ESG para organizações de saúde
O que é certo para o mundo é bom para os negócios
Outubro de 2021

Prestadores de serviços e seguradoras de saúde adotaram historicamente o pilar social do ESG
(sigla em inglês para ambiental, social e governança), mas poderiam ter benefícios ao investir
também nos pilares ambiental e de governança.

O Health Research Institute (HRI), da PwC, analisou os
esforços ESG de 45 sistemas de saúde e seguradoras
e constatou que as seguradoras com fins lucrativos
estão mais avançadas na adoção de estratégias
ESG do que outros provedores e planos de saúde
(ver Figura 1).

Organizações de saúde com e sem fins lucrativos
têm diferentes motivações, públicos e requisitos de
divulgação quando se trata de ESG, mas ambas
atendem a comunidades que estão cada vez mais
conscientes de como devem ser as organizações
socialmente responsáveis. Empresas com fins lucrativos
têm investidores que fazem perguntas sobre seus
fornecedores, seu impacto climático e sua resposta
a determinadas crises, como a epidemia de opioides,
enquanto as organizações sem fins lucrativos têm uma
missão e doadores com perguntas sobre a composição
e a transparência do conselho, práticas de recrutamento
e sustentabilidade da cadeia de suprimentos (ver Figura
2). Do ponto de vista do valor, algumas organizações
de saúde conseguiram poupar fazendo mudanças
ambientais e de energia, enquanto outras veem os três
pilares ESG como essenciais para atrair e reter talentos.

Alguns provedores e seguradoras expandiram-se para
além das metas de melhorar o acesso a cuidados de
saúde para adotar programas ambiciosos, como a
construção de moradias populares. A Kaiser Permanente
tem várias iniciativas de colaboração que usam dados
para ajudar a solucionar a origem do problema da falta
de moradia em comunidades específicas, enquanto
o Excellus BlueCross Blue Shield oferece treinamento
remoto para expandir cuidados comportamentais para
áreas rurais que lutam contra a epidemia de opioides.1
A CommonSpirit Health avaliou como a transição para
as consultas virtuais causada pela pandemia afetou
as emissões de carbono, constatando que, de 16 de
março de 2020 a 2 de abril de 2021, o atendimento
virtual oferecido pela organização reduziu as emissões
de gases de efeito estufa em mais de 15 mil toneladas
métricas e economizou para os pacientes cerca de
US$ 3,5 milhões em despesas com combustível, uma
vez que as viagens para consultas diminuíram.2 No que
diz respeito ao pilar de governança, outras organizações
têm se concentrado em divulgar de modo transparente a
composição de seu conselho e a diversidade de
seus fornecedores.

A análise do HRI sugere que provedores e planos de
saúde têm amplas oportunidades para se diferenciar,
melhorando seus relatórios e narrativas em torno dos
aspectos ESG, e para construir confiança na relação
com as comunidades que atendem, bem como com
investidores, doadores e outros stakeholders. “Basta ver
o noticiário para saber que tudo isso é muito importante.
Faz parte da responsabilidade corporativa. Uma coisa
é falar sobre responsabilidade corporativa e outra coisa
é praticá-la”, disse Crissy Carlisle, diretor de Relações
com Investidores da Encompass Health, em entrevista
ao HRI. Sediada nos Estados Unidos, a Encompass
Health é uma rede de hospitais para reabilitação de
pacientes internados e que conta também com agências
de saúde domiciliar e cuidados paliativos. A empresa
publicou seu primeiro relatório de sustentabilidade
no fim de 2019 apresentando seus esforços ESG.3
Com mais investidores perguntando sobre ESG, disse
Carlisle, as empresas devem estar preparadas para
responder a essas demandas de forma oportuna
e organizada.

Figura 1: esforços ESG de seguradoras e provedores de serviços

A análise feita pelo HRI dos relatórios ESG (por exemplo, relatórios de responsabilidade social corporativa e sites
de empresas) de 45 seguradoras e provedores fornece uma visão de algumas medidas tomadas pelas empresas do
setor para desenvolver seus programas ESG.
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Fonte: análise feita pelo Health Research Institute de relatórios ESG de 45 seguradoras e provedores (por exemplo, relatórios de responsabilidade social
corporativa, sites corporativos, avaliações de necessidades de saúde comunitárias e comunicados à imprensa)
1. Kaiser Permanente, Housing for Health, acessado em 16/6/2021; BlueCross Blue Shield, Helping healthcare providers treat a surge of opioid-addicted patients, 3/8/2017.
2. CommonSpirit, Vital virtual care offered during COVID-19 comes with ‘green’ benefits, 21/42021.
3. Encompass Health, Sustainability.
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Órgãos governamentais, reguladores, investidores e
consumidores ampliaram suas expectativas em relação
a práticas comerciais responsáveis.4 A administração
Biden está definindo metas para uma economia
de emissões líquidas zero até 2050, indicando que
pressionará pela medição, divulgação e melhoria das
estratégias ESG que reflitam o impacto social das
empresas.5 Investidores institucionais e ESG estão
fazendo perguntas sobre os perfis ESG das empresas,
enquanto grupos externos atribuem pesos a diferentes
pilares por setor.6 Alguns reguladores fora dos EUA
incorporaram elementos ESG nos relatórios obrigatórios,
enquanto o presidente da Comissão de Valores
Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês) disse
ao Congresso, em maio, que a agência está tentando
propor regras sobre divulgações ESG para empresas de
capital aberto.7

Entre os consumidores dos EUA, 62% dos pesquisados
pelo HRI no fim de 2020 disseram que perceberiam uma
organização de forma mais positiva se ela estivesse
tomando medidas para lidar com os determinantes
sociais da saúde, que constituem algumas iniciativas do
pilar social.8 Os mais jovens foram mais influenciados
por essas ações: 70% dos entrevistados com idades
entre 18 e 34 anos disseram que teriam uma impressão
positiva, em comparação com 54% daqueles com 65
anos ou mais.

Figura 2: empresas com e sem fins lucrativos têm foco semelhante para ESG

A análise feita pelo HRI dos relatórios ESG (por exemplo, relatórios de responsabilidade social corporativa e sites
de empresas) de 32 empresas farmacêuticas e de biociências fornece uma visão de algumas medidas tomadas
pelo setor para desenvolver seus programas ESG.
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Fonte: Análise feita pelo Health Research Institute de sites de empresas, relatórios de RSC e relatórios anuais

4. PwC, ESG Oversight: The Corporate Director’s Guide, novembro/2020.
5. Casa Branca, Fact Sheet: President Biden Sets 2030 Greenhouse Gas Pollution Reduction Target Aimed at Creating Good-Paying Union Jobs and Securing U.S. Leadership on Clean Energy
Technologies, comunicado à imprensa, 22/4/2021.
6. . Katanga Johnson, Reuters, Investors ask US SEC for more ESG disclosures, 16/6/2020; MSCI, Additional Resources.
7. PwC, ESG Oversight; Andrew Ramonas, SEC’s Gensler Eyes ESG Reporting Rules After Public Input, Bloomberg Law, 6/5/ 2021.
8. PwC, pesquisa com consumidores feita pelo Health Research Institute, 2020.
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Mais da metade das lideranças de saúde que
responderam ao Pulse Survey realizado com executivos
pela PwC nos EUA, em março de 2021, disse que tinha
expectativa de aumentar o treinamento em diversidade
e inclusão (58%) e a divulgação sobre o tema (52%)
nos próximos 12 meses. Quarenta por cento disseram
que suas organizações aumentariam a diversidade
dos membros do conselho. As lideranças executivas
estavam menos comprometidas com mudanças nos
relatórios ambientais: 8% dos entrevistados disseram
que planejavam divulgar uma estratégia de transição
para um modelo de negócios de emissões líquidas zero.
Em todos os setores pesquisados pela PwC, 19% das
lideranças executivas disseram o mesmo.9
Os relatórios divulgados ao público e os comunicados à
imprensa de provedores e seguradoras dão uma ideia da
narrativa ESG que essas empresas buscam compartilhar
publicamente. O HRI analisou os comunicados à
imprensa de 26 organizações de saúde sem fins
lucrativos e 19 com fins lucrativos e encontrou 212
menções de metas do pilar social, em comparação com
cinco de meio ambiente e três de governança
(ver Figura 3).

A análise feita pelo HRI das comunicações públicas
das organizações de saúde também mostra
oportunidades para quantificar seus esforços ESG. A
maioria dos comunicados à imprensa sobre ESG de
cada organização ressalta esforços qualitativos, como
compromissos com a diversidade ou questões de
justiça social. Um número menor de empresas tinha
comunicados à imprensa vinculados a métricas de
relatórios baseadas em dados, algo que os investidores
e o público procuram cada vez mais. Essas métricas
incluem resultados melhores, como aumentos de “dias
saudáveis”, moradia a preços acessíveis e métricas
de saúde materna. Esses indicadores também podem
incluir dados que mostram emissões reduzidas de gases
de efeito estufa devido aos esforços ESG empreendidos
pela organização.
Que medidas então as organizações de saúde estão
adotando em relação aos aspectos ESG? O HRI
identificou vários exemplos de iniciativas que estão
sendo adotadas – algumas representam os primeiros
passos que as organizações podem dar, enquanto
outros fornecem exemplos de organizações que lideram
a jornada.

Figura 3: as empresas de saúde concentram sua narrativa de relações públicas no pilar social
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O HRI analisou os comunicados à imprensa de 19 planos de saúde/provedores com fins lucrativos e 26 sem fins
lucrativos e descobriu que a maior parte da publicidade deles se concentra em esforços sociais ESG.
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Fonte: análise feita pelo Health Research Institute, da PwC, de 32 sites corporativos e 90 comunicados à imprensa

9. PwC, US Pulse Survey of C-Suite executives, março/2021. Obs.: a pesquisa incluiu respostas de 60 lideranças executivas dos EUA de todos os setores de saúde.
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Ambiental: pequenos avanços podem agregar valor
Enquanto operadoras, seguradoras, hospitais e centros
médicos acadêmicos buscam há algum tempo a
liderança em energia e design ambiental (LEED, na
sigla em inglês) e iniciativas de construção verde,
algumas organizações têm feito mudanças de impacto
ambiental em suas operações, desde usar embalagens
compostáveis de cafeteria até repensar formas de
reduzir o impacto ambiental de insumos usados na
prestação de cuidados de saúde.
•

O Providence Portland Medical Center divulgou
ter passado a usar o sevoflurano no lugar do
desflurano como agente anestésico e estimou que
isso reduziu as emissões de gases de efeito estufa
em 1.100 toneladas métricas de dióxido de carbono
equivalente, o que corresponde a dirigir mais de
1,9 milhão de quilômetros em um grande veículo
utilitário esportivo.10 O Centro Médico Wexner
da Ohio State University estabeleceu uma meta
semelhante para reduzir o uso de desflurano em
todo o sistema de saúde, economizando quase
US$ 185 mil no processo.11

•

O negócio Sustainable Technologies da Cardinal
Health fornece serviços de coleta, reprocessamento
e reciclagem de dispositivos médicos de uso único.12
A empresa limpa, testa e desinfeta dispositivos
usados – inclusive fios de eletrocardiograma, bolsas
de infusão de pressão e sensores de oxímetro
de pulso – para revendê-los a hospitais.13 No ano
fiscal de 2019, a Cardinal relatou que o programa
estendeu a vida útil de 16 milhões de dispositivos
e evitou o descarte de cerca de 147 toneladas de
dispositivos em aterros sanitários.14

•

A Community Health Systems, um provedor com
fins lucrativos, evitou o descarte de 5,9 milhões de
contêineres de materiais cortantes em aterros por
meio de um programa de reciclagem médica.15

•

As organizações de saúde também podem gerar
valor reduzindo sua pegada de carbono, como a
NYC Health + Hospitals declara ter feito em abril
de 2021, ganhando mais de US$ 1,4 milhão da
Con Edison por ter reduzido o uso de eletricidade
durante os dias de temperaturas extremas de verão.
A empresa reinvestirá os recursos economizados em
projetos de descarbonização e sustentabilidade.16

•

A OptumRx lançou embalagens de medicamentos
totalmente sustentáveis em seus serviços de
farmácia, substituindo a espuma e o poliestireno
por algodão 100% renovável, que é biodegradável,
compostável, reutilizável e reciclável. Em 2019, a
nova embalagem foi usada para fornecer mais de
cinco milhões de prescrições, o que, nos cálculos
da empresa, gerou uma economia anual de 1,5 mil
toneladas de dióxido de carbono, 102 milhões de
litros de água e 4 milhões de quilowatt-hora
de energia.17

Enquanto operadoras,
seguradoras, hospitais e centros
médicos acadêmicos buscam
há algum tempo a liderança em
energia e design ambiental e
iniciativas de construção verde,
algumas organizações têm feito
mudanças de impacto ambiental
em suas operações.

10. Providence, Environmental stewardship in our ministries.
11. Ohio State University Wexner Medical Center, Sustainability at The Ohio State University Wexner Medical Center, 2019-2020; Sustainable Technologies, Sustainable Healthcare Solutions.
12. Sustainable Technologies, Sustainable Healthcare Solutions.
13. Sustainable Technologies, Patient care floor reprocessed portfolio.
14. Cardinal Health, Corporate Citizenship Report 2019, 2019.
15. Community Health Systems, 2018 Sustainability Report.
16. NYC Health + Hospitals, NYC Health + Hospitals earns more than $1.4M from Con Edison for health system green projects, 22/4/2021.
17. UnitedHealth Group, Sustainability Report, Agosto/2020.
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Social: partindo para ação
Com muitas organizações de saúde atuando como
referência comunitária de empregos e iniciativas de
melhoria de saúde, algumas se preocuparam em calcular
os resultados de seus programas para vincular mais
diretamente seus esforços ao impacto social. A análise
do HRI revelou que muitas organizações de saúde têm
iniciativas internas para melhorar a diversidade e a
transparência do conselho, aperfeiçoar programas de
diversidade e inclusão para a força de trabalho, fazer o
upskilling da equipe e reforçar iniciativas de segurança
no local de trabalho. Mas algumas delas deram passos
adicionais para fazer mudanças no pilar social. Em
determinados casos, as organizações de saúde estão
envolvidas em mudanças legislativas para conseguirem
cumprir melhor os esforços ESG. A coleta de dados
e a colaboração com terceiros podem ser essenciais
para continuar conquistando confiança à medida que
as organizações desenvolvem suas iniciativas sociais.
Exemplos de iniciativas do pilar social:
•

•

O UnitedHealth Group estabeleceu uma colaboração
com um centro de entrega em domicílio da OptumRx
e o estado do Kansas, ajudando a aprovar uma
lei que permite a doação de medicamentos não
utilizados em lares de adultos ou farmácias de
serviço postal para centros de saúde qualificados
pelo governo federal, clínicas de atendimento a
indígenas e centros comunitários de saúde mental
no estado. O resultado é que, desde 2008, foram
mais de US$ 30 milhões doados em medicamentos
que teriam sido desperdiçados.18 A Ascension
Health criou o Dispensary of Hope, por meio do
qual fabricantes e distribuidores de medicamentos
doam amostras farmacêuticas que são então
distribuídas a pacientes não segurados em
comunidades carentes.19
A iniciativa de diversidade de fornecedores
da UPMC recruta empresas diversas para
oportunidades de compras, ampliando seu
investimento em gastos com diversidade de
US$ 101 milhões, no ano fiscal de 2014, para
US$ 246 milhões no ano fiscal de 2020.20

Muitas organizações de saúde
têm iniciativas internas para
melhorar a diversidade e a
transparência do conselho,
aperfeiçoar programas de
diversidade e inclusão para
a força de trabalho, fazer o
upskilling da equipe e reforçar
iniciativas de segurança no local
de trabalho.
•

A CVS Health investiu US$ 8,7 milhões em uma
nova comunidade de moradias populares em
Orlando, que combinará assistência habitacional
com serviços de apoio adicionais para atender às
necessidades da comunidade sem-teto.21

•

Com a suspeita de 8.500 overdoses de opioides
no Arizona em um ano, a Blue Cross Blue Shield
of Arizona Inc. (BCBSAZ) investiu US$ 10 milhões
ao longo de três anos no programa Mobilize AZ,
cujo objetivo é reduzir o uso indevido de opioides
e outras substâncias.22 Por meio do programa,
a BCBSAZ atendeu 28.152 indivíduos em 2019,
ajudou a certificar 618 fornecedores para tratar
com medicamentos os transtornos causados pelo
consumo de opioides e criou 18.500 pontos de
tratamento adicionais.23

•

Com ataques de ransomware totalizando US$ 20,8
bilhões de prejuízos por tempo de inatividade para
o setor de saúde em 2020, algumas organizações
estão investindo pesadamente em esforços de
segurança e privacidade de dados e comunicando
essas iniciativas à sua base de clientes para
melhorar a confiança no tratamento de dados de
saúde confidenciais.24

18. UnitedHealth Group, Sustainability Report; Optum Rx, OptumRx supports Kansans in need through medication donations now totaling more than $20 million, 8/3/2018.
19. Ascension, Dispensary of Hope now approved to serve in all 50 states, 30/4/2019.
20. UPMC, Opportunity within reach, acessado em 16/6/2021.
21. Kate Santich, Orlando Sentinel, CVS Health invests nearly $9 million for new Orlando affordable housing, 10/11/2020.
22. Blue Cross Blue Shield, Blue Cross Blue Shield of Arizona invests $10 million in fight against opioid misuse and substance use disorder,14/8/2018.
23. Blue Cross Blue Shield, 2019 Community Investment Report, 2019.
24. Brian T. Horowitz, Fierce Healthcare, 2020 a perfect storm with ransomware attacks, 26/3/2021.
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Governança e relatórios: a liderança dá o tom
Para divulgar seus esforços ESG, as organizações de
saúde usaram diferentes métodos, como relatórios
de sustentabilidade corporativa e avaliações das
necessidades de saúde da comunidade. Mas é no pilar
de governança que há maior espaço para crescimento,
pois poucas organizações relataram atividades nessa
área, que abrange estrutura do conselho, equidade de
remuneração e políticas para prevenir possíveis fraudes
e violações éticas. A exposição a fraudes ou violações
éticas pode levar a multas pesadas, ações judiciais
ou danos à reputação das organizações de saúde. Ter
estratégias de governança sólidas em vigor pode ajudar
a preservar a marca e mitigar riscos.
Como acontece com os outros pilares, ter os dados
certos é importante para o sucesso dos esforços ESG
das organizações de saúde. Isso pode exigir limpeza
das fontes de dados, investimento em sistemas novos
ou substitutos, integração de dados de várias fontes,
trabalho com terceiros, upskilling da força de trabalho e
proteção da privacidade dos dados do consumidor.
Com alguns elementos de relatórios ESG ainda novos,
as organizações podem estar tentando entender alguns
dos princípios básicos, já que há vários frameworks
disponíveis para relatar os impactos econômicos,
ambientais e sociais, incluindo a Global Reporting
Initiative (GRI), o Sustainability Accounting Standards
Board (Sasb) e a Task Force on Climate-Related
Financial Disclosures (TCFD).25

Das 45 organizações de saúde analisadas pelo HRI,
cinco usavam um dos frameworks de relatório padrão.
O GRI foi o mais utilizado entre as empresas, em sua
maioria seguradoras de grande porte com fins lucrativos.
Em comparação com outros setores de saúde, a maioria
das empresas farmacêuticas e de biociências analisadas
pelo HRI utilizou um dos principais frameworks. Ao todo,
27 de 32 empresas relataram esforços ESG dessa forma.
Em relação ao foco da liderança em ESG, a maioria das
organizações de saúde analisadas pelo HRI não tinha
diretores especificamente encarregados de iniciativas
ESG, como diretores de diversidade, responsabilidade
ou sustentabilidade (ver a Figura 4). Embora muitas
empresas estejam criando esses cargos, a influência
de cada liderança ESG pode variar dependendo do seu
nível hierárquico na organização. Algumas empresas
também se comprometeram com o ESG no nível
do conselho.

Em relação ao foco da liderança
em ESG, a maioria das
organizações de saúde analisadas
pelo HRI não tinha diretores
especificamente encarregados de
iniciativas ESG, como diretores de
diversidade, responsabilidade
ou sustentabilidade.
Com fins lucrativos

Figura 4: as organizações de saúde tomam medidas
para incorporar ESG na liderança

O HRI analisou a estrutura organizacional de 45
organizações de saúde com e sem fins lucrativos
para saber a porcentagem delas com diretores de
diversidade, responsabilidade, sustentabilidade
ou títulos equivalentes.

Fonte: análise feita pelo Health Research Institute, da PwC, de sites
corporativos e equipes de liderança
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25. Global Reporting Initiative, GRI standards; Sustainability Accounting Standards Board, SASB standards; Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, Task Force on Climate-Related
Financial Disclosures.
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IMPLICAÇÕES
Incorpore os fatores ESG a sua estratégia e propósito
Muitas organizações de saúde têm a oportunidade de ir além
dos comunicados à imprensa para desenvolver esforços ESG
relevantes em todo o negócio – como cadeias de suprimentos,
pegadas ambientais, esforços de recrutamento e composição
da liderança executiva. Como deveria acontecer com qualquer
estratégia ESG, essas medidas já precisam estar alinhadas
com a missão geral das organizações de melhorar a saúde da
comunidade. Ter uma consciência pública mais ampla sobre
sustentabilidade e responsabilidade corporativa significa que
as organizações podem se diferenciar agindo desde o início
para traçar estratégias ESG que melhorem sua reputação com
clientes, empregados, investidores e analistas. Os fatores ESG
são essenciais para captar oportunidades e agir proativamente em
relação às vulnerabilidades.

Quantifique a transparência e a prestação de contas
Algumas organizações de saúde podem fazer avanços gigantescos
em suas divulgações ESG medindo e quantificando melhor o que
realizam nessas áreas, para assegurar que compartilham o valor
que já estão criando para a sociedade. É possível que isso exija
novos processos para capturar dados ou trabalho com terceiros,
mas as lideranças de saúde podem usar táticas comprovadas e
tecnologias mais inteligentes para identificar, medir e manter seus
negócios alinhados aos princípios ESG. Algumas já começaram a
expandir seus esforços de coleta de dados para informar melhor
sobre as desigualdades raciais de cunho social nos resultados
e sobre as medidas que estão tomando para solucioná-las. As
organizações de saúde podem adotar uma abordagem proativa
para contar sua história a empregados, clientes, acionistas,
fornecedores e outros stakeholders usando essas métricas e
divulgações confiáveis.

Crie um plano prático de ação
Criar valor e impacto com base em princípios ESG significa vêlos como algo mais do que uma obrigação. É desenvolver um
plano tangível e prático de ação. Isso exige que as pessoas e
a tecnologia trabalhem juntas para que as empresas possam
enxergar melhor, aprofundar-se e agir mais rapidamente para fazer
mudanças impulsionadas por ESG em suas operações, cadeia de
valor e organização. Provedores de serviços e operadoras podem
avaliar como operar todo o negócio com mais eficiência – desde
o uso de eletricidade até viagens – e dar os primeiros passos em
novas áreas, para avançar em relação a suas metas ESG com mais
eficácia em cada pilar.
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