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Nosso Propósito

Cuidar da saúde é uma tarefa de alta complexidade e, ao mesmo tempo, divina.  Em meio aos 
desafios da pandemia, esse cuidado tomou novas proporções. Na luta para preservar a vida, buscar a cura e 
proporcionar assistência aos enfermos, a gestão sólida se prova cada dia mais vital. 

O projeto Consolida propõe responder a necessidade de evolução e transformação na administração em 
saúde por meio da união e da integração. Vamos tornar a aquisição de insumos mais 
saudável e estabelecer um ecossistema benéfico para hospitais, fornecedores, profissionais de saúde, 
gestores e também para os pacientes.

Queremos descomplicar as negociações, alcançar níveis incríveis de eficiência para todos e 
garantir uma operação melhor e que conquiste o equilíbrio entre a qualidade de atendimento e os custos 
sustentáveis para cada instituição.

Assim, vamos consolidar os ideais de solidariedade, empatia e cuidado, com mais recursos 

para investir em tecnologia, infraestrutura de ponta e dedicar cada dia mais atenção ao que mais 
importa: a vida e a saúde de cada paciente.  

Afinal, esse cuidado nunca pode parar.



+190 Mil Leitos
Número total de leitos considerando todos os hospitais

Gasto total estimado em materiais e medicamentos

+ R$ 13 Bilhões

1.824 hospitais
Total de Instituições confederadas à CMB

Santas Casas e Hospitais Filantrópicos no Brasil



O Consolida é uma iniciativa da CMB para tornar a 
aquisição de insumos hospitalares mais saudável e com 
maior poder de negociação e eficiência na relação com 
os fornecedores por meio da integração plena entre as 
instituições na forma de um grupo de compras. 

Além de toda a sua experiência, a CMB conta com o 
apoio de empresas referência em seus segmentos para 
consolidar essa iniciativa: a Falconi, e a Apoio Cotações.

Consolida | Parceiros



Cenário



Baixo poder de barganha 

Base de fornecedores limitada 

Batalha pela sustentabilidade

Cenário Atual

Articulação da força da rede 
filantrópica frente aos fornecedores

Uso integrado de dados para compras 
mais inteligentes

Economia nas compras 

Transferência de Conhecimento

Construção de 
Alianças Estratégicas

Inteligência de Mercado



Consolida | Como funciona

Aderir ao 
Consolida

Equalizar os dados 
de compras

Definir as melhores 
estratégias de ida 

ao mercado

Obter as melhores 
condições 
negociais

Gerar economia 
em compras

Entender as 
necessidades e 

restrições do seu 
hospital



Plataforma | Consolida + Apoio 

Praticidade, agilidade e 
transparência 

Plataforma intuitiva

Sem necessidade de instalação

Dashboard de resultados



10 Hospitais

• SC de Ourinhos
• SC de Marilia
• SC de Rio Claro
• SC de Goiânia
• SC de Belo Horizonte
• SC de Campo Grande
• SC de São José dos Campos
• IMIP
• H. R. Nossa Sra. Aparecida 

(Grupo São Camilo)

• H. M. São Vicente de Paulo 
(Grupo São Camilo)

Consolida | Nossos Números

+4800 Leitos
Número total de leitos considerando 

todos os hospitais participantes.

Gasto total dos hospitais participantes 
nas categorias priorizadas.

R$ 203 Milhões

R$ 45 Mil
Gasto médio anual por leito. 

8 Categorias
Total de categorias  de 

itens que serão negociadas.



Consolida | Categorias

Medicamentos

Material de sutura e 
consumíveis

EPI’s médicos

Material de limpeza
hospitalar

Soro e demais soluções 
intravenosas

Material de limpeza

Material de expediente

Acessórios de 
segurança do trabalho



5

Consolida | Cronograma de Negociações

Medicamentos
(+60 itens)

EPI’s médicos não 
cirúrgicos (9 itens) e 

Medicamentos prioritários 
(23 itens)

EPI’s Médicos: capote, 
touca e calçado. 

(+49 itens)

Demais categorias. 

Junho Julho JulhoMaio

Onda 1

Onda 2 Próximas 
negociações

Onda 3



Onda 1

Medicamentos 
prioritários
 (23 itens)¹

Luvas, máscaras e 
aventais 
(9 itens) 

BID finalizado

Consolida | Resultados Onda 1

¹ Os valores finais negociados para Medicamentos curva AA serão divulgados assim que finalizadas as condições de CIF, até 10/06.
² O percentual de economia varia de acordo com o preço de referência e o volume enviado por cada hospital.  

 

R$ 12.1 mi

Gasto priorizado 
EPI’s

Economia potencial

R$ 6.1 mi

50%*
percentual de redução

R$ 11 mi

Gasto priorizado 
Medicamentos 

Economia potencial

R$ 4.7 mi

~40%*
percentual de redução

Em 
andamento



Consolida | Saiba mais 

Entre em contato conosco através do consolida.cmb.org.br

Aponte seu celular para o QR 
Code e acesse nosso site:



Muito Obrigado!
Em caso de dúvidas, entre em contato conosco 
através dos seguintes canais:

consolidaCMB@falconi.com

+55 (44) 9 9910-8305

consolida.cmb.org.br


