


Urban Systems – Soluções que controlam riscos e antecipam oportunidades
para Empresas e Investidores.

A economia globalizada vive em constante transformação e a busca incessante
por novas metodologias, análises de riscos precisas e indicadores cada vez
qualquer negócio.

Durante 20 anos a Urban Systems vem acumulando conhecimento e
competência que a tornaram referência em inteligência e consultoria de
mercado em todo Brasil.

Hoje são mais de 900 projetos e 700 cidades analisadas, 11 eixos temáticos e
mais de 300 indicadores de desenvolvimento econômico sustentável utilizados
em padrões internacionais que ajudam a minimizar riscos e sinalizam
oportunidades de negócios.

A Urban Systems atua em diferentes segmentos do mercado, dentre eles:

• Imobiliário residencial.

• Imobiliário escritórios e lajes.

• Comercial e Varejo.

• Educação superior, básica e complementar.

• Saúde: hospitais e polos.

• Planejamento Urbano e Cidades.

• Receitas acessórias.



A L+M constrói contextos de Prosperidade em Ambientes de Saúde para
promover o Melhor Estado Possível de Bem Estar, no custo que permita o
acesso do maior número possível de pessoas ao sistema de atendimento.

Atuamos em Consultoria, Design e Gestão de Implantação de
Empreendimentos de Saúde de todos os portes, em todas as regiões
brasileiras:

• Estudo de Viabilidade

• Visualização 3D de Processos

• Design do Futuro

• Arquitetura e Engenharia

• Controle de Orçamentos

• Gestão de Implantação

• Controle de Obras

• Instalação de Tecnologias

• Capacitação em Processos via Manuais Digitais e Games.

• Somos um PMO – Project Management Office com experiência de quem
conhece os caminhos, já errou e consertou pois já percorreu milhares de
Jornadas zelando pela segurança dos Expedicionários.

• Nossa equipe fixa é composta por 30 pessoas, incluindo Arquitetos,
Engenheiros, Administradores, Tecnólogos em Saúde, Médicos e
Enfermeiras.



O Estudo das Melhores Cidades para Investir em Saúde é um projeto
concebido pela Urban Systems e a L+M após experiências de desenvolvimento
de projetos no setor de saúde, envolvendo desde os momentos de estudo de
potencial de mercado e dimensionamento de demanda para diferentes tipos
de estabelecimentos de saúde, até o momento de realização de business plan
e colocação no mercado de projetos imobiliários ancorados ou suportados por
hospitais, clínicas e demais espaços de saúde.

O Brasil vive um momento em que, apesar dos impactos das crises econômicas
e políticas recentes, há potencial para o setor da saúde crescer, seja devido as
oportunidades do mercado brasileiro, relativos a demanda ou expansão das
cidades, mas também relativos aos novos modelos de negócios viabilizados
mais recentemente no país.

O setor de saúde, como outros na economia atual, deve ser visto além dos
aspectos setoriais e ser encarado como um desenvolvimento imobiliário e uma
excelente oportunidade de negócio.

E é dessa forma que o Estudo a seguir apresenta uma análise resultado de 2
anos de preparo e investigações por parte das equipes da Urban Systems e
L+M identificando os eixos responsáveis por definir as cidades com os
melhores aspectos para se desenvolver o setor de saúde, e assim poder
traduzir em indicadores que possam ser mapeados e comparados entre as
cidades brasileiras.

O estudo das Melhores Cidades para Investir em Saúde foi concebido sob 7
eixos de análise, com proporções distintas de importância, e após
mapeamento de indicadores, conclui em sua primeira versão um estudo com

35 indicadores econômicos, de saúde e de demanda, apontando as 20
melhores cidades para investir em saúde por região Brasileira.

A seguir apresentamos os eixos e indicadores utilizados nessa pesquisa, todos
com detalhe da fonte e data da informação.

Além dos indicadores utilizados nesta pesquisa, os estudos de definição de
potencial de mercado e dimensionamento de demanda utilizam-se de outros
tantos dados e informações, em sua maioria de difícil coleta e manuseio para
inserção em um Ranking que compreende a análise dos 666 municípios
brasileiros com mais de 50 mil habitantes.

Há de se ressaltar ainda a falta de dados e informações referentes a
morbidade e saúde da população brasileira, no que tange ao nível municipal.
Entretanto, novamente ressaltamos a importância da consideração desses
dados para o dimensionamento dos diferentes projetos potenciais em cada
área a seguir apresentada, conforme modelo já aplicado pela Urban Systems e
L+M.

Fique a seguir com:

• Metodologia do Estudo.

• Eixos Selecionados.

• Indicadores coletados (fonte e data).

• Resultados por região brasileira.



O Estudo das Melhores Cidades para Investir foi inspirado em outros estudos
de cidades elaborados pela Urban Systems, dentre eles:

MELHORES CIDADES PARA FAZER
NEGÓCIOS (2014 a 2019)

Estudo anual que analisa o potencial
de desenvolvimento econômico das
cidades, apresentando aquelas com
as melhores oportunidades para se
investir. O Ranking apresenta ainda,
recorte dos melhores municípios em
infraestrutura, capital humano,
desenvolvimento econômico e
desenvolvimento social. Acesse
aqui.

RANKING CONNECTED SMART
CITIES (2015 a 2019)

Elaborado após mais de um ano de
pesquisa de estudos internacionais
que tratam do tema de Cidades
Inteligentes, ponderou mais de 200
indicadores, até fechar a análise em
70 indicadores em 11 eixos
estruturantes: urbanismo, educação,
mobilidade, meio ambiente, saúde,
energia, tecnologia e inovação,
economia, empreendedorismo,
segurança, e governança.

AEROPORTOS REGIONAIS:
POTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO

Ranking elaborado para apresenta-
ção na abertura da Airport Infra
Expo, maior evento nacional de
Aviação, e republicado nas principais
revistas do setor. No início das
discussões do Plano de Aviação
Regional, a Urban Systems elaborou
estudo que listou os 100 municípios
com maior potencial de
desenvolvimento econômico a partir
do desenvolvimento da Aviação
Regional.

MELHORES CIDADES PARA MORAR
NA 3ª IDADE

Pesquisa elaborada a pedido da
Revista Exame, que ponderou as
melhores cidades com
infraestrutura, receptividade e
outros fatores propícios para uma
moradia de qualidade para a
população da 3ª idade. Acesse aqui.

https://conteudo.urbansystems.com.br/rar-exame_14?utm_source=Estudo&utm_medium=CSC&utm_campaign=2019
https://conteudo.urbansystems.com.br/rar-exame_14?utm_source=Estudo&utm_medium=CSC&utm_campaign=2019
https://www.urbansystems.com.br/rankingdosaeroportosregionais?utm_source=Estudo&utm_medium=CSC&utm_campaign=2019
https://www.urbansystems.com.br/rankingdosaeroportosregionais?utm_source=Estudo&utm_medium=CSC&utm_campaign=2019
https://conteudo.urbansystems.com.br/mcn-exame_17?utm_source=Estudo&utm_medium=CSC&utm_campaign=2019
https://conteudo.urbansystems.com.br/mcn-exame_17?utm_source=Estudo&utm_medium=CSC&utm_campaign=2019
https://conteudo.urbansystems.com.br/mcn-exame_14?utm_source=Estudo&utm_medium=CSC&utm_campaign=2019
https://conteudo.urbansystems.com.br/mcn-exame_14?utm_source=Estudo&utm_medium=CSC&utm_campaign=2019
https://conteudo.urbansystems.com.br/mcn-exame_16?utm_source=Estudo&utm_medium=CSC&utm_campaign=2019
https://conteudo.urbansystems.com.br/mcn-exame_16?utm_source=Estudo&utm_medium=CSC&utm_campaign=2019
https://www.urbansystems.com.br/rankingconnectedsmartcities?utm_source=Estudo&utm_medium=CSC&utm_campaign=2019
https://www.urbansystems.com.br/rankingconnectedsmartcities?utm_source=Estudo&utm_medium=CSC&utm_campaign=2019
https://www.urbansystems.com.br/rankingconnectedsmartcities?utm_source=Estudo&utm_medium=CSC&utm_campaign=2019
https://www.urbansystems.com.br/rankingconnectedsmartcities?utm_source=Estudo&utm_medium=CSC&utm_campaign=2019
https://conteudo.urbansystems.com.br/mcva-exame_13
https://conteudo.urbansystems.com.br/mcva-exame_13


Para o desenvolvimento do estudo das Melhores Cidades para Investir Saúde a
Urban Systems utiliza metodologia própria de ponderação de indicadores,
denominada de Índice de Qualidade Mercadológica (IQM).

O cálculo do Índice Mercadológico permite que se parta de valores específicos
de cada informação que variam em natureza, complexidade e unidades de
medida, para se chegar a valores ponderados que podem ser analisados em
uma mesma equação.

A base comum possibilita que importantes fatores sejam cruzados entre si,
permitindo uma análise consistente da dinâmica do mercado.

Fatores de Relevância:

Os Fatores de Análise (indicadores) são fruto de relações matemáticas e/ou
avaliação técnica, que tomam como base dados colhidos junto a instituições
oficiais de pesquisa ou primários. Ao participarem dos cálculos dos Índices
Mercadológicos já são, portanto, valores compostos.

Geralmente os indicadores possuem impacto diretamente proporcional
(quanto maior o indicador, maior a nota recebida). Indicadores inversamente
proporcionais, ou seja, quanto maior, pior devem ser considerados, são
utilizados na pesquisa de forma inversa, evitando a necessidade de utilização
de pesos de relevância (a seguir) negativos.

Pesos de Relevância:

Os Pesos de Relevância são indicadores de relevância atribuídos para cada um
dos fatores analisados, servindo para relativizar a influência que cada fator
exercerá no estudo completo.

A atribuição dos Pesos de relevância permite a ponderação dos valores

observados nos cálculos e análises para cada fator, segundo sua importância
para o desenvolvimento de uma cidade inteligente ou em uma visão de
recorte por eixo do estudo principal.

Cálculo:

O valor ponderado de cada fator analisado para cada cidade é baseado na
relação direta com os valores observados nas outras cidades. Permite,
portanto, que a ordem de grandeza desses valores sejam relativas ao conjunto
de valores observados.

O cálculo do valor ponderado de cada fator em cada cidade leva em
consideração o valor observado (aferido ou inferido) em uma cidade em
relação aos valores máximo e mínimo observados em outras cidades. A relação
matemática entre esses valores é multiplicada pelo peso de relevância
atribuído ao fator concernente.



Para a concepção do Estudo das Melhores Cidades para Investir em Saúde, a
Urban Systems e a L+M avaliaram em conjunto os diversos fatores que
impulsionam o desenvolvimento do setor da saúde, para definir quais seriam
os eixos que permitem identificar uma boa cidade para investir em saúde, ou
seja, qual o ecossistema ideal para se desenvolver o setor de saúde.

Além de identificar o ecossistema, é importante definir o peso de relevância
que cada um possui na composição do ambiente ideal de investimento.

Dessa forma, chegou-se aos eixos ao lado apresentados, indicados em sua
proporção, de acordo com a relevância para a composição do estudo.

Os eixos desse estudo e os pesos de relevância são apresentados a seguir:

• Perfil Socioeconômico (25%).

• Demanda (25%).

• Capital Humano (15%)

• Infraestrutura (10%).

• Oferta Existente (15%).

• Infraestrutura de Apoio (4%).

• Mobilidade e Acessibilidade (6%).

A seguir, serão apresentados os indicadores utilizados para cada um dos eixos
dessa estudo.



SOCIOECNÔMICO

• 5 Indicadores

Renda Média Domiciliar

Quanto maior a renda média
populacional, melhor o perfil da
cidade.

• Fonte: IBGE / Urban Systems

• Data: 2018 (projeção)

Renda Média Trabalhador Formal

Quanto maior a renda média
(empregado formal), melhor o perfil
da cidade.

• Fonte: RAIS

• Data: 2017

População Classes AB

% da população que vive em
domicílios com renda superior a 5
salários mínimos. Quanto maior o
percentual, melhor o perfil da
cidade.

• Fonte: IBGE / Urban Systems

• Data: 2010, projetado 2019

População acima de 60 anos

% da população da cidade com mais
de 60 anos. Quanto maior %, melhor
o perfil da cidade.

• Fonte: IBGE / Urban Systems

• Data: 2010, projetado 2019

População até 18 anos

% da população da cidade com
menos de 18 anos. Quanto maior %,
melhor o perfil da cidade.

• Fonte: IBGE / Urban Systems

• Data: 2010, projetado 2019



DEMANDA

• 6 Indicadores

Beneficiários de Plano de Saúde

Relação de beneficiários de Planos
de Saúde sobre o total da
população. Quanto maior a relação,
melhor o perfil da cidade.

• Fonte: ANS / IBGE / Urban
Systems

• Data: dez/2018 (e projeção)

Crescimento de beneficiários

% de crescimento do número de
beneficiários de plano de saúde.
Quanto maior o crescimento,
melhor o perfil da cidade.

• Fonte: ANS

• Data: 2016-2018

Beneficiários Empresariais

% de beneficiários com planos
empresariais sobre o total de
beneficiários. Quanto maior o
percentual, mais estável o mercado.

• Fonte: ANS

• Data: dez/2018

Crescimento médio da população

% de crescimento anual da
população da cidade.

• Fonte: IBGE (estimativa)

• Data: 2010-2018

Quantidade de operadoras ativas

Quantidade de operadoras ativas na
cidade (diversidade de oferta).
Quanto maior a quantidade, melhor
o perfil.

• Fonte: ANS

• Data: dez/2018

Polarização do Atendimento

Produção ambulatorial do SUS por
local de ocorrência sobre a
produção ambulatorial por local de
residência, indicando polarização de
atendimento.

• Fonte: Ministério da saúde

• Data: dez/2018



CAPITAL HUMANO

• 5 Indicadores

Médicos

Relação do número de médicos por
mil habitantes. Famílias CNAE: 2212,
2231, 2251, 2252 e 2253.

• Fonte: RAIS, IBGE, Urban Systems

• Data: 2017

Enfermeiros

Relação do número de enfermeiros
por mil habitantes. Famílias CNAE:
3222 e 3241.

• Fonte: RAIS, IBGE, Urban Systems

• Data: 2017

Vagas: Cursos de Saúde

Número de vagas em cursos de
medicina por mil habitantes. Código
OCDE da área detalhada: 721
medicina.

• Fonte: Ministério da Educação.

• Data: 2017

Vagas: Cursos de Enfermagem

Número de vagas em cursos de
enfermagem por mil habitantes.
Código OCDE da área detalhada: 723
enfermagem.

• Fonte: Ministério da Educação.

• Data: 2017

Vagas: Demais Cursos de Saúde

Número de vagas nos demais cursos
de saúde por mil habitantes.
Códigos OCDE da área detalhada:
727 farmácia, 726 nutrição e
fisioterapia, 311 psicologia, 724
odontologia e 725 radiologia.

• Fonte: Ministério da Educação.

• Data: 2017

Todos os indicadores desse grupo
são diretamente proporcional.
Quanto maior o indicador, melhor é
o perfil da cidade.



OFERTA EXISTENTE

• 6 Indicadores

Unidades Básicas de Saúde

Relação de Unidades Básicas de
Saúde por mil habitantes.

• Fonte: Datasus

• Data: dez/2018.

Hospitais Privados

Relação de Hospitais Privados por
mil habitantes. Tipo de
estabelecimento: hospital geral,
hospital especializado, pronto
socorro geral e pronto socorro
especializado.

• Fonte: Datasus

• Data: dez/2018.

Clínicas Privadas

Relação de Clínicas Privadas por mil
habitantes. Tipo de
estabelecimento: clínica/ centro de
especialidade

• Fonte: Datasus

• Data: dez/2018.

Farmácias

Relação de farmácias por mil
habitantes. Classe CNAE: Comércio
Varejista de Produto Farmacêutico.

• Fonte: RAIS

• Data: 2017.

Leitos Privados

Relação de leitos privados de Saúde
por mil habitantes.

• Fonte: Datasus

• Data: dez/2018.

Leitos SUS

Relação de leitos SUS por mil
habitantes.

• Fonte: Datasus

• Data: dez/2018.

À exceção de farmácias, todos os
indicadores são inversamente
proporcional, quanto menor o
indicador, melhor o perfil da cidade.



INFRAESTRUTURA

• 7 Indicadores

Atendimento Urbano de Água

% da população urbana atendida
com água encanada (IN023_AE).

• Fonte: SNIS

• Data: 2017

Atendimento Urbano de Esgoto

% da população urbana atendida
com água encanada (IN024_AE).

• Fonte: SNIS

• Data: 2017

Tratamento de Esgoto

% do esgoto tratado (IN046_AE).

• Fonte: SNIS

• Data: 2017

Perdas na distribuição de água

% de água perdido na distribuição
(IN049_AE).

• Fonte: SNIS

• Data: 2017

Coleta de Resíduos Domiciliar

% da população atendida pela coleta
de resíduos (IN015_RS).

• Fonte: SNIS

• Data: 2017

Coleta de Resíduos Hospitalar

Massa de resíduos sólidos do setor
da saúde coletada per capita em
relação à população urbana
(IN036_RS).

• Fonte: SNIS

• Data: 2017

Banda larga alta velocidade

% das conexões de banda larga com
velocidade superior a 34mb.

• Fonte: ANATEL

• Data: dez/18

À exceção de perdas na distribuição
de água, quanto maior o indicador,
melhor o perfil da cidade.



MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE

• 4 Indicadores

Aeroporto

Número de destinos de voos
semanais.

• Fonte: Hotran

• Data: jun/2019

Distância de Aeroporto Nacional

Distância em linha reta ao aeroporto
nacional mais próximo.

• Fonte: Urban Systems.

• Data: 2019

Rodovias Federais

Quilômetros de rodovias federais
por cidade.

• Fonte: ANTT e Urban Systems.

• Data: 2018

Transporte Rodoviário Interestadual

Destino das sessões de transporte
interestadual.

• Fonte: ANTT

• Data: 2018



INFRAESTRUTURA DE APOIO

• 2 Indicadores

Lavanderias

Relação de lavanderias de médio e
grande porte (com mais de 20
funcionários) por mil habitantes.

• Fonte: RAIS / IBGE

• Data: 2017

Técnicos de Manutenção

Relação do número de técnicos em
manutenção e reparação e
equipamentos biomédicos por mil
habitantes. Família CNAE: 9153.

• Fonte: RAIS, IBGE, Urban Systems

• Data: 2017



A seguir apresentamos o resultado desse estudo, considerando a análise e
ponderação dos 35 indicadores anteriormente já apresentados.

Os resultados estão segmentados por região geográfica, sendo apresentado a
seguir:

• As 20 cidades melhor posicionadas cidades das Regiões:

• Sudeste.

• Sul.

• Centro-Oeste.

• Nordeste.

• Norte.

• Os dados e informações que compõe os 35 indicadores das 3 melhores
colocadas em cada uma das regiões.





Na Região Sudeste brasileira, 14 das 20 melhores cidades para investir em 
saúde estão no Estado de São Paulo, sendo a capital Paulista a primeira da 
lista.

Em Minas Gerais são duas cidades com destaque:

• Belo Horizonte (na 9ª posição).

• Uberlândia (na 14ª posição).

No Rio de Janeiro são 3 cidades na lista, sendo a capital fluminense a melhor 
posicionada:

• Rio de Janeiro (2ª posição).

• Niterói (6ª).

• Macaé (17ª).

No Espírito Santo, apenas Vitória, a capital, encontra-se entre as 20 melhores 
cidades para investir, na 3ª posição.

Ao lado apresentamos a cidade com maior destaque em cada um dos eixos 
analisados, considerando a soma dos indicadores que compõe cada eixo.

• A Cidade de São Paulo destaca-se pela maior pontuação em Demanda, 
Mobilidade e Infraestrutura de Apoio.

• Niterói conta com melhor perfil socioeconômico.

• Fernandópolis é a cidade que proporcionalmente apresenta a melhore 
relação de Capital Humano na Região Sudeste.

GRÁFICO COM DESTAQUE DAS CIDADES POR EIXO NA REGIÃO SUDESTE >>











Diferentemente da Região Sudeste, onde há concentração de cidades em um 
estado, as melhores cidades para investir em saúde estão distribuídas entre os 
3 estados da região.

Apesar das primeiras posições estarem concentradas nas capitais estaduais, há 
cidades de diferentes portes populacionais listadas na lista.

São 6 cidades em Santa Catarina listadas nos estudo, sendo as mais bem 
posicionadas:

• Florianópolis (1ª colocada) com os melhores resultados nos eixos: 
socioeconômico, demanda e capital humano.

• Balneário Camboriú (4ª colocada).

No Rio Grande do Sul estão 5 das 20 cidades melhores para investir em saúde, 
destacando:

• Porto Alegre (na 2ª posição).

• Santa Maria (na 6ª posição).

Já o estado do Paraná é o estado com maior quantidade de cidades na lista das 
melhores para investir em saúde, com 9 cidades, a partir da 3ª posição, 
destacando:

• Curitiba (3ª posição).

• Maringá (5ª).

• Cascavel (9ª).

GRÁFICO COM DESTAQUE DAS CIDADES POR EIXO NA REGIÃO SUL >>











A Região Centro-Oeste apresenta boa distribuição das Melhores Cidades para 
Investir em Saúde em relação aos Estados da Região.

Brasília (DF), a primeira colocada no estudo destaca-se pelas melhores 
posições na região nos eixos: socioeconômico, demanda e mobilidade.

Dez das 20 cidades estão no Estado de Goiás, sendo:

• Goiânia na 3ª posição com destaque entre as cidades nos eixos de 
infraestrutura e infraestrutura de apoio.

Completa o Top 5 da Região Centro-Oeste três municípios do Mato Grosso do 
Sul:

• Três Lagoas (2ª colocada), com destaque no Eixo de Capital Humano.

• Campo Grande (4ª).

• Dourado (5ª).

Por fim, com 6 cidades entre as melhores para investir em saúde, o estado do 
Mato Grosso tem na Capital Cuiabá, a melhor posição: 6ª colocada.

GRÁFICO COM DESTAQUE DAS CIDADES POR EIXO NA REGIÃO CENTRO-OESTE >>











Região brasileira com maior número de estados, a Região Nordeste conta com 
cidades de todos os estados entre as melhores para investir em saúde.

A cidade de Recife (PE) é a melhor classificada no Estudo, destacando-se 
também nos eixos:

• Socioeconômico.

• Capital Humano.

O estado conta também com a cidade de Caruaru (15ª colocada) na lista das 
melhores cidades para investir em saúde.

Bahia é o estado com o maior número de cidades representadas no estudo, 7 
cidades, sendo duas delas entre as 5 melhores posicionadas:

• Salvador (3ª colocada)

• Lauro de Freitas (5ª colocada)

Destaque ainda no Estado para Luís Eduardo Magalhães, com maior potencial 
de Demanda não explorada (atendida em outros municípios).

A cidade de Maceió, em Alagoas, é a capital com a pior colocação na pesquisa, 
mas ainda assim dentro da lista das 20 melhores para investir em saúde, na 
19ª posição.

GRÁFICO COM DESTAQUE DAS CIDADES POR EIXO NA REGIÃO NORDESTE >>











Quatro dos 7 estados da Região Norte do Brasil contam apenas com uma 
cidade entre as melhores para investir em saúde, sendo estas as capitais:

• Boa Vista (RR) - 2ª colocada.

• Manaus (AM) - 3ª colocada, com destaque também para a melhor 
pontuação no eixo de infraestrutura de apoio.

• Rio Branco (AC) - 5ª colocada.

• Macapá (AP) - 10ª coloca.

Palmas no Tocantins destaca-se na 1ª posição entre as melhores cidades para 
investir em saúde na região Norte, destacando-se nos eixos:

• Socioeconômico.

• Capital Humano.

• Infraestrutura.

O Estado do Pará conta com 8 cidades na lista das 20 melhores para investir 
em saúde, Rondônia e Palmas contam com 4 cidades cada.

GRÁFICO COM DESTAQUE DAS CIDADES POR EIXO NA REGIÃO NORTE >>
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