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SAÚDE

Portuguesa Future Healthcare
compraespanhola Redsa
O grupo 100 português que faz gestão de planos e seguros de saúde concretizou a
entrada no país vizinho com a compra de uma empresa que considera estratégica
Já com 500 mil clientes sob gestão o grupo prevê crescer este ano 30

MARIA JOÃO BABO

OgrupoportuguêsFutu reHealthcare FH especializado nagestão de
planos e seguros de saú

de vai expandir atividade para o
país vizinho com a compra da
Redsa umadas duas empresas em
Espanhavocacionadaparao pro
cessamento de faturaçãomédica

AoNegócios José Pina CEO
daFH adiantou que o acordo de
compra prevê que o grupo que li
dera adquira agora 33 e que no
próximo ano fique com 70 ten
doumprazomáximo decincoanos
para assumir à totalidade do capi
tal No entanto a ideia é daqui a
um ano ou dois podermos fechar
esta operação na totalidade afir
mou salientando que estaentrada
em Espanha é um movimento
contrário ao que temos assistido

Adiantando apenas que o in
vestimento naaquisição foi de al
guns milhões de euros José Pina
que detém 80 do grupo criado
em 2003 frisaque a aquisição da
empresaespanhola que conside
ra estratégica é uma porta de
entrada O mercado em Espa
nha estámuito concentrado em

três ou quatro companhias Isto
abre nos omercado paraumas 60
maispequenas que não estãobem
servidas do ponto de vista de tec
nologia e operação salientou

Segundo explicou a Redsa
temjá oito ou nove companhias
de seguros como clientes epermi
te o acesso de integração tecnoló
gica a todos os hospitais de Espa
nha Ummercado que salienta
é cincovezesmaior que o portu
guês empopulação mas que nes
te setor é 10 vezes maior em ter

mos devolume de negócios
Aestratégica daFH passapor

colocar comoplataformatecnoló
gica em Espanha a tecnologiaque
desenvolveu e que utiliza o que
em conjunto com a operação e a
plataformadaRedsa vaipermitir
lhe servir clientes de grande di
mensão e prestar serviços muito
mais sofisticados e evoluídos do

que aquilo que existe nomercado
emEspanhanestemomento afir
mou o CEO salientando que a
compra tambémabre apossibili
dade declientes portugueses irem
aEspanhaevice versa

Segundo explica enquanto a

Redsa só tratade faturaçãomédi
ca a FH faz gestão de risco ges
tão declientes gestãode apólices
gestão de fraude e gestão de con
tençãodecustos Oquevai acon
tecer é que vamos poder oferecer
10 serviços emEspanha frisa

A FH gere hoje em Portugal
seguros de saúde de entidades
como o Santander Victoria Au
tomóvel Club de Portugal Inatel
emais recentemente EDP tendo
chegado no ano passado aos 500
mil clientes sob gestão

Segundo adiantou José Pina
aRedsa gere cerca de 70 milhões
de euros de faturação hospitalar

enquanto aFH emPortugal con
tabilizaem40milhões o que é ge
rido de transações médicas

O grupo que diz ser o único no
setor100 português empregacer
cade200pessoas Comaaquisição
em Espanha soma seis mercados
umavezqueestavajánaColômbia
Equador Roménia e Polónia Em
2019 cresceu 10 maspara2020
aperspetiva é crescer 30

Quanto anovosprodutos José
Pina adiantou que este ano aapos
ta é naáreadeprevenção estando
previsto o lançamento deumser
viço de identificação do risco de
doenças metabólicas
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Grupo quer gerir
subsistemas públicos
de saúde em Portugal

José Pina diz ter uma solução preparada para
responder aos desafios de sustentabilidade
dos sistemas públicos de saúde

A Future Healthcare FH
querque asuaplataforma tec
nológica que permite fazer a
gestão de processamentos e
operações entre companhias
de seguros e os hospitais ve
nhaaserutilizadatambémna

gestão de sistemas e subsiste
mas públicos de saúde

Ao Negócios José Pina
CEO da FH adiantou que o
grupo já teve contactos com o
Ministério da Saúde e outras
entidades públicas nesse sen
tido A FH temmuitos estu

dos feitos eestáacomeçara fa
zer contactosjunto de sistemas
e subsistemas públicos que sa
bemos que são altamente defi
citários afirmou o responsá
vel sem particularizar mas
lembrando as dificuldades que
têmalgumas dessas entidades

A nossa plataforma faz
uma gestão integrada entre o
financiador o subsistema ou

companhiade seguros sejapú
blico ou privado o cliente e
osprestadoresmédicos expli
cou acrescentando que todo
esse circuito financeiro de

serviço acliente pagamento de
reembolsos autorizações mé

dicas etc é algo que a nossa
plataformagere de forma inte
gral Esse éo nossograndedi
ferenciador garante José
Pina salientando que reduzi
mos a fraude o risco o despe
sismo com esta tecnologia
sempre numa perspetiva de
melhorar o serviço ao cliente e
garantir a sustentabilidadedes
tes sistemas Isto porque o
controlo financeiro é feito em

tempo real disse
Sobre os contactosjá feitos

José Pina explica que visaram
mostrar aquiloque fazemos
Estamos a dar a conhecer o

que temos e apossibilidade de
sermos umasoluçãoparaesses
sistemas públicos com pro
postas de redução de encargos
parao Estado eparaosbenefi
ciários Temos uma solução
preparadíssimaparapoderdar
resposta a esses desafios de
sustentabilidadeeequilíbrio fi
nanceiro de algumasdessas en
tidades disse

Os sistemaspúblicos estão
também no radar do grupo
noutros países onde está pre
sente Segundo José Pina na
ColômbiaaFHestácomopor
tunidades em seguradoras de
seguro público e no Equador
está neste momento emnego
ciaçõescom aForçasArmadas
para gerir o seu sistema

Em termos de atividade

global alémdaAmérica Lati
na aFHjáestá aoperarnaRo
ménia onde trabalha com
uma companhia de seguros
austríaca e na Polónia onde
se prepara para fechar o pri
meiro contrato Segundo o
CEO a ideia agora é consoli
dar nestes seis mercados os
quais representam cerca de
200 milhões de habitantes
oferecendo oportunidades
imensas
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