 

Industrial da Saúde dos estados considerados pouco dinâmicos, quando comparado aos 

estados da (BA, PE e CE). 

Assim, é possível compreender que não só a política de medicamentos genéricos 

como o investimento na indústria do CEIS resultou, de alguma maneira, no 

fortalecimento dos medicamentos genéricos e similares, como também permitiu o 

desenvolvimento da capacidade produtiva de pequenas empresas do ramo farmacêutico 

no território nacional. 

 A análise em termos nacionais feita nas páginas iniciais deste capítulo ressaltou, 

além de outros aspectos, a expansão dos estabelecimentos de menor porte e a relativa 

desconcentração das empresas do CEIS das regiões mais desenvolvidas para as regiões 

consideradas menos desenvolvidas (como por exemplo, a região Nordeste). 

 No tocante ao comportamento dos empregos do CEIS no Nordeste estes 

exibiram incrementos superiores aos verificados na análise dos estabelecimentos. Os 

empregos formais do CEIS da região Nordeste passaram de um quantitativo de 90.222 

para 432.651 empregos, ou seja, apresentaram um incremento 379,54% no período de 

1994-2012. Esse crescimento do emprego no CEIS esteve atrelado às novas 

contratações do setor de comércio e serviços de saúde que juntos registraram 98,30% 

dos empregos em 2012. De outra parte, a indústria, com participação relativa de 4,92% 

dos empregados em 1994, perdeu 3,22% deste montante no período, ficando com 

apenas 1,70% em 2012. (Gráfico 11). 
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Gráfico 3: Empregos segundo os setores econômicos do CEIS no NORDESTE em 

1994 e 2012 (em %)  

 
FONTE: RAIS/Elaboração Própria.  

 

 Nos estados que compõem a região Nordeste, nota-se que Bahia, Pernambuco e 

o Ceará predominam como os estados com as mais elevadas participações dos empregos 

formais nos três setores econômicos do CEIS. Todavia, o aumento dos empregos nessa 

região ocorreu de forma heterogênea. 

Assim como verificado quanto aos estabelecimentos, os estados da Bahia, 

Pernambuco e Ceará concentram grande parte dos empregos nos serviços de saúde do 

CEIS. Em 1994 estes respondiam juntos por 63,28% dos empregos, percentual 

praticamente inalterado ao final do período (62,74%). No comércio tais estados também 

mantêm as suas posições de destaque, ainda que com alterações, somando 72,2% do 

total de empregos na região em 1994, contra 63,4% em 2012. Na indústria estes estados 

aumentam as suas participações no período, pois somam 80,92% dos empregos em 

1994, contra 83,92% em 2012. É interessante notar que Pernambuco perdeu 

significativa participação no emprego industrial entre 1994 e 2012 (42,49% contra 

25,40%) e o Ceará, ao contrário, ganhou e em participação no emprego industrial da 

região (18,90% em 1994 contra 42,21% em 2012). (Gráfico 12). 
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Gráfico 4: Empregos segundo os setores econômicos do CEIS-NORDESTE (1994-

2012) (%) 
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Dentre os demais estados, embora respondendo por taxas bem mais modestas, 

algumas alterações merecem destaque. O estado do Piauí responde pelo crescimento de 

participação mais expressivo em serviços de saúde no período, passando de 1,71% do 

total de empregos em 1994, para 7,11% em 2012, seguido pelo Rio Grande do Norte, 

Maranhão e Alagoas. No comércio o principal destaque é o aumento de participação da 

Paraíba no total de empregos no período, passando de 2,76% para 6,78%, em 1994 e 

2012, respectivamente. O destaque do emprego na indústria, considerando estes estados 

mais periféricos, também é a Paraíba, pois embora parta de uma base muito pequena 

(0,11% dos empregos em 1994), finaliza o período com 2,49% destes. (Gráfico 12). 

 A exposição realizada permite afirmar que os setores econômicos do Complexo 

da Saúde apresentaram variações relevantes tanto no que diz respeito aos 

estabelecimentos quanto à composição dos empregos no Nordeste e Rio Grande do 

Norte, este último em bem menor escala. 

 O perfil dos empregos formais segundo os setores econômicos do CEIS na 

região Nordeste apresentou variações entre os profissionais com as faixas de 

escolaridades acima de 12 anos ou mais de estudo (Médio Completo até Pós-

Graduação) em todos os estados da citada região. O grau de escolaridade é um dos 

atributos mais importantes para o profissional do CEIS, especialmente para aqueles que 

trabalham no setor de serviços de saúde (Subsistema III). O quantitativo dos 

profissionais do CEIS com escolaridade superior é elevada no período de 1994/2012. 

 Nesse sentido, é possível observar no Gráfico 13 que o setor industrial do CEIS 

no Nordeste registrou crescimento de 210% dos profissionais detentores do ensino 

Médio Completo/Superior Incompleto (2C/SUI). Ao mesmo tempo, os profissionais 

com o Básico Incompleto (AN/BI) registraram um decréscimo de 70%. No âmbito dos 

estados do Nordeste, exceto o Ceará e Sergipe que apresentaram decréscimos de 48% e 

28%, nos demais estados o decréscimo dos profissionais como Básico Incompleto 

(AN/BI) foi acima de 50%. 

 Para o setor de comércio do CEIS, o extrato dos profissionais que exibiu 

crescimento foi exatamente os detentores de nível intermediário, ou seja, pessoas com o 

ensino Médio Completo/Superior Incompleto (2C/SUI) que apresentaram taxa de 

crescimento de 655% e os com Superior Completo/Mestrado e Doutorado (SC/MD), 

415%. Percebe-se que no setor de comércio do CEIS nordestino, os estados da Bahia, 

Pernambuco e Ceará exibiram relevantes taxas de crescimento dos profissionais com o 



118 

  

nível intermediário de escolaridade Médio Completo/Superior Incompleto (2C/SUI), os 

incrementos no período foram de 548%, 562% e 627%, respectivamente. (Gráfico 13).  

Gráfico 53: Taxa de Crescimento dos empregos formais nos setores econômicos do 

CEIS segundo o Grau de Escolaridade – NE 1994/2012 (%) 
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No que concerne ao setor de serviços de saúde do CEIS, a partir dos anos 2000 

percebe-se que o citado setor tornou-se especializado, pois ocorreu aumento importante 

da contratação de profissionais com maior grau de escolaridade. Os profissionais 

detentores do Médio Completo/Superior Incompleto (2I/SUI) exibiram uma taxa de 

crescimento de 159%, já os profissionais com Superior Completo/Mestrado e 

Doutorado (SU/MD) de 98%. Contrariamente a esse resultado, os profissionais com o 

Básico Incompleto (AN/BI) apresentaram uma redução de 61%. Tais resultados 

permitem constatar que os profissionais do CEIS, que estão ligados diretamente ao setor 

de serviços de saúde, são possuidores de um grau de escolaridade intermediária, ou seja, 

com o ensino Médio Completo/Superior Incompleto (2C/SUI). 

Nota-se que no período, o Ceará e Pernambuco reduziram o percentual de 

profissionais com o Básico Incompleto (AN/BI) no setor de serviços, de modo que 

exibiram os seguintes decréscimos 67% e 62%. No caso da Bahia a redução de 

profissionais com a citada faixa de escolaridade foi de 55% no período. (Gráfico 13). 

Tais resultados mostram que o aumento do emprego formal vem sendo 

acompanhado pela busca de maior escolaridade por parte dos profissionais do CEIS. 

Certamente, a introdução do conjunto de mudanças tecnológicas e novas formas 

organizacionais decorrentes da adoção de novas tecnologias, influenciaram na 

redefinição da qualificação profissional do Complexo. Desse modo, os dados 

demonstram que, tal como na Região Nordeste, no Rio Grande do Norte é crescente e 

predominam os profissionais com o maior nível de escolaridade e decresce a 

participação daqueles com menor escolaridade. Resta saber se este aumento geral da 

escolaridade se expressaria em aumento de remuneração. 

No tocante ao atributo Faixa Etária, observa-se que no Nordeste a maior parte 

dos profissionais do CEIS tem entre 25 e 49 anos de idade. É pouco significativa a 

participação de profissionais na faixa etária de 10 a 24 anos e pequena a participação de 

profissionais na faixa de 50 anos ou mais. Entretanto, ressalta-se que em todos os 

estados as grandes variações ocorreram entre os profissionais com idade entre 10 a 24 

anos (emprego juvenil
15

) e 50 ou mais. 

                                                           
15

 O Brasil segue o padrão das estatísticas internacionais onde a idade ativa tem início aos 10 anos. 

Todavia, no Brasil existe uma legislação específica sobre a entrada legal de menores no mercado de 

trabalho (ex: Menor Aprendiz). Logo, grande parte dos vínculos aqui incluídos tem entre 18 e 24 anos de 

idade.  
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Ao observar as informações sobre os empregos formais dos setores econômicos 

do CEIS segundo as faixas etárias na região Nordeste, percebe-se que no setor industrial 

do complexo da saúde os profissionais com idade entre 10 e 24 anos apresentaram um 

crescimento de 86%. Entretanto, também chama bastante a atenção o elevado 

crescimento de profissionais com 50 ou mais idade nas indústrias farmacêuticas e de 

equipamentos médico-hospitalar. Destaca-se que, exceto de Pernambuco, Maranhão e 

Alagoas, os demais estados do Nordeste apresentaram elevado crescimento dos 

profissionais nessa faixa etária. Enfatiza-se também que o Rio Grande do Norte 

apresentou a terceira maior taxa de crescimento das pessoas ocupadas nesse setor com 

idade entre 50 ou mais e a quarta maior taxa dos profissionais entre 10 a 24 anos 

(Gráfico 14).  
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Gráfico 6: Taxa de Crescimento dos empregos formais nos setores econômicos do 

CEIS segundo a Faixa Etária – NE -1994/2012 (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FONTE: RAIS/Elaboração Própria. 
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O setor de comércio também obteve um importante crescimento do pessoal 

empregado com 50 ou mais anos. O incremento dos profissionais com tal faixa etária foi 

de 476,78% enquanto que os profissionais com idade entre 25 a 49 anos apresentaram 

crescimento de 394% e os profissionais com idade entre 10 a 24 anos foi de 207%. 

 Nota-se que os estados do Nordeste que apresentaram os menores incrementos 

dos profissionais com idade entre 50 anos ou mais foram Alagoas e Sergipe, ambos com 

as seguintes taxas de crescimento: 380% e 177%. Verifica-se também para esse setor 

que os estados que mais demandaram profissionais na faixa de idade de 10 a 24 anos 

foram a Paraíba e o Maranhão e apresentaram as respectivas taxas de crescimento de 

826% e 488%, respectivamente. 

 É importante destacar que os estados considerados aglutinadores da maior 

parcela dos empregos formais nos três setores produtivos, a saber, Bahia, Pernambuco e 

Ceará, exibiram as maiores taxas de crescimento dos profissionais com idade das 

maiores faixas etárias 25 a 49 anos. Destaca-se também que o Rio Grande do Norte 

exibiu a quarta maior taxa de crescimento do pessoal ocupado no comércio com idade 

entre 50 ou mais. Para esse estado o incremento foi de 702% no período de 1994 a 

2012. (Gráfico 14). 

 No tocante à distribuição dos empregos no setor serviços de saúde do CEIS 

nordestino é possível observar o importante crescimento do pessoal ocupado com idade 

de 25 a 49 anos. Todavia, no período em estudo as faixas etárias entre 10 e 24 

expuseram importantes taxas de crescimento em todos os estados da citada região. Os 

estados do Piauí e da Paraíba exibiram elevados incrementos dos profissionais com 

idade entre 10 a 24 anos, o primeiro 372,97% e o segundo 166. 45%. 

 As informações constantes no Gráfico 14 permitem afirmar que em grande parte 

dos estados do Nordeste, o incremento do pessoal ocupado nesse setor com idade entre 

50 ou mais foi expressivo. Destaca-se que o Ceará apresentou o menor crescimento 

dessa faixa etária (3,35%), enquanto que o Piauí com 1,753% e o Rio Grande do Norte 

com 482% exibiram as maiores taxas de crescimento dos empregos nessa faixa de 

idade. 

 Esse cenário provavelmente resulta do crescente número de profissionais com 

tempo de trabalho suficiente para aposentar-se, mas que se sentem estimulados a 

permanecer no mercado de trabalho. Entretanto, em que pesem os estímulos aos 

profissionais com mais de 50 anos a permanecerem nos seus postos de trabalho, os 
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resultados extraídos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) mostraram que o 

CEIS da Região Nordeste e do Rio Grande do Norte ainda possui um padrão de 

contratação, no tocante à faixa etária, de adultos meia idade – dos 25 aos 49 anos de 

idade. Todavia, e como já ressaltado, as faixas que mais cresceram no período foram de 

10-24 anos e acima de 50 anos. 

 No tocante ao sexo, verifica-se que na região Nordeste o CEIS exibiu os 

menores percentuais de profissionais do sexo masculino, principalmente no setor de 

serviços. No período, a taxa de crescimento dos profissionais do sexo masculino no 

Nordeste foi de 158,66% contra 376,82% do sexo feminino. 

No âmbito dos setores econômicos percebe-se que o setor que mais contratou 

profissionais do sexo masculino no período foi a indústria, com um incremento bastante 

significativo de 5.132% contra 82% dos profissionais do sexo feminino. Nota-se que os 

estados que mais contribuíram para esse crescimento foram a Paraíba, Sergipe e o Rio 

Grande do Norte. Este último com um acréscimo de 23.911,43%. (Gráfico 15). 
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Gráfico 7: Taxa de Crescimento dos empregos nos setores econômicos do CEIS 

segundo o Sexo – NE - 1994/2012 (%) 

 
 

 
FONTE: RAIS/Elaboração Própria. 
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 De outra parte, os setores de comércio, e em menor escala, de serviços de saúde 

contrataram mais profissionais do sexo feminino. Neles as taxas de crescimento foram 

420,58% e 126,65%, enquanto que os profissionais do sexo masculino nos mesmos 

setores exibiram as seguintes taxas de crescimento no período: 247,89% no setor de 

comércio e 109,83% nos setor de serviços. (Gráfico 15). 

 No caso do setor de comércio, os estados de Pernambuco, Bahia e o Ceará 

exibiram crescimento acima de 200% dos profissionais do sexo masculino. Quanto aos 

profissionais do sexo feminino nesse setor, o estado de Sergipe foi o único que exibiu 

crescimento menor (136,17%). Enfatiza-se também que o Rio Grande do Norte exibiu o 

quarto maior incremento dos profissionais do sexo feminino e o terceiro no que 

concerne ao sexo masculino nesse setor no período. (Gráfico 15). 

 Do exposto, observa-se de um modo geral que os setores econômicos 

relacionados ao CEIS no Nordeste e no Rio Grande do Norte apresentaram importante 

crescimento dos profissionais com grau de escolaridade intermediário, ou seja, ensino 

Médio Completo/ Superior Incompleto (2C/SUI), mostrou-se concentrado nas faixas 

etárias intermediárias de idade (25-49) e integrantes do sexo feminino. 

 Por fim, a última característica sócio-profissional a ser analisada no CEIS da 

região Nordeste, e em seus respectivos estados, é o comportamento do rendimento 

médio. Tendo em vista o rendimento médio dos setores econômicos do CEIS, observa-

se que os estados que compõem a região Nordeste apresentaram um comportamento 

ascendente no que se refere aos salários. A citada região apresentou um nível médio de 

salário que passou de 1,64 para 2,18 salários mínimos, exibindo um incremento de 

32,93% no período de 1994 a 2012. (Tabela 05). Todavia, a despeito deste incremento, 

ao final do período, o Nordeste se manteve abaixo da média nacional (2,82 salários 

mínimos) e mais ainda em relação à média do Sudeste (3,10 SM), conforme já  

ressaltado a partir da Tabela 04. 

 No âmbito dos setores houve um incremento salarial na maioria dos setores 

econômicos do CEIS dos estados da região Nordeste. Entretanto, inflexões 

significativas ocorreram com os salários do comércio relacionado ao CEIS, 

precisamente nos estados do MA, PB, PI, RN, SE. (Tabela 05). 

 Na indústria voltada para a saúde, também houve considerável expansão dos 

níveis de salários na região, puxada, sobretudo pelos estados de Pernambuco e Bahia. 

Ao final do período, o salário médio nesse setor foi de 3,58 salários mínimos, quando a 
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média nacional foi de 2,83 SM em 2012. Esses setores exibiram as seguintes taxas de 

crescimento: a indústria 137,81%, os serviços de saúde 45,88%, enquanto que o setor de 

comércio expôs um decréscimo de 13,61% no período. (Tabela 05 e Tabela 04). 

 

Tabela 05: Salários dos setores econômicos do CEIS – NE (1994-2012) 

SETORES 

1994   

AL BA CE MA PB PE PI RN SE NE 

INDÚSTRIA  0,63 0,70 1,11 0,39 0,21 1,17 0,53 0,20 0,19 1,51 

COMÉRCIO 0,82 0,92 0,80 0,90 3,04 0,94 0,78 1,08 7,99 1,68 

SERVIÇOS 1,37 1,78 1,48 1,12 1,79 1,67 0,88 0,94 1,28 1,53 

CEIS 1,21 1,33 1,60 1,04 2,89 2,32 0,76 0,93 1,38 1,64 

SETORES 

2002   

AL BA CE MA PB PE PI RN SE NE 

INDÚSTRIA  5,72 1,89 1,88 1,12 1,15 4,04 1,11 1,00 1,10 1,43 

COMÉRCIO 1,18 1,44 1,27 1,21 1,29 1,37 1,00 1,22 1,22 1,20 

SERVIÇOS 1,53 2,19 1,58 1,48 1,72 1,75 1,31 1,45 1,32 1,78 

CEIS 1,50 2,03 1,51 1,41 1,63 1,74 1,23 1,38 1,30 1,69 

SETORES 

2012   

AL BA CE MA PB PE PI RN SE NE 

INDÚSTRIA  2,86 4,02 2,66 1,51 0,76 6,01 1,06 0,82 1,65 3,58 

COMÉRCIO 0,94 1,08 1,05 0,71 1,20 1,25 0,65 0,88 0,93 1,45 

SERVIÇOS 1,83 3,39 2,39 2,00 1,86 2,43 2,28 1,87 2,46 2,23 

CEIS 1,77 2,28 2,13 1,92 1,82 2,28 2,11 1,77 3,08 2,18 

SETORES 

 1994/2012 (%)   

AL BA CE MA PB PE PI RN SE NE 

INDÚSTRIA  355,43 474,77 139,32 286,66 256,77 412,65 102,42 305,42 778,16 137,81 

COMÉRCIO 14,41 18,04 30,47 -20,81 -60,50 33,10 -17,23 -18,64 -88,37 -13,61 

SERVIÇOS 32,90 90,70 61,88 78,69 3,61 45,85 158,89 99,25 92,51 45,88 

CEIS 46,28 71,43 33,13 84,62 -37,02 -1,72 177,63 90,32 123,19 32,93 

FONTE: RAIS/Elaboração Própria. 

 

 

 Em termos estaduais, tendo em vista os rendimentos, se aprofunda a diferença de 

remuneração entre os setores econômicos do CEIS nos estados do Nordeste. Entretanto, 

fica evidente que a remuneração exibiu uma trajetória ascendente nos estados 

considerados menos desenvolvidos, salvo as exceções já mencionadas, ou seja, no 

comércio do MA, PB, PI, RN, SE. 

 Destaca-se que, no Rio Grande do Norte verificou-se que os níveis de salários 

nos três setores econômicos do CEIS ganharam mais expressividade, apresentando um 

nível médio de salário que passou de 0,93 em 1994 para 1,77 salários mínimos, ou seja, 
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um incremento de 90,32% no período. Pondera-se que este ‘expressivo’ aumento ocorre 

a partir de uma base extremante baixa, de menos de 1(um) salário, precisamente 0,93. 

Outro agravante é que, ao final do período, os salários na indústria do CEIS no Rio 

Grande do Norte (0,82) não chegam a ¼ da média do Nordeste (3,58); e, os salários do 

comércio (1,45) e serviços (2,23) também se mantêm abaixo da média regional em 

2012. 

4.4 Conclusão Parcial 

 

 Este trabalho partiu da hipótese de que há uma concentração territorial dos 

estabelecimentos e dos empregos do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (CEIS) 

em favor da região Sudeste e que essa concentração, também é verificada 

intrarregionalmente, com destaque para a Bahia, Pernambuco e Ceará no período de 

1994 a 2012. Enfatiza-se que os resultados reforçam esta hipótese. 

Além disto, também são encontrados elementos no estudo que ilustram 

importantes mudanças na distribuição territorial e na dinâmica dos empregos do CEIS 

no período de referência da pesquisa. 

 Os resultados apresentados ao longo desse capítulo foram úteis para observar 

como o CEIS no Brasil encontra-se territorialmente distribuído, no período de 

referência. Destaca-se que em âmbito nacional, as participações dos estabelecimentos 

do complexo foram maiores na Região Sudeste do que nas demais regiões do país, 

durante todo o período. Todavia, nota-se que houve crescimento absoluto do número de 

estabelecimentos em todas as regiões do país, embora em menor proporção do que na 

região Sudeste entre 1994-2012 (135,44%). 

 Com base nas informações quanto à distribuição do complexo ao longo do 

trabalho, observa-se que a taxa de crescimento do número de estabelecimentos nas 

regiões consideradas mais pobres sinaliza uma desconcentração relativa das atividades 

do CEIS, para além da área de tradicional maior dinamismo e em direção ao Nordeste, 

Norte e Centro-oeste do país. 

 O cenário de desconcentração é mais visível quando observados os subsistemas I 

e II, em que a participação do Sudeste ao final do período reduziu o número de 

estabelecimentos para 44,98% no subsistema I e 59,95% no subsistema II, enquanto que 

as demais regiões apresentaram acréscimos em suas participações em ambos os 
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subsistemas. Contudo, reafirma-se que mesmo com redução da sua participação relativa 

(de 57,39% para 50,59%), o Sudeste comporta, em 2012, o maior número de 

estabelecimentos, seguido de longe pelo Sul (19,15%) e Nordeste (16,87%). 

Ressalta-se que a maioria desses estabelecimentos é de porte micro, que no 

período apresentou predominância em todos os subsistemas com incrementos de 

aproximadamente 187%, enquanto as unidades de grande porte registraram decréscimos 

de 56,01%. 

 Quanto aos empregos formais do CEIS, o movimento foi um pouco semelhante 

ao ocorrido com os estabelecimentos. Adverte-se que o Sudeste, embora tenha reduzido 

a sua participação no total dos estabelecimentos, manteve a sua posição no total dos 

empregos (58,17% em 1994 contra 57,02% em 2012). Também foi possível constatar o 

crescimento do emprego, principalmente nos subsistema I e III do CEIS, na maior parte 

do país. Contudo, enquanto os estabelecimentos cresceram 167,08%, os empregos 

cresceram 141,96%, com quase nenhuma desconcentração desse indicador da Região 

Sudeste para as demais. É útil destacar também que 73,12% dos profissionais do 

complexo permaneceram concentrados nas Regiões Sudeste e Sul ao final do período.

 Dada a dinâmica de crescimento dos empregos do CEIS, observa-se que os 

subsistemas I e III apresentaram as maiores parcelas dos empregos e exibiram os 

seguintes incrementos: 219% e 123%, respectivamente. 

 No tocante ao grau de escolaridade, as variações ocorreram em todas as faixas, 

principalmente entre profissionais sem o Básico Completo e os profissionais com o 

Superior Completo. A taxa dos profissionais sem sequer o Ensino Básico (AN/SB) 

decresceu 60,04%, enquanto que os profissionais com o Superior Completo/Mestrado e 

Doutorado (SC/MD) cresceram em 279,23%. Já o rendimento médio do CEIS 

apresentou um crescimento bem mais modesto de 90,97%. 

 Para as variáveis escolaridade e remuneração média, o Sudeste registrou o mais 

elevado grau de escolaridade como também as maiores faixas de remuneração, 

especialmente nos subsistemas I e III. De outra parte, a Região Nordeste exibiu 

importante crescimento da escolaridade dos profissionais, especialmente daqueles com 

grau de instrução intermediário (2C/SUI) e aumentos importantes dos rendimentos nos 

subsistemas citados. Todavia, a região Nordeste, com as raríssimas exceções já 

assinaladas, se manteve no patamar salarial mais baixo em todos os Subsistemas, 

quando comparada com as demais regiões.  
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 Setorialmente, o comércio e os serviços de saúde foram os setores que 

externalizaram variações positivas tanto para a Região Sudeste quanto para o Nordeste. 

Destaca-se que juntos esses setores concentraram 98,24% das unidades produtivas e 

93,17% dos empregos formais. Esse crescimento é decorrente da expansão do setor 

privado e das instituições filantrópicas que no período apresentaram incrementos de 

87,10% e 3.275%. 

 Em termos regionais, o Nordeste exibiu considerável dinamismo das variáveis 

em questão. Os estabelecimentos e os empregos do CEIS exibiram expansão em quase 

todos os estados que compõem tal região. Destaca-se que os estados que comportam o 

maior número desses indicadores são a Bahia, Pernambuco e Ceará. 

 Ressalta-se que o Rio Grande do Norte apresentou um bom desempenho ao 

longo do período em estudo, registrando aumento de participação dos estabelecimentos, 

empregos formais e, em parte, dos salários. Os setores de comércio e serviços de saúde 

foram aqueles que apresentaram as maiores parcelas dos trabalhadores do CEIS, tanto 

em âmbito nacional quanto estadual. Contudo, conforme já ressaltado, ao final do 

período os salários na indústria do CEIS no Rio Grande do Norte não chegam a ¼ da 

média do Nordeste e o estado também não atinge a média regional de salários em 

serviços e comércio. 

 Destaca-se que os empregos do CEIS no Brasil, Nordeste e no Rio Grande do 

Norte no período de 1994 a 2012 caracterizaram-se pela concentração de profissionais 

com os seguintes atributos: 1) pertencentes à faixa etária dos 25 aos 49 anos; 2) 

detentores principalmente de nível intermediário de qualificação (ensino médio 

completo e superior incompleto), não obstante a exigência de nível superior para o 

exercício de parte considerável das funções na área da saúde e 3) integrantes do sexo 

feminino porque maiores quantidades de prossifionais na área de saúde são do sexo. 

 Assim, verifica-se que apesar da trajetória ascendente do CEIS no Brasil no 

período, verificou-se a manutenção da concentração territorial dos estabelecimentos 

como também dos profissionais do CEIS em favor da Região Sudeste. No caso da 

região Nordeste essa concentração ocorre em favor dos estados da Bahia, Pernambuco e 

Ceará, ainda que com as exceções registradas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 O presente trabalho teve por escopo principal o estudo da dinâmica territorial e 

ocupacional do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (CEIS) no Brasil, sob a ótica 

da distribuição territorial e as características sócio-profissionais no período de 

1994/2012. 

A pesquisa partiu da hipótese de que a distribuição territorial do CEIS no Brasil 

mostra-se concentrada tanto inter-regionalmente (ênfase sobre o Sudeste), quanto 

intrarregionalmente (na Bahia, em Pernambuco e no Ceará). Quanto às características 

sócio-profissionais comparadas, a hipótese foi de que estas se mostram em desfavor 

para o Nordeste e Rio Grande do Norte.  

 Inicialmente foi apresentada uma abordagem geral sobre o CEIS a partir de 

algumas experiências internacionais e do Brasil. Também foi feita uma análise fundada 

na dinâmica do CEIS em ambiente de globalização financeira e comercial e da 

reestruturação produtiva, bem como das políticas econômicas adotadas, que marcaram o 

limiar do século XXI. 

 Observou-se que as mudanças decorrentes do processo de globalização 

impactaram o CEIS, sendo exemplo processo de produção da saúde, pois além da 

intensificação do uso das TICs, há também as exigências de novos requisitos de 

organização e gestão dentro do complexo, de profissionais com novas competências e 

habilidades, dentre outros. 

 Além disso, constata-se que o CEIS reforça a importância de reconhecer as 

complexas relações que ocorrem dentro do campo da saúde, pois considera não apenas a 

prestação de serviços (hospitais, ambulatórios, laboratórios), mas também a indústria de 

máquinas e equipamentos e de medicamentos. Logo, o sistema de saúde apresenta um 

caráter intersetorial. Outra constatação a partir do estudo refere-se ao papel estruturante 

do Estado de bem-estar social no Sistema Único de Saúde (SUS) e no arranjo público e 

privado da oferta de serviços em saúde no Brasil. Dentre os desafios deste modelo no 

Brasil encontram-se a regulação do setor, o financiamento, a qualidade e a abrangência 

do serviço prestado. 
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 Quanto à distribuição territorial e ocupacional no período de 1994/2012, 

constatou-se que a estrutura produtiva do CEIS apresentou-se bastante dinâmica no que 

concerne ao número dos estabelecimentos e dos empregos ao longo do período. 

 Enfatiza-se que os resultados encontrados no estudo ilustram importantes 

permanências e/ou mudanças na distribuição territorial e na dinâmica dos empregos 

formais do CEIS no período de referência, isto é, na quantidade, localização e perfil dos 

profissionais em toda a extensão do Complexo. Destaca-se que em âmbito nacional, a 

concentração dos estabelecimentos do CEIS foi maior nas Regiões Sudeste e Sul do que 

nas demais regiões do país, ao longo de todo o período estudado. Todavia, nota-se que, 

com exceção das citadas regiões, houve crescimento da participação relativa desses 

estabelecimentos nas regiões consideradas menos desenvolvidas (Norte, Nordeste e 

Centro-oeste) do país. 

 A expansão dos estabelecimentos nas regiões consideradas menos desenvolvidas 

fornece uma ideia da tendência de desconcentração das atividades do CEIS para além da 

área de maior dinamismo e em direção ao Nordeste, Norte e Centro-Oeste do país.  

 O cenário de desconcentração é mais visível quando observados os subsistemas I 

e II, pois a participação do Sudeste no número de estabelecimentos se reduziu ao final 

do período, enquanto que a participação das demais regiões apresentou acréscimos em 

suas participações em ambos os subsistemas. Destaca-se que, mesmo com decréscimos 

em suas participações relativas nos estabelecimentos e empregos, o Sudeste segue 

concentrando a maior parcela destes entre 1994 e 2012. 

Ressalta-se que parte importante desses estabelecimentos é de porte micro, que 

no período apresentou predominância em todos os subsistemas com incrementos de 

aproximadamente 187%, enquanto as unidades de grande porte registraram decréscimos 

de 56,01%. 

Quanto aos empregos formais do CEIS, o movimento foi um pouco semelhante 

ao ocorrido com os estabelecimentos. Adverte-se que o Sudeste, embora tenha reduzido 

a sua participação no total dos estabelecimentos, manteve a sua posição superlativa no 

total dos empregos (58,17% em 1994 contra 57,02% em 2012). Também foi possível 

constatar o crescimento do emprego, principalmente nos subsistemas I e III do CEIS, na 

maior parte do país. Enquanto os estabelecimentos cresceram 167,08%, os empregos 

cresceram 141,96%, com quase nenhuma desconcentração desse indicador da Região 
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Sudeste para as demais. Vale destacar também que 73,12% dos profissionais do 

Complexo permaneceram concentrados nas Regiões Sudeste e Sul ao final do período. 

Dada a dinâmica de crescimento dos empregos do CEIS, observa-se que os 

subsistemas I e III apresentaram as maiores parcelas dos empregos e exibiram os 

seguintes incrementos: 219% e 123%, respectivamente.  

No tocante ao grau de escolaridade, as oscilações ocorreram em todas as faixas, 

principalmente entre os profissionais sem o Básico Completo (AN/SB) e os 

profissionais com Superior Completo e Pós-Graduação (SC/MD). A taxa dos 

profissionais na faixa (AN/SB) decresceu 60,04% enquanto que os profissionais com 

(SC/MD) cresceu 279,23%. Já o rendimento médio do CEIS apresentou um crescimento 

de 90,97%. 

 Para as variáveis escolaridade e remuneração média, o Sudeste registrou o mais 

elevado grau de escolaridade como também as maiores faixas de remuneração, 

especialmente nos subsistemas I e III. De outra parte, a Região Nordeste exibiu 

importante crescimento dos profissionais com grau de instrução intermediário (2C/SUI) 

e aumentos importantes dos rendimentos nos subsistemas citados, ainda que a partir de 

uma base salarial muito baixa.  

 O comércio e os serviços de saúde foram os setores que revelaram as maiores 

parcelas dos estabelecimentos e dos empregos formais ao final do período estudado. 

Destaca-se que juntos esses setores concentraram 98,58% das unidades produtivas e 

95,01% dos empregos formais. 

 Em termos regionais, o Nordeste exibiu considerável dinamismo das variáveis 

em questão. Os estabelecimentos e os empregos do CEIS exibiram expansões em quase 

todos os estados que compõem tal região. Destaca-se que, mesmo com acréscimos dos 

estabelecimentos, empregos e salários, os estados com o maior número desses 

indicadores no Nordeste são a Bahia, Pernambuco e Ceará. 

Destaca-se que o Rio Grande do Norte apresentou um bom desempenho ao 

longo do período em estudo, registrando aumento de participação dos estabelecimentos, 

empregos formais e, em parte, dos salários. Os setores de comércio e serviços de saúde 

foram aqueles que apresentaram as maiores parcelas dos trabalhadores do CEIS, tanto 

em âmbito nacional quanto estadual. Contudo, conforme já ressaltado, ao final do 

período os salários na indústria do CEIS no Rio Grande do Norte não chegam a ¼ da 
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média do Nordeste e o estado também não atinge a média regional de salários em 

serviços e comércio. 

 Destaca-se que os empregos do CEIS no Brasil, Nordeste e no Rio Grande do 

Norte no período de 1994 a 2012 caracterizaram-se pela concentração de profissionais 

com os seguintes atributos: 1) pertencentes à faixa etária dos 25 aos 49 anos; 2) 

detentores, principalmente de nível intermediário de qualificação (Ensino Médio 

Completo e Superior Incompleto), não obstante a exigência de nível superior para o 

exercício de parte considerável das funções na área da saúde e 3) integrantes do sexo 

feminino porque maiores quantidades de prossifionais na área de saúde são do sexo 

feminino 

Assim, verifica-se que apesar da trajetória ascendente do CEIS no Brasil no 

período, verificou-se a manutenção da concentração territorial dos estabelecimentos 

como também dos profissionais do CEIS em favor da Região Sudeste. No caso da 

região Nordeste, essa concentração ocorre em favor dos estados da Bahia, Pernambuco 

e Ceará, ainda que com as exceções registradas e em Subsistemas específicos (Paraíba, 

Sergipe, Piauí, Maranhão). 

Logo, avalia-se que a hipótese do estudo foi confirmada, sinalizando as 

alterações já assinaladas, mas também manutenções problemáticas do CEIS no período, 

isto porque a concentração nacional de estabelecimentos, empregos e salários na região 

Sudeste reforça desigualdades regionais que precisam ser enfrentadas. Como agravante 

o mesmo ocorre intrarregionalmente (BA, PE e CE) e certamente em Natal, em relação 

ao estado no Rio Grande do Norte. Porém, acredita-se que políticas de Estado 

desenvolvimento nacional, que contemplem efetivamente a escala regional e estadual, 

possam minimar o quadro de concentração produtiva e de rendimentos em desfavor para 

o Nordeste e Rio Grande do Norte.   

É possível que a proximidade em relação a estados mais dinâmicos (ex: Paraíba 

em relação à Pernambuco), políticas de estímulos e atração de investimentos, 

empreendimentos inovadores, dentre outros, possam explicar, ao menos em parte, a 

ascensão de algumas variáveis em estados específicos.  Todavia, os condicionantes que 

apontam para um eventual ‘novo padrão de distribuição territorial’ do CEIS no 

Nordeste, ultrapassam os objetivos do presente estudo, embora indiquem a importância 

de pesquisas futuras nesta área e, ainda, que novas análises podem ser feitas a partir das 

contribuições aqui assinaladas. 
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