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Criado pelo Itamaraty, em 2017, o programa busca quebrar
os estereótipos vinculados à imagem do Brasil no exterior e
mostrar país que produz conhecimento, produtos e serviços
em setores da fronteira científica, com atividades que
abrangem acompanhamento de políticas públicas,
elaboração de inteligência de mercado, identificação de
parcerias, atração de investimentos, apoio à
internacionalização de empresas de tecnologia, mobilização
da diáspora científica e tecnológica brasileira no exterior,
bem como fomento à colaboração entre parques
tecnológicos e ambientes de inovação brasileiros e
estrangeiros.

Mais informações: 
https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/ciencia-
tecnologia-e-inovacao/programa-de-diplomacia-da-
inovacao 

Sobre o

PROGRAMA DE DIPLOMACIA  DA
INOVAÇÃO
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APRESENTAÇÃO

Pesquisa de Mercado no Ecossistema de Biotecnologia na
República da Coreia

Realizada por: KMAC Co., Ltd.

Período do Projeto: 2020.11. ~ 2021.02

Objetivo: O projeto tem por objetivo fornecer  informações
detalhadas sobre a situação atual da biotecnologia e da saúde
na República da Coreia.

Principais Conteúdos:

1) Definição e situação atual da saúde digital na Coreia;

2) Pesquisa sobre a situação atual de tecnologias utilizadas na
assistência à saúde coreana: IA, Big Data etc; 

3) Pesquisa sobre a situação atual de assuntos de interesse
específicos da assistência à saúde coreana; e

4) Pesquisa sobre o ecossistema e a rede industrial
relacionados à assistência à saúde na Coreia.

Planos de utilização do resultado desta pesquisa:

1) Criar oportunidades para startups brasileiras no mercado
coreano, identificando suas tendências e como a saúde digital é
empregada na Coreia;

2) Minimizar erros das startups brasileiras no processo de
ingresso no mercado coreano, por meio da disponibilização de
informação que permita melhor entender a situação atual da
biotecnologia e da saúde coreanas. 



Resumo
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Mudanças no setor tecnológico têm ocorrido globalmente, como o desenvolvimento da
tecnologia “untact” (sem contato) e a transformação digital. As tecnologias relacionadas ao
setor de saúde devem desenvolver-se rapidamente, na medida em que se acelera, igualmente,
a 4ª revolução industrial. A COVID-19 trouxe nova dinâmica ao emprego de tecnologias de
Inteligência Artificial (IA) no setor de biossaúde, e o crescimento dos mercados de inteligência
artificial e big data em biossaúde deve se acelerar na era pós-Corona, devido à disponibilidade
de big data e ao aumento da demanda por redução de custos médicos. Com excelente
infraestrutura de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) e pessoal médico, espera-se
que a saúde digital ofereça respostas à sociedade coreana, em franco processo de
envelhecimento. O governo coreano reconhece a necessidade de desenvolver o setor de saúde
para incrementar a qualidade dos serviços médicos no futuro e para melhor atender o público,
apresentando e promovendo políticas para estimular a indústria relacionada ao setor.

No caso específico da Coreia do Sul, a tarefa de revitalizar a saúde digital tem encontrado
dificuldades, devido à regulação existente e a interesses conflitantes dos atores envolvidos. No
campo da saúde, no qual se identifica a necessidade de discutir e acordar a introdução da
saúde digital em nível nacional, os entraves técnicos parecem ser menos relevantes do que os
regulatórios. A Coreia conta, por exemplo, com taxa de penetração relativamente alta de
prontuários médicos eletrônicos (PME) e de sistemas de gestão de informação e imagem
(PACS), quando comparada com o resto do mundo; entretanto apresenta baixo nível de
compartilhamento e utilização dessas informações, armazenadas em hospitais específicos,
devido à regulamentação existente. 

O departamento responsável pela saúde digital dentro da organização governamental coreana
poderia beneficiar-se de maior autonomia de atuação, e a necessidade de melhoria regulatória
ativa é reconhecida, porém é bloqueada por diversos entraves. As leis médicas, naturalmente,
atribuem aos trabalhadores médicos a exclusividade da prestação de tratamentos médicos;
porém, na ausência de definições específicas sobre a abrangência do que seriam práticas
médicas, as súmulas da Suprema Corte reconhecem o escopo do que seriam práticas médicas
de forma bastante ampla. Observa-se, ademais, forte reação negativa de parte da comunidade
médica com relação a reformas na área da saúde. A execução de estratégias nacionais para a
saúde digital e o fomento sistemático do setor são julgados imprescindíveis, para que a Coreia
do Sul seja competitiva em nível global.



SECTEC

BERLIM

Em novos setores, como o da saúde e de TI, as empresas coreanas crescem rapidamente
e a estrutura industrial adequa-se de forma ágil, porém o porte das empresas ainda é
pequeno em comparação com empresas dos EUA e do Japão. Estima-se, ademais, que o
nível de tecnologia do setor de saúde da Coreia do Sul esteja 4,5 anos atrasado com
relação ao de outros países de maior desenvolvimento relativo. Isso, em contexto de
crescimento contínuo do mercado de saúde global como um todo. A fim de superar a
lacuna tecnológica com relação aos referidos países, reformas regulatórias são
apontadas por especialistas como necessárias, de forma a flexibilizar regras que
impedem maior crescimento do setor, como aquelas relacionadas ao uso de informações
pessoais e ao exercício da telemedicina.
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1.1 Cenário Político (P)

O estabelecimento de estratégias de desenvolvimento para o setor de saúde e o advento de
tecnologias de biossaúde são entendidas como meio de promover a saúde e a indústria
médica, além de atender de maneira efetiva a demanda cada vez maior por tratamentos
médicos na Coreia, impulsionada pelo envelhecimento populacional.
 
1.1.1 Estratégias de desenvolvimento para o setor de saúde com base na
Quarta Revolução Industrial (4IR)

A Coreia define estratégias de desenvolvimento para ampliar ainda mais o setor de saúde, à
medida que os mercados para IA e Big Data continuam a se expandir com novas tecnologias e
serviços na era da 4IR. O setor de saúde, em rápido crescimento em todo o mundo, deve criar
a convergência mais poderosa da era da 4IR. O uso de IA no setor reduzirá custos e tempo no
desenvolvimento de novos medicamentos. Nesse contexto, as estratégias coreanas para o
setor visam a promover cenários favoráveis para o desenvolvimento de novos medicamentos.
Projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D) serão implementados para o desenvolvimento
de dispositivos médicos inteligentes, aproveitando ainda mais o Big Data e a IA. Especialistas
nesses setores serão estimulados.
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I. Análise PEST¹ do Setor de Saúde
na Coreia

¹ A análise PEST objetiva verificar o contexto social como um todo e possibilita formular algumas conclusões iniciais
a respeito de fatores externos que podem afetar as atividades, os desempenhos e os cenários comerciais, como
fatores políticos, econômicos, sociais e tecnológicos.



1.1.2 Estratégias de inovação para o setor de biossaúde

Planos concretos são estabelecidos para incentivar o setor de biossaúde a se tornar uma das
três principais indústrias, juntamente com a de semicondutores sem memória e a de carros do
futuro. Fomenta-se a criação de empresas coreanas pioneiras no mercado global e a
construção de ecossistema industrial [Perspectiva de crescimento para 2030 (%): setor de
biossaúde (4,0%) > indústria naval (2,9%) > indústria automotiva (1,5%)].

As estratégias são formuladas de forma a impulsionar a economia, por meio da expansão de
exportações, criando, assim, mais empregos e a busca de curas para doenças raras ou ainda
incuráveis, para que a população possa desfrutar de uma vida mais saudável. Para atingir esses
objetivos, a Coreia precisa apresentar planos concretos de criação de ecossistema completo e
favorável à inovação, a partir do desenvolvimento, licenciamento, produção e comercialização
de tecnologias.
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1.1.3 O estabelecimento de planos de reforma dos principais regulamentos do
setor

Existem cada vez mais demandas por reformas regulatórias, de forma a que serviços e
produtos inovadores, tais como dados médicos, testes genéticos e novos dispositivos médicos
possam ser mais bem desenvolvidos e produzidos, avançando para os mercados. A
necessidade de aprimorar e racionalizar a regulamentação é reconhecida, por ser parte do
processo de facilitação da inovação no setor de biossaúde e de criação de novas indústrias.
Nesse contexto, 15 tarefas, visando a obter reformas regulamentares, foram definidas – após
identificação das necessidades de reformas do meio acadêmico e das indústrias, em relação a
áreas como as de medicamentos, dispositivos médicos e dados médicos.
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 (Estados Unidos) Mais investimento no setor de saúde como uma das prioridades
nacionais de P&D.

Os EUA anunciaram planos para a economia de biossaúde e iniciativas de medicina de
precisão, em 2015, e promulgaram a Lei de Curas do Século XXI em 2016. Em 2019,
aumentaram o investimento no setor de saúde, alçado a uma das cinco prioridades
nacionais de P&D. 

 (Reino Unido) Estratégias que permitem ao Reino Unido ser um precursor no mercado
global na utilização de tecnologias futuras.

Em 2017, o Reino Unido traçou estratégias industriais futuras, incluindo o setor de
biossaúde, e realizou projetos para o maior big data do mundo.

 (Japão) P&D práticos e expansão dos investimentos nos setores de medicina regenerativa e
dados.

O Japão introduziu um regime de aprovação condicional com período de validade
limitado, em 2014, e com o objetivo de realizar P&D práticos. Em 2017, a estratégia de
investimento para o futuro sugeria “vida longa e saudável” como uma de suas cinco
estratégias para um novo motor de crescimento com mais investimento. 

(China) Promoção do setor de biossaúde sob a estratégia do “Fabricado na China 2025”.
A China designou a biomedicina e os dispositivos médicos de alta tecnologia como uma
de suas dez indústrias mais promissoras. Com seus esquemas de apoio, a China fez
investimentos direcionados em P&D de medicamentos para doenças graves, robótica
médica, dispositivos vestíveis e impressão 3D.

1.1.4 Estratégias e diferenças tecnológicas no setor de biossaúde por país

O setor de biossaúde se tornou o centro das atenções, com o maior investimento dos países
em políticas ativas de oferecimento de respostas no setor de biossaúde, alinhado com a Quarta
Revolução Industrial e o envelhecimento da população.

1.

2.

3.

4.
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Where we are

TODAY

A partir de 2018, a Coreia passou a pertencer ao grupo categorizado como “seguidor rápido”
nas ciências da vida e nas tecnologias de saúde, que contribuem para uma vida mais saudável e
mais longa, tendo nível de desenvolvimento tecnológico de 75,2%, em comparação com o dos
EUA, o primeiro colocado em termos de tecnologia médica. Essa diferença corresponde a 3,5
anos de atraso relativo. Entre as 21 principais tecnologias dessas áreas, a Coreia apresenta 85%
do nível de desenvolvimento tecnológico na utilização de células-tronco e 85% do nível de
desenvolvimento tecnológico no tratamento da esterilidade. Avalia-se que a Coreia tenha
excelentes capacidades de pesquisa básica e aplicada nas tecnologias de saúde digital.



1.1.5 Limitações da Coreia na regulamentação do setor de saúde e seus
esforços de melhoria

A Coreia está bem posicionada para nutrir o setor de saúde digital, com ambiente
favorável à rápida acumulação de dados: maior nível de proeza tecnológica na medicina,
infraestrutura médica relativamente boa, além de maior taxa de penetração de
smartphones e acesso à internet. A Coreia tem entre 71 e 77% de taxa de sobrevida de
câncer retal, câncer colorretal e câncer cervical. O país ocupa o segundo lugar em
classificação dos países com mais leitos hospitalares, entre os países da Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), com 12 leitos hospitalares por
1.000 habitantes, e é o primeiro colocado entre os países da OCDE por número de
procedimentos médicos, com 16,6 procedimentos médicos anuais per capita. Ademais, a 
 penetração de smartphones nos lares coreanos é de 95%, o que é relativamente maior
do que a dos EUA (77%), e a acessibilidade à internet no país chega a 96%.

Os regulamentos atuais, contudo, revelam limitações nos incentivos ao setor de saúde. A
telemedicina no setor de saúde, por exemplo, é proibida, e os profissionais de saúde ou
as instalações médicas só podem armazenar PME (Prontuários Médicos Eletrônicos). Os
regulamentos atuais limitam rigorosamente o escopo das práticas médicas. Medidas do
governo no sentido de reformular esses regulamentos desatualizados encontram-se num
impasse, com interesses conflitantes entre o governo e outras partes interessadas.
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Where we are

TODAY

1.1.6 Implicações

Atualmente, o governo realiza esforço para promover o crescimento do setor de biossaúde,
tendo por objetivo declarado criar empregos e promover vida mais saudável para o público,
ajudando o setor a aproveitar todo o seu potencial. Apesar dos esforços do governo para
atender às necessidades de melhor regulação e de mudanças no mercado, segundo os campos
industrial e de pesquisa, os esforços para minimizar os conflitos de interesses entre as partes
interessadas no setor diminui o ritmo da desregulamentação. Dados os aspectos únicos do
cenário médico doméstico, o governo está comprometido em ajudar as partes interessadas a
chegar a um consenso, para que o setor possa responder melhor às mudanças de paradigma
que estão ocorrendo.
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1.2. Cenário Econômico (E)

O setor de saúde, em escala global, tem tido alta na sua demanda. Ao aumentar a
importância do diagnóstico “in vitro” e da TI, que viabiliza a prestação do serviço de saúde
virtual, a pandemia de COVID-19 tem levado países ao redor do mundo a lançar pacotes
de estímulos econômicos de grande escala em P&D e a impulsionar o setor de saúde.

1.2.1 Perspectiva agrícola global 

A situação da economia global encontrava-se em contínua desaceleração do crescimento.
A esse contexto, somou-se a crise econômica gerada pela pandemia, uma das piores já
vistas.

ESTUDO DE MERCADO AGRITECHPÁGINA |  15

(Coreia) A tendência global de fraco crescimento está bem refletida na desaceleração
da economia coreana. A Coreia, em particular, cresceu -0,9% em 2020, como reflexo
dos efeitos econômicos da pandemia de COVID-19. O desemprego atingiu, em 2020, o
patamar de 3,9%.

(Brasil) A COVID-19 acarretou fechamentos de fábricas e medidas de distanciamento
social, o que levou a economia a crescer -3,9% em 2020. O aumento da pressão
inflacionária, o desemprego crescente, o aumento contínuo nas taxas de juros e a
deterioração do equilíbrio fiscal foram fatores que se somaram a dois anos
consecutivos de crescimento negativo, em 2015 e 2016. O aumento do desemprego
foi maior do que o da Coreia e acelerou-se com a pandemia global.
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O setor deve crescer em média 4,3% ao ano até 2023, chegando a US$ 13,831
trilhões;
A indústria de transformação de saúde² e o setor de serviços médicos devem crescer
3,5% e 4,2%, respectivamente, ao ano, em média;
O valor do mercado da indústria farmacêutica deve saltar para US$ 1,489 trilhão, com
taxa de crescimento anual de 3,5%, o que representa alta em relação aos US$ 1,096
trilhão de 2014;
O mercado para a indústria de dispositivos médicos deve crescer 5,0% ao ano, em
média, chegando a US$ 515 bilhões em 2023, alta em relação aos US$ 332 bilhões de
2014;
A indústria de cosméticos deve crescer 2,3% ao ano, em média, passando de US$ 377
bilhões em 2014 para US$ 461 bilhões.

1.2.2 Escala do setor de saúde global

Classificado como indústria de transformação e de serviços médicos, na Coreia, o setor
de saúde continua a crescer:

² Indústria de fabricação de produtos de saúde: a indústria farmacêutica + a indústria de dispositivos médicos + a
indústria de cosméticos.



Em 2020, a indústria de saúde da Coreia ficou classificada, no mundo, em 11º lugar, com
valor estimado em US$ 175 bilhões. O setor deverá crescer a taxa composta de
crescimento anual (CAGR) de 5,8%, até 2023, pairando acima da média global de 4,1%.
Ademais, a participação de mercado da Coreia deve crescer ininterruptamente nos
próximos anos.
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1.2.3 As perspectivas do mercado global de saúde 

       1.2.3.1 Visão Geral

Em meio à pandemia de COVID-19, a queda do PIB Global foi de 3,2% em 2020. O setor
global de saúde enfrentou simultaneamente uma oportunidade e uma crise, com altos e
baixos, a depender do setor específico. No curto prazo, os kits de diagnóstico, EPI
(Equipamento de Proteção Individual) e ventiladores testemunharam aumento na
demanda. No longo prazo, a perspectiva é de concorrência feroz no desenvolvimento de
vacinas e tratamentos contra a COVID-19. A pandemia tem motivado a demanda por
diagnósticos “in vitro”, telemedicina e TI que permitam assistência à saúde virtual. O
comércio de medicamentos e dispositivos médicos aumentou significativamente devido à
pandemia.
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(indústria farmacêutica e biossaúde) As vulnerabilidades apresentadas na cadeia de
suprimento resultaram no declínio temporário do setor; porém, com a existência de
demanda contínua, o mercado deve crescer entre 3,7% (conservador) e 4,6%
(otimista) a/a, passando de US$1,319 trilhão para US$1,331 trilhão;
(diagnósticos in vitro) Os diagnósticos centralizados no fornecedor entrarão em
declínio constante; porém o aumento da demanda por POCT (teste no local de
atendimento) e MDx (diagnóstico molecular), devido à COVID-19, deve contribuir para
crescimento entre 3,9% (conservador) e 5,3% (otimista) a/a. Isso se traduz em
montante da ordem de US$72,7 bilhões a US$78,2 bilhões;
(dispositivos médicos) O setor sofre um forte impacto da pandemia. Projeta-se que o
setor apresente queda de 1,5% (otimista) a 8,8% (conservador) a/a, totalizando entre
US$ 377,1 bilhões e US$ 407,5 bilhões em valor de mercado;
(dispositivos de diagnóstico por imagem) O setor foi o mais afetado pela pandemia. A
projeção é de que o setor diminua de 30,9% (otimista) a 42,5% (conservador) a/a,
totalizando entre US$ 18,1 bilhões e US$ 21,7 bilhões do valor de mercado;
(TI na saúde) Como a telemedicina e o setor de assistência à saúde virtual devem
crescer drasticamente devido à pandemia da COVID-19, o setor de TI na saúde está
projetado para crescer de 7,1% (conservador) a 7,9% (otimista) a/a, totalizando entre
US$160,1 bilhões e US$161,3 bilhões.

       1.2.3.2 Situação atual e perspectivas 

Relatório da Frost & Sullivan constatou que o valor do mercado global de saúde deve
subir de US$ 1,952 trilhão para US$ 2,12 trilhões, variando de 0,6% (conservador) a 3,1%
(otimista) em comparação com o ano anterior. O valor de mercado de 2018 chegou a
US$1, 373 trilhão.

Países em todo o mundo estão se dedicando a conter a disseminação da pandemia de
COVID-19, tendo declarado estado de emergência e determinado o fechamento de
fronteiras. Para responder à COVID-19, pacotes de estímulo massivos foram oferecidos à
P&D e ao setor médico por diferentes países. 

As estratégias de crescimento de curto, médio e longo prazo para o setor de saúde estão
no centro das atenções, na era pós-2019 e epidemias futuras. Ganha bastante atenção de
grande parte da população, também, a área de gestão de saúde. O novo setor de saúde
baseado em dados ganhou ímpeto impulsionado pela digitalização, o que exige
capacidades de resposta avançadas. Países em todo o mundo estão aprimorando suas
instituições e implementando políticas para ajudar a estimular o emergente setor de
saúde baseado em dados, pois há demandas cada vez maiores por telemedicina e por
tratamentos virtuais.
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1.2.4 O setor de saúde digital 

O setor de saúde digital global tem apresentado franco crescimento. Seu valor de
mercado foi de US$ 79 bilhões, em 2015, o que representa uma CAGR de 21,1%,
atingindo US$206 bilhões em 2020³. O setor de assistência remota à saúde atingiu o valor
de US$ 89 bilhões em 2019, o que representou 52% no total do mercado global de saúde
digital. O setor de assistência móvel à saúde registrou valor de US$ 37 bilhões em 2019, o
que representou 21,6% no total do mercado global de saúde digital. Espera-se que o
setor de saúde móvel expanda CAGR de 59%, atingindo US$ 332,7 bilhões, até 2025, alta 

³ Assistência remota à saúde: dispositivos e serviços de assistência à saúde equipados com tecnologia sem fio. 
  Assistência móvel à saúde: serviços de assistência à saúde que usam dispositivos móveis. 
  Telemedicina: serviços e informações médicos e de saúde entregues a pacientes digitalmente. 
  PME/RES: sistema de gerenciamento eletrônico que armazena registros de saúde de pacientes.



em relação aos US$ 40 bilhões de 2018. Os aplicativos do setor de saúde móvel são os
mais amplamente disponíveis nos Estados Unidos. O maior mercado é o de aplicativos
relacionados à forma física, que deve chegar a US$1,8 bilhão até 2025.
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1.2.5 Implicações

A economia global estava em contínuo crescimento até 2017, mas começou a desacelerar
a partir de então. A pandemia de COVID-19 empurrou a economia global para índices
negativos de crescimento. Apesar disso, o setor global de saúde deve crescer a uma
CAGR de 3,4% (2012-2023), devendo atingir o valor de US$ 13,831 trilhões até 2023. A
Coreia, que ocupa a 11° posição no setor de saúde, apresenta CAGR de 5,7%, acima da
média global de 4,1% (2014-2023). Isso representa o grande potencial que tem a Coreia
de abocanhar maior participação no mercado global no futuro. 

A pandemia de COVID-19 aumenta a demanda por diagnóstico “in vitro” e TI, facilitadores
do serviço de saúde virtual. Em linha com essa tendência, a Coreia também aumenta seu
orçamento e investimentos no setor de saúde.
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1.3 Cenário sociocultural (S)

Com as mudanças estruturais na sociedade e a demanda por melhor qualidade de vida,
as pessoas em todo o mundo têm dado muito mais atenção a sua saúde. Nesse contexto,
faz-se necessário mapear soluções para enfrentar o aumento das despesas médicas,
atender à crescente demanda por telemedicina e garantir assistência à saúde universal. 

1.3.1 A transformação social aumenta o interesse público pela saúde.

Na Coreia, o público tem demonstrado maior preocupação com sua saúde, conforme
demonstra o aumento na quantidade de visitas per capita aos hospitais. Os dados
demográficos da Coreia têm sofrido mudanças com o crescimento da expectativa de vida
masculina e feminina e com a maior proporção de idosos na população. A expectativa de
vida na Coreia aumentou a uma CAGR de 0,38%, ficando em 80,7 anos em 2018, alta em
relação aos 80,2 anos de expectativa de vida em 2010. O crescimento da expectativa de
vida na Coreia encontra-se acima da média anual da OCDE de 0,22%.

Na Coreia, as pessoas com 65 anos ou mais representam, continuamente, a maior parcela
da população. A Coreia deve se tornar uma sociedade “superenvelhecida” em 2025. A
projeção é de que essa faixa etária represente 40% da população em 2050.
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De acordo com as Estatísticas de Saúde da OCDE, a Coreia registra média de 16,9 visitas
hospitalares “per capita”, alta em relação às 14,6 visitas anuais em 2013. O número é
muito superior à média da OCDE.

Como os cidadãos vivem em cidades bem desenvolvidas, eles têm diversas perspectivas e
valores a respeito da qualidade de vida, tendo anseio por desfrutar de vida com níveis
crescentes de qualidade. O crescimento comprimido e rápido das cidades ao redor do
mundo resultou em fenômeno constituído por fases: fase de urbanização, na qual a
infraestrutura nas cidades é construída à medida que a população urbana aumenta, e
fase de aceleração, na qual a infraestrutura urbana é constantemente ampliada para lidar
com o aumento da população. A globalização e a internacionalização mudaram o que
determina a competitividade das cidades da fonte de crescimento econômico quantitativo
para a fonte de crescimento qualitativo, e isso dá uma sensação de alívio psicológico.
Nesse contexto, o Instituto de Economia Rural da Coreia (KREI) divulgou o Índice de
Desenvolvimento Regional (RDI), de forma a examinar o desenvolvimento e as possíveis
capacidades das cidades e províncias na Coreia. O índice estima não só o potencial de
desenvolvimento regional mas também vários fatores como espaço de lazer, ambiente de
vida, além das várias perspectivas e valores compartilhados pela população.

O mercado de negócios para pessoas mais idosas aumenta em tamanho. A população
idosa dedica muita atenção aos cuidados com a saúde, prevenção e gerenciamento de
doenças, por meio de exames médicos de rotina, com mudança de um paradigma de
tratamento de doenças para outro de vida mais longa e saudável. À medida que a
geração baby boomers (nascidos entre 1955 e 1963) começa a se aposentar, espera-se
que o ramo de serviços para pessoas mais idosas aumente para ₩ 124 trilhões e 982,5
bilhões em 2020, alta em relação aos ₩ 33 trilhões e 224,1 bilhões de 2010. Entre as
palavras-chave relacionadas a negócios voltados para pessoas mais idosas, as palavras-
chave relacionadas a saúde representam 20,9%, seguidas de alimentação (26,7%). Entre
as palavras-chave relacionadas à prevenção, exame médico de rotina ocupa a primeira
posição com 57,3%. Entre as palavras-chaves relacionadas a tratamento, cirurgia ocupa a
primeira posição com 63,6%.
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1.3.2 Aumento das despesas médicas 

Na Coréia, o índice atual despesas com saúde/PIB é de 7,6%, que é inferior à média da
OCDE de 8,8%. Contudo, nos últimos 5 anos, a média da OCDE aumentou 0,1%, ao passo
que os gastos atuais com saúde na Coréia aumentaram 1,2%. 

⁴ Gastos com o consumo de produtos e serviços de saúde pelo consumidor final.  



Desde 2017, os custos médicos com pacientes idosos representam mais de 40%
do total de custos médicos. O aumento nas despesas médicas de pacientes mais
idosos é maior que o aumento no total de despesas médicas. Em especial, para
aqueles com 65 anos ou mais, 60,29% já conviveram com mais de três doenças
crônicas, motivo pelo qual tem se tornado mais importante prevenir e controlar
doenças crônicas.
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De acordo com o levantamento das condições de vida nacionais, pessoas em
diferentes faixas de renda sentem diferentes níveis de privação de tratamento
médico e saúde. Em especial, quanto mais baixa a renda, maior a disparidade
entre as necessidades de serviços médicos e a quantidade de serviços médicos
recebidos. Aqueles nas faixas de renda mais baixas têm menos probabilidade de
satisfazer suas necessidades por serviços médicos. 
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1.3.3 Necessidade urgente de soluções para pontos cegos no setor de saúde

O número de pessoas pobres à margem de sistemas governamentais de pagamento de
auxílio e benefícios médicos é constantemente declinante; porém, em 2018, o número
chegou a 1,32 milhão, exigindo esforços contínuos para enfrentar esse problema. 



(Taxa de mortalidade hospitalar)⁵ A taxa de mortalidade de pacientes hospitalizados em
Seoul é de 0,93, que é o nível médio; porém, no caso de Chungbuk (1,31), Gyeongbuk (1,25),
Incheon (1,19) e Gwangju (1,19), ela atinge um nível muito ruim.
(Taxa de mortalidade tratável)⁶ A taxa de mortalidade tratável em Seul é relativamente
baixa, 44,6, mas a de Chungbuk (58,5), Gyeongbuk (57,8) e Gangwon (57.3) ultrapassa
56,3%. 

Há lacuna regional significativa na taxa de mortalidade, assim como na taxa de
mortalidade de pacientes hospitalizados e na taxa de mortalidade por doenças
cerebrovasculares, demostrando que os desequilíbrios nos serviços médicos ainda
existem. A “taxa de mortalidade tratável”, que pode ser evitada por meio da prestação de
serviços de saúde de alta qualidade, também apresenta uma variação regional
importante.
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(EUA) O tamanho do mercado de telemedicina era de US$ 17,53 bilhões, em 2019, e
deve crescer a uma média anual de 38,2%, atingindo US$ 122,3 bilhões até 2025. 
(China) A “Ping An Good Doctor”, que é a maior plataforma médica da China, tem um
acumulado de visitantes à plataforma de 1,11 bilhão, com aumento de dez vezes no
número de novos usuários. A demanda por serviços de telemedicina disparou,
conforme evidenciado pelo aumento de nove vezes na plataforma nas consultas
médicas diárias de seus usuários. 

1.3.4 Pós-COVID; transição para o Novo Normal 2.0, em que as atividades
sem contato se tornam algo normal

De acordo com o cenário pós-COVID projetado por especialistas coreanos, haverá
aumento da demanda por telemedicina, possibilitando que os médicos diagnostiquem e
realizem prescrições, sem necessidade de encontros presenciais com os pacientes. Os
interesses dos consumidores pela telemedicina e o mercado global estão em expansão.

Em resposta à COVID-19, as prescrições por telefone passaram a ser temporariamente
permitidas. O tratamento não presencial, contudo, tem sido permitido apenas para
doenças infecciosas graves. O governo permitiu temporariamente as prescrições por
telefone, desde fevereiro de 2020, devido à pandemia. O número de consultas e
prescrições por telefone aumentou de 100.000 em abril para 947.000 em 25 de
outubro, mostrando a alta taxa de uso do serviço. A revisão da Lei de Controle e
Prevenção de Doenças Infecciosas (em vigor desde 15 de dezembro de 2020) permite,
temporariamente, o tratamento não presencial. De acordo com o Artigo 49-3 da
emenda legal. Quando o alerta de risco for considerado 'grave' ou superior, é permitido

⁵ Mortes reais/expectativa de mortes que refletem a gravidade de uma doença.
⁶ Mortes por 100.000 pessoas que podem ser evitadas com serviços de assistência à saúde de alta qualidade e
especialização e tecnologias médicas.

* Fonte: Ministério da Saúde e Bem-Estar (MOHW), Universidade Nacional de Seul (SNU), Classificação e
Análise de Tratamento Médico Essencial por Dados Regionais 



às instalações médicas monitorar, diagnosticar, consultar e fazer prescrições para
pacientes fora das instalações, utilizando TICs, como chamadas telefônicas,
comunicação por vídeo e computadores.
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1.3.5 Implicações

À medida que a população envelhece e as percepções dos consumidores mudam, o
interesse pela saúde apresenta contínuo aumento. A carga das despesas médicas na
Coreia é inferior à da OCDE, mas o aumento é superior ao de outros países. O problema
dos pontos cegos no tratamento médico, como a população pobre e as regiões pobres,
também existe. Por isso as soluções são prementes. Tem havido mudanças em várias
áreas devido à COVID-19. Em especial, a demanda por tratamento não presencial tem
aumentado. 
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1.4 Cenário tecnológico (T)

Com o advento de tecnologias como engenharia genética, big data e IA, além do
problema afeto ao desenvolvimento ineficiente de medicamentos, o setor de biossaúde
evoluiu para uma indústria de serviços que fornece produtos personalizados utilizando
big data. Com a mudança de paradigma do setor de biossaúde, os hospitais, empresas
farmacêuticas, empresas de TI, prestadoras de serviços de saúde existentes entraram no
jogo, gerando novos modelos de negócios.

1.4.1 Estratégia de investimento da Coreia em P&D de Biossaúde em 2020

Estratégias inovadoras para o setor têm sido implementadas enquanto estratégias de
investimento “pangovernamentais” em P&D têm sido definidas para garantir a competitividade
global no setor. Anteriormente, o setor consistia em sete áreas que incluem neurociência,
medicamentos, dispositivos médicos e tecnologia de células-tronco, mas esse foi reestruturado
em dez áreas, incluindo pesquisa original e básica, bioconvergência, medicamentos e medicina
regenerativa. As estratégias de investimento em P&D foram estabelecidas em quatro áreas, que
incluem pesquisa original e básica, medicamentos, serviços de assistência à saúde e inovação
industrial, além de ciência reguladora, no final de 2019.
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(Por setor) O orçamento aumentou para dispositivos médicos, big data, medicina
regenerativa, levando a aumento no orçamento para o desenvolvimento de novos
medicamentos, dispositivos médicos, tecnologias médicas de ponta e ambiente de
pesquisa.*
(Por estratégias) ₩1.885 milhões (35,7%) para o setor de biossaúde, ₩2.079 milhões (39,4%)
para P&D para fins públicos, ₩86,6 bilhões (16,4%) para ecossistemas, ₩86,6 bilhões (16,4%)
para ecossistema de pesquisa e ₩44,8 bilhões (8,5%) para suporte de localização.

1.4.2 Orçamentos para P&D em biossaúde e serviços de assistência à saúde

O principal orçamento de P&D do Ministério da Saúde e Bem-Estar, em 2020, foi de ₩ 527,8
bilhões, cerca de US$ 450 milhões, um aumento de ₩ 60,9 bilhões (US$ 51,5 milhões) ou 13%
em relação ao ano anterior.

* ₩37,8 bilhões para os quatro novos setores, como dispositivos médicos e big data, e um motivador de
inovação no setor, ₩23,3 bilhões para três setores, como demência e doenças infecciosas, e isenção de
testes preliminares para reforço em P&D para fins públicos.



EMBAIXADA DO BRASIL  EM SEUL
PÁGINA |  30

(Principal direcionamento dos investimentos) Criação de uma plataforma para coleta e
análise de bio big data de instituições médicas, a base para disseminação de vários modelos
de serviço. Com foco no desenvolvimento de dispositivos médicos de próxima geração e
personalizados para diagnóstico precoce e tratamentos precisos.

Além do Ministério da Saúde e Bem-Estar, o governo investe em P&D nos três principais
setores relacionados à saúde: saúde digital, tratamento e diagnóstico personalizados e
dispositivos médicos inteligentes.

1.4.3 Tecnologias promissoras designadas pelo Fórum Econômico Mundial (FEM)
em 2020 e a 4IR

A 4IR é definida como uma cadeia de valor tecnológico que abrange o serviço de internet e a
Internet das Coisas (IoT) com base no mundo cibernético e físico, gerando o rápido
desenvolvimento da TIC com impactos inovadores sobre as áreas política, social e econômica.
Em momento em que o interesse pela saúde aumenta, espera-se que o surgimento de várias
TICs desencadeie mudança revolucionária na área de assistência à saúde. Há diversos serviços
de assistência à saúde com base nas principais tecnologias da 4IR, como big data, robôs,
dispositivos móveis e vestíveis e IoT.



Foram selecionadas dez tecnologias promissoras com grande potencial de melhorar a
qualidade de vida, reestruturando os setores e preservando o planeta com mudanças
significativas nas áreas socioeconômicas, em futuro próximo (dentro de cinco anos).
Entre as dez tecnologias promissoras designadas pelo FEM, as tecnologias relacionadas à
biossaúde representam a maior parte. Foram seis tecnologias relacionadas à biossaúde
em 2018, cinco em 2019 e cinco em 2020. Nos anos de 2016 e 2017 o número de
tecnologias promissoras relacionadas à biossaúde foi, respectivamente, de três e quatro.
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(IA) A demanda por telemedicina aumenta rapidamente devido à pandemia global, o
que impulsiona a convergência de tecnologias como aprendizado de máquina,
aprendizagem profunda, processamento de linguagem natural e reconhecimento de
imagens e voz com a área médica.

(Monitoramento remoto) Dispositivos vestíveis e dispositivos incorporados ao corpo
humano podem transmitir e analisar remotamente os dados dos pacientes para
prever possíveis sintomas. Esses setores devem ganhar espaço com regulamentos
aprimorados e maior infraestrutura para implementação dessas tecnologias.

(Blockchain) Em termos de coleta e análise de dados médicos, a rede P2P (par-a-par) é
utilizada para registrar e gerenciar os dados em registros distribuídos para segurança
e confiabilidade das informações pessoais.

1.4.4 Mudanças no setor de saúde inteligente em resposta ao cenário pós-
COVID

O setor de saúde inteligente apresenta convergência entre o setor médico e as principais
tecnologias da 4IR, como IA com base em TIC, IoT, big data e nuvem. O cenário pós-COVID
exige tecnologias avançadas adequadas à expansão dos setores sem contato e as
mudanças subsequentes. O setor de saúde inteligente mais competitivo exige o
desenvolvimento de tecnologias como inteligência artificial (IA), monitoramento remoto e
big data.
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1.4.5 Implicações

A 4IR e os avanços das tecnologias aceleram as mudanças de paradigma no setor de
saúde com a convergência tecnológica. Além disso, as operações no setor doméstico de
saúde inteligente são possíveis, por meio da cadeia de valor existente no setor de saúde.
Embora tenha havido apoios em P&D para aplicação de TIC no setor de saúde inteligente,
que estão sujeitos aos regulamentos no setor de saúde, o setor enfrenta barreiras
associadas à regulamentação existente que dificultam seu maior crescimento.
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II. Principais Problemas no Setor de
Saúde

(Mudanças demográficas) Em países de maior desenvolvimento relativo, como os Estados
Unidos, o Japão e a Coreia, a proporção de idosos na população total deve aumentar de
forma constante, levando a maior atenção ao setor de saúde inteligente, que gera novo
valor agregado às doenças relacionadas à idade e crônicas pelas quais os idosos são mais
afetados.
(Mudança de paradigma) A partir de meados da década de 2000, a finalidade dos serviços
de saúde passou do tratamento e cuidado simples para a prevenção e gerenciamento de
doenças, o que desencadeia mudanças de paradigma nos serviços médicos no que diz
respeito aos 4P (Preventivos, Preditivos, Personalizados, Participativos). 
(Crescente interesse pela saúde) À medida que o modo de vida e a qualidade de vida
melhoram com o desenvolvimento da tecnologia médica, o interesse pela saúde também
aumenta em todas as faixas etárias.

2.1 Surgimento do Setor de Saúde Inteligente

O setor de saúde inteligente representa cerca de 30% do total do mercado de saúde, excluindo
o setor de serviços médicos, e deve ser aquele a apresentar crescimento mais rápido. O
mercado de IA que auxilia os sistemas de decisão e suporte clínico para saúde inteligente
também se amplia velozmente. Espera-se o desenvolvimento de tecnologias relacionadas a big
data, dispositivos médicos inteligentes e blockchain.

2.1.1 Forças motrizes do setor de saúde inteligente

O surgimento do setor de saúde inteligente é impulsionado principalmente por mudanças
demográficas, mudanças de paradigma na saúde, aumento da renda e consequentes melhorias
nos padrões de vida.

2.1.2 Principais perspectivas do setor de saúde inteligente

Além de empresas de dispositivos médicos, empresas farmacêuticas e instituições médicas que
dominaram o mercado existente, fabricantes de dispositivos móveis, desenvolvedores de
sistemas operacionais (SO) e empresas de telecomunicações também passaram a participar do
setor de saúde inteligente com maior competitividade. As operadoras podem atuar por meio
de uma variedade de infraestruturas de distribuição, com forte base de consumidores,
enquanto os novos concorrentes estão ativos no desenvolvimento de tecnologias essenciais
que as operadoras deixaram de aproveitar, equipados com tecnologias exclusivas. 
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(Instituições médicas e de saúde) Diagnóstico, previsão e tratamento de doenças,
identificação e previsão de rotas de propagação de epidemias.
(Seguradoras) Desenvolvimento de apólices de seguro personalizadas e detecção de
possíveis fraudes de seguro. 
(Empresas farmacêuticas) Melhor eficiência e precisão do processo de
desenvolvimento de novos medicamentos.
(TI médica) Desenvolvimento de vários sistemas de diagnóstico e suporte para
serviços de gestão de saúde pessoal.

(Tecnologia) As tecnologias de IA no setor de saúde são classificadas especificamente
como aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural e computação
sensível ao contexto. Entre elas, a área de aprendizado de máquinas apresenta
crescimento mais acelerado, pois possui grande potencial de convergência com
outras tecnologias, como reconhecimento de voz, vídeo e texto. 
(Região) De acordo com os dados da Markets and Markets (2020), a América do Norte
tem a maior participação, com 38%, a Europa tem 28% e a região Ásia-Pacífico tem
25% do mercado de IA no setor de saúde. A adoção contínua da IA em todo o
processo de tratamento tem gerado o crescimento de tecnologias relevantes.
(Usuário) As instituições médicas e os prestadores de serviços de saúde serão os
maiores usuários da tecnologia de IA até 2025, com o crescimento mais rápido no
número de usuários em comparação a trabalhadores não médicos.

Os mercados de IoT e de dispositivos de assistência à saúde devem andar juntos com a
área de telecomunicações, uma vez que esses setores estão intimamente interligados. A
IoT, que tem como base tecnologia de sensores e dispositivos vestíveis e móveis, deve
contribuir muito para o novo valor agregado no setor de saúde. Não apenas os
fabricantes de dispositivos médicos existentes, mas também as empresas de
telecomunicações e fabricantes de telefones celulares entraram no mercado a sério,
buscando maneiras de utilizar smartphones e dispositivos vestíveis para coletar dados
médicos e gerenciar a saúde pessoal.

2.2 Inteligência Artificial (IA)

A IA com base em aprendizado de máquina realiza várias funções, como detecção,
entendimento, execução e aprendizado de dados. Essa IA deve ser aplicada a faixa mais
ampla do setor de saúde, como processamento de imagens médicas, análise de risco,
diagnóstico e desenvolvimento de novos medicamentos.

Espera-se que o apoio político e o desenvolvimento de tecnologias relacionadas a IA e big
data na Coreia e no exterior continuem, devido à expansão contínua do mercado
relacionado à geração de dados no setor de saúde.

2.2.1 Tamanho e perspectiva do mercado de IA no setor de saúde



2.2.2 Casos e perspectivas da aplicação de IA no setor de saúde

Os casos de aplicação de IA no setor de saúde são variados: análise de dados e riscos de
pacientes, manutenção de enfermarias e instalações médicas, diagnóstico por imagens
médicas, monitoramento dos padrões de vida diária, assistência virtual, desenvolvimento
de novos medicamentos e medicina de precisão.

Em 2018, os dados e análises de riscos de pacientes representavam o maior mercado e a
projeção é de crescimento a uma CAGR de 48,8%, atingindo cerca de US$ 7,9 bilhões até
2025. O diagnóstico por imagens médicas tinha valor de mercado de aproximadamente
US$ 240 milhões em 2018; porém esse mercado deve registrar a maior taxa de
crescimento anual entre os demais mercados mencionados, chegando a
aproximadamente US$ 5,867 bilhões até 2025.

As instituições médicas e os prestadores de serviços médicos têm adotado um grande
número de sistemas e soluções com base em IA e aprendizado de máquina para obter
melhor qualidade de atendimento, melhorar a eficiência da gestão hospitalar, oferecer
melhor satisfação e reduzir os custos médicos.
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(Apoio à pesquisa básica) Pesquisa básica e pesquisa de intervenção relacionadas à
inteligência artificial no setor de saúde são disponibilizadas com apoio do governo.
(Negócios de soluções médicas de precisão baseadas em IA) Em 2018, 25 instituições
médicas nacionais trabalharam no desenvolvimento do “Dr. Resposta”, uma solução
médica de precisão da Coreia, visando oito doenças, com o objetivo de desenvolver
vários softwares médicos inteligentes. 
(Projetos para convergência de IA e robótica com a indústria médica) Apoio ao
processo de desenvolvimento completo para convergir IA, robótica, e as principais
tecnologias da 4IR com a indústria médica.

2.2.3 Situação atual do apoio ao desenvolvimento de IA no setor de saúde
na Coreia

Grande quantidade de dados médicos faz-se necessária para o desenvolvimento de
tecnologia de IA; porém, na Coreia, existem vários entraves legais para a coleta e a
utilização de dados médicos, como a Lei de Proteção de Informações Pessoais e a Lei
Especial sobre Bioética e Segurança. Embora haja limitações normativas, o fomento
governamental para aumentar a utilização de tecnologias no campo da saúde permanece
firme.



2.3 Telemedicina

As principais tecnologias de serviços de telemedicina são IA, big data, computação em
nuvem e IoT. Os principais pilares nesse campo são: desenvolvedores de plataformas,
fabricantes de dispositivos, equipamentos e serviços de comunicações, dispositivos e
serviços médicos e instituições médicas.

2.3.1 Tendências nos serviços de telemedicina nacionais

Interesses conflitantes das diversas partes interessadas na indústria médica coreana
atrasaram a introdução da telemedicina no país; contudo, devido à COVID-19, discute-se
atualmente a institucionalização da telemedicina e a revisão da legislação médica
relacionada ao tema. Diferente de grande parte dos países de maior desenvolvimento
relativo, como os EUA, Japão e Alemanha, a Coreia ainda proíbe rigorosamente a
telemedicina. As tentativas de revisar a legislação médica sofreram oposição de
instituições como a Associação Médica Coreana (KMA) e a Associação Hospitalar Coreana
(KHA), com base em argumentos de risco de colapso do sistema básico de saúde e de
privatização da medicina. Com a COVID-19, o governo decidiu eliminar temporariamente
a proibição da telemedicina. O êxito da experiência reforçou argumentos a favor de sua
eficiência e aplicabilidade. Com base na infraestrutura TIC de nível internacional da
Coreia, a necessidade do setor em tornar-se um precursor na 4IR reacende as discussões
sobre telemedicina.
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Grandes corporações, como SK Telecom e KT, e até mesmo “startups” promissoras no
setor de saúde móvel começam suas operações comerciais internacionais longe do
controle da legislação coreana, como a Lei Especial sobre Medicamentos e a Lei de
Proteção de Informações Pessoais.



(EUA) O mercado de telemedicina deve crescer a uma CAGR de 9,8% até 2022. Seu
valor atingiu ₩ 2,9 trilhões (US$ 2,46 bilhões) em 2019. 
(China) A telemedicina representa 10% da indústria médica e deve aumentar sua
participação para 26% até 2025.

2.3.2 Tendência global no setor de serviços de telemedicina

De acordo com a Statista, empresa norte-americana de pesquisa de mercado, o mercado
global de telemedicina deve alcançar valor de aproximadamente ₩ 50 trilhões, cerca de
US$ 42,5 bilhões, até 2021.

A pandemia lança luz sobre a importância global da telemedicina com o aumento de sua
demanda. Grandes empresas estão utilizando suas tecnologias para construir um
ecossistema empresarial para o setor. Os EUA e a China estão na linha de frente
fornecendo uma ampla gama de serviços de telemedicina. As principais prestadoras de
serviços de telemedicina em todo o mundo são Teladoc, nos Estados Unidos, e Ali Health,
na China, ambas com ampla margem de participação em seus respectivos países de
origem. Com a pandemia avançando, o aumento da demanda por telemedicina será um
motivador constante para a ampliação das atividades de ambas as empresas.
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2.4 Big Data

O mercado global deve experimentar grandes mudanças, incluindo em relação a
diagnóstico, previsão e tratamento de doenças, desenvolvimento de novos medicamentos
e fornecimento de apólices de seguro personalizadas, todos baseados em big data. O
mercado de big data no setor de saúde deve crescer a uma CAGR de 16%, atingindo US$
41,1 bilhões até 2024, em comparação a 2017.

2.4.1. Políticas internas e coleta de big data no setor de saúde

Conforme a disponibilidade de dados no setor de saúde aumenta exponencialmente e a
importância da utilização de big data no tratamento e prevenção também tem ganhos,
não só a Coreia mas também outros países dão ênfase em políticas de big data no setor
de saúde. Existem várias políticas voltadas para a padronização de big data, para o
estabelecimento de um sistema de operação baseado em análise de big data e para a
designação de hospitais equipados com um sistema de big data padronizado, visando a
promover a utilização de big data no setor de saúde.



O Serviço Nacional de Seguro de Saúde opera sistema nacional de alertas de saúde,
com base na frequência de palavras-chave nas mídias sociais, para prestar serviços de
alerta de resfriados, doenças oculares, intoxicação alimentar, asma e dermatites. O
sistema tem quatro níveis: “aviso”, “atenção”, “alerta” e “perigo”, informando às
pessoas sobre precauções por região e idade.

O serviço prevê doenças sazonais, em tempo real, por meio da convergência de
registros de saúde pública, prescrições de medicamentos, observações do tempo e do
clima e população por região.

2.4.2 Casos de Uso de big data em serviços de assistência à saúde

Sistema Nacional de Monitoramento de Índices de Saúde

Serviço Nacional de Previsão de Doenças 

 
A utilização de big data gerada a partir de hospitais e empresas farmacêuticas permitirá a
previsão de doenças e a redução de custos de comercialização.

2.4.3 Principais conteúdos das três leis especiais sobre dados e tarefas 

Na Coreia, a revisão, no ano de 2020, das três leis especiais sobre dados (Lei de Proteção
de Informações Pessoais; Lei sobre a Promoção da Utilização de Redes de Informação e
Comunicação e Proteção da Informação; e Lei de Utilização e Proteção de Informações de
Crédito) lançou as bases para a revitalização do uso de “big data” na área médica. Apesar
dos avanços legislativos, persistem preocupações com possíveis lacunas regulatórias e
conflitos entre normas. As três leis especiais revisadas sobre dados foram aprovadas pela
Assembleia Nacional em janeiro de 2020, o que aumentou expectativas sobre a facilitação
de acesso e uso de dados por empresas particulares, sem que a promoção do uso de
dados gere violação de normas de proteção de informações pessoais. A experiência
prévia de países como os EUA e o Japão pode ajudar a sanar potenciais conflitos entre a
Lei Nacional do Seguro Saúde e a Lei de Serviços Médicos, no que diz respeito aos dados
médicos e de saúde.
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Países de maior desenvolvimento relativo, como os Estados Unidos, o Japão e a Finlândia,
já implementaram diversas políticas para estimular o setor de saúde digital.
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3.1 IA · Big data · Blockchain 

3.1.1 IA

Atualmente, a maior parte dos dispositivos médicos baseados em IA são voltados para a
imagiologia médica. Não há muitos dispositivos médicos baseados em IA para Prontuário
Médico Eletrônico (PME) e dados médicos e de saúde. Os dispositivos médicos baseados
em IA para tratamento e diagnóstico de patologias por imagem referem-se a dispositivos
médicos baseados em IA que diagnosticam doenças, recomendam opções de tratamento
e preveem o prognóstico aproveitando imagens de equipamentos de imagiologia médica.
Na Coreia, três dispositivos foram aprovados

III. Casos de Utilização de
Tecnologias no Setor de Saúde da
Coreia



Existem, ademais, sensores vestíveis disponíveis no mercado que enviam biossinais dos
usuários para UTIs, prontos-socorros e enfermarias, para que os profissionais de saúde
possam monitorar os biossinais 24 horas por dia e responder a intercorrências em
tempo real. Além disso, há sensores vestíveis comercializados que permitem que os
próprios pacientes gerenciem e monitorem suas doenças.

3.1.2 Big Data

Vasta gama de dados de saúde gerados por agências públicas são abertos na Coreia. Os
dados provenientes dos exames nacionais de saúde e da triagem de saúde infantil estão
disponíveis para pesquisa pelo meio acadêmico. Informações médicas detalhadas de
hospitais específicos, contudo, não estão abertas para uso externo, devido à necessidade
de proteção de informações pessoais. Há limitação à divulgação de informações médicas
detalhadas para fim de pesquisa, as quais só se tornam disponíveis quando
pesquisadores externos se juntam a pesquisadores internos.
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Além disso, no caso da Coreia, as empresas privadas desenvolvem dispositivos médicos
para analisar biometria ou big data com base no modelo comum de dados (CDM).



Com a revisão de três Leis Especiais sobre dados, a tecnologia Blockchain surge como
uma ferramenta de gerenciamento e rastreamento de informações desidentificadas.

3.1.3 Blockchain

Diversos países estão testando a utilização da tecnologia Blockchain no setor público, de
forma a ampliar o acesso ao gozo de direitos pelas pessoas, agilizar o processo
administrativo e fortalecer a segurança. O setor privado aproveita a tecnologia para
gerenciar de maneira efetiva o canal de distribuição de medicamentos, bem como
serviços que possibilitem aos indivíduos compartilhar e gerenciar seus prontuários
médicos. A tecnologia Blockchain, deverá se tornar central entre várias tecnologias de TIC
que apoiam a transformação de paradigmas médicos centrados no paciente, como
assistência médica de precisão e personalizada, pode resolver o problema de
propriedade de informações pessoais médicas e de saúde.

Com ênfase na importância da tecnologia Blockchain, a Coreia também adota e tenta
dominar a tecnologia Blockchain para acelerar a mudança de paradigma na saúde do
futuro. Exemplo disso, o Centro Médico de Boramae da Universidade Nacional de Seul e
do Governo Metropolitano de Seoul tem desenvolvido uma plataforma de informações
médicas com base em Blockchain e centrada no paciente. A Universidade de Medicina da
Coreia, também, tem desenvolvido um sistema de informações médicas com base em
Blockchain que recomenda tratamentos personalizados.

A tecnologia Blockchain só poderá ser estabelecida com sucesso na indústria médica,
quando o setor público adotar a tecnologia para aperfeiçoar e verificar a sua maturidade
tecnológica. Nesse momento, o setor privado poderá lançar-se no emprego da
tecnologia. A rápida adoção da tecnologia Blockchain requer que as limitações
tecnológicas e sociais sejam tratadas, de forma a atingir maior estabilidade da tecnologia,
resolvendo-se problemas como atrasos no processamento causados por possíveis
fatores de risco e como a falta de verificação, escalabilidade, segurança e
institucionalidade jurídica. Nesse sentido, faz-se necessário preparar plano de ação para
estabelecer uma estratégia política nacional que aperfeiçoe a legislação e os sistemas
relacionados ao ambiente de infraestrutura Blockchain, bem como promova o uso da
tecnologia Blockchain.
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3.2 Telemedicina e Medicina de Precisão 

3.2.1 Telemedicina

No caso da Coreia, as discussões sobre os prós e os contras em permitir a telemedicina
abordam problemas como acesso médico, qualidade e segurança médicas, eficiência de
custo e responsabilidade. A Coreia e outros países reconhecem problemas que precisam
ser considerados para a introdução da telemedicina: qualidade e segurança dos
tratamentos médicos, responsabilidade, cobertura de seguro e privacidade.
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3.2.2 Medicina de precisão

Com o objetivo de efetivar a medicina de precisão, por intermédio do estabelecimento de
base de dados de genomas, a Roche Korea anunciou plano para coletar e analisar dados
do Perfil Genômico Abrangente (CGP) e dados clínicos de pacientes dentro dos limites
legais e regulatórios. Dados da vida real (RWD), que incorporam dados clínicos
acumulados, incluindo PME na área e dados de diagnóstico genético por meio do
Sequenciamento de Nova Geração (NGS), são parte integrante da medicina de precisão,
motivo pelo qual prevê-se o estabelecimento de plataforma para processar esses
conjuntos de dados de maneira abrangente.

A Coreia tem enfrentado infinidade de desafios ao promover a medicina de precisão:
mercado interno relativamente pequeno; impedimentos institucionais e legais para o
compartilhamento contínuo de informações médicas e prestação de serviços, como
aqueles estabelecidos pela Lei de Serviço Médico e pela Lei de Proteção de Informações
Pessoais; ausência de esquema colaborativo entre os setores público e privado; e a
ausência de notas detalhadas quanto a medicina de precisão. A revisão das limitações
institucionais existentes à medicina de precisão, com base na colaboração com partes
interessadas na indústria médica nacional, parece ser avanço necessário para o maior
desenvolvimento da área no país.
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(O conceito de terapia celular) A terapia celular se refere a medicamentos
desenvolvidos física, química ou biologicamente, por meio de cultivo, multiplicação ou
seleção de células próprias vivas, células não próprias ou alogênicas em ambiente “in
vitro”. Um medicamento que emprega células vivas para ajudar células ou tecidos
anormais e danificados a se regenerarem.
(O conceito de terapia genética) A terapia genética se refere a tratamento que
emprega seja material genético introduzido para influenciar a expressão de materiais
genéticos, seja material genético modificado ou células contendo material genético. É
tratamento que ajuda a corrigir genes defeituosos ou deficientes.

3.3 Bioinformática e Terapia genética

3.3.1 Bioinformática

Nas áreas de biologia e saúde, a atenção volta-se para o conceito de pesquisa multiescala
para identificar os mecanismos das doenças e analisar redes, por meio da integração de
vários tipos de dados para o desenvolvimento de novos medicamentos e novos
tratamentos com acúmulo de dados sem precedentes. As abordagens biológicas estão
em uso para explorar as características dos dados de múltiplas etapas, incluindo dados
clínicos de genes e células. Nova percepção pode ser obtida sobre determinada doença
que apresente interações e redes biológicas, exceto nos casos de doença que seja
resultado de alterações em um único gene.

A biologia multiescala visa a analisar a rede relacionada com a doença, identificando o
mecanismo da doença com a integração de múltiplos tipos de dados. De acordo com o
artigo de revisão de 2019 da equipe de pesquisa de Stanford (Ellen Kuhl), a integração do
aprendizado de máquina e da modelagem multiescala proporciona novas percepções
sobre mecanismos de doenças e oferece informações úteis ao processo de tomada de
decisão para melhorar a saúde, estabelecer novas metas e estratégia de tratamento. A
modelagem multiescala não ganha tanta atenção no país quanto aquela dedicada à IA e à
big data; entretanto promete ser solução para muitos problemas no setor de saúde.

3.3.2 Terapia genética

O mercado global de terapia celular e genética atingiu US$ 1,07 bilhão (₩ 1,2 trilhão),
desde 2018, e deve crescer à CAGR de 41,2%, atingindo US$ 11,96 bilhões
(aproximadamente ₩ 13,9 trilhões). 

A Coreia tem a maior participação no mercado de terapia celular e genética na região
Ásia-Pacífico. O governo está comprometido em fornecer apoio à pesquisa para a
promoção do setor de terapia genética e celular. O apoio para o desenvolvimento de
terapias genéticas e celulares está em andamento para aplicação de ensaios clínicos em



pesquisa básica; entretanto garantir produção estável de vetores tem se mostrado
desafiador, em razão do aumento da demanda por vetores confiáveis, usados para o
desenvolvimento de terapias genéticas. Ademais, as terapias celulares e genéticas
empregam medicamentos personalizados, inevitavelmente levando a preço elevado, o
que representa desafio para o mercado. 
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(Predição de risco de doenças) Com base em informações relacionadas à predição de
doenças, é apresentado o risco de desenvolver diversas doenças, o que permite
informar os usuários sobre as condutas necessárias para prevenir determinadas
doenças e ajuda a melhorar hábitos de vida que afetam o risco de desenvolver
doenças.
(Previsão farmacêutica baseada em genoma) A análise genética permite a prescrição
específica para pacientes, de acordo com diferentes níveis de sensibilidade a
medicamentos e de resposta a estes, possibilitando melhores opções de tratamento.
(Teste de portadores) Fornecer serviço que analisa os genomas de pais com a
intenção de prever riscos genéticos que podem atingir seus filhos.

3.4 Análise e Utilização de DNA

3.4.1 Uso mais amplo de análise do genoma pessoal

A análise do genoma pessoal consiste no exame de sequências genéticas de DNA
extraído do indivíduo para obter várias informações, como o risco potencial de certa
doença ou as características genômicas dos indivíduos. No paradigma de mudança do
consumismo médico, a análise do genoma pessoal passa por mudanças muito rápidas.
Como as informações genéticas são conhecidas não somente por ajudar a prevenir,
diagnosticar e tratar doenças mas também por gerenciar a vida cotidiana, aumenta a
demanda principalmente de clientes que não tinham interesse prévio em serviços de
testes genéticos.

Desde o ano 2000, o rápido advento das tecnologias permite a acumulação massiva de
informações genéticas, que são utilizadas em diversos campos de pesquisa. A empresa
norte-americana Illumina anunciou que seu novo lançamento, a NovaSeq, oferece
análises de sequenciamento genético acessíveis a custo da ordem de US$ 100,00. 

3.4.2 Aplicações na área médica

Como o câncer de mama é doença hereditária, se mutação genética relacionada for
detectada após os testes genéticos, isso indica que o risco de desenvolver câncer de
mama é alto. Esse fato ajuda os examinadores a tomarem medidas preventivas, o que
reduz o risco de desenvolvimento de câncer.

3.4.3 Acompanhando as mudanças na indústria médica 

Embora a informação genética seja um dado completo em cada pessoa, os genes
contribuem para apenas 20% das doenças em desenvolvimento, portanto, para desfrutar 



de vida 100% saudável, diversos fatores ambientais externos, como estresse, dieta e
estilo de vida, precisam ser considerados. A análise de informações genéticas, prontuário
médico, estilo de vida e outros fatores externos fornece informações precisas e a
situação de saúde de alguém. No futuro, a utilização de um conjunto de big data do estilo
de vida de determinada pessoa pode levar a soluções de fácil emprego na vida cotidiana.

Com o recente desenvolvimento de aplicativos que ajudam os usuários a buscar por suas
informações genéticas ou que oferecem resultados de análise genética on-line, a
convergência de big data, IA e de outras tecnologias de ponta com análise genética
deverá ser de grande contribuição para o crescimento qualitativo do setor.
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4.1 Organizações Públicas e Institutos de Pesquisa

4.1.1 Instituições públicas

Principais instituições públicas relacionadas à tecnologia de saúde:

IV. Ecossistema e Rede
Relacionados ao Setor de Saúde
Coreano
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4.1.2 Instituições de pesquisa

Principais instituições públicas de pesquisa relacionadas à tecnologia de saúde: 
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 A Samsung Electronics é pioneira no mercado de saúde digital com seus
dispositivos vestíveis e aplicativos.

A Samsung Electronics é empresa coreana amplamente conhecida, que produz
uma variedade de semicondutores e de eletrodomésticos, como televisores,
refrigeradores, entre outros, além dos smartphones da marca Galaxy. Além disso,
com o desenvolvimento de relógios inteligentes e aplicativos relacionados, a
empresa é pioneira no mercado global de saúde digital.
Os aplicativos da Samsung de monitoramento de saúde e os relógios inteligentes
medem a pressão arterial e a pulsação utilizando fotopletismografia (PPG).
Contudo, a legislação médica nacional, que proíbe a telemedicina, dificulta a
transferência das referidas medições às instituições médicas.
Nos Estados Unidos, a telemedicina é ativamente implementada e, em
colaboração com a “Kaiser Permanente”, organização sem fins lucrativos com 454
clínicas e 36 hospitais gerais nos EUA, espera-se que produtos coreanos, como o
Galaxy Watch, sirvam de conexão entre pacientes e equipe médica.
A Samsung Electronics selecionou o setor de saúde digital como prioritário e tem
expandido sua presença nesse, o que é demonstrado por investimentos da ordem
de ₩ 164 bilhões na “Preventive Solutions”, empresa médica que concentra sua
atuação na oferta de soluções de saúde móvel e de dispositivos de
monitoramento remoto, capazes de conectar pacientes com arritmia cardíaca e
seus médicos.

A “SK Telecom” lançou um serviço de assinatura de assistência à saúde com
base em testes genéticos

A SK Telecom é uma das mais representativas empresas de TIC coreanas e atua
em vários campos, como negócios de comunicação com fio e sem fio, mídia,
segurança, comércio, IoT e mobilidade. Junto com a Macrogen e a Invites
Healthcare, a SK Telecom lançou o Care8 DNA, serviço de assinatura de assistência
à saúde com base em testes genéticos – iniciativa inédita na Coreia.
Aos assinantes do Care8 DNA deverão ser prestados serviços genéticos Direto ao
Consumidor (DTC) da Microgen a domicílio. Esses passarão a usufruir de serviços
sob medida, incluindo serviços nutricionais, exercícios, cabelo e pele, hábitos
alimentares, estilo de vida e informações sobre doenças, por meio do aplicativo.

4.2 Empresas Privadas e Startups

4.2.1 Empresas Privadas

Como o setor de saúde inteligente está em rápida expansão, grandes corporações
domésticas e startups mostram crescente interesse por esse. Existem, contudo, barreiras
institucionais na Coreia, como regulamentos sobre preservação da privacidade, restrições
à telemedicina e déficits na promoção de produtos nacionais, que dificultam o avanço de
empresas coreanas para o mercado global de saúde inteligente.

1.

2.



Principais instituições privadas relacionadas a tecnologia de saúde:
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Principais startups relacionadas a tecnologia de saúde:        

EMBAIXADA DO BRASIL  EM SEUL
PÁGINA |  64



EMBAIXADA DO BRASIL  EM SEUL ESTUDO DE MERCADO AGRITECHPÁGINA |  65



EMBAIXADA DO BRASIL  EM SEUL
PÁGINA |  66

4.3 Clusters e Capital de Risco

4.3.1 Clusters

Principais clusters relacionados à área da saúde:
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4.3.2 Instituições de investimento de risco

Principais instituições de investimento de risco relacionadas à saúde:
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EUA (72), Reino Unido (4), Índia (4), Suécia (3), França (3), Outros (14), Coreia do Sul
(0).

5.1 Parceria no Setor de Saúde 

Apesar da Coreia possuir terreno fértil para o crescimento do setor de saúde, os
regulamentos nacionais ainda limitam o surgimento e crescimento de startups no setor.
Nesse contexto regulatório, as startups coreanas podem ter dificuldade em atrair
investidores ou aceleradores de startups.

5.1.1 Principais regulamentos do setor de saúde na Coreia

A despeito da Coreia ter condições ideais para o desenvolvimento do setor de saúde
digital, não existem startups nacionais entre as 100 maiores empresas em termos de
investimento acumulado em startups globais de saúde digital.

Das 100 maiores empresas em investimentos acumulados em startups globais de saúde
digital, 75% têm dificuldade de entrar no mercado coreano ou de operar plenamente
seus negócios no país. Na Coreia, como os dispositivos médicos de saúde digital são
dispositivos médicos que têm a finalidade de diagnosticar e tratar doenças, o prazo
médio para a obtenção de licenças e para a conclusão de avaliações legais é de 500 dias
e, quando procedimentos adicionais, como suplementação de dados, são necessários, o
prazo pode ser ainda mais amplo. Por outro lado, com a utilização de TIC, empresas de
tecnologia, como IBM, Microsoft, Google e Apple, estão fazendo investimentos agressivos
e fusões e aquisições (M&A) para ter acesso preferencial ao mercado. 
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V. Investimento e Investimento
Direto no Exterior (IDE) no Setor
de Saúde
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5.1.2 Parceria de tecnologia no setor de saúde

No contexto regulatório do setor de saúde coreano, a revisão de 2018 da Lei de
Dispositivos Médicos concedeu ao Watson da IBM licença como dispositivo médico. O
Watson IBM havia sido categorizado como dispositivo médico somente na Europa, não
nos Estados Unidos e na Coreia; contudo a revisão da lei categorizou softwares de análise
de dados médicos baseados em IA, como dispositivos médicos, para fins de obtenção de
licença. Com base nisso, a introdução de dispositivos médicos de dados médicos com IA
expande-se gradualmente na Coreia.
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Novo e abrangente sistema cooperativo é criado no setor de saúde, por meio do
fortalecimento de parcerias e da realização de operações de M&A com base no uso
recente de tecnologia TIC.
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5.2 Investimento de Empresas de Risco no setor de saúde

5.2.1 Investimento em startups nacionais

Em 2019, as startups atraíram ₩ 3,2 trilhões e 17,5 bilhões, o que representou 63% do
total de investimentos. A biossaúde e os serviços de saúde representaram 3,6% de ₩
185,9 bilhões. Exceto para o setor de jogos, todos os setores testemunharam aumento
no investimento total em comparação com 2018. A saúde e a biossaúde cresceram 41%
a.a. som relação ao investimento total (₩ 131,9 bilhões em 2018).

Por categoria de negócio, no setor de saúde e biossaúde, o setor de saúde atraiu o maior
volume de investimentos, da ordem de ₩ 88,1 bilhões, e ₩ 91,7 bilhões foram
direcionados para tratamento médico e reabilitação, bem como ₩ 6,1 bilhões foram
investidos no setor de biotecnologia.

Em termos de investidores em startups, de um total de 364 empresas (com base na
divulgação da razão social), as empresas nacionais representam 326 empresas, com 23
empresas nos Estados Unidos, e 3 empresas no Japão e China.
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Com relação ao número de investidores, o capital de risco apresentou maior participação,
com 130 investidores, seguido por 42 empresas financeiras, 41 empresas de capital de
risco corporativo, 33 aceleradoras de startups e 29 PMEs. As empresas de capital de risco
e financeiras estão à frente quanto aos investimentos nacionais em startups

5.2.2 Investimento direcionado a startups de biossaúde e assistência à
saúde atraem mais de ₩5 bilhões

No setor de saúde e biossaúde, 12 startups receberam com sucesso ₩5 bilhões, dos
quais a Noom atraiu o maior investimento (₩67.5 bilhões), investidos principalmente pela
Samsung Venture Investment, Sequoia Capital, Aglae Ventures e Jan Koum. A Noom presta
serviços de assistência à saúde personalizados por meio do “Nom Coach”, seu aplicativo
de smartphone que combina coach humano e IA. A empresa deve apresentar
crescimento contínuo à medida que o mercado de saúde digital se expande. 
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Por região, Ásia (30,1%), América Latina (23,9%), América do Norte (20,6%), Europa
(16,0%), Oriente Médio (5,8%), Oceania (2,7%), África (1,0%). Em termos de valor de
desinvestimento, fornecimento de energia e gás (US$1,51 bilhão), serviços bancários e
seguros (US$1,21 bilhão) e mineração (US$600 milhões).

5.3. Esquemas Atuais de Apoio ao Investimento Direto no
Exterior (IDE)

3.1 Estatísticas de IDE

O IDE na Coreia aumenta ligeiramente todos os anos, mas em 2020 as indústrias de
transformação, financeira e de seguros vivenciaram queda no investimento total, devido à
pandemia.
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[Anexo] O Conceito de IDE (Artigo 3 da Lei de Operações de Câmbio, Artigo
8 do Decreto de Execução)

□ (Definição) Operações, ações ou pagamentos de ①  ou ②  efetuados por um
residente * 

* Uma pessoa física com endereço ou residindo na Coreia e uma empresa com sede na
Coreia

①  Aquisição de valores mobiliários emitidos por uma companhia estrangeira* ou
empréstimo de dinheiro à empresa

* Uma empresa constituída de acordo com leis e regulamentos estrangeiros, incluindo
empresas em constituição.

(I) Investimento no qual as ações ou participações em investimento adquiridas para
participar na gestão de pessoa jurídica constituída de acordo com leis estrangeiras
(incluindo pessoas jurídicas em constituição; doravante denominadas “pessoa jurídica
estrangeira”) representam no mínimo 10/100 da quantidade total de ações emitidas ou o
valor total do investimento em participações feito pela pessoa jurídica estrangeira
relevante (referindo-se à proporção total de ações ou participações em investimento nas
quais as ações ou participações em investimento são adquiridas em conjunto; doravante
denominadas neste parágrafo “razão de investimento”).

* Estabelecimento de quaisquer das relações a seguir com a pessoa jurídica estrangeira
em questão, no qual a razão de investimento é inferior a 10/100: 
(a) Despacho de diretores; 
(b) Conclusão de contrato de compra e venda de matérias-primas ou produtos por
período de um ano ou mais; 
(c) Conclusão de contrato de oferta e introdução de tecnologia ou realização de pesquisa
e desenvolvimento conjuntos; 
(d) Conclusão de contrato para recebimento de pedido de construção internacional e
construção de unidade industrial; 

(II) Aquisição de ações ou participações em investimento adicionais de pessoa jurídica
estrangeira já investida.

(III) Empréstimos com vencimento de no mínimo um ano feitos a pessoa jurídica
estrangeira por residente que investiu nela. 

②  Leis de financiamento para abrir, expandir ou operar filiais ou escritórios no exterior
ou iniciar operação comercial no exterior.
Fonte: Comunicado à imprensa do Ministério de Estratégia e Finanças.
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Resistência com relação aos efeitos colaterais do IDE de empresas coreanas, como
queda no investimento doméstico e no emprego. 

Há preocupações cada vez maiores de que aumento no IDE por empresas
nacionais possa resultar em queda no investimento interno e aumento na taxa de
desemprego juvenil, tornando-se problema social.

O IDE por empresas coreanas enfrenta resistências, em razão de temores com
modelos complicados de negócios estrangeiros e dos vários riscos envolvidos, em
comparação ao investimento interno.

Há inúmeros fatores de risco, como diferenças jurídicas e culturais no exterior,
dificuldades de garantir canal de distribuição local, ausência de infraestrutura para
operação do negócio local, barreiras linguísticas e volatilidade das taxas de
câmbio.

Altos encargos de entrada relacionados à constituição e à gestão de empresa local.
O IDE requer altos investimentos em sua fase inicial, como o estabelecimento de
empresas locais e altas despesas de capital. Mesmo após o estabelecimento de
empresas locais, podem surgir diversos fatores de risco, aumentando o custo de
resposta a esses fatores.

Dificuldade de financiamento devido à insuficiência de sistemas nacionais e
estrangeiros de apoio financeiro para o IDE.

Comparado à exportação, que vende produtos fabricados nacionalmente no
exterior, o IDE por empresas coreanas exige muito capital. Porém, a falta de apoio
financeiro nacional e a fraca infraestrutura local para financiamento funcionam
como impedimento ao financiamento de IDE por empresas coreanas.

Banco de Exportação-Importação da Coreia: (Empréstimos indiretos estrangeiros):
os empréstimos para investimento no exterior são fornecidos a companhias
controladoras nacionais, e empréstimos para operações comerciais no exterior são
fornecidos às empresas de investimento locais.

5.3.2. Principais obstáculos para IDE enfrentados por empresas coreanas

3.3 Esquema de apoio ao IDE por empresas coreanas

A expansão do IDE por empresas coreanas será avanço de baixo crescimento, no médio e
longo prazo, razão pela qual esquema de apoio ao IDE foi estabelecido para ajudar a
antecipar os novos mercados e criar novas demandas. As organizações públicas coreanas
fornecem aos projetos de investimento estrangeiro de empresas nacionais vários apoios
financeiros para incentivar o IDE de PMEs.



(Empréstimos diretos estrangeiros) O Programa de Linha de Crédito
Interbancário (ICFP) é oferecido a bancos estrangeiros intermediários e
empréstimos de repasse são oferecidos a bancos nacionais intermediários.
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Banco de Desenvolvimento da Coreia: Fornecimento de financiamento de projetos
estrangeiros, serviços de empréstimo para fusões e aquisições (M&A) e investimento
estrangeiros e serviços de consultoria.

Empresa de Seguro Comercial da Coreia: Fornecimento de seguro contra riscos de
crédito com relação a operações comerciais estrangeiras de empresas nacionais e
negócios locais e riscos de empresas estrangeiras com relação aos países tomadores.
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O envelhecimento da população e as mudanças nas percepções dos consumidores
aumentam o interesse por vida mais saudável; contudo o ponto cego médico ainda
existe. 
Devido à pandemia, a demanda por dispositivos de diagnóstico in vitro para doenças
infecciosas deve aumentar. A TI no setor de saúde, centrada em tratamento não
presencial e em sistemas virtuais, continuará a crescer.
O governo coreano tem realizado investimentos crescentes e, cada vez mais,
aumentado o orçamento relacionado à saúde, em linha com o aumento do mercado
de saúde. Os conflitos de interesse no setor, porém, retardam melhorias regulatórias.

Com a convergência da IA, por meio do emprego de aprendizado de máquina e big
data, a IA realizará várias tarefas, como detecção, compreensão, implementação e
aprendizado. Com base em tecnologias essenciais para telemedicina, os
desenvolvedores de plataformas, fabricantes de dispositivos e fabricantes de
equipamentos de telecomunicações, prestadores de serviços, produtores de
dispositivos médicos, prestadores de serviços médicos e organizações relacionadas
formarão um ecossistema de negócios para a telemedicina.

As startups coreanas testemunham aumento nos investimentos internos de capitais
de empresas e institutos financeiros do país. O investimento no setor de biossaúde,
por exemplo aumenta 40% a.a.
Os regulamentos nacionais sobre telemedicina, testes genéticos DTC e dados
constituem entrave a avanço mais significativo das empresas coreanas nos mercados
internacionais.
Há redução do IDE, que pode ser atribuído a dificuldades no financiamento, na
disponibilidade de canais de distribuição seguros e em diferenças culturais, bem
como o sentimento de investimento amortecido devido à COVID-19. 

O envelhecimento populacional e a pandemia global colocam a biossaúde e a assistência
à saúde em evidência, despertando acrescido interesse do público.

O setor de saúde inteligente deve crescer rapidamente. Com foco em IA, telemedicina e
big data, as mudanças do paradigma industrial ocorrerão com a convergência de
tecnologias.

Embora as empresas coreanas continuem a investir mais em startups na indústria de
biossaúde, os regulamentos nacionais dificultam não apenas o crescimento das startups
mas também o avanço das empresas globais no mercado coreano. 

VI. Implicações Gerais



Na contramão do que se observa em outros países desenvolvidos, a introdução da
telemedicina na Coreia era retardada, em razão, entre outros fatores, da atuação de
atores domésticos importantes. Contudo, a pandemia global deu ímpeto à
institucionalização da telemedicina.
Dada a relutância de algumas instituições médicas em adotar serviços inovadores e os
limites ao crescimento que enfrenta o mercado, é crescente a necessidade de
introdução de tecnologias inovadoras e de incentivos, bem como o apoio
governamental para a melhoria de sistemas e da regulamentação existente.

Há demanda crescente por melhorias na regulamentação doméstica, devido ao efeito
econômico do mercado de saúde digital, que cresce anualmente, e à redução de custos
de até US$190 bilhões por ano. 
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