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Os consultórios da clínica ficam ao redor de uma baia central, onde trabalham os médicos e enfermeiros

Em meio à antiga discussão sobre o modelo de gestão da saúde no Brasil, a cobertura e abrangência dos
planos privados e dos gastos com o Sistema Único de Saúde (SUS), um grupo de sete investidores de BH
decidiu trazer para o país uma nova forma de serviço médico. Há dois meses, eles inauguraram a primeira
unidade da clínica Doutor Agora, que propõe agilizar o atendimento de pacientes em casos de baixo risco.

A clínica particular fica na região Central, e dispõe-se a atender pacientes em até meia hora, com o custo
de R$ 165 a consulta, incluindo exames e medicamentos que possam ser necessários. Estão disponíveis
especialistas em ortopedia, clínica geral e pediatria, para urgências como fraturas, sinusite, asma, viroses,
além de exames de risco cirúrgico. A capacidade é para atender 120 pessoas/dia e até mesmo exames de
sangue e urina podem ser feitos no local.

Investimento

Para a construção da primeira clínica, realizada em apenas 45 dias, foram investidos R$ 2,5 milhões em

Link: http://hoje.vc/qp1q
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uma sala alugada, em frente à igreja da Boa Viagem. Além de trabalhar na gestão da unidade, eles
planejam abrir mais duas na capital com recursos próprios, no Buritis e em Venda Nova, até o ano que
vem.

O plano de expansão, com o lançamento de franquias, contempla ainda uma rede de 30 clínicas nos
próximos cinco anos, direcionadas para São Paulo e Rio de Janeiro, totalizando um aporte de R$ 60
milhões via fundos de investimentos.

De acordo com o diretor executivo da Doutor Agora, Maurício Botelho, os municípios que têm potencial
para receber a franquia são os com população acima de 300 mil habitantes.
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Maurício Botelho e Welfane Cordeiro são sócios no empreendimento

Outras frentes

No entanto, cidades como Barbacena, por exemplo, com pouco mais de 100 mil habitantes, também
poderiam receber uma unidade, pois são importantes para a região e têm forte atividade econômica. No
total, eles podem atingir até cerca de 100 municípios em todo o Brasil.

“É uma nova fronteira da medicina brasileira. Nós estamos abrindo um negócio no Brasil que daqui a cinco
anos vai revolucionar”, avalia Botelho.
Já o médico intensivista, especialista em implantação de processos de atendimento a saúde e diretor
técnico, Welfane Cordeiro, explica que a lógica utilizada na Doutor Agora tem inspiração na metodologia
Lean, amplamente utilizada pela Toyota e depois adaptada para os serviços de saúde americanos.

“É uma tendência no mundo. É o paciente que tem que sair satisfeito. Está crescendo em países como
Austrália, Canadá e Inglaterra. Com o Lean você diminui o desperdício no processo e melhora o tempo
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que fica com o médico”, afirma Cordeiro.
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