
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO 

GILMARA PEREIRA ESPINO  

ECONOMIA COMPARTILHADA NA SAÚDE: 

atratividade do mercado para plataformas de agendamento de 

consultas médicas 

SÃO PAULO 

2018 



GILMARA PEREIRA ESPINO 

ECONOMIA COMPARTILHADA NA SAÚDE: 

atratividade do mercado para plataformas de agendamento de 
consultas médicas 

Trabalho Aplicado apresentado à Escola de 

Administração de Empresas Getulio Vargas, 

como requisito para obtenção do título de 

Mestre em Gestão para a Competitividade. 

Linha de pesquisa: Gestão de Saúde 

Orientador: Prof. Dr. Marcelo Aidar 

SÃO PAULO 

2018 



Ficha catalográfica elaborada por: Raphael Figueiredo Xavier CRB SP-009987/O 
Biblioteca Karl A. Boedecker da Fundação Getulio Vargas - SP 

Espino, Gilmara Pereira. 
     Economia compartilhada na saúde : atratividade do mercado para 
plataformas de agendamento de consultas médicas / Gilmara Pereira 
Espino. - 2018. 
     76 f. 

     Orientador: Marcelo Marinho Aidar. 
     Dissertação (MPGC) - Escola de Administração de Empresas de São 
Paulo. 

     1. Redes de negócios. 2. Cooperação. 3. Consulta médica - 
Administração. 4. Tecnologia da informação. I. Aidar, Marcelo Marinho. II. 
Dissertação (MPGC) - Escola de Administração de Empresas de São Paulo. 
III. Título. 

CDU 614.254 



GILMARA PEREIRA ESPINO 

ECONOMIA COMPARTILHADA NA SAÚDE: 

atratividade do mercado para plataformas de agendamento de 

consultas médicas 

Trabalho Aplicado apresentado à Escola de 

Administração de Empresas Getulio Vargas, 

como requisito para obtenção do título de 

Mestre em Gestão para a Competitividade. 

Linha de pesquisa: Gestão de Saúde 

Orientador: Prof. Dr. Marcelo Aidar 

Data da Aprovação: 

07/04/2018 

Banca Examinadora:  

Profa . Dra. Celina Martins Ramalho 

Prof. Dr. Edson Sadao Izuka 

Prof. Dr. Marcelo Aidar   



AGRADECIMENTOS 

Ao meu marido, família, colegas de turma, orientador e professores pelo 

conhecimento e incentivo ao longo dessa jornada. 



Sharing is a phenomenon as old as humankind, while collaborative consumption and 

the “sharing economy” are phenomena born of the Internet age. (Belk, 2014)  

Quando você pode conectar e compartilhar bens, pessoas e ideais tudo muda […].

(Chase, 2015) 



RESUMO 

Avaliar a atratividade de um mercado é fundamental em decisões sobre investimento 

em uma determinada empresa ou segmento de negócio. Setores específicos requerem 

conhecimentos particulares, nem sempre percebidos em estudos de viabilidade conduzidos 

com base em premissas generalistas.  

Recentemente, um súbito crescimento da oferta de novas empresas de economia 

compartilhada competindo como plataformas de agendamento de consultas médicas fez 

levantar a questão sobre a atratividade desse negócio para o mercado de saúde.  

Esse estudo apresenta os fatores sociais, econômicos e tecnológicos que explicam 

essa intensificação de competidores e, também, as barreiras que ainda dificultam a expansão 

dessas plataformas no Brasil.  

Mais do que compreender o fenômeno, os resultados apresentam um cenário atual 

sobre o ambiente de saúde e percepção dos usuários. É, portanto, conhecimento que pode ser 

aplicado a estudos de viabilidade de outros produtos ou serviços que desejam competir no 

segmento de saúde.  

A análise, embasada na literatura pesquisada e nos dados combinados de questionário 

dirigido, entrevista e cliente oculto, conclui pela tendência de arrefecimento do interesse em 

investimentos em empresas que atuem exclusivamente como plataformas de agendamento de 

consultas, e aponta para uma organização do mercado mais concentrada, com pequenos 

concorrentes diversificando seus produtos e serviços para se manterem competindo.  

Palavras-chave: agendamento de consultas, consumo colaborativo, consumo 

conectado, economia compartilhada, economia mesh, plataformas digitais, saúde 4.0. 



ABSTRACT 

The assessment of a market attractiveness is critical when deciding to invest in a new 

company or business segment. Specific sectors require specific knowledge, not always 

perceived in feasibility studies conducted on generalist assumptions. 

Recently, a sudden expansion of sharing economy companies offering online-

scheduling medical platforms has raised the issue of this particular market. 

This study presents the social, economic and technological factors that explain the 

increase of competitors and also explore the existing market barriers that makes the diffusion 

of this kind of platform so difficult in Brazil. 

More than understanding the phenomenon, the outcome presents a current overview 

about the Brazilian health environment and the users’ perception. Therefore, it’s a knowledge 

that can be applied to feasibility studies of other products or services that wish to compete in 

the Health sector. 

The analysis based on evidence from researched literature, interviews, survey and 

observation (hidden customer) concludes in direction to the lessen of interest by investments 

in companies that act exclusively on online-scheduling medical platforms based on sharing 

economy; and point to a more concentrated market with fewer small competitors who need to 

diversify their products and services in order to keep themselves competitive. 

Key words: online-scheduling medical platforms, collaborative consumption, 

connected consumption, sharing economy, mesh economy, digital platforms, health 4.0  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1. INTRODUÇÃO 
A economia compartilhada já está presente na vida de uma grande quantidade de 

pessoas, ainda que elas não se deem conta. Basta observar quantas pessoas utilizam os 

serviços de Uber, Airbnb ou mesmo de compartilhamento de bicicletas.  

Economia compartilhada descreve uma transação que acontece por meio de uma 

plataforma segura, que permite escala, e onde duas partes desconhecidas interagem a fim do 

uso, doação, empréstimo, aluguel ou troca de um ativo subutilizado.  

Esse tipo de transação foi muito facilitada pela internet e atinge a praticamente todos 

os setores da economia, em maior ou menor intensidade. Ao lado de Blockchain, Fintech e 

IoT (internet das coisas), o termo sharing economy (economia compartilhada) esteve entre os 

oito mais citados e pesquisados em 2015, segundo relatório especializado em tendências para 

negócios, fundos e investidores (PITCHBOOK, 2015).  

Nos últimos anos, novas empresas baseadas em economia compartilhada também 

chegaram na saúde, atuando principalmente como plataformas de agendamento de consultas 

médicas. 

Identificar quais os fatores sociais, econômicos e tecnológicos que explicam a 

intensificação do uso das plataformas de agendamento de consultas médicas, e quais os 

fatores que ameaçam a expansão desse modelo de negócio no Brasil é a pergunta de pesquisa 

deste trabalho. 

Os resultados são relevantes para empreendedores e administradores. Não se 

encontrou outros trabalhos com esse foco, o que torna esse estudo complementar aos demais 

realizados sobre economia compartilhada. 

Governantes públicos e representantes da classe médica também se beneficiam dos 

resultados, uma vez que estando envolvidos nos dilemas atuais da chegada da economia 

compartilhada na saúde, têm que lidar com questões inéditas, como: publicidade do médico 

no ambiente digital, divulgação de preço de atendimento, avaliação pública do profissional e 

limites das responsabilidades jurídica e técnica das plataformas.  

O trabalho está estruturado em quatro partes e a conclusão. Primeiro, o Referencial 

Teórico conceitua economia compartilhada, economia compartilhada em saúde e plataformas 

de agendamento de consultas. O Referencial Teórico traz ainda considerações sobre a situação  

econômica do Brasil entre os anos de 2010 e 2016, visto que esse é o ambiente mercadológico 
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das plataformas estudadas. Em seguida, a Metodologia descreve a aplicação das três 

ferramentas de coleta usadas: questionário dirigido (160 questionários respondidos por 

médicos brasileiros, com grande concentração na região Sudeste), roteiro de entrevistas 

(entrevistas estruturadas com 4 fundadores de plataformas de agendamento de consultas 

médicas) e observação (por meio da técnica conhecida como cliente oculto). 

Os principais achados de cada ferramenta de coleta estão descritos separadamente 

em Resultados e analisados de forma combinada no capítulo Discussão.  

Em Discussão foi possível agrupar os achados em fatores externos favoráveis ou 

desfavoráveis. Em outras palavras, fatores que alavancam ou que limitam a atratividade do 

segmento estudado.  

Como fatores favoráveis são citados: a) nova demanda por serviços de saúde que 

ofereçam acesso facilitado ao prestador do cuidado, mais resolutividade e/ou baixo custo; b) 

acesso à tecnologia e mudança comportamental no consumo de bens e serviços; c) demanda 

por soluções que melhorem a rentabilidade dos prestadores. 

Como fatores desfavoráveis são citados: a) pouca clareza na regulamentação 

específica sobre plataformas de marcação de consultas médicas e interferência dos Conselhos 

de Medicina; b) similaridades e eventual caracterização das plataformas de marcação de 

consultas médicas como agente de mercantilização da atividade médica; c) baixa conversão 

de vendas e de retenção de usuários. 

O estudo dos fatores externos favoráveis e desfavoráveis leva à conclusão de que a 

balança pende, nesse momento, mais para os fatores limitantes do que para os favoráveis, 

demonstrando que o recente surto de negócios exclusivamente baseados no agendamento de 

consultas médicas deve arrefecer, dando lugar a uma organização de mercado mais 

concentrada, com pequenos concorrentes precisando diversificar seus produtos e serviços para 

se manterem competindo. 

Dado que o mercado é dinâmico e afetado por diferentes decisões políticas e 

econômicas, a conclusão a que se chega nesse trabalho tanto poderá ser contestada ou 

confirmada em estudos futuros que tenham outros contextos como cenário. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 A economia compartilhada  
Economia compartilhada é o nome dado às situações em que, de forma disruptiva, 

uma plataforma digital se estabelece como mediadora entre os consumidores (compradores) e 

os prestadores (vendedores), sem que para isso haja uma infraestrutura física e de 

contratações trabalhistas convencionais.  

Desde a popularização no Ocidente do aplicativo da empresa norte-americana Uber, 

cujo principal serviço é conectar passageiros com motoristas particulares, o neologismo 

uberização tem sido aplicado como um sinônimo para economia compartilhada. 

Essa forma de relação comercial teve origem na década de 1990 nos Estados Unidos, 

inicialmente como soluções para transportes, e foi impulsionada pelos avanços tecnológicos 

que propiciaram a redução dos custos das transações on-line peer-to-peer (SHIRKY, 2008 

apud VILLANOVA, 2015). Outras denominações encontradas na literatura para economia 

compartilhada são economia mesh, consumo colaborativo ou consumo conectado 

(SILVEIRA; PETRINI; SANTOS, 2016 apud GANSKY, 2010, BOTSMAN; ROGERS, 2009 

e DUBOIS; SCHOR; CARFAGNA, 2014). 

Os impactos esperados da economia compartilhada nas relações trabalhistas, 

comerciais, hábitos de consumo e até mesmo na produção de bens são tão significativos que, 

para Jeremy Rifkin, “este é o primeiro novo sistema econômico a emergir desde o advento do 

capitalismo e do socialismo antagônico no século XIX” (THE... 2015, tradução nossa). Sua 

afirmação está baseada na ideia de que se, no passado, a base da economia era a busca por 

mais produtividade – produzir mais unidades a custos de produção cada vez menores –, com a 

economia compartilhada já é possível aumentar o consumo sem que seja necessário aumentar 

a produção; e isso graças à internet, que permite compartilhar a ociosidade de bens e serviços 

(RIFKIN, 2015).  

Belk (2014) também fala sobre a característica revolucionária da economia 

compartilhada. Para ele, ao ser possível compartilhar um bem, há uma “mudança de 

propriedade individual para propriedade compartilhada ou aluguel de curto prazo”, o que 

reduz a necessidade de compra. “A velha sabedoria de que somos o que possuímos pode 

precisar ser modificada para considerar formas de posse e usos que não envolvem 
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propriedade”, diz (BELK 2014, p.1595, tradução nossa). 

O argumento de Rifkin e Belk pode ser verificado em um dos exemplos trazidos por 

Bond (2015) de uma família que, com um quarto vago para o fim de semana, pode alugá-lo 

para um casal visitante que não pode pagar um hotel em um local de qualidade comparável. 

Esse é o modelo do Airbnb, plataforma fundada na Califórnia em 2008 e que conecta 

hóspedes a quartos, casas e apartamentos disponíveis temporariamente em várias cidades do 

mundo.  

A revolução da internet no final da década de 1990 uniu os consumidores de maneira 

única e sem precedentes. A evolução da economia compartilhada no início do século XXI se 

baseia na revolução da internet, conectando os consumidores e os recursos não utilizados de 

maneira prontamente acessível e eficiente” (BOND, 2015, tradução nossa). 

A economia compartilhada já provou ser disruptiva, com força para abalar a 

organização mercadológica de um setor inteiro. Os dois casos a seguir são emblemáticos e 

reiteram essa afirmação. 

Em 1999, a Napster foi lançada e passou a permitir o compartilhamento de músicas 

entre os usuários. Na ocasião, as maiores empresas da indústria fonográfica, e até artistas 

como Madonna e a banda Metallica acusaram a Napster de promover pirataria e ferir direitos 

autorais. Após disputas jurídicas milionárias, a empresa foi proibida de operar, foi comprada e 

hoje é um serviço de streaming de música. Frear a Napster não impediu a disseminação da 

tecnologia. Desde que se provou ser possível o compartilhamento de músicas no formato 

MP3, as gravadoras deixaram de vender milhões de álbuns, e muitas outras empresas 

passaram a oferecer o mesmo tipo de serviço que a Nasper em sua origem. 

Outro exemplo é a Uber. Independentemente das batalhas jurídicas que vem travando 

em todo o mundo, a plataforma de transporte privado urbano mudou a forma de consumir 

serviços de táxi e de transportes em geral. É o que demonstra a pesquisa do Serviço de 

Proteção ao Crédito e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (SPC E 

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS, 2017). De acordo com os 

entrevistados, locomover-se utilizando serviços de transporte por aplicativos é mais usual do 

que pedir um táxi, principalmente para realizar atividades de lazer como ir a bares, 

restaurantes, cinema, festas e parques (18% das citações, frente a 6% dos táxis), fazer 

compras longe de casa (10% das citações, frente a 6% dos táxis) e ir ao médico/dentista (6% 
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das citações, frente a 3% dos táxis).  

As soluções baseadas em economia compartilhada estão fundamentadas em três 

fatores: capacidade de oferta excedente, plataforma e peers diversificados (CHASE, 2015), 

que veremos a seguir.  

• Capacidade de oferta excedente ou ativos subutilizados 

“Produtos físicos são fabricados, estocados, mais tarde vendidos e, por fim, 

consumidos” (KOTLER; ARMSTRONG, 1995, p. 217). Entretanto, muitos dos produtos 

físicos comprados não se deterioram ou perdem a utilidade após o primeiro consumo. Esse é o 

caso dos carros próprios, usados em média apenas 8% do tempo, permanecendo estacionados 

todo o restante (BOND, 2015 apud WOHLSEN, 2013), ou até de um eletrodoméstico que é 

usado por alguns minutos apenas algumas vezes por semana. Nas demais horas, a capacidade 

do aparelho não está sendo utilizada. Isso é capacidade subutilizada. 

Na área de serviços também existe capacidade ociosa. “Serviço é toda atividade ou 

benefício, essencialmente intangível, que uma parte pode oferecer à outra e que não resulte na 

posse de algum bem. A prestação de serviço pode ou não estar ligada a um produto físico. 

Atividades como alugar um quarto de hotel, depositar dinheiro em banco, viajar de avião, 

consultar um psiquiatra, cortar o cabelo, consertar o carro, assistir a um jogo profissional ou a 

um filme, mandar as roupas para lavar a seco, aconselhar-se com um advogado, todas 

envolvem a compra de um serviço” (KOTLER; ARMSTRONG, 1995, p. 455). 

Via de regra, serviços são perecíveis, ou seja, não podem ser estocados. Se o hotel 

não ocupa todos os seus quartos, ou o avião suas poltronas, se o cabeleireiro não tem clientes 

em parte da agenda, o taxista não tem passageiros ou o paciente falta à consulta, isso é 

capacidade ociosa.  

Chase (2015) chama de “invisível” esse ativo não utilizado que todo mundo vê mas 

ignora diariamente. A economia compartilhada se baseia na exploração dessa capacidade 

ociosa, gerando melhor retorno sobre o investimento tanto para produtores como para 

consumidores.  

Para empreendedores que conseguem identificar ativos subutilizados e reorganizá-los 

para o consumo, a principal vantagem competitiva é que praticamente inexiste o custo de 

produção do bem. “Sai muito mais barato alavancar a capacidade excedente do que comprar 
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uma nova matéria-prima e a execução pode ser realizada em apenas uma fração do tempo, já 

que não precisamos encontrar, comprar, construir ou financiar insumos” (CHASE, 2015, p. 

34). 

• Plataforma 

Um indivíduo poderia emprestar ou locar um bem ou serviço subutilizado para um 

amigo, vizinho ou pessoa próxima. Não conseguiria, nesse caso, uma grande escala, pois seus 

potenciais “clientes” estariam limitados à sua rede de relacionamento. Além disso, essa 

relação envolveria riscos adicionais, como o não pagamento ou o retorno do bem fora do 

prazo ou danificado.  

Com as plataformas digitais, há um terceiro fazendo a intermediação dessa relação, o 

que reduz riscos e permite maior escala. Em economia compartilhada, as plataformas são o 

meio fundamental pelo qual a capacidade excedente é ofertada de forma organizada e 

confiável para os potenciais usuários. Essa melhor organização da relação se dá porque, 

segundo Chase (2015), “é esperado que, ao facilitar o compartilhamento, a plataforma 

imponha normas e contratos, estabeleça penalidades por mau comportamento e que aplique 

padrões de interação e qualidade”. 

De acordo com a característica do próprio negócio e dos bens ou serviços que 

organiza, as plataformas podem tanto agregar como decompor ativos, conforme explica Chase 

(2015). Segundo a autora, decompor significa ofertar um ativo em partes, permitindo às 

pessoas consumir e pagar apenas por aquilo que lhes interessa; esse é o caso da ZipCar, que 

permite o aluguel de carros por frações de horas. Ela explica ainda que agregar é reunir ativos 

que, se ofertados separadamente, não fariam sentido, pois os riscos envolvidos – de adquirir o 

ativo e de ofertar o bem – seriam altos demais para ambas as partes. Esse é o caso do Airbnb, 

que oferta imóveis. Antes da plataforma, parecia pouco confiável alugar um quarto de um 

estranho, e, para o estranho, publicizar um cômodo de sua casa também não seria uma tarefa 

de custo-benefício razoável. Com o Airbnb, essa relação é possível.  

As plataformas de economia compartilhada se apresentam de três formas 

(SILVEIRA; PETRINI; SANTOS, 2016 apud Botsman; Rogers, 2009):  

a) Sistema de serviços de produtos ou Product-Service System (PSS): definidos 

como um conjunto comercial de produtos e serviços capazes de atender conjuntamente às 
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necessidades do usuário, no qual se paga pelo uso de um produto sem a necessidade de 

adquirir sua propriedade. 

b) Mercados de redistribuição: são associados às trocas e doações, estão relacionados 

à transferência de propriedade, ou seja, fazem alusão à copropriedade. Exemplos desse tipo de 

sistema são a doação de móveis e roupas, a troca ou empréstimo de livros. 

c) Estilos de vida colaborativos: verifica-se a disposição à partilha e à troca de ativos 

intangíveis, como tempo, espaço, habilidades e dinheiro. 

• Peer-to-peer  

São as pontas da relação intermediada pela plataforma. “Partes desconhecidas que 

interagem diretamente em transações de compartilhamento, empréstimo, aluguel, doação, 

trocas e escambo. São os atores de um novo modelo de consumo conectado que elimina 

intermediários e possibilita interações face a face […]” (SILVEIRA; PETRINI; SANTOS, 

2016, p. 300). 

Como os peers não se conhecem, os sistemas de avaliação mútua estão presentes na 

maioria das plataformas que os conectam. A avaliação, ou criação de uma reputação baseada 

na quantidade de opiniões favoráveis a respeito de um peer, é o principal recurso usado no 

ambiente on-line para tangibilizar a confiabilidade em cada parte e reduzir ainda mais os 

riscos da transação. 

A economia compartilhada está democratizando as relações, melhorando o acesso e 

reduzindo custos ao ofertar praticamente just-in-time o que é demandado. Quanto maior for a 

diversificação de itens oferecidos por meio da economia compartilhada, mais serão as 

oportunidades para que possa atender as necessidades pontuais com preço baixo.  

Os hábitos de consumo e comportamento do consumidor tendem a mudar 

drasticamente. Além disso, mesmo em mercados supostamente com alta barreira de entrada, 

podem surgir novos concorrentes no ambiente digital, em uma fração do tempo e do custo que 

foi gasto no passado e com capacidade de ofertar aos consumidores produtos e serviços a 

preços mais competitivos. Por isso, empresas que queiram continuar existindo precisarão se 

adaptar e inovar. 

Além dos já citados Uber e Airbnb, a Tabela 1 traz outros exemplos de empresas cujo 
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modelo de negócios está fundamentado nos três fatores citados – ativos subutilizados, 

plataforma e peers –, sendo, portanto, exemplos de economia compartilhada. 

TABELA 1 - EXEMPLOS DE EMPRESAS DE ECONOMIA COMPARTILHADA 
Como é de se esperar em casos disruptivos, há muita resistência às mudanças 

trazidas pela economia compartilhada. No Brasil, assim como no restante do mundo, a própria 

prestação de serviços por meio de plataformas – pilar da economia compartilhada – é 

controversa. 

Um primeiro argumento é que empresas de economia compartilhada não detêm o 

bem ou serviço ofertado, mas o explora comercialmente em um ambiente de baixa ou 

nenhuma regulação. Isso traria consequências trabalhistas, tributárias e regulatórias. Nos 

litígios envolvendo o Uber, por exemplo, os taxistas também argumentam que a concorrência 

é desleal, pois não há limite de motoristas cadastrados no aplicativo, são permitidos carros de 

duas portas, alguns estados não têm restrição ao ano de fabricação do carro, entre outras 

diferenças. 

Um segundo argumento é que, sob o pretexto de estarem contribuindo para a 

democratização do acesso a serviços mais competitivos, os aplicativos estariam 

negligenciando as garantias do trabalhador e transferindo para eles os riscos e custos 

operacionais. Em casos mais graves, o aplicativo ainda exerceria controle sobre a 

produtividade do prestador cadastrado.  

Fleety
Site em que proprietários podem cadastrar seus veículos e alugá-los para outras 

pessoas quando não o estiverem usando.

Cabify Como o Uber, conecta usuários a motoristas. 

Contra e CargoX
Atuam no setor de transporte rodoviário de cargas, baseado em tecnologia e 

bigdata.

Canal da Peça
Plataforma que conecta players da manutenção automotiva – indústria de peças, 

varejistas, oficinas e donos de carros.

Easy Carros
Oferece serviços para automóveis, como troca de óleo, enceramento e lavagem 

ecológica. 

Chefex
Site que permite a contratação on-line de chefs que vão à casa do cliente para 

preparar os pratos.

Elaborado pelo autor a partir de Ricciardi (2016)
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FIGURA 1 - PERFIL DO CONSUMO COMPARTILHADO NO BRASIL 

Alheio ao debate, o modelo está em franca ascensão e é impulsionado pela mudança 

comportamental no consumo de bens e serviços, o acesso facilitado à tecnologia, a crise 

econômica e o desejo por trabalhar de forma menos engessada.  
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No Brasil, a economia compartilhada já é realidade consolidada em muitos setores, 

especialmente de transporte e de hospedagem. A pesquisa “Consumo Colaborativo no Brasil 

2017”, do Serviço de Proteção ao Crédito e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, 

entrevistou 607 consumidores com idade igual ou maior a 18 anos de 27 capitais brasileiras. 

Os achados detalham o perfil, motivações, tendências e receios dos usuários de economia 

compartilhada no país (Figura 1). 

2.2 A economia compartilhada na saúde 
Em 2013, a empresa internacional de consultoria Accenture realizou mais de mil 

telefonemas para agendamento de consultas nas mais variadas especialidades em 28 hospitais 

norte-americanos. De acordo com o estudo, a duração média das chamadas foi de 8,1 minutos, 

com cerca de 30% do tempo gasto de forma improdutiva, seja na espera por atendimento ou 

em transferências internas de ramais. De acordo com a pesquisa, mesmo após transcorrido o 

tempo de espera e as transferências, apenas 59% das chamadas resultaram no compromisso 

agendado na primeira tentativa. Os achados excedem os de outras indústrias, como a bancária, 

por exemplo (WHY... 2013). O estudo concluiu haver necessidade de adoção de tecnologias 

de autoatendimento no processo de agendamento eletrônico de consultas médicas. 

"Os pacientes não apenas exigem um papel mais ativo em seus cuidados, mas sim 

esperam ferramentas de TI de saúde que possibilitem acesso imediato. […] Essa tecnologia 

está prontamente disponível em outras indústrias com sistemas complexos de agendamento, 

como companhias aéreas ou restaurantes, até mesmo consultórios odontológicos" (WHY... 

2013, p. 2, tradução nossa). 

Três anos depois, a consultoria utilizou os achados para comparação com um novo 

estudo, Patient Engagement: Digital self-scheduling set to explode in healthcare over the next 

five years. Os resultados reafirmaram os anteriores e acrescentaram expectativas sobre o 

desenvolvimento do mercado norte-americano. 

A pesquisa da Accenture prevê que, até o final de 2019, 66% dos sistemas de saúde 

dos EUA oferecerão autoatendimento digital, e 64% dos pacientes agendarão consultas 

usando ferramentas digitais. Quase 38% dos compromissos serão programados 

automaticamente – são quase 986 milhões de consultas – gerando US$3,2 bilhões em valor. 

(PATIENT… 2016, tradução nossa). 

A adoção da tecnologia pelo sistema de saúde, além de ser uma tendência, traz mais 
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competitividade aos prestadores de serviços à medida que otimiza os recursos alocados no 

agendamento telefônico (salários e espaço físico), contribui para a base de dados e permite 

que o agendamento aconteça ao longo dos sete dias da semana, e não mais apenas durante o 

horário comercial.  

De olho nesse mercado, novas empresas surgem tanto nos Estados Unidos como em 

outros países com o objetivo de ou ser o provedor da tecnologia de agendamento para os 

prestadores, ou, de forma ainda mais inovadora, atuar como a plataforma independente de 

agendamento de consultas, ligando em uma ponta os pacientes e, na outra, os médicos, 

independentemente da instituição em que trabalham. 

Assim atua a ZocDoc, a primeira plataforma de agendamento de consultas médicas 

do tipo SaaS (do inglês software as a service) a ganhar popularidade nos Estados Unidos 

como um negócio baseado no modelo de economia compartilhada.  

Fundada em 2007, ela permite a marcação de consultas on-line, buscando entre todos 

os prestadores cadastrados aquele que poderá fazer o atendimento no horário desejado pelo 

usuário, e não o contrário. Os prestadores pagam uma taxa para estarem listados na 

plataforma, que ainda permite que o usuário avalie o médico e até descreva seus sintomas. 

(ARNDT, 2017). 

Em soluções do tipo SaaS, o sistema não é administrado pelo profissional de saúde 

que o contrata. Como cliente, o profissional utiliza o sistema por meio do pagamento de um 

valor pelo serviço. É de responsabilidade do fornecedor – no caso a ZocDoc – a manutenção e 

estrutura necessária para funcionamento do sistema.  

A adoção de sistemas de autoagendamento pelo paciente é uma tendência, e a 

marcação de consultas de serviços não emergenciais é a porta de entrada do modelo de 

economia compartilhada na saúde (WHY... 2013) e (ZHAO et al., 2017, tradução nossa). 

A conclusão de Zhao et al. (2017) é resultado da revisão sistemática de 36 artigos 

sobre 21 sistemas de agendamento de consultas baseados em internet (sistemas próprios e do 

tipo SaaS). A Figura 2 demonstra as vantagens citadas pelos prestadores de serviços de saúde 

que adotaram softwares de autoagendamento, de acordo com o resultado da revisão. 

Também no Brasil os sistemas de autoagendamento de consultas médicas tendem a 

crescer como um todo, mas apenas muito recentemente os aplicativos de economia 

compartilhada para agendamento de consultas ganharam mais visibilidade no País. 



!22

FIGURA 2 - VANTAGENS PERCEBIDAS POR USUÁRIOS DE SOFTWARES DE 

AUTOAGENDAMENTO 

2.3. Cenário econômico do Brasil de 2010 a 2016, com ênfase no sistema de 
saúde 

Idealmente, o sistema de saúde brasileiro respalda políticas públicas com foco na 

necessidade e nas características epidemiológicas da população. Na esfera pública, o Sistema 

Único de Saúde (SUS) está organizado sob o princípio da regionalização e hierarquização, ou 

seja, por nível de complexidade e circunscrito a determinada área geográfica. A unidade 

básica que oferece atendimento primário é a porta de entrada aos centros de maior 

especialização. A articulação entre os serviços é centralizada e, de acordo com a Constituição 

Brasileira de 1988, deveria garantir acesso a todo cidadão brasileiro em tempo e qualidade 

compatíveis com sua necessidade e bem-estar. Em contraposição, na esfera privada, a 

organização é hospitalocêntrica e com base na demanda, e não na necessidade.  
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A intervenção no processo de saúde/doença depende de um complexo 
conjunto de conhecimentos e atividades. Compõem um desses conjuntos de 
conhecimentos a necessidade, expressada quando as pessoas devem ser 
atendidas de acordo com as suas condições clínicas, e a demanda, que ocorre 
quando as pessoas, por suas vontades, desejam ser atendidas.  
(VECINA NETO, 2017, p. 1). 

De modo geral, existe a percepção de que a qualidade da assistência privada é 

melhor do que a pública, principalmente nos itens tempo para consulta e exames, tecnologia e 

instalações, conforme explica Ibañez e Vecina Neto (2007, p. 1832): “Na maioria dos 

hospitais públicos, falta gestão capaz, eficiente, moderna e humana; esses serviços, muitas 

vezes, têm alto custo e baixo resultado.” 

Quando o sistema público falha no acesso, na qualidade ou na integralidade do 

cuidado, o usuário do SUS tem a opção de recorrer ao prestador privado. 

Na grande parte das vezes, esse acesso se dá graças aos planos de saúde que são 

oferecidos pelas empresas como benefício aos funcionários. De acordo com a Agência 

Nacional de Saúde Suplementar (2017, p. 15), cerca de 66,36% dos planos de saúde 

contratados são do tipo Coletivo Empresarial. Em suma, quanto maior o número de empregos 

formais, maior o numero de indivíduos com acesso à saúde suplementar.  

Em 2010, o Produto Interno Bruto brasileiro foi de 7,5%, o maior crescimento em 20 

anos (PORTAL BRASIL, 2011). A atividade econômica estava aquecida, assim como a 

confiança do empresariado e do consumidor. A euforia econômica foi amplamente noticiada 

pela imprensa e órgãos competentes. Com empregos em alta, algumas pessoas puderam pela 

primeira vez frequentar prestadores privados de assistência à saúde. 

Entretanto, “um conjunto de políticas adotadas a partir de 2011/2012, conhecido 

como Nova Matriz Econômica (NME), reduziu a produtividade da economia brasileira e, com 

isso, o produto potencial” (BARBOSA FILHO, 2017, p. 51). 

Nos dois anos seguintes, outras intervenções governamentais malsucedidas em seu 

conjunto contribuíram para a desaceleração da economia brasileira a partir de 2014, reduzindo 

o consumo das famílias, conforme demonstrado na Tabela 2 e sumariado pelo infográfico 

(Figura 3) elaborado a partir de dados do IBGE, Reuters, Tesouro Nacional, FGV, 

Standard&Poor e Fitch Ratings (KARINA TREVIZAN, 2017). 

O número de beneficiários de planos de saúde acompanhou a desaceleração da 

economia e a redução no número de vagas formais. A Tabela 3 demonstra como beneficiários 
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de planos de saúde abandonam o sistema suplementar em situação de crise. 

FIGURA 3 - A ECONOMIA BRASILEIRA EM 2010 E EM 2016 

De acordo com levantamento do Sistema Abramge – Associação Brasileira de Planos 

de Saúde, do Sinamge – Sindicato Nacional das Empresas de Medicina de Grupo do e Sinog – 

Sindicato Nacional das Empresas de Odontologia de Grupo (2016), “para cada 100 vagas de 
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trabalho fechadas, há uma redução imediata de 17 beneficiários de planos de saúde”, e “outros 

30 beneficiários perdem o plano em até 6 meses após o cancelamento das mesmas vagas. Ou 

seja, a cada 100 vagas de trabalho encerradas, há uma redução de 47 clientes de planos de 

saúde”. 

TABELA 2 - PIB NO BRASIL E CONSUMO DE 2011 A 2016 

TABELA 3 - BENEFICIÁRIOS DA SAÚDE SUPLEMENTAR: 2012 A 2017 

Em 2016, as operadoras de planos privados de assistência à saúde informaram à 

Agência de Saúde Suplementar (2016) terem realizado uma média de 4,56 consultas médicas 

em regime ambulatorial por beneficiário.  

Já no SUS, a produção de consultas ambulatoriais foi de 1,67 por habitante, 

conforme dados do DATASUS para julho de 2017, sendo maior na região Sudeste e menor na 

região Norte (Tabela 4). O indicador é dado pelo número total de consultas médicas 

Assistência 
médica com ou 

sem odontologia

PIB de acordo 
com Tabela 2

Total de 
beneficiários

Variação de 
beneficiários

Coletivo 
Empresarial

Variação

12/2012 1,9 48.644.455 31.128.359

12/2013 3 50.574.517 3,97% 33.239.105 6,8%

12/2014 0,5 50.819.735 0,48% 33.721.944 1,5%

12/2015 -3,8 49.397.350 -2,80% 32.836.337 -2,6%

12/2016 -3,6 47.740.783 -3,35% 31.674.272 -3,5%

3/2017 47.606.341 -0,28% 31.591.360 -0,3%

(AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR, 2013, 2014, 2015, 2016)

PIB Consumo das famílias Consumo do governo

2011 4,0 4,8 2,2

2012 1,9 3,5 2,3

2013 3,0 3,5 1,5

2014 0,5 2,3 0,8

2015 -3,8 -3,9 -1,1

2016 -3,6 -4,5 -0,7

(BARBOSA FILHO, 2017, p. 56)
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apresentadas ao SUS pela população total residente ajustada para o meio do ano.  Como o 

indicador “desconsidera as consultas médicas realizadas sem vínculo com o SUS, embora o 

denominador seja a população total”, na realidade, o número de consultas por habitante que é 

de fato usuário regular do sistema único é maior do que 1,67 (BRASÍLIA, 2017). 

TABELA 4 - PRODUÇÃO AMBULATORIAL DO SUS POR HABITANTE POR ANO 

3. METODOLOGIA  
Este é um trabalho descritivo desenvolvido a partir das abordagens qualitativa e 

quantitativa. Para compreender quais fatores impulsionam ou detêm a expansão de 

plataformas de agendamento de consultas médicas no Brasil, foram adotados: revisão 

bibliográfica e estudo exploratório por meio de metodologia de cliente oculto, entrevistas e 

questionário de pesquisa. 

A revisão bibliográfica foi restrita aos artigos, teses, dissertações e outros materiais 

acadêmicos produzidos a partir de 2010, preferencialmente analisados por pares e 

exclusivamente nos idiomas português ou inglês. Foram também considerados livros, jornais 

e revistas de circulação não científica que, embora não acadêmicos, tratassem do 

comportamento da sociedade em relação à economia compartilhada.  

Para definir quais seriam as plataformas de agendamento de consultas estudadas 

entre as diversas existentes no mercado nacional, foram selecionadas as mais recomendadas 

pela App Store, loja virtual de aplicativos da Apple. A opção por esse meio e não por loja de 

outro sistema operacional é porque, na App Store, os aplicativos (apps) desenvolvidos são 

primeiro aprovados pela loja e só então tornados disponíveis para download para os usuários, 

diferentemente do que ocorre em outros sistemas operacionais.  

A App Store possui um algoritmo próprio que identifica potenciais apps semelhantes 

Região População 2017 Produção Ambulatorial 
do SUS (em 07/2017) Produção por hab.

Norte 17.936.201 24.346.735 1,36

Nordeste 57.254.159 78.260.645 1,37

Sudeste 86.949.714 165.592.418 1,90

Sul 29.644.948 53.756.488 1,81

Centro-Oeste 15.875.907 24.226.137 1,53

Total 207.660.929 346.182.423 1,67
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ao app buscado nominalmente. Ou seja, quando um usuário busca, por exemplo, o aplicativo 

Docway, além do próprio app para download, a tela do App Store mostra também outras 

opções semelhantes que podem interessar ao usuário. 

Para iniciar a seleção de quais plataformas seriam estudadas, foram buscados na App 

Store os aplicativos já conhecidos por meio da imprensa (COLUCCI, 2017), e observadas 

quais outras plataformas eram citadas na loja como semelhantes.  

De forma contínua, cada “app semelhante” foi visitado. Os casos que se tratavam de 

exemplos de economia compartilhada na marcação de consultas eram selecionados para o 

estudo e, por conseguinte, seus nomes também eram usados no campo de busca para uma 

segunda rodada de sugestões da App Store. Esse processo está representado pela Figura 4. 

FIGURA 4 - ETAPAS PARA DEFINIÇÃO DE APLICATIVOS A SEREM INCLUÍDOS 

NO ESTUDO 

Para cada aplicativo selecionado, foram adotadas duas frentes de abordagem: 

entrevista com o fundador da empresa, tendo como base um roteiro pré-definido; e simulação 

de marcação de consulta, em estratégia conhecida como cliente oculto.  

A simulação da marcação de consultas com especialistas foi realizada entre os dias 

20 de março e 3 de abril de 2018 e, preferencialmente, pelo aplicativo do smartphone, 

excetuando-se os casos em que o aplicativo apresentava problemas técnicos ou não trazia 
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todas as informações desejadas para a comparação entre eles. Quando necessário, as consultas 

foram canceladas imediatamente após a marcação. Vale ressaltar que, embora a técnica cliente 

oculto seja muito utilizada para avaliar a qualidade da prestação de um serviço no exato 

momento da compra (CASARTELLI et al., 2017), ela foi aqui aplicada com o único objetivo 

de permitir a comparação entre preços, políticas de uso e recursos oferecidos de cada 

plataforma, e não a satisfação do cliente com cada uma delas.  

De forma adicional e por recomendação de um dos entrevistados, foi incluída a 

plataforma LifeDoc, por se tratar de uma forma inovadora de seleção de consultas on-line e, 

portanto, relevante para o estudo. O material documentado nas entrevistas foi transcrito e é 

apresentado no Apêndice. 

Ainda com fins exploratórios, foi enviado por meio da solução on-line Survey 

Monkey um questionário fechado com 9 questões para 5.363 médicos de todo o território 

nacional, sem distinguí-los por especialidade médica. Foram coletadas 293 respostas (5,4%) 

entre os dias 28 de março e 6 de abril de 2018. 

4. RESULTADOS 
Neste estudo, considera-se plataformas de agendamento de consultas médicas as 

soluções baseadas na web que permitem ao paciente ou a alguém em seu nome agendar uma 

consulta a partir da combinação dos campos especialidade, localização, horário e preço.  

A quantidade de vezes que uma plataforma foi recomendada pela App Store está 

descrita na tabela 5. A tabela também inclui o nome de empresas que foram citadas como 

semelhantes, mas não são plataformas de agendamento de consultas médicas, terminando por 

ser excluídas deste estudo. 

Como resultado, foram selecionadas para este estudo as plataformas Dr. Já, Dokter, 

Consulta do Bem, Saúde Já, Beep Saúde, Docway, Boa Consulta, Naora, All Doctors, 

UpMed, Doctoralia e LifeDoc. 

TABELA 5 - PLATAFORMAS DE CONSULTAS EM EVIDÊNCIA NA APP STORE 

Recomendação App Store para aplicativos 
semelhantes: Você também pode gostar Total de recomendações 

por semelhança
Resultado

Dokter 10 vezes Selecionado
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Docway 10 vezes Selecionado

Consulta do Bem 8 vezes Selecionado

Docway para Médicos 8 vezes Excluído

Doctoralia 8 vezes Selecionado

Pega Plantão 8 vezes Excluído

Doutore 6 vezes Excluído

Procedimentos SUS 6 vezes Excluído

Beep Saúde 5 vezes Selecionado

Go Pharma 5 vezes Excluído

Dr. Já 5 vezes Selecionado

Boa Consulta 4 vezes Selecionado

Naora 4 vezes Selecionado

Doctor ID 4 vezes Excluído

Saúde Já 3 vezes Selecionado

Medicinia 3 vezes Excluído

Manual de Cardiologia 3 vezes Excluído

Meu DigiSUS 3 vezes Excluído

SBCP e Ideah 3 vezes Excluído

SOSPS 3 vezes Excluído

Cuco Health 3 vezes Excluído

Calculadora ER 2017 3 vezes Excluído

All Doctors 2 vezes Selecionado

Consultório App 2 vezes Excluído

UpMed 2 vezes Selecionado

Amil Médicos 2 vezes Excluído

Alergia a Medicamentos 2 vezes Excluído

Medicina Direta 2 vezes Excluído

Fleury Clientes 2 vezes Excluído

Recomendação App Store para aplicativos 
semelhantes: Você também pode gostar Total de recomendações 

por semelhança
Resultado
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A seguir, os resultados de cada ferramenta de coleta, apresentados separadamente: 

4.1 Coleta: cliente oculto 
As Tabela 6.1 a 6.9 trazem os resultados compilados da comparação entre as 

plataformas selecionadas. 

TABELA 6.1 - VERSÃO DO APLICATIVO NA APP STORE E TAGLINE 

Whitebook 2 vezes Excluído

iDent 2 vezes Excluído

Amil Clientes 1 vez Excluído

Manual da Mamãe 1 vezes Excluído

Mapa da Saúde 1 vez Excluído

Diretrizes da SBC 1 vez Excluído

Minha OMINT 1 vez Excluído

Unimed com Você 1 vez Excluído

Hora da Pílula 1 vez Excluído

Negatoscope 1 vez Excluído

Memento Eurofarma 1 vez Excluído

Glic Diabetes e Glicemia 1 vez Excluído

CPV Cadastro 1 vez Excluído

Recomendação App Store para aplicativos 
semelhantes: Você também pode gostar Total de recomendações 

por semelhança
Resultado

Versão 1.0 do aplicativo na App Store Tagline

Dr. Já “Há 3 anos”
“Tenha acesso à saúde. 24h por 

dia, e em qualquer lugar”

Dokter “Há 2 anos” “Médico em casa”

Consulta do Bem “Há 1 ano”
“A solução completa de saúde por 

um preço que você só encontra 
aqui”
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TABELA 6.2 - MÉDICOS CADASTRADOS E PREÇO MÉDIO DAS CONSULTAS 

Saúde Já “Há 1 ano”
Não especificado, mas os textos 

de apresentação fazem referência 
ao baixo custo 

Beep Saúde “Há 2 anos”
“A nova forma de cuidar da 

saúde”

Docway 
Desde 2016 (a informação no App Store 
menciona apenas que a versão 2.0.2 foi 

lançada há 1 ano)

“A medicina humanizada. saúde 
sem perder tempo”

Boa Consulta
Desde 2016 (a informação no App Store 
menciona apenas que a versão 2.0.4 foi 

lançada há 1 ano)

“O aplicativo para agendar 
consultas”

Naora “Há 2 anos”
“Marcar consultas nunca foi tão 

fácil”

All Doctors “Há 1 ano”
“O App de Consultas e Exames a 

preços acessíveis”

UpMed “Há 1 ano”
“O aplicativo com consultas e 

exames que cabem no seu bolso”

Doctoralia “Há 6 anos” “Você está em boas mãos”

LifeDoc
Em operação desde 2017, mas apenas 

com site. Não possui aplicativo.
“Seu concierge de saúde”

Versão 1.0 do aplicativo na App Store Tagline

Número aproximado de 
médicos cadastrados

Preço médio das consultas

Dr. Já 6.000
Entre 60 e 160 reais. Pode oferecer 

descontos

Dokter informação não disponível
Pode oferecer descontos e créditos para 

novas consultas

Consulta do Bem 1.500
Entre 58 e 150 reais. Pode oferecer 

descontos

Saúde Já 600 99 reais

Beep Saúde 1.000 Entre 400 e mil reais

Docway 200 300 reais
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TABELA 6.3 - COMPARATIVO ENTRE POSSIBILIDADES NA PLATAFORMA

Boa Consulta informação não disponível
Há 2 categorias: consultas de até 150,00 

reais e a partir desse valor 

Naora informação não disponível Não se aplica

All Doctors informação não disponível A partir de 70 reais

UpMed informação não disponível
O preço é determinado pela especialidade 

médica e varia entre 70 e 100 reais

Doctoralia 425.000 Não se aplica

LifeDoc 80
Varia de acordo com tipo de consulta 

escolhido, QuickMed, RoutineMed ou 
SlowMed. Valor entre 100 e 300 reais 

Número aproximado de 
médicos cadastrados

Preço médio das consultas

Oferece outros 
serviços além do 
agendamento de 

consultas?

A consulta é no 
consultório do 

prestador?

A consulta é 
domiciliar?

Paciente 
escolhe o 

médico ou 
clínica?

Dr. Já Sim Sim Não Sim

Dokter Não Não Sim Não 

Consulta do Bem Sim Sim Não Sim

Saúde Já Não Não Não Sim

Beep Saúde Sim Sim Sim Sim

Docway Sim Não Sim Sim

Boa Consulta Não Sim Não Sim

Naora Sim Sim Não Sim

All Doctors Sim Sim Não Sim

UpMed Não Sim Não Não

Doctoralia Não Sim Não Sim

LifeDoc Sim Sim Não Sim
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TABELA 6.4 - FLUXO DO PACIENTE NA PLATAFORMA 

Fluxo do paciente na plataforma

Dr. Já

1 - Escolher especialidade e localização (bairro, cidade ou estado); 
2 - Escolher profissional a partir de lista. Preço da consulta é visível; 

3 - Usuário pode fazer filtro por preço; 
4 - Usuário pode inserir cupom de desconto; 

5 - Informar dados do paciente; 
6 - Concordar com regras de pagamento e horário; 

7 - Aguardar confirmação da solicitação de consulta.

Dokter
1 - Escolher especialidade e localização (endereço completo); 

2 - Escolher por filtro: nome do profissional, recomendações de usuários ou 
informações sobre o médico.

Consulta do Bem

1 - Escolher especialidade; 
2 – Selecionar, de uma lista ordenada, dia, horário e localização mais 

próxima; 
3 - Selecionar o profissional escolhido; 

4 - Usuário é direcionado para outras opções de horários do mesmo 
profissional; 

4 - Tela de confirmação de dados do usuário responsável pela marcação e do 
paciente; 

5 – Cobrança; 
6 - Após confirmação do pagamento, usuário recebe aviso com informações 

sobre a consulta (data, hora, nome do médico e endereço).

Saúde Já

1 - Escolher especialidade e localização (bairro, cidade ou estado); 
2 - Escolher um profissional da lista apresentada; 

3 - Informar dados do paciente; 
4 – Cobrança;  

5 - Aguardar confirmação da solicitação de consulta.

Beep Saúde

1 - Escolher especialidade e localização (endereço completo); 
2 - Escolher profissional a partir de lista. Preço da consulta e parcelamento 

do valor são visíveis; 
3 - Informar dados do paciente; 

4 – Cobrança;  
5 - Aguardar confirmação da solicitação de consulta.
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Docway 

1 - Escolher localização; 
2 - Escolher especialidade. É possível incluir sintomas a partir de uma lista 

pré-definida. É permitido incluir voucher promocional;  
3 - Escolher horário; 

disponibilizado pelo profissional; 
4 - Cobrança;  

5 - Aguardar confirmação da solicitação de consulta.

Boa Consulta

1 - Escolher por especialidade e local ou por nome do profissional; 
2 - Escolher se deseja consulta popular (até R$ 150,00), particular ou 

reembolso ou convênio; 
3 - Escolher profissional; 

4 - Confirmar dados do paciente, incluindo motivo do agendamento e se é a 
primeira vez com o especialista; 

5 - Aguardar confirmação da solicitação de consulta. É necessário que um 
especialista aceite a solicitação.

Naora

1- Escolher por especialidade e local, nome do profissional ou forma de 
pagamento (particular, convênio ou retorno); 

2 - Escolher profissional a partir de lista e disponibilidade de agendamento; 
3 - Confirmar dados do paciente, incluindo motivo do agendamento e se é a 

primeira vez com o especialista; 
5 - Aguardar confirmação da solicitação de consulta.

All Doctors

1 - Escolher por especialidade; 
2 - Escolher estado e cidade; 

3 - Escolher data; 
4 - Escolher profissional a partir de lista e disponibilidade de agendamento. 

Preço da consulta é visível; 
5 - Usuário é levado a um carrinho de compras com as opções “continuar 

comprando” e “concluir compra”; 
5 - Atualizar dados cadastrais; 

7 - Efetuar pagamento.

UpMed 

1 - Escolher cidade, especialidade, turno (manhã ou tarde);  
2 - Preço fica visível assim que a especialidade é escolhida; 

3 - Enviar solicitação; 
4 - Aguardar até que um primeiro médico aceite; 

5 - Solicitações não aceitas em até 3h expiram. As solicitações só podem ser 
realizadas entre 7h e 23h.

Fluxo do paciente na plataforma
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TABELA 6.5 - AVALIAÇÃO DO MÉDICO E APRESENTAÇÃO DE DIRETOR 
TÉCNICO

Doctoralia

1 - Escolher especialidade, seguro e se deseja com hora marcada ou não; 
2 - Escolher profissional a partir de lista e disponibilidade de agendamento. 

Preço da consulta e avaliação do profissional são visíveis; 
3 - Preencher dados e enviar solicitação.

LifeDoc

1 - Escolher médico por nome ou especialidade, cidade, estado, bairro, 
especialidade e tipo de consulta desejado (QuickMed, RoutineMed ou 

SlowMed);  
2 - Preço fica visível assim que o tipo de consulta é escolhido; 

3 - Enviar solicitação; 
4 - Aguardar até que um primeiro médico aceite; 

5 - É necessário que um especialista aceite a solicitação. Solicitações não 
aceitas em até 24h expiram.

Fluxo do paciente na plataforma

Formação do 
médico está 

disponível para 
consulta

Avaliação do profissional 
ou clínica está disponível 

para consulta

Há um diretor técnico 
identificado no site com 

CRM

Dr. Já Em alguns casos Não Não 

Dokter

Acesso à 
informação 

indisponível para 
consulta na data da 

pesquisa

Sim Não 

Consulta do Bem Não Não Não 

Saúde Já Não
Acesso à informação 

indisponível para consulta 
na data da pesquisa

Não

Beep Saúde Sim Não Não

Docway Sim Não Não 

Boa Consulta Sim Sim Não

Naora Sim Não Não 

All Doctors Em alguns casos Não Não 

UpMed Não Não Não 
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TABELA 6.6 - FORMA DE PAGAMENTO 

Doctoralia Sim Sim Não

LifeDoc Sim Não Sim

Formação do 
médico está 

disponível para 
consulta

Avaliação do profissional 
ou clínica está disponível 

para consulta

Há um diretor técnico 
identificado no site com 

CRM

Pagamento antecipado Forma de pagamento 

Dr. Já Não

Em dinheiro e diretamente no consultório 
médico ou em ambiente on-line pela 

plataforma. Em alguns casos, aceita-se 
cartão de crédito ou boleto. 

Dokter
Acesso à informação não 

disponível para consulta na data 
da pesquisa

Acesso à informação não disponível para 
consulta na data da pesquisa

Consulta do Bem Sim
Cartão de crédito cadastrado no momento 

da marcação ou boleto bancário.

Saúde Já Sim
Cartão de crédito cadastrado no momento 

da marcação.

Beep Saúde Sim
Cartão de crédito previamente cadastrado. 
Pagamento pode ser parcelado em até 3x.

Docway Sim Cartão de crédito.

Boa Consulta Não 
Em dinheiro, cartão diretamente para o 

profissional ou por meio do plano de saúde.

Naora Não 
Em dinheiro, cartão diretamente para o 

profissional ou por meio do plano de saúde.

All Doctors Sim Cartão de crédito ou boleto.

UpMed Não 

Em dinheiro e diretamente no consultório 
médico. Exames laboratoriais ou de 

imagem podem ser pagos também em 
cartão de crédito ou débito. 

Doctoralia Não 
Em dinheiro, cartão diretamente para o 

profissional ou por meio do plano de saúde.

LifeDoc Sim
Cartão de crédito cadastrado no momento 

da marcação.
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TABELA 6.7 - POLÍTICA DE REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E FALTA 

TABELA 6.8 - ABRANGÊNCIA E MODELO DE REMUNERAÇÃO DA 
PLATAFORMA  

Restrições para remarcação, cancelamento e faltas

Dr. Já Não 

Dokter Acesso à informação não disponível para consulta na data da pesquisa

Consulta do Bem
Permitido até 48h antes do horário agendado, mas a devolução do valor 

previamente pago é feita em forma de créditos para serem usados 
exclusivamente na marcação de uma nova consulta. 

Saúde Já

Estorno do valor em cancelamentos até 48h antes do horário agendado. Entre 
24h e 48h, há reembolso por créditos para serem usados exclusivamente na 

marcação de uma nova consulta. Notificações dentro de 24h são 
consideradas faltas. Não há reembolso do valor pago em caso de faltas.

Beep Saúde
Não são permitidas remarcações. 

Não há reembolso do valor pago em caso de faltas.

Docway 
Consultas canceladas com mais de 24h não são cobradas. Consultas 

canceladas com menos de 24h são cobradas em 50% do valor.  
Não há reembolso do valor pago em caso de faltas.

Boa Consulta Não

Naora Não 

All Doctors
Estorno do valor em cancelamentos até 48h antes do horário agendado. 

Não há reembolso do valor pago em caso de faltas. 

UpMed 
Não há restrição para remarcações, que são feitas pela plataforma.  

Se o paciente faltar à consulta, o acesso futuro ao aplicativo é bloqueado.

Doctoralia Não 

LifeDoc
Permitidas remarcações até 24h antes do horário agendado. Em caso de 

faltas, há um projeto (em desenvolvimento) para que o usuário pague uma 
multa que será convertida para um projeto social.

Abrangência Remuneração da plataforma

Dr. Já

Rio de Janeiro 
Minas Gerais 

Bahia 
Espírito Santo 

Distrito Federal 
São Paulo 

13% a 20%
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Dokter
Goiás 

Goiânia 
São Paulo

Percentual não informado

Consulta do Bem Nacional Percentual não informado

Saúde Já Rio de Janeiro Percentual não informado

Beep Saúde
Rio de Janeiro 

São Paulo
Percentual não informado

Docway 

Paraná 
São Paulo 

Minas Gerais 
Amazonas 
Goiânia 

Santa Catarina 
Rio Grande do Sul 

Bahia

15%

Boa Consulta Nacional 

O médico escolhe um entre três planos de adesão 
para se cadastrar no site. No plano básico (Blue), o 
valor é de R$ 8,00 por cada agendamento e não há 

assinatura mensal. No plano intermediário 
(Standard), o valor é de R$ 4,00 por cada 

agendamento mais assinatura mensal de R$ 19,90. 
No plano premium (Professional), o valor é de R$ 
4,00 por agendamento mais assinatura mensal a 

partir de R$ 129,90.

Naora Nacional 

Médico escolhe um entre três planos de adesão para 
se cadastrar no site. No plano básico, o valor é de 
R$ 39,90. No plano intermediário, o valor é de R$ 
79,90. No plano premium, o valor é de 129,90. Os 
planos diferem pela quantidade de agendamentos 

possíveis e otimizações da agenda.

Abrangência Remuneração da plataforma
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TABELA 6.9 - AVALIAÇÃO DOS USUÁRIOS 

All Doctors

Espírito Santo 
Minas Gerais 

Paraná 
Rio de Janeiro 

Rondônia 
Rio Grande do Sul 

Santa Catarina 
São Paulo

15%

UpMed Uberlândia Não informado

Doctoralia Internacional

O médico escolhe um entre três planos de adesão 
para se cadastrar no site. O plano básico é gratuito. 
Há também o plano intermediário e o premium. Os 
planos diferem pela quantidade de agendamentos 

possíveis, otimizações da agenda e suporte às ações 
de divulgação do profissional.

LifeDoc Curitiba 13%

Abrangência Remuneração da plataforma

Site

Avaliações disponíveis 
dos usuários sobre o 

aplicativo na App 
Store em 7/4/2018

Avaliação dos 
usuários na App 

Store em 7/4/2018, 
sendo 5 a nota 

máxima

Dr. Já www.doutorja.com.br 36 avaliações 3,7

Dokter dokter.com.br indisponível

Não recebeu 
avaliações ou 

opiniões suficientes 
para exibir um 

resumo 

Consulta do Bem consultadobem.com.br indisponível

Não recebeu 
avaliações ou 

opiniões suficientes 
para exibir um 

resumo 

https://www.doutorja.com.br
http://dokter.com.br
https://consultadobem.com.br
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Entre os achados, vale destacar: a marcação de consultas por meio de economia 

compartilhada é um fenômeno recente, e que quase a totalidade das empresas pesquisadas 

(91,6%) lançou suas atividades para o público há, no máximo, três anos. Uma parcela 

significativa (41,6%) está no mercado há apenas um ano. 

De acordo com Porter (2005), existem três estratégias genéricas a serem adotadas por 

empresas para se posicionarem e ganharem mercado e competitividade. São elas: a) liderança 

de custo, quando se consegue custos operacionais e por mercadoria mais baixos do segmento 

de atuação; b) diferenciação, quando o produto é percebido como único ou superior; e c) por 

foco em segmento específico, quando a escolha de um perfil de comprador, área geográfica 

ou nicho de produtos permite ganhar escala.  

Das 12 plataformas estudadas, apenas 3 (Dokter, Beep Saúde e Docway) oferecem 

consultas em domicílio, sendo que apenas uma (Beep Saúde) oferece a consulta no 

Saúde Já saudeja.com indisponível

Não recebeu 
avaliações ou 

opiniões suficientes 
para exibir um 

resumo 

Beep Saúde beepsaude.com.br 5 avaliações 4,2

Docway docway.co 15 avaliações 3,5

Boa Consulta boaconsulta.com 115 avaliações 4,7

Naora naora.com.br 7 avaliações 4,9

All Doctors alldoctors.com.br 11 avaliações 4,6

UpMed upmed.com.br 5 avaliações 4,8

Doctoralia doctoralia.com.br indisponível

Não recebeu 
avaliações ou 

opiniões suficientes 
para exibir um 

resumo 

LifeDoc lifedoc.com.br Não se aplica Não se aplica

Site

Avaliações disponíveis 
dos usuários sobre o 

aplicativo na App 
Store em 7/4/2018

Avaliação dos 
usuários na App 

Store em 7/4/2018, 
sendo 5 a nota 

máxima

https://www.saudeja.com/inicio
https://www.beepsaude.com.br/especialidades/#comousar
https://www.docway.co
https://www.boaconsulta.com
https://naora.com.br/home
https://www.alldoctors.com.br
http://www.upmed.com.br
https://www.doctoralia.com.br
https://www.lifedoc.com.br
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consultório além da domiciliar. Essas 3 plataformas, que se posicionam estrategicamente por 

diferenciação em relação às demais, competem entre si no mercado de São Paulo, e 2 delas 

pelo mercado de Goiânia (Dockter e Docway), mas atuam de forma exclusiva em outros 

estados. Não por acaso e, em consonância com o que diz Porter (2005), as empresas Beep 

Saúde e Docway são as que praticam preço por consulta mais caro entre as empresas 

avaliadas. Esse posicionamento por diferenciação é reforçado pela tagline que adotam: “A 

nova forma de cuidar de saúde” (Beep Saúde) e “A medicina humanizada. Saúde sem perder 

tempo” (Docway). 

A empresa LifeDoc é a única entre as avaliadas a se posicionar como uma empresa 

de curadoria, que, antes da marcação, promete auxiliar o usuário na escolha da especialidade 

mais adequada para o seu caso. É também a única a oferecer experiências distintas de 

consulta, a saber:  

• QUICKMED: consultas médicas objetivas. O site recomenda esse formato para 

pacientes que desejam resolver dúvidas simples, pontuais.  

• ROUTINE: consultas médicas de rotina. O site recomenda esse formato para 

acompanhamento regular de doenças crônicas ou preventivas. 

• SLOWMED: consultas médicas que demandam mais tempo do especialista para 

quando o paciente necessitar atenção além da regularmente dedicada. 

A base de especialistas cadastrados em plataformas de agendamento de consultas que 

se posicionam estrategicamente por diferenciação tende a ser menor do que as que competem 

por preço, como demonstrado na Tabela 6.2 (Notar que a Beep Saúde possui base de 1.000 

médicos, mas não especifica quantos estão dedicados ao atendimento domiciliar.) 

Com outra estratégia competitiva e foco na população que busca por consulta a preço 

mais baixo, posicionam-se: Dr. Já, Consulta do Bem, Saúde Já, Boa Consulta, All Doctors e 

UpMed. Em cinco dessas seis soluções, a tagline faz referência direta ao preço baixo e 

acessível da consulta ofertada. O preço da consulta varia entre R$ 58,00 (Consulta do Bem) e 

R$ 160,00 (Dr. Já).  

As plataformas Dr. Já, Dokter, Docway e Consulta do Bem afirmam poder oferecer 

descontos. A apresentação dos preços é utilizada como filtro possível para a seleção dos 

especialistas em 41% (5 empresas) das plataformas estudadas. Nas demais, os preços ficam 

visíveis após outros filtros, conforme detalhado na Tabela 6.4, no campo “Fluxo do paciente 
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na plataforma”. 

Em todas as soluções, a seleção do profissional começa pelo preenchimento da 

especialidade e localização. Em 25% dos casos (3 plataformas), foi possível conhecer a 

avaliação do profissional por outros usuários. A formação médica estava disponível em 

66,66% dos casos (8 plataformas), em maior ou menor grau de detalhamento. 

Somente no site da LifeDoc foi possível identificar o nome e o CRM do diretor 

técnico responsável pela plataforma. Em apenas um caso (Doctoralia) houve a percepção de 

que a marcação de consulta estava se dando realmente de forma imediata e integrada com a 

agenda do médico. Em todos os demais (91,6%), o agendamento requeria confirmação a 

posteriori. Ainda assim, é possível o usuário escolher data e horário em 11 das 12 plataformas 

estudadas, com base em uma lista pré-preenchida pelo médico ao se cadastrar na plataforma. 

Metade das plataformas exigem que o pagamento da consulta ocorra 

antecipadamente e por meio do site, seja por cartão de crédito ou boleto. Em todos esses 

casos, há uma política bem definida para casos de cancelamentos e faltas, que variam de 

estorno integral do valor para cancelamentos realizados em até 24h do horário da consulta até 

a proibição de remarcações. As políticas constam nos Termos de Uso disponíveis nos sites das 

plataformas e estão descritas nas tabelas 6.1 a 6.9. 

No que se refere ao modelo de negócio das plataformas, a remuneração pelos 

serviços se dá por meio de retenção de percentual do valor da consulta, variando entre 13% e 

20% de acordo com a política de cada plataforma ou por meio de valor de assinatura na 

adesão do médico à plataforma. Em seus sites, 58,33% das empresas pesquisadas ofertam 

outros produtos/serviços além do serviço de agendamento de marcação de consultas. 

Em todos os doze termos de uso analisados, a responsabilidade pela qualidade do 

atendimento, pontualidade, quantidade, confiabilidade e integridade dos serviços prestados é 

atribuída integralmente ao prestador, e não à plataforma. 

4.2 Coleta: questionário aos médicos 
No total, 293 médicos responderam a um questionário de 9 perguntas. Como 136 

responderam parcialmente, foram excluídos. Os resultados a seguir correspondem a 160 

médicos, predominantemente moradores da região Sudeste do país (70,89%), homens 

(67,09%) e com idade entre 30 e 64 anos (87,97%), como demonstram as figuras Q1, Q2 e 

Q3. 



!43

A figura Q4 traz a principal fonte de financiamento dos pacientes dos médicos 

pesquisados. A penetração dos aplicativos para marcação de consultas é baixa no Brasil, e 

76,75% dos respondentes afirmam não receber ou nunca ter recebido um paciente 

encaminhado por meio de plataforma de agendamento de consultas (Figura Q5).  

Entre os médicos que afirmam receber ou já ter recebido algum paciente 

encaminhado por plataformas de agendamento, há os profissionais cujo maior movimento 

provém do SUS (11,63%), outros de convênios (60,47%), e de clientes particulares (27,91%).  

FIGURAS Q1 E Q2 E Q3 - PERFIL DOS RESPONDENTES 
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FIGURAS Q4 E Q5- PERFIL DE FINANCIAMENTO E DE ENCAMINHAMENTO 

DE PACIENTES 

Quando observadas separadamente as regiões Sudeste (SE) e Sul (S) (onde há 

concentração da abrangência das plataformas analisadas), os resultados são semelhantes: 

77,19% dos médicos respondentes do Sudeste e 88,24% dos médicos respondentes do Sul 

confirmam não receber ou nunca ter recebido um paciente encaminhado por meio de 

plataforma de agendamento de consultas. 

Ainda assim, os profissionais dessas duas regiões acreditam que essa situação será 

diferente no futuro e esperam mais encaminhamentos já nos próximos três anos. O gráfico Q6 

traz esse resultado segmentado por faixa etária. Mesmo entre os mais velhos, a expectativa é 

de aumento no número de pacientes. Não há consenso, mesmo em diferentes faixas etárias, se 

o preço da consulta e a avaliação do profissional deveriam estar disponíveis para visualização 

do usuário da plataforma, como demonstrado nas figuras Q7 e Q8. 

A população médica está muito dividida sobre essa questão que é chave para a 

economia compartilhada, como visto no Referencial Teórico. 

Se o principal empecilho para o engajamento do consumidor na economia 

compartilhada está relacionado à confiabilidade, falta de informação e desconhecimento sobre 

a outra parte (SPC E CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS, 2017) 

por que os médicos dão sinais de resistência a serem avaliados?  

Não houve uma pergunta específica no questionário que respondesse a essa questão, 

mas, como se verá adiante com as entrevistas aos fundadores, o comportamento parece vir do 

principal argumento de que, via de regra, o paciente não dispõe de conhecimento para avaliar 
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a competência técnica do profissional que o assistiu. Existe assimetria da informação que 

poderia beneficiar o profissional mais cortês e não necessariamente o de melhor formação ou 

resolutividade. 

FIGURA Q6 - EXPECTATIVA EM RELAÇÃO AO ENCAMINHAMENTO FUTURO 

DE PACIENTES 

FIGURAS Q7 E Q8 - PERCEPÇÃO DOS MÉDICOS SOBRE A EXPOSIÇÃO DA 

AVALIAÇÃO E DO PREÇO 
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4.3 Coleta: entrevistas com fundadores das plataformas de agendamento de 
consultas baseadas em economia compartilhada 

Foram conduzidas quatro entrevistas com os fundadores das empresas estudadas, 

escolhidos de acordo com o critério: dois representantes de plataformas que se posicionam 

estrategicamente por diferenciação (PORTER, 2005) e dois representantes de plataformas que 

se posicionam estrategicamente por foco em segmento específico. Assim, foram selecionados 

e entrevistados os fundadores das empresas Docway, LifeDoc, Dr. Já e Consulta do Bem. 

De acordo com as entrevistas, cujos roteiro e transcrições constam no Apêndice deste 

trabalho, pode-se confirmar que, por suas características, as plataformas de agendamento de 

consultas médicas podem, sim, ser consideradas soluções baseadas em economia 

compartilhada, uma vez que estão fundamentadas nos três fatores mencionados no referencial 

teórico: capacidade de oferta excedente, plataforma e peers diversificados. A correspondência 

entre a definição de economia compartilhada e plataformas de agendamento está demonstrada 

na Tabela 7: 

TABELA 7 - ECONOMIA COMPARTILHADA VS.PLATAFORMAS DE 
AGENDAMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS  

Características da economia 
compartilhada

Paralelo nas plataformas de Agendamento de 
Consultas Médicas

Capacidade excedente Oferta horários vagos na agenda.

Plataforma Ocorre por meio de site ou aplicativo.
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Perguntou-se aos entrevistados quais fatores justificam o crescimento recente da 

economia compartilhada na saúde no Brasil por meio de plataformas de agendamento de 

consultas (favorável) e quais fatores são críticos para o desenvolvimento desse mercado 

(desfavorável). As respostas puderam ser agrupados conforme a Tabela 8. 

TABELA 8 - AMBIENTE EXTERNO 

O capítulo seguir, Discussão, combina os achados de todas as ferramentas 

exploratórias utilizadas, organizados a partir dos dados agrupados na Tabela 8 e sob a luz da 

revisão de literatura e das referências consideradas. 

Peer-to-peer

Ocorre entre pacientes (ou alguém em seu nome) e 
profissionais de saúde (pessoa física ou jurídica), 

sem intermediação de plano de saúde ou central de 
regulação.

Características da economia 
compartilhada

Paralelo nas plataformas de Agendamento de 
Consultas Médicas

Fatores percebidos pelos entrevistados
Percepção do entrevistado sobre o 

efeito do fator no desenvolvimento do 
mercado (favorável ou desfavorável)

Há nova demanda por serviços de saúde que ofereçam 
acesso facilitado ao prestador do cuidado, mais 

resolutividade e/ou baixo custo. 
Favorável

Há acesso a tecnologia e mudança comportamental no 
consumo de bens e serviços.

Favorável

Demanda por soluções que melhorem a rentabilidade dos 
prestadores.

Favorável

Há pouca clareza na regulamentação específica sobre 
plataformas de marcação de consultas médicas e 

interferência dos Conselhos de Medicina.
Desfavorável

Há similaridades e eventual caracterização das 
plataformas de marcação de consultas médicas como 

agentes de mercantilização da atividade médica.
Desfavorável

Há baixa conversão de vendas e retenção de usuários Desfavorável
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5. DISCUSSÃO 
Com base em pesquisa exploratória como cliente oculto, questionário com os 

médicos e entrevistas com os fundadores, foi possível compreender o cenário competitivo 

atual das plataformas de agendamento de consultas baseadas em economia compartilhada.  

• Nova demanda por serviços de saúde que ofereçam acesso facilitado ao 

prestador do cuidado, mais resolutividade e/ou baixo custo  

Conforme detalhado no Referencial Teórico, a partir dos dados do desenvolvimento 

econômico do Brasil entre os anos 2010 e 2014, é possível compreender que durante um curto 

espaço de tempo – apenas 4 anos –, muitos brasileiros puderam experimentar o sistema 

privado de saúde, alguns pela primeira vez.  

A crise e desemprego, principalmente a partir de 2014 “devolvem” esse usuário para 

o Sistema Único de Saúde, com os já conhecidos problemas estruturais.  

Surge, daí, um novo grupo de consumidores: o que demanda serviços de saúde com 

características dos prestadores privados, mas que já não dispõe ou que não pode mais pagar 

por um plano de saúde. Das12 plataformas de agendamento de consultas analisadas, 11 foram 

lançadas a partir de 2015, confirmando que o recrudescimento desse grupo de consumidores é 

um dos fatores que alavancaram o surgimento desse modelo de negócio na saúde.


Além disso, o resultado da pesquisa demonstrou que tanto médicos cujas receitas 

provenham majoritariamente de pacientes particulares como de convênios ou do Sistema 

Único de Saúde recebem ou já receberam clientes encaminhados por plataformas de 

agendamento de consultas. A comparação entre plataformas também demonstrou a existência 

de negócios focados tanto em públicos de baixa renda como no de média e alta renda.  

• Acesso facilitado a tecnologia e mudança comportamental no consumo de 

bens e serviços 

Principalmente a partir do começo do século 21, os avanços tecnológicos e a difusão 

da informação estão contribuindo para uma mudança comportamental no perfil do 

consumidor, na relação deste com as empresas e até mesmo na relação entre consumidores, 

que passaram a ser mais participativos do próprio desenvolvimento do produto ou serviço 

(GÓMEZ-SUÁREZ; MARTÍNEZ-RUIZ; MARTÍNEZ-CARABALLO, 2017).  

O consumidor ficou mais engajado e empoderado à medida que espera encontrar 
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soluções e respostas na ponta dos dedos, por meio de seu smartphone. Para Garbin, Pereira 

Neto e Guilam (2008), a internet não é apenas uma fonte de informações, mas também 

proporciona uma postura ativa do indivíduo que a utiliza. Se antes o foco era no 

desenvolvimento de produtos funcionais e, depois, na satisfação dos desejos do consumidor, 

agora o foco mudou para reconhecer que o consumidor é mais do que um comprador 

(KOTLER et al., 2010). As soluções baseadas em economia compartilhada fazem uso desse 

entendimento, como detalhado no capítulo Referencial Teórico. 

A saúde também está sendo impactada por esse contexto. Já em 2015, um 

levantamento realizado pelo Flurry Mobile (KHALAF, 2014) demonstrou que, enquanto o 

uso de aplicativos relacionados à saúde cresceu 62% em apenas 6 meses, outras indústrias 

cresciam cerca de 33%. De acordo com o relatório, os motivos estão relacionados às 

inovações nos próprios aplicativos e às novas interfaces entre seus recursos e redes sociais.  

O investimento da Apple nesse segmento é mais um forte indicador de que os 

indivíduos estão cada vez mais habituados a associar o autocuidado com aplicativos e 

tecnologia, desmistificando a crença de que o contato físico com o profissional de saúde seria 

indispensável em todos os casos (RAMSEY, 2018). 

A internet está presente em 69,3% dos lares brasileiros (48.070 mil), e, em 97,2% 

deles, o telefone celular era utilizado para esse fim, segundo dados da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios Contínua (2016). Ainda de acordo com o estudo, 77,1% da população 

de 10 anos ou mais de idade possui telefone celular para uso pessoal e o utiliza para funções 

além de ligações (internet, câmera fotográfica, assistir a vídeos e aplicativos, por exemplo). 

Portanto, existe hábito de consumo entre os brasileiros para acesso aos serviços 

digitais. Isso contribui para a percepção geral de que as facilidades trazidas com a internet já 

fazem parte do dia a dia.  

Essa é a crença de todos os fundadores entrevistados e está refletida no questionário 

dos médicos que, quando perguntados se acreditam no crescimento, estagnação ou retrocesso 

da quantidade de pacientes que chegam em seus consultórios por meio de aplicativos, 

respondem "crescimento" em sua maioria (67% dos médicos das regiões Sudeste e Sul com 

até 50 anos de idade, para médicos entre 50 e 64 anos, o valor é de 62,67% e para 

respondentes com os mais 65 anos, o valor é 42,8%). 
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• Demanda por soluções que melhorem rentabilidade dos prestadores 

Embora não tenha sido perguntado diretamente no questionário aplicado aos médicos 

qual é o percentual de pacientes que faltam às consultas marcadas em seus consultórios, o 

motivo das faltas e o custo financeiro desse absenteísmo, a literatura é pródiga no tema. Para 

Cavalcanti et al. (2013, p. 64), o fenômeno é multicausal. A conclusão é parte do estudo que 

encontrou taxa de absenteísmo entre 24,1% e 42,2% em três unidades públicas analisadas em 

João Pessoa, Paraíba. Entre as causas, há as que estão diretamente relacionadas ao usuário, 

como: não ter acompanhante para ir ao serviço, não ter com quem deixar dependentes, 

esquecimento, falta de transporte ou achar o local da consulta longe ou não sentir mais os 

sintomas. 

Proporção similar de faltas foi observada em ação da Prefeitura de São Paulo em 

2017 para reduzir a fila de consultas e exames e pacientes do SUS a partir de convênios com 

instituições privadas e extensão de horários. O projeto, que recebeu o nome de “Corujão da 

Saúde”, registrou taxa de absenteísmo de 30%, conforme dados noticiados a partir das 

informações da Secretária de Saúde (G1 SÃO PAULO, 2017). Os motivos coincidem com os 

citados por Cavalcanti et al. (2013), com maior relevância no que se refere à dificuldade de o 

paciente chegar ao local do exame, uma vez que o Corujão disponibilizou horários noturnos.  

Em outro exemplo, Bender, Molina e Mello (2010) estudaram os relatórios de 

produtividade de Unidade Básica de Saúde em Santa Catarina, denominada Centro de Saúde 

Saco Grande (CSSG), e dos quatro centros de referência do município – as Policlínicas (PC). 

A média de absenteísmo encontrada foi de 34,4%. 

Também na saúde privada, é alta a proporção de pacientes que faltam às consultas 

agendadas. Entre os motivadores está o chamado risco moral, caracterizado “como a 

sobreutilização dos serviços de saúde na presença de seguro, ou seja, os indivíduos que 

possuem algum tipo de plano de saúde tendem a sobreutilizar os serviços, visto que o custo 

marginal de utilização é zero ou próximo de zero” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

ECONOMIA DA SAÚDE, 2004, p. 2). O mesmo afirma a Associação Brasileira de Medicina 

de Grupo (Abramge-PR/SC), por meio de seu então presidente: 

Uma prática bastante comum dos associados que têm planos de saúde 

é a de agendar a consulta, não comparecer e não desmarcar com 

antecedência. Hoje, lidamos com números absurdos, que chegam a 
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mais de 30% de faltas em consultas não desmarcadas em consultórios 

médicos. (MASSUDA, 2016, p. 1) 

O serviço não realizado é uma oportunidade perdida e acarreta prejuízos financeiros 

ao profissional, uma vez que há custos fixos de estrutura do consultório mesmo se não houver 

o atendimento, e o horário não preenchido elimina uma parte da receita esperada para o 

período (BITTAR et al., 2016).  

O trabalho de Bittar et al. (2016) compara achados brasileiros e de outros países, 

demonstrando que o “não comparecimento do paciente a um atendimento previamente 

agendado em unidade de saúde, sem nenhuma notificação” é comum a muitos países e a todas 

as especialidades, em maior ou menor percentual, mas sempre acarretando prejuízos. No 

Reino Unido, por exemplo, calcula-se perda de £900 milhões/ano (£600 milhões do 

ambulatório clínico geral e £300 milhões no ambulatório hospitalar) (BITTAR et al., 2016 

apud Fysh, 2002, p. 26).  

A prática do autoagendamento de consultas e exames pode ser uma aliada na redução 

do absenteísmo dos pacientes, de acordo com a revisão sistemática de 36 artigos por Zhao et 

al. (2017), apresentada na Tabela 9. 

TABELA 9 - IMPACTOS NA TAXA DE ABSENTEÍSMO DOS PACIENTES 

Referências citadas por 
Zhao et al. (2017)

Resultados

Siddiqui et al. (2013)
Redução de 17-31% para 6,9% nas faltas em agendamentos de 

consultas dermatológicas quando realizadas com a plataforma ZocDoc.

Walters et al. (2003)
Redução de 42% nas faltas a partir do uso de ferramenta de 

agendamento “Patient Online”.

Lowes (2004)
Redução de 40% nas faltas a partir do uso de ferramenta de 
autoagendamento no Dartmouth-Hitchcock Medical Center.

Lowes (2006)
No programa Tricare do Departamento de Desefea, redução de faltas 
para 2% quando o agendamento foi feito por sistema baseado na web. 

Por telefone, essa taxa era de 8%.

Friedman (2004)
Redução de faltas para 1% quando o agendamento foi feito por sistema 
baseado na web no The Murry Medical Group. Por telefone, essa taxa 

era de 8%.
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A existência comprovada de absenteísmo de pacientes em consultas marcadas cria 

ambiente favorável para o surgimento de soluções baseadas no autoagendamento, criando um 

cenário de potencial crescimento para as plataformas estudadas.  

A pesquisa comparativa entre os apps demonstra como está sendo explorada essa 

oportunidade de mercado. Conforme observado, 7 entre os 12 avaliados têm políticas 

restritivas para faltas não justificadas ou justificadas com menos de 24 horas. A punições são 

pecuniárias e possíveis de serem realizadas uma vez que os mesmos apps cobram 

antecipadamente pelo valor da consulta e o repassam aos médicos, havendo ou não o 

comparecimento do paciente. 

Para o médico, há outras vantagens possíveis a médio e longo prazo que poderiam 

representar melhor remuneração. Um médico faz, em média, de 3 a 4 consultas por hora 

trabalhada, recebendo por cada uma delas o valor de R$ 10,00 (dez reais) se o reembolso for 

pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Pela saúde suplementar, o reembolso é pelo menos três 

vezes superior. Em média, varia entre R$ 80,00 e R$120,00, com eventuais acréscimos por 

negociações especiais. 

A dificuldade no caso da saúde suplementar está no credenciamento dos 

profissionais. Esse é um processo moroso e que difere de uma operadora para outra. Além 

disso, requer o envio e aprovação de vários documentos. Uma vez credenciado, o médico 

ainda precisa lidar com uma série de formulários diários e se planejar para glosas recorrentes 

e prazos de pagamento alongados. 

Esse é o cenário no mercado em que ingressam os médicos sem carteira particular de 

clientes e/ou com horário ociosos. Tratam-se daqueles que enxergam nas plataformas de 

agendamento de consultas um meio de melhorar a receita e preencher os horários ainda não 

ocupados na própria agenda. 

Ainda que o valor pago pelas plataformas não seja muito superior ao reembolso do 

plano de saúde, não há burocracia para cadastramento e nem para recebimento de honorários. 

Não há histórico de glosas, e o pagamento é rápido. 

• Potencial coercitivo dos Conselhos de Medicina aliado à pouca clareza na 

regulamentação específica sobre plataformas de marcação de consultas médicas 

Em 30 de setembro de 1957, o então presidente da República decretou e sancionou a 
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Lei nº 3.268, que, entre outras providências, dispôs sobre os Conselhos de Medicina, 

transformando-os em autarquia. A Lei Federal nº 11.000 de 15 de dezembro de 2004 alterou e 

revogou parcialmente a Lei nº 3.268. Os artigos a seguir permanecem em vigor desde sua 

publicação em 1957. 
Art. 1º O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Medicina, instituídos 

pelo Decreto-lei nº 7.955, de 13 de setembro de 1945, passam a constituir em seu 
conjunto uma autarquia, sendo cada um deles dotado de personalidade jurídica 
de direito público, com autonomia administrativa e financeira.  

Art. 2º O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Medicina são os órgãos 
supervisores da ética profissional em toda a República e, ao mesmo tempo, 
julgadores e disciplinadores da classe médica, cabendo-lhes zelar e trabalhar 
por todos os meios ao seu alcance, pelo perfeito desempenho ético da medicina e 

pelo prestígio e bom conceito da profissão e dos que a exerçam legalmente.  
[…] 
Art. 15. São atribuições dos Conselhos Regionais:  

a) deliberar sobre a inscrição e cancelamento no quadro do Conselho; 
b) manter um registro dos médicos, legalmente habilitados, com exercício na 

respectiva Região; 
c) fiscalizar o exercício da profissão de médico; 

d) conhecer, apreciar e decidir os assuntos atinentes à ética profissional, 
impondo as penalidades que couberem; 

e) elaborar a proposta do seu regimento interno, submetendo-a à aprovação do 

Conselho Federal; 
f) expedir carteira profissional; 
g) velar pela conservação da honra e da independência do Conselho, livre 

exercício legal dos direitos dos médicos; 

h) promover, por todos os meios e o seu alcance, o perfeito desempenho técnico e 
moral da medicina e o prestígio e bom conceito da medicina, da profissão e dos 
que a exerçam; 

i) publicar relatórios anuais de seus trabalhos e a relação dos profissionais 
registrados; 

j) exercer os atos de jurisdição que por lei lhes sejam cometidos; 
k) representar ao Conselho Federal de Medicina sobre providências necessárias 

para a regularidade dos serviços e da fiscalização do exercício da profissão.  
[…] 
Art. 17. Os médicos só poderão exercer legalmente a medicina, em qualquer de seus 

ramos ou especialidades, após o prévio registro de seus títulos, diplomas, 
certificados ou cartas no Ministério da Educação e Cultura e de sua inscrição no 
Conselho Regional de Medicina, sob cuja jurisdição se achar o local de sua 

atividade.  
[…] 
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Art. 21. O poder de disciplinar e aplicar penalidades aos médicos compete 

exclusivamente ao Conselho Regional, em que estavam inscritos ao tempo do fato 
punível, ou em que ocorreu, nos termos do art. 18, § 1º. Parágrafo único. A 
jurisdição disciplinar estabelecida neste artigo não derroga a jurisdição comum 

quando o fato constitua crime punido em lei. 
Art. 22. As penas disciplinares aplicáveis pelos Conselhos Regionais aos seus 
membros são as seguintes: 
a) advertência confidencial em aviso reservado; 

b) censura confidencial em aviso reservado; 
c) censura pública em publicação oficial; 
d) suspensão do exercício profissional até 30 (trinta) dias; 

e) cassação do exercício profissional, ad referendum do Conselho Federal.[…] 
(BRASIL, 1957, grifo nosso) 

Dada a autonomia dos Conselhos Regionais de Medicina, a primeira dificuldade 

enfrentada por empresas de plataforma de agendamento de consultas médicas é se adequar à 

orientação que cada conselho regional dá aos profissionais sob sua jurisdição, sabendo que o 

não cumprimento por parte do médico pode levar à cassação do exercício profissional do 

mesmo. 

Dos casos relatados pela imprensa (BATIMARCHI, 2018; CARVALHO, 2018; 

COLUCCI, 2017), ganhou destaque o conflito entre o Conselho Regional de Medicina – 

Cremesp e a empresa Dr. Já.  

Segundo a empresa, os médicos paulistas estariam sendo coagidos a deixar a 

plataforma sob risco de sofrerem medidas disciplinares. O caso foi relatado (não foram 

apresentadas evidências) por dois dos quatro fundadores entrevistados.  

Publicamente, nenhum outro conselho regional se posicionou de forma tão 

contundente como o Cremesp em relação às plataformas de agendamento de consultas. Ainda 

de acordo com a imprensa, o corpo diretivo da entidade paulista tem tido participação ativa na 

discussão do tema junto ao Conselho Federal de Medicina – CFM.  

Litígios com conselhos de medicina têm potencial para frear a adesão de novos 

médicos às plataformas, sendo portanto uma importante barreira para alavancagem do 

negócio, na opinião dos entrevistados. 

Outra consequência deletéria também oriunda da força dos conselhos é que, ao não 

regulamentar o setor com objetividade, há insegurança para o cadastramento do médico na 

plataforma e também cria-se um ambiente de risco e incerteza para potenciais investidores, o 

que limita a capacidade de expansão das empresas atuais.  
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Até o momento, o Conselho Federal de Medicina já publicou a Resolução CFM nº 

2.178/2017, que regulamenta “o funcionamento de aplicativos que oferecem consulta médica 

em domicílio” (BRASIL, 2017, grifo nosso).  

O documento considera que “toda empresa médica, ou que utilize a medicina mesmo 

que indiretamente, obriga-se a se inscrever nos Conselhos de Medicina para poder funcionar”, 

exige que haja um diretor-técnico habilitado para o exercício de medicina para que qualquer 

estabelecimento de assistência médica funcione em território brasileiro e resolve: 

Art. 1º – Considerar éticas as plataformas de assistência médica domiciliar 
cuja prestação de serviços seja contratada através de aplicativos móveis ou 
similares. 
§ 1º – Toda empresa que oferecer a regulação de atendimento médico em 
domicílio por qualquer meio utilizando a internet, aplicativos móveis 
ou similares deverá estar obrigatoriamente inscrita no Conselho Regional de 
Medicina (CRM) da jurisdição onde pretenda atuar, indicando o Diretor-
Técnico Médico. 
§ 2º – Fica vedado aos médicos firmar contrato com empresas que não 
estejam de acordo com essa resolução.  
[…] (Brasil, 2017)


Entre as empresas estudadas, nove (75%) não realizam nem o ato da consulta, nem 

atendimento a domicílio, nem em estabelecimento próprio. Nesses casos, apenas intermediam 

a realização de consultas médicas, exames ou procedimentos médico-cirúrgicos de curta 

permanência institucional, de forma particular ou por convênios privados. Essas empresas 

precisam estar cadastradas no Conselho Regional de Medicina e submeter-e à sua 

normatização? 

No caso de o fazerem, estariam obrigadas à não divulgação de preços e outras 

práticas que poderiam ser interpretadas como mercantilização da saúde? 

De acordo com o artigo 58 do Código de Ética Médica, é “vedado ao médico o 

exercício mercantilista da Medicina”, o que significa não poder exercê-la como um objeto de 

venda (mercadoria), ofertando-a como um produto que visa ao lucro. Essa recomendação é 

exigida pelo Conselho Federal de Medicina mesmo em um cenário econômico capitalista. 

A prevenção à “mercantilização da saúde” vem do fato de que, mesmo em uma 

sociedade capitalista, há profissões e relações que não se encaixam no modelo econômico de 

economia de mercado, caso da medicina (Arrow, 1963). Kenneth Joseph Arrow, que foi 

premiado com o Nobel de Economia em 1972, foi categórico ao afirmar: “é claramente um 
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consenso social geral que a solução de laissez-faire para a medicina é intolerável” (tradução 

nossa). 

De acordo com Arrow (1963), os fatores a seguir qualificam a Saúde como uma área 

em que as relações comerciais não podem acontecer livremente, sem que haja uma mínima 

regulação atuando para evitar distorções e buscar o equilíbrio de forças entre as partes. 

• No que se refere à demanda: Com exceção de saúde preventiva, a natureza da 

demanda individual por serviços médicos é irregular e não previsível, mas pode ser muito 

dispendiosa. Para o paciente, a necessidade dos serviços assistenciais representa dano à 

integridade, risco de morte.  

• No que se refere ao comportamento esperado do médico: O ato assistencial 

propriamente dito é produzido pelo próprio médico, sem possibilidade de que o consumidor 

faça antes um teste sobre o que vai receber. Acontece o mesmo com outros prestadores de 

serviço, como um barbeiro, por exemplo. Entretanto, há restrições éticas às atividades 

médicas muito mais rigorosas do que a um barbeiro ou outras categorias. Isso porque existe 

uma expectativa social de que o médico sempre fará escolhas para o bem-estar do paciente, 

e nunca em seu próprio benefício como prestador.  

• No que se refere ao produto: Quando comparada a outros produtos, a recuperação 

de uma doença é imprevisível e não pode ser garantida pela observação de experiências 

anteriores com outros clientes. Essa incerteza é desequilibrada entre as partes. As 

informações sobre as possibilidades de tratamento e suas consequências são muito maiores 

do lado do médico. 

Do ponto de vista da oferta, Arrow (1963) destacou a existência de barreiras à 

entrada na profissão de médico, pois há controle na abertura de novas escolas, os custos da 

educação médica são altos, e a licença para atuação é exigível, aumentando os custos dos 

cuidados médicos. Ademais, enfatizou que são bem conhecidas as práticas não comuns de 

precificação, por exemplo, a discriminação do preço pela renda e a cobrança por serviços ou 

por meio de pré-pagamento (VIEIRA, 2016 apud ARROW, 1963). 

Tendo esclarecido a que se refere a expressão mercantilização da saúde e as razões 

que justificariam que fosse evitada, cabe aplicar essa situação às plataformas de consultas 

médicas, observando como essa restrição afeta a competitividade do negócio. 

Como demonstrado anteriormente, 50% das plataformas consultadas fazem 
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referência direta ao preço baixo. Esse é, inclusive, um critério para a seleção do profissional 

em 41% delas (5 empresas). Há plataformas que oferecem descontos para consultas e uma 

plataforma cujo processo é explicitamente pelo “carrinho de compras” (Figura 5). 

FIGURA 5 - TELA DE UMA DAS PLATAFORMAS ESTUDADAS 

Em outro desalinhamento com as recomendações do Conselho, apenas 1 entre as 12 

empresas expõe em seu site o nome do diretor técnico responsável. Nem mesmo as 

plataformas de agendamento domiciliar (que já estariam sendo normatizadas pela Resolução 

CFM nº 2.178/2017) o fazem. Muito embora, quando entrevistadas, as empresas Docway e 

Consulta do Bem afirmaram ter esse profissional em seu quadro (apenas não estariam visíveis 

o nome e o registro no CRM no site). 

Na prática, uma posição de não cumprimento ou enfrentamento em relação à 

normatização dos CRMs pode significar eventuais retaliações e receio dos médicos em serem 

punidos ou rotulados caso optem pelo cadastro na plataforma. Essa dificuldade em atrair os 

peers médicos obriga a investimentos e esforços extras em comunicação, convencimento e 
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prospecção, o que afeta negativamente a capacidade competitiva dessas companhias. 

• Baixa conversão de vendas e de retenção de usuários 

Sobre o comportamento dos usuários cadastrados quanto à conversão de suas visitas 

às plataformas em consultas médicas, observou-se nas entrevistas com os fundadores que, 

embora não tenham o indicador preciso, reconhecem que o número total de cadastros é muito 

maior do que o número ativo de usuários (estimam 10% de usuários ativos). Essa população 

realiza cerca de uma consulta por ano. Esse número é menor do que a média de consultas por 

população usuária do Sistema Único de Saúde e também da saúde suplementar, conforme 

detalhado no Referencial Teórico. 

Uma taxa menor para a marcação de consultas pelas plataformas de agendamento era 

esperada porque tanto no SUS como na saúde suplementar não há, salvo casos específicos de 

coparticipação e seguradoras, desembolso imediato de pagamento ao prestador. Há, portanto, 

o que Andrade e Maia (2009) definem como “taxa moderadora na utilização de cuidados”. De 

acordo com os autores, e “em consonância com evidência empírica internacional”, verifica-se 

que os indivíduos que têm plano de saúde utilizam, em média, 25% a mais do que utilizariam 

se estivessem no sistema de saúde público. 

Usuários parecem usar as plataformas para agendamento de consultas particulares 

somente quando não há opções no SUS ou na saúde suplementar, seja pela fila de espera ou 

por necessidade pontual.  

A reduzida utilização ao longo do ano pode, inclusive, levar o usuário a esquecer de 

utilizar a plataforma. Um aplicativo de pouco uso no smartphone é mais facilmente apagado 

quando entra em desuso. No caso dos aplicativos de transporte, como o Uber, o uso é 

recorrente. 

Entre as plataformas observadas, a receita média que cada consulta gera para a 

plataforma não é superior a 20 reais nas plataformas mais populares, e cerca de 45 reais nas 

plataformas de preços mais altos. A baixa taxa de conversão das plataformas aliada a um valor 

de receita baixo por consulta faz com que, para se manterem rentáveis, as plataformas 

dependam de investimento expressivo e constante na ampliação da base de usuários 

cadastrados, o que significa esforço de comunicação e marketing.  
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6. CONCLUSÃO 
Foi possível identificar e demonstrar quais os desejos que as plataformas de 

agendamento de consultas que se estruturaram como exemplos de economia compartilhada 

atendem para ambos os lados da relação, os chamados peers. Portanto, há demanda para esse 

tipo de solução.  

Além disso, o comportamento do consumidor em todo o Brasil indica penetração da 

internet nas mais diferentes camadas demográficas e sócioeconômicas, com uso intensivo de 

aplicativos para transporte e outros baseados em economia compartilhada. Ou seja, existe 

atitude receptiva à tecnologia por parte do público-alvo, 

Outro fator essencial é já haver tecnologia disponível para conectar os peers com 

custo e preço acessível. O conhecimento técnico (know-how) para desenvolver uma 

plataforma já existe e é relativamente acessível.  

Essa conjunção de condições favoráveis explica o boom de empresas como as 

pesquisadas a partir de 2015. 

Três anos depois, as dificuldades encontradas demonstram que plataformas de 

agendamento de consultas podem não ser um negócio tão atrativo como imaginado 

inicialmente. As razões não estão relacionadas ao público-alvo ou à tecnologia, mas sim à 

fatores mais específicos e particulares da organização do sistema de saúde brasileiro e seus 

steakholders. 

Os conselhos de medicina têm poder de pressionar e influenciar os médicos. Sem 

médicos, não há um dos lados (peer) e o negócio simplesmente não existe. Com poucos 

médicos, não há motivação para cadastro dos pacientes, criando uma ciclo vicioso. Não existe 

regulação específica e já há um histórico de distanciamento entre os conselhos e algumas 

plataformas - caso relatado pelo Dr. Já - o que prejudica todas as empresas estudadas cujo 

desenvolvimento de mercado depende dessa boa relação.  

Para se posicionar, atrair e reter peers, as empresas precisam investir em 

comunicação e marketing, algo insustentável a longo prazo se o valor médio das vendas por 

usuário (ticket médio) é baixo e não cresce. 

Atualmente, 58% das empresas estudadas oferecem outros serviços em seus sites 

além do agendamento, embora todas elas tenham entrado no mercado por essa porta. Isso 

pode ser um indicativo da tendência de alguns dos empreendedores atuais em diversificar a 

cesta de produtos, mesmo ainda havendo potencial de penetração de mercado nos 
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agendamentos (uma vez que há demanda da população e os médicos esperam receber mais 

pacientes por aplicativos nos próximos anos).  

Corrobora com essa percepção, o fato de que, nas entrevistas, os fundadores 

afirmaram acreditar que o mercado de plataformas de agendamento de consultas caminha para 

ser mais centralizado e com poucos competidores.  

O boom das plataformas de agendamento de consultas baseadas em economia 

compartilhada dá sinais de arrefecimento, mas essa confirmação só será verificável em novos 

estudos ao longo dos próximos anos, uma vez que o mercado é dinâmico e sujeitos à 

mudanças políticas e econômicas com potencial para afetar todos os setores econômicos e 

sociais. 

7. LIMITAÇÕES DA PESQUISA 
Apesar da ampla base de médicos impactados pelo envio do questionário 

direcionado, os respondentes se concentraram na região Sudeste do Brasil e não foram 

diferenciados por especialidade médica, o que limitou a comparação entre regiões e 

especialidades.  

Como as atividades das plataformas estudadas também se concentram no Sudeste, 

não houve prejuízo ao presente estudo, mas uma amostra mais diversificada poderia suscitar 

novas questões sobre expectativas, forma como percebem as plataformas de agendamento de 

consultas e disposição para aderirem à tecnologia. Da mesma forma, seria relevante a 

observação a partir de um questionário direcionado exclusivamente para os profissionais que 

já utilizam as plataformas com regularidade. 

Pesquisas exploratórias junto à fundos de investimento e investidores em geral 

poderiam contribuir aos achados apresentados nesse Trabalho, assim como a análise 

comparativa do mercado brasileiro com outras experiências internacionais. 
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APÊNDICE 
1. Questionário enviado para os médicos 



2. Roteiro para entrevistas com CEOs 

Nome do respondente:  

Cargo:  

Nome da Plataforma:  

Data de Fundação:  

Número aproximado de médicos cadastrados: 

Número aproximado de usuários cadastrados: 

• Você classifica o seu negócio como uma aplicação da chamada economia compartilhada?  

• Há fatores que impulsionam o surgimento de Plataformas de Agendamento de Consultas no 

Brasil? Quais são? 

• Quantos usuários aproximadamente estão cadastrados na plataforma? Que percentual pode 

ser considerado ativo, com pelo menos 1 consulta realizada ao ano? 

• É esperado que, ao ano, um usuário faça quantas marcações de consultas pela plataforma 

em média?  

• Há fatores que dificultam a popularização das Plataformas de Agendamento de Consultas 

no Brasil? Quais são? 

• A marcação de consultas pela plataforma é:  

• Como você vê o desenvolvimento do mercado das plataformas de agendamento de 

consultas? 



3. Transcrição das entrevistas 

Transcrição de entrevista com Andressa Gulin, CEO da LifeDoc. 

Entrevista realizada por telefone em 30/03/2018. 

Duração do áudio: 35’13” 

Áudio disponível para consulta.  

O texto foi editado de modo a suprimir trechos irrelevantes ao estudo. 

Você pode me contar um pouquinho como começou a plataforma? De onde veio a 

ideia da plataforma e qual o modelo de negócio? Eu sou médica e trabalhei alguns anos na 

área clínica. Cheguei à conclusão que a gente faz o paciente sofrer mais com o processo de 

adoecimento do que com a própria doença. Então, eu parei um pouco e comecei a estudar 

gestão.  

Eu fazia Especialização em Oncologia no INCA e acabei sendo selecionada para o 

Singularity University, onde passei três meses estudando um pouco de inovação. Quando 

voltei para o Brasil, quis criar alguma coisa que fosse fácil de entrar em contato com bons 

médicos.  

Eu achava que aqui o mercado ainda era muito cru no sentido da inovação. […] A 

gente ainda tinha que introduzir o conceito de digitalização. […]. colocar inovação no sistema 

de agendamento online. Eu sempre quis fazer de uma forma onde o paciente tivesse o poder 

da escolha. 

Em 2017, abri minha própria empresa e comecei a pesquisar sobre qual o principal 

fator de insatisfação do paciente em relação à consulta médica. Descobri que não era o preço 

e nem o atendimento, mas o principal fator de insatisfação do paciente é quando ele paga uma 

consulta e o serviço não atende as suas expectativas. […].  

A consulta médica custa em torno de R$ 200,00 e em 15 minutos o paciente é 

atendido. Mas o que o paciente quer é um atendimento eficiente e, principalmente, saber o 

que está pagando. 

Assim, eu quis criar uma plataforma semelhante ao que mais a gente compra online 

que é a passagem aérea, onde eu tivesse diferentes tipos de consultas. Então, primeiro fizemos 

um MVT, onde os pacientes não conseguiam ver os médicos, só entravam na minha 



plataforma e dizia qual era o modelo de consulta que ele precisava (encaixe, consulta de 

rotina ou um atendimento diferenciado em torno de 1 hora), e a gente filtrava os profissionais 

e dava o encaminhamento, mesmo sem ter os profissionais disponíveis no site. 

O paciente sabe o preço das modalidades de consulta antes, já na página que 

explica cada tipo de atendimento, ou só depois? Depois. No começo eu não entendia, eu 

achava isso revoltante, um absurdo. Hoje não acho mais, porque enquanto o fator de escolha 

do paciente for preço, temos que disponibilizar isso para ele de acordo com as normas do 

CFM. A minha plataforma tem a ambição de trabalhar com médicos qualificados, eu ouvi 

muitos dos médicos que eles recebem e-mails dos pacientes perguntando de valores. Por 

exemplo, quanto custa fazer um parto? Poxa, o paciente nem me conhece e vai me avaliar 

pelo preço? Eu posso até ajustar o preço para ele, mas prefiro que ele me conheça antes. 

Então, essa relação médico-paciente é direta, mas quando tem um plano de saúde no meio, 

quebra essa relação. O médico tem o paciente como do plano e o paciente não considera o 

médico como seu, e sim do plano. Concluindo, o fator preço age da mesma forma, quebrando 

essa relação quando ele é considerado o principal fator de escolha. O que queremos é a 

criação de uma relação entre pacientes e médicos qualificados.  

Quais os valores praticados? Como vocês chegaram nesses preços? No site 

colocamos os preços das consultas, há três tipos de consulta: a Quickmed, a Routine e a 

Slowmed. Não vi no Brasil modelo parecido com o nosso, em que o paciente escolhe o 

tempo. Os valores foram decididos com referencias dos planos de saúde e também de um 

plano local aqui do Paraná, sendo que o Slowmed é uma consulta particular normal. A Quick 

gira em torno de R$ 80,00 a R$ 180,00. A Rotina em torno de R$ 180,00 a R$ 270,00 e a 

Slow a partir de R$ 270,00 até uns R$ 600,00.  

O nosso público-alvo são pacientes que possuem convênio, mas quer um 

atendimento diferenciado e personalizado. Hoje temos 80 médicos cadastrados na plataforma, 

mas não posso expor o currículo deles devido a norma do CRM. Esse é o principal fator 

negativo para gente, divulgar o currículo do médico ou trazer a sua descrição é crime, de 

acordo com o Conselho.  

Os médicos da minha plataforma têm pelo menos cinco anos após a graduação e 



título de especialista. São médicos mais estabelecidos e eles têm receio de expor sua descrição 

ou seu currículo na internet devido ao Conselho. O CRM faz parecer que eles estão 

cometendo um crime. 

Então como é que o paciente escolhe o melhor especialista para sua necessidade? 

Uma forma do paciente escolher qual o melhor médico para ele é basicamente pelo currículo 

Lattes. Hoje, na minha plataforma, os médicos conseguem inserir toda a sua formação, 

especialização, prêmios, ou seja, todo seu currículo Lattes. Assim, o paciente consegue avaliar 

qual o médico bom para seu caso. 

Em quantos vocês são na empresa hoje? Duas pessoas. 

Transcrição de entrevista com Rafael Morgado, CEO da Consulta do Bem 

Entrevista realizada por telefone em 03/04/2018. 

Duração do áudio: 20’47” 

Áudio disponível para consulta.  

O texto foi editado de modo a suprimir trechos irrelevantes ao estudo. 

Em qual ano foi fundada a plataforma e quando vocês tiveram o aplicativo 

disponível na App Store? Final de 2015. Começamos a estruturar o projeto no primeiro 

semestre de 2015 e as primeiras vendas para clientes aconteceram no final de 2015, em 

novembro. O Consulta do Bem começou como um marketplace de consultas. Qualquer pessoa 

pode entrar e comprar as consultas online. 

Ficamos um primeiro semestre cadastrando clínicas, médicos e parceiros, e enquanto 

isso a gente programava o site e o aplicativo. 

Quando o site entrou no ar e o aplicativo disponível na loja da Apple, qual era a 

quantidade de clínicas que vocês tinham? Uns 800 profissionais na época. Hoje são mais de 

3.000 profissionais, por volta de 1.000 clínicas. 

Quantos usuários vocês têm cadastrados hoje? Começamos com um marketplace 



aberto, qualquer pessoa podia comprar. Hoje somos uma plataforma fechada e adicionamos 

serviços de saúde. Então não temos somente consultas, temos também exames, procedimentos 

eletivos, tratamento e cirurgias eletivas também, que negociamos diretamente com os 

hospitais. Temos mais de 40 cirurgias cadastradas. Atualmente, nossa plataforma é mais 

abrangente, com mais serviços, e fechada para assinantes, o valor varia entre R$ 20,00 e R$ 

40,00. 

Esse modelo de assinaturas é recente, deste ano, temos menos de 1.000 usuários 

nesse modelo. Antes disso, tínhamos mais de 10.000 usuários no modelo antigo de comprar 

serviços abertos, mas tivemos a necessidade de mudar a operação para dar sustentabilidade 

financeira ao negócio e conseguirmos investir em marketing. Para se ter uma ideia, um valor 

maciço para investimento em marketing é de 10 a 20 milhões de reais para conseguir ter um 

posicionamento relevante da minha marca para que as pessoas consumissem em um volume 

suficiente para ter um payback, e essa conta não estava fechando no modelo antigo. 

Qual foi a sua motivação em entrar nesse negócio de plataformas de serviços de 

saúde? Se voce reparar, o agendamento é um pedaço da minha empresa. É uma ferramenta 

para minha solução de saúde para os consumidores finais, o B2C. Na maioria das plataformas 

atuais e as que vem surgindo, são softwares para clínicas. Tem uma assinatura que é cobrada 

da clínica, o consumidor é só o meio, quem banca essa operação é a clínica. Basicamente, são 

CRMs para clínicas. 

Isso começou em Nova York com a ZocDoc, acho que em 2009. Era um agendador 

com prontuário voltado para clínicas. O Consulta do Bem acabou sendo um spinoff off dessa 

empresa. Basicamente, essas empresas são todas inspiradas pelo ZocDoc, que foi um 

unicórnio dos EUA. Lá, o negócio foi mais agressivo, até porque houve uma mudança na 

legislação em que os médicos tinham incentivo fiscal para trabalhar somente com prontuário 

eletrônico, então houve uma migração em massa para o prontuário eletrônico e, 

consequentemente, esse tipo de plataforma com agendamento online, e várias empresas ao 

redor do mundo começaram a copiar. Hoje, você tem um mercado global que está se 

consolidando. 

No Brasil, todos começaram se espelhando no ZocDoc, mas como em qualquer 



negócio que está começando, havia desinformação do mercado que é: eu não sei quantos 

players tem por aí. Quando a gente começou o Consulta do Bem, mapeamos mais de 100 

players, porque existem muitos players regionalizados. Então, terá uma consolidação em 

mercado menores na sequência, já está acontecendo de multinacionais estarem vindo para o 

Brasil, mas a diferença do Consulta do Bem para essas empresas é que o agendamento é só 

uma ferramenta de um serviço. 

Como vocês enxergam a questão da legislação, da ANS e dos Conselhos Médicos? 

Existe uma norma que proíbe a mercantilização da saúde. Isso significa tudo e nada 

ao mesmo tempo. Por exemplo, se o médico fala o preço de uma consulta ele está 

mercantilizando. O que é uma loucura, porque pelo Código de Defesa do Consumidor você é 

obrigado a informar o preço de qualquer serviço que você vende. Mas para os Conselhos, 

medicina é algo que está acima do mercado. 

Existe um fundamento nisso, pois um médico não pode recomendar um tratamento 

devido ao custo para o paciente. Mas se o tratamento A é mais caro que o B, alguém tem que 

pagar essa conta, e os Conselhos não entram nesse mérito. Isso é com as operadoras, com o 

Governo, mas não com os Conselhos de Medicina que estão regulando. Em um mundo 

perfeito onde não falta recurso, poderia funcionar assim, mas no mundo real eles começam a 

punir os profissionais que se comportam conforme o mundo que a gente vive. 

Uma mudança que tivemos que fazer é que os preços não ficam disponíveis para 

quem não é assinante. Você tem que ser assinante ou ligar e se informar. 

Recentemente saiu uma regulamentação para os aplicativos que fornecem serviços 

médicos à domicílio, que é um nicho muito pequeno perto dos agendadores por exemplo. O 

fundamento foi que a plataforma tem que estocar o prontuário desse cliente, o que me pareceu 

meio estranho porque a plataforma é um meio, é o médico que é responsável por essas 

informações. Ele tem a própria clínica, o próprio CNPJ, ele é o responsável e não a 

plataforma que levou ele até o paciente. Mas a regulamentação foi feita em cima disso. 

Você participaram das discussões junto ao Conselho?A gente chegou a colocar 

alguns questionamentos na época que a nossa plataforma era aberta, mas não participamos 

fisicamente de uma discussão. Chegamos a enviar algumas sugestões quando a proposta 



estava para consulta online. 

É esperado que um usuário, uma pessoa ativa que fez o cadastramento na 

plataforma, que ela faça mais ou menos quantas marcações em média no ano? A 

Organização Mundial da Saúde estima que uma pessoa faça seis interações ou seis 

procedimentos em 1 ano. No Brasil, quem depende do SUS faz três, e quem tem planos de 

saúde nove. A gente espera entre 3 e 6 até porque a pessoa paga para ter acesso a nossa 

plataforma. Se conseguirmos essa média de 6, atingimos nosso objetivo de oferecer uma 

medicina preventiva e conscientização das pessoas para cuidarem melhor da sua saúde. 

Como é que você vê a adesão das pessoas a se tratarem pela plataforma ou usá-la 

para negociar uma cirurgia, por exemplo? Essa parte mais complexa a gente atua como um 

intermediário, até para explicar e juntar as partes. Acho que só a gente tem cirurgias pela 

plataforma. 

Primeiro, a jornada do paciente tem que ser guiada. Ninguém pode chegar no médico 

e pedir duas cirurgias, uma pra mim e outra para meu filho, isso não existe. Então, quando 

chega alguém com uma recomendação de cirurgia, pedimos o pedido e checamos se o médico 

já está cadastrado na plataforma. Também vemos se a pessoa quer se consultar com outro 

médico da plataforma, com um cirurgião que já tem um hospital que ele opera, enfim, 

guiamos esse usuário pela jornada para ele se tratar da melhor maneira possível. 

Quando uma pessoa pesquisa a cirurgia em um hospital, por exemplo, o hospital dá o 

preço sem o honorário médico. Então é ela que tem que ir atrás do médico e pesquisar preço e 

juntar com os valores do hospital. Ninguém faz o que fazemos que é dar esse suporte ao 

usuário, nós fazemos isso pelo paciente. A jornada do usuário na nossa plataforma é muito 

tranquila, ele sabe que se fosse no particular iria ter mais trabalho, e com a gente ele tem tudo 

pronto em um serviço qualificado. Nós temos um profissional dedicado para acompanhar o 

paciente na jornada, que é uma assistente social com bastante experiência em clínicas, com o 

background de todos os médicos cadastrados em hospitais e equipes profissionais. 

Em quantos vocês são na empresa hoje? Pouco mais de 20 profissionais. 



Transcrição de entrevista com Gustavo Valente, CEO do Dr. Já 

Entrevista realizada presencial em 04/05/2018. 

Duração do áudio: 13’51” 

Áudio disponível para consulta.  

O texto foi editado de modo a suprimir trechos irrelevantes ao estudo. 

Você classifica o seu negócio como economia compartilhada?  

Sim, utilizamos as horas ociosas dos médicos, clínicas e laboratórios para ofertar por 

um valor diferenciado para a população que não tem acesso à saúde. 

Quando vocês começaram? Hoje há um boom de plataformas, a que você atribui 

isso?  

Começamos em 2014. Essas plataformas de hoje entre 2016 e 2017. Atribuímos esse 

boom a mídia. Acho que o Dr. Consulta usou bastante a mídia a seu favor e exponenciou esse 

negócio de clínica popular. Esse segmento cresceu, já existia desde as décadas de 1970 e 

1980, mas agora com a saúde pública quebrando e tendo que se remodelar, as plataformas 

vieram com um novo serviço e olhar para o negócio, para o paciente e para a gestão. 

Na sua avaliação, teve descontentamento com a qualidade do serviço público, ou 

também do privado?  

Dos dois, não dá para jogar a conta somente no sistema público. Tem um erro de 

investimento, porque 75% da população brasileira não tem plano de saúde, ou seja, é 

dependente exclusivamente ou de um particular, que é muito baixo, que é isso que está 

começando a surgir, ou do SUS. O investimento em saúde do SUS é 47% público, então a 

conta já não fecha aí. 

Mas os próprios planos de saúde estão com problemas, teve quebras do sistema. Um 

novo modelo de verticalização do setor parece que será a saída para eles, mas a saúde no todo 

está ruim. 

A sua aposta foi então em um público de menor renda? 



Uma população que tem renda, mas não tem dinheiro suficiente para um plano de 

saúde, ela quer uma alternativa. Então mapeamos e hoje, no Brasil, são 70 milhões de pessoas 

nessa situação. Fizemos essa aposta e até conseguimos ajudar os dois setores, tanto o público 

como o privado, desafogando um pouco o SUS, colocando as pessoas no particular, o médico 

tendo uma remuneração mais justa e você conseguindo ordenar melhor a parte de prevenção. 

Claro que não resolve o sistema como um todo, mas uma parcela dele. 

Você acha que as pessoas estão habituadas com a questão da internet, ou seja, de 

agendar consultas pelo smartphone ou pelo site? 

Elas estão habituadas com a internet mas não com agendamento de consultas e 

compras em geral. No Brasil é muito baixo o volume de compras pela internet ou prestação de 

serviços online. Ele ainda é de um universo muito nichado. Apesar de termos mais celulares 

do que pessoas, de ter uma alta concentração no Facebook e WhatsApp, de ser o país que 

mais consome áudio no mundo, só que o público brasileiro não tem a confiança suficiente 

para passar um cartão de crédito, pagar um boleto, ainda é muito cultural essa questão. É um 

gap de confiança. 

A avaliação do profissional ajuda a reduzir o risco de confiança na hora que ele 

tem que comprar uma consulta? 

 É complicado você fazer uma avaliação do médico em si, porque é muito relativo e 

abstracto. O público não está preparado para fazer essa avaliação, eles levam muito para o 

pessoal. Nós fazemos uma avaliação mais geral, do atendimento em si. As clínicas em geral 

tem que se preparar para isso, assim como o staff também, para o atendimento ao público. 

Isso ajuda bastante a diferenciar um consultório do outro. 

A parte médico-paciente ainda é muito restrita ao técnico. Como leigos, não podemos 

avaliar se foi bom ou ruim. O importante é diferenciar a relação médico-paciente da avaliação 

do serviço de atendimento ao cliente. Não é porque determinado médico possui uma 

credibilidade muito grande no mercado que o paciente pode aguardar o atendimento por duas 

ou mais horas, não é porque o serviço dele é voltado para as classes C e D que o consultório 

deve ter cadeiras quebradas, é nesse sentido que a gente luta, essa é a bandeira do Dr. Já para 

melhorar. 



Tem mais alguma coisa que os médicos ou os conselhos que o representam não 

entenderam? 

Sim, bastante coisa. O CFM tem uma função e acaba extrapolando essa função. Ele 

cuida da ética médica, que é voltada para a relação médico-paciente, e o Conselho acaba 

impondo regras para os médicos atrapalhando o próprio paciente e o avanço do setor. 

Mas esse problema não acontece só no Brasil. Recentemente, estive nos EUA e essa 

discussão acontece lá também de uma forma mais ideológica. 

Precisa ter uma aproximação maior e o Conselho precisa ser mais aberto e conversar 

melhor com quem quer a inovação na saúde. 

Mas de que forma o Conselho impacta no seu negócio? 

Nosso serviço é de marcação de consultas e serviços a consultórios e clínicas 

médicas e escolha do profissional. A gente tem uma convergência, ou um objetivo, de ter 

profissionais qualificados. O Conselho pressionando os profissionais a terem uma 

qualificação técnica melhor, ajuda as plataformas a terem serviços melhores. Por outro lado, 

nós informamos quem está com consultórios ruins, mal estruturados, desleixo com o paciente 

etc. 

Essa é a relação entre os serviços de saúde que usam a tecnologia para agendamento 

e marcação de consultas devem ter com o Conselho, mas a parte técnica não entramos. O 

problema é que a relação não tem sido assim, o CFM extrapola sua função, recebendo um 

poder do governo federal e começa a legislar os médicos na atividade econômica, atividade 

publicitária, dizendo que isso não é ético e não é legal, e acaba criando um cartel 

corporativista, em que médicos novos não conseguem entrar. Os especialistas terminam seus 

estudos por volta dos 30 anos e vão para o mercado para dar plantão, porque não tem uma 

carteira para começar um consultório. E o Conselho usa o poder dele para coagir o médico. 

Há uma constituição no país e o Conselho não devia legislar sobre o que não é de direito ou 

de seu interesse, e o mais complicado é que não há diálogo com eles. 

Depois de tudo que conversamos, tem mais alguma coisa que dificulta o teu 

negócio hoje? 



A própria formação do médico. Hoje os médicos reclamam bastante da formação 

deles, que eles não são preparados para empreender. Eles são jogados no mercado e não 

sabem o que fazer. Não estou falando da parte técnica, ela tem e deve ter a prioridade na 

formação do médico, mas ele também tem que ter noção de administração de consultório, as 

questões tributárias, direitos legais. A própria força do Conselho se dá devido a falta de 

informação dos direitos do médico. Ou seja, quando o Conselho chama o médico para 

conversar, é um tratamento unilateral. 

O médico não foi preparado na faculdade como deveria ter sido preparado nessas 

áreas externas à medicina. 

Quantos usuários estão cadastrados hoje na plataforma? 

100 mil. 

Desses 100 mil, quantos são ativos? 

3% ao mês. Giramos a carteira 3% ao mês. 

A marcação de consultas é o único serviço da plataforma? 

Marcação de exames também. Hoje estamos entrando com cartões pré-pago e 

remédios. 

Como você enxerga o mercado das plataformas de consulta? 

Vai se consolidar. A tendência da internet é sempre ter uma consolidação.  

ENTREVISTA COM FABIO TIEPOLO 

Entrevista presencial em 06/02/2018. 

Áudio indisponível 
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