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1. OBJETIVO E ESCOPO DO ESTUDO

1.1. INTRODUÇÃO

"Uma empresa em uma indústria muito atrativa pode ainda assim, não obter lucros atrativos,
se tiver escolhido má posição competitiva.

Por outro lado, uma empresa em posição competi tiva excelente pode estar em uma indústria
tão desfavorável que ela não é muito lucrativa, e maiores esforços para melhorarem sua posição serão
de pouco benefício."

Michael Porter (1)

A estratégia e a vantagem competitiva vêm sendo

abordadas nos últimos anos com especial interesse pelo mundo

acadêmico e empresarial.

Urna estratégia " ( 2 )generlca que busca a vantagem

competitiva em um ambiente estreito dentro de urna indústria

é a diferenciação (com enfoque na diferenciação).

Sua importância vem do fato de estar intimamente ligada

ao desempenho das organizações em mercados cada vez mais

agressivos, que necessi tem do estabelecimento de urna

vantagem competitiva e de sua sustentação.

Podem-se caracterizar as tendências competitivas,

segundo Regis MCKenna(3) por:

1º Crescente diversidade de produtos e serviços.

1 PORTER, Michael E. "Vantagem Competitiva Criando e Sustentando um Desempenho Superior", 4~
edição, São Paulo, Editora Campus, página Dl, 1991.
2 Nota do Autor - O termo Estratégia Genérica é desenvolvido por Ilichael Porter, como a combinação
entre dois tipos básicos de vantagem competitiva: Custo e Diferenciação. st
3 McKENNA, Regis. "Relationship Marketing: Succesful Strategies for the age of the Customer", 1
ed, New York, Addison - Wesley Publishing, 1991.
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2º Crescente concorrência global.

3º Segmentação de mercados, tecnologias e soluções.

4º Mudanças organizacionais e estruturais nas
empresas, buscando novas maneiras de administrar os
negócios.

5º Canais de distribuição que estão em constante
movimento. Ainda que estar próximo do cliente seja
preponderante, os canais frequentemente
negligenciam o diálogo com o cliente.

6º Mídias tradicionais ampliam o nível de ruído e
falham em comunicar, claramente, as mensagens.

7º O ambiente de negócios e o cenário futuro de
competitividade são imprevisíveis.

8!! Previsões e pesquisas de mercado não fornecem um
rumo claro para as ações.

Observados tais fatores, existe a necessidade hoje de
as organizações estabelecerem a sua estratégia competitiva,
incorporando avanços tecnológicos que possibilitem sua
sobrevivência em ambientes de mudanças sociais, econômicas e
políticas.

O mercado de assistências médicas no Brasil passa desde
1988 por uma grande expansão, ocasionando a identificação de
oportunidades de crescimento e rentabilidade por parte das

2



seguradoras, que até então não tinham neste mercado uma

atuação.

Hoje, as empresas que disputam o mercado (assistências

médicas e seguradoras) estão procurando otimizar os seus

objetivos em face da concorrência cada vez maior.

Tanto assistências médicas quanto seguradoras possuem

estruturas operacionais, mercadológicas, financeiras e de

recursos humanos bastante divergentes, gerando diferentes

estratégias e sustentando vantagens competitivas

diversificadas.

Para Igor Ansoff(4) a postura estratégica para empresas

nesta situação seria:

" ... identificar as alternativas que gerarão êxito na

área de negócio que esta sendo analisada, e ai escolher a

que é melhor para a empresa ...

o segundo componente da estratégia é a diferenciação de

mercado, que define o modo pelo qual a empresa se diferencia

dos concorrentes aos olhos do cliente, bem como a

participação relativa no mercado que ela procurará alcançar.

o terceiro componente é a diferenciação de produto, que

define a maneira pela qual a empresa se destacará frente aos

serviços oferecidos por seus concorrentes."

4 ANSOFF, Igor. liANova Estratégia Empresarial", São Paulo, Editora Atlas, páginas 154 e 155.
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As assistências médicas (convênios) de um lado e as
seguradoras de outro passam hoje por um processo de
confronto cada vez maior na procura de segmentos e mercados
que levarão a uma participação e um posicionamento
proporcional à sustentação de suas vantagens competitivas.

A presente dissertação é resultado de um profundo
estudo efetuado em 1992 e 1993, durante estadia na Torres e
Associados, consultoria de seguros especializada em produtos
de seguro saúde e assistência médica.

Durante este período pudemos acompanhar o crescimento
do mercado de assistência médica como oportunidade de
lançamento de produtos para as seguradoras através de um
desenvolvimento de produto.

A razão por tal atratividade em investir neste
desenvolvimento de produto, vem por dois motivos principais,
já citados por Derek F. Abell e John S. Hammond(5), que são:

111 Quão atrativo é o mercado no qual o negócio está
localizado.

22 Quão bem equipado ~ bem posicionado está o negócio
para conseguir vantagens de oportunidade dentro do
mercado.

5 ABELL,Derek F.jHAHHOIID,John S. "strategic Market Planning", 12 edição, New Jersey, Prentice
Hall, página 212, 1971.
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Pressionadas pela grande recessão dos últimos anos, as
seguradoras encontravam-se com seus segmentos já existentes,
praticamente saturados, com a demanda e a margem decrescendo
em todas as gamas de produtos existentes.

Baseando-se nas duas premissas anteriores, as
seguradoras visualizam o setor de assistência médica para
altos executivos .como um novo segmento de mercado, na
expectativa de que pudessem atuar e obter altos retornos no
curto prazo.

Os planos de assistência médica sofisticam-se, garantem
opção de livre escolha em alguns casos e partem para a
conquista do segmento de executivos nas camadas hierárquicas
mais altas das organizações. Para tanto, oferecem limites
elevados de reembolso para consultas e exames de laboratório
e médicos e estabelecimentos que sejam da preferência de
cada usuário. Ao mesmo tempo, os planos de seguro-saúde se
popularizam, começam a trabalhar com rede credenciada de
médicos e hospitais e a oferecer alternativas para o pessoal
abaixo da faixa de gerência nas empresas.

/'

O rápido crescimento das seguradoras no setor de saúde,
apesar de terem entrado tardiamente nesse mercado, é
atribuido à imagem de solidez das companhias junto ao
público e à montagem prévia de toda a estrutura necessária.

Assim, quando entraram na disputa pelos potenciais
usuários, as seguradoras, ao mesmo tempo em que ofereciam
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uma boa gama de serviços, estavam preparadas para enfrentar

um rápido crescimento, mantendo o nível dos serviços

oferecidos.

Os resultados desta ofensiva resultaram em .um

crescimento de 8.233% reais sobre os prêmios desde 1987,

sendo que neste ano eram movimentados 12 mil US$ e hoje

estima-se o volume de negócios em torno de 1 bilhão US$.(6)

Apesar de tal crescimento o mercado ainda está longe de

ter uma participação majoritária das seguradoras. segundo o

relatório de seguros da Gazeta Mercantil(7) existem no país

32 milhões de pessoas assistidas por planos privados de

saúde e só 2,5 milhões de pessoas cobertas por seguro saúde,

ou seja, somente 8% total.

Este avassalador crescimento prenuncia para os próximos

anos uma competição sem precedentes no setor entre empresas

de assistência médica e as seguradoras, surgindo aí um campo

fértil para se analisarem as vantagens competitivas que cada
empresa desenvolverá, o que será de fundamental importância

para sua sobrevivência.

Desde já, no entanto, uma antevisão deste cenário

futuro já ocorre no segmento mais eli tizado da população,

onde empresas como Interamericana e OMINT Assistencial

aplicam estratégias de diferenciação muito aprimoradas.

6 Relatório de Seguro-Saúde, GAZETA MERCANTIL, em Junho, 25 1993, página 4.
7 Relatório de Seguro-Saúde, GAZETA MERCANTIL, em Junho, 25 1993, página 4.

6



1.2. OBJETIVO DO ESTUDO

Os objetivos desta dissertação de mestrado são:

A. Acadêmicos: empreender a abertura de discussão e

analisar a aplicação da Diferenciação em específico

como componente da Vantagem competitiva.

B. Empresarial: conhecer os fatores que interferem

diretamente sobre a Diferenciação de uma assistência

médica ou seguradora e contribuir assim para

melhores decisões gerenciais na procura neste setor.

Com base nistoi procurar-se-à:

1. Definir o _que é Vantagem Competi tiva e Estratégia

Competi tiva, como a Diferenciação se relaciona com

estes.

2. Analisar o potencial estratégico e tático da

utilização destes conceitos na atual conjuntura.

3. Analisar e descrever as técnicas características de
Diferenciação como Vantagem competitiva e Estratégia

competitiva no campo prático.

4. Verificar a adoção e prática da Vantagem competitiva

e Estratégia Competi tiva em empresas do setor de

saúde, sob o prisma mercadológico.
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Os casos a serem analisados serão o da Interamericana

de Seguros e OMINT Assistencial, e suas atuações no segmento

de mercado de alto nível.

O tema se justifica por:

lº Tratar-se de um assunto moderno e bastante

polêmico, não

conjunto de

abordagem.

existindo nenhum case que reuna o

informações para uma adequada

2º As revistas e publicações, trazem artigos com

freqüência em relação ao tema nos últimos anos.

pelo fato de que a

pode ser delineada ainda,

Vantagem competi tiva e
32 A importância do tema

Estratégia competitiva têm sido analisadas

largamente pelas grandes corporações que apresentam

mercados. segmentados e diversificados, e que a

ausência de casos dificulta em mui to a aplicação

dos conceitos.

4º A Diferenciação como estratégia competitiva, é

muito importante hoje no segmentos mais elitizados

de assistência médica.
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2. METODOLOGIA DO ESTUDO

Esta é uma revisão bibliográfica cujo objetivo é o de

enfocar conceitos e estruturar idéias referentes ao assunto.

Não intencionaremos projetar hipóteses, assim como

testá-las, todavia estabeleceremos alguns pressupostos que

norteiem o fato de que a Diferenciação resulta diretamente

na vantagem competi tiva de uma empresa, possibilitando a

esta a transposição de obstáculos que surgiram econômica,

social e politicamente nas últimas décadas.

Pressupomos porém que no nível tático, a diferenciação

obtém o adequado desempenho competitivo.

Estabeleceu-se uma análise teórica, que ao identificar

um embasamento teórico-conceitual que abrange e relaciona a

Vantagem competitiva aos conceitos inerentes à

Diferenciação, como

Liderança no Custo,

a Estratégia Competi tiva Genérica a

a Diferenciação subdividida em enfoque

no custo e enfoque na diferenciação. Procurou-se explicitar

a divergência teórica a nível de definição do conceito de
diferenciação entre diversos autores, tentando observar as

conseqüências diretas sobre a adoção do conceito de

diferencição pelas empresas.

Ao mesmo tempo verificou-se:

9



1. Os resultados da adoção

diferenciação, já que o

relativamente recente.

de uma estratégia de

marketing de nichos é

2. O desenvolvimento do processo estratégico de

diferenciação: o que organizações devem observar

para sustentar uma vantagem competi tiva com estas

características em relação a seus segmentos de

mercado, procurando assegurar sua continuidade.

A dissertação. está dividida em duas partes bastante

inter-relacionadas entre si: uma parte referente à análise

teórica e outra referente a entrevistas com profissionais

ligados às atividades concernentes à dissertação, vinculadas

aos dois casos apresentados.

Teoricamente, a pesquisa bibliográfica estende-se por

publicações, análises de artigos e livros que abordem

diretamente o tema. No entanto, a ausência de dados no

mercado sempre foi um problema a ser transposto.

As entrevistas realizadas com profissionais de

destacada posição hierárquica

ao segmento de assistência

(aIta administração) ligados

médica e seguradora e

comercial, foramprovenientes da área de marketing e

realizadas através de um roteiro bastante profundo.

Além disso, a apresentação de dois casos, procurando

avaliar a real dimensão do tema da dissertação no segmento

10



abordado, teve por finalidade detectar a aplicação dos
conceitos e a implementação destes, como forma de sustentar
uma vantagem competitiva no mercado de assistência médica.

Devido ao sigiloso aspecto do tema, em relação às
empresas pesquisadas, apenas duas empresas forneceram
informações e os entrevistados solicitaram a não divulgação
de sua identidade.
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3. REViSÃO BIBLiOGRÁFICA

Apresentamos no capítulo 3.1 os fundamentos da

estratégia competitiva genérica e como esta é originada da

vantagem competi tiva. São apresentados os conceitos de

liderança pelo custo, assim como o de diferenciação.

É colocado a posição do meio termo e suas implicações e

importância para as empresas.

o capítulo 3.2 procura identificar a real inserção do

conceito de diferenciação no marketing; são abordados a

inexistência e confusão ainda reinantes quanto à uma

adequada definição por vários autores.

o término do capítulo procura focalizar algumas

críticas ao conceito estabelecido por Porter.

No capítulo 3.3 apresenta-se de maneira objetiva a

estratégia genérica adicional por enfoque e seu objetivo

final, a vantagem competitiva e sua sustentabilidade,

principalmente a estrutura desenvolvida por Michael E.

Porter.

No capítulo 4, é apresentado a situação do mercado de

produtos de saúde.

No capítulo 5, é detalhado o caso da Interamericana de

Seguros, procurando identificar a implementação da

12



diferenciação, porém nos atendo à metodologia descri ta por

Porte r para melhor sistematização do caso.

No capítulo 6, idêntico trabalho é realizado em relação

à OMINT Assistencial.

No capítulo 7, é analisado um comparativo de produtos

da OMINT e da Interamericana.

Finalizamos o trabalho no capítulo 8 e 9, onde

apresentamos as conclusões e sugestões para abordagens em

pesquisas futuras.

3.1 ESTRATÉGIA COMPETITIVA GENÉRICA

Em sua obra, estratégia em ação, Alberto Levy(8) coloca

que:

liA estratégia competi tiva não é nem responsabilidade

nem patrimônio de nenhuma área em particular, mas de todas

em conjunto. Marketing, Finanças, Produção, Pesquisa e

Desenvol vimento, Engenharia e Recursos Humanos interagem e

se fertilizam mutuamente em busca da vantagem competitiva".

o posicionamento de uma empresa dentro de sua indústria

implicará em uma rentabilidade abaixo ou acima da média,

independente de a estrutura industrial ser favorável ou

desfavorável, assim como a rentabilidade ser modesta ou não.

8 LEVY, Alberto R. "Estratégia em Ação", São Paulo, Edição Atlas, 1990, página 19.
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Estabelecer-se a longo prazo com um desempenho acima da

média é a consequência de urna vantagem competi tiva

sustentável, sendo que Bruce Henderson(9) ainda coloca que:

"The success of marketing strategy depends on the

strength of the competitive analysis on which it is based".

A vantagem competitiva divide-se em dois tipos básicos:

A. Baixo Custo

B. Diferenciação

A combinação entre os dois tipos básicos de vantagem

competi tiva e o escopo de atividades levam
estratégias genéricas, segundo Michael porter(10):

trêsa

A. Liderança de Custo

B. Diferenciação

C. Enfoque (Subdividida em enfoque no custo e enfoque

na diferenciação)

As estratégias genéricas de liderança de custo e

diferenciação procuram a vantagem competi tiva em um amplo

conjunto de segmentos, por sua vez a estratégia do enfoque
visa urna vantagem de custo ou diferenciação em um segmento

estreito.
9 llENDERSON, Bruce D., "The Anatomy of competition", journal of marketing, vol. 47 (SPring 1983),
páginas 7 - 11.
10 PORTER, Hichael E., "Vantagem Competitiva Criando e Sustentando um Desempenho superior", 42

edição, São Paulo" Editora Campus, página 11.
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Segundo, Jerome Mccarthy( 11) poderíamos considerar a

diferenciação e o custo neste caso como single Target

Approach (Segmenting the Market and Picking one of the

Homogeneous Sub-Markets as the Target Market).

3.1.1 LIDERANÇA NO CUSTO

o objetivo é tornar-se o produtor de baixo custo em sua

indústria. As fontes deste baixo custo variam e dependem da

estrutura da indústria.

Identificam-se e exploram-se as fontes de vantagem de

custo, oferece-se um produto-padrão e enfatizam-se a

obtenção de vantagens de custo absoluto e de escala de todas

as fontes.

Traduzido em retornos mais altos, o líder em custo não

pode despreocupar-se todavia da diferenciação, sob pena de

ter de reduzir os preços bem abaixo da concorrência para

ganhar vendas.

Alertam-nos para isso, Amitava Chattopadhyay, Nedungadi

e Chakravarti(12) , quando observam que a dialética da

formulação da estratégia de marketing se beneficiaria de um

desenvolvimento de um elo direto e acionável entre a

performance da empresa e suas decisões de marketing mixo

11 McCARTHY,E. Jerome "Essentials of Marketing", New York, Richard D. Irwin, N.Y., página 166,
1982.
12 CHATTOPADHYAY,Amitava & NADUNGADI, Prakash, CIlAKRAVARTI, Dipankar. "Marketing Strategy and
Differential Advantage", journal of marteking, vol. 49., (Spring 1985), pago 129-136.
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Um líder no custo deverá obter paridade com base na
diferenciação, o que permitirá uma vantagem em lucros mais
altos do que os da concorrência.

. (13)Segundo Michael Porter :

"A proximidade diferenciação significa quena
desconto de preço necessário para obter uma parcela de
mercado aceitável não compensa a vantagem de custo de um
líder no custo e, portanto, este líder no custo obtém
retornos acima da média".

Derek Abell e John Hammond(14) estabelecem ainda que:

"The selection of a competitive strategy based on cost
reduction due to experience ar scale often involves a
fundamental choice.

His the selection of cost price efficiency over ron
cost-price marketing effectiveness. However, when the
market is more concerned with product and service features
and up-to-date technology, a firm pursuing efficiency can
find itself offering a low-priced product that few customers
want. This two basic questions arise:

1º When to use an efficiency strategy and

13 PORTER, Michael E. "Vantagem competitiva criando e Sustentando um Desempenho Superior", 42

edição, São Paulo, Editora Campus, 1991, página 11.
14 ABELL, Derek F./HAMMOND, John S. "Strategic Market Planning", 1º edição, New Jersey, Prentice
Hall, 1971, página 405.
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2º rf so, how far to push it before running into

dangers of losing effectiveness".

No entanto, é importante analisar que existem

limitações às estratégias baseadas na experiência ou escala.

Observam-se algumas críticas levantadas por Lyn

wilson (15) a respeito quando coloca que marke"ting share é

visto corno um critério no qual quanto mais alto mais próximo

do nirvana se encontra a empresa.

Tal se deve pelo fato de que quanto maior a produção,

mais a empresa se beneficia da curva de experiência, que por

sua vez resulta em urna redução no custo unitário e um

aumento na produtividade.

Segundo Lyn Wilson(16) , hoje a baixa taxa de

crescimento, inflação galopante e novas formas de competição

tem levado a se questionar o marke"ting share e seus

benefícios.

3.1.2 DIFERENCIAÇÃO

Este conceito é desenvolvido através de urna estratégia

genérica por meio do enfoque em um ou mais atributos, que os

consumidores consideram importantes, procurando então

posicionar-se para satisfazé-los.

15 WILSON, Lyn S. "Hanaging in the competi ti ve Environment" , Long Range Planning, vol. 17, n2 1,
1984, página 59 - 64.
16 WILSON, Lyn S. "Hanaging in the Competi tive Environment", Long Range Planning, vol. 17, n2 1,
1984, página 59 - 64.
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É importante, no entanto, (e isto será discutido mais

profundamente no item 3.~) que a diferenciação não é

conceitualmente, tão clara quanto parece para muitos

estudiosos.

Fox e Wheatley(17), por exemplo, enxergam a estratégia

genérica de diferenciação como uma segmentação de mercado

quando colocam que:

"When you c1assify and segment potential target

consumers, generally you are dividing broadconsumer groups

into more narrowly defined subgroups or segments. These

subgroups or segments share not only some characteristics

which are significant form a marketing point of view, but

also certain unfulfilled needs and desires. By identifying

these common trai ts or needs, you can more easily develop

and tailor products"and services for a well defined subgroup

or segment".

Um levantamento cronológico desta abordagem conceitual

conflituosa será no entanto, analisada posteriormente.

Dentro da ótica com que iniciamos a descrição de

diferenciação, obter um preço prêmio é o benefício que a
empresa procurará, sendo que se este for superior aos custos
extras esta será um competidor acima da média em sua

indústria.

17 FOX, Edward J. & WHEATLY, Edward W. "Modern Marketing PrincipIes and Practice, USA Miami, Scott,
Foresman and Company GIenview, 1978, página 51.
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No entanto, o diferenciador procurará uma paridade de

custos em relação à concorrência, reduzindo o custo em áreas

que não afetam a diferenciação.

Como denota porter(18):

"A lógica da estratégia da diferenciação exige que uma

empresa escolha atributos em que diferenciar-se, que sejam

diferentes de seus rivais".

É pertinente formalizar algumas proposições que ajudam

uma correta visão da diferenciação dentro do processo

competitivo, formalizada para Hunt, Muncy e Ray(19):

Competition consists of the constant struggle of

firms to develop, maintain, or increase their

differential advantages over other firms .

. Competition for differential advantage is the primary

force for innovation in marketing.

The bases for differential advantage are: market

segmentation, selection of appeals, product

improvement, process improvement, and product

innovation.

18 PORTER, Hichael. "Vantagem competitiva Criando e sustentando um Desempenho superior", 42

edição, São Paulo, Editora Campus, 1991, página 12.
19 HUNT, Shelby D. "positive vs Normative Theory in Harketing: The Three Dichotomies Hodel as a
General Paradigm for Harketing". Paper presented at the AMA Harketing Theory Conference.
----, James A. Muncy and Nina H. Ray, "Alderson's General Theory of Harketing: À Formalization"; in
Review of Harketing 1981, Bem Enis and Kenneth Roering, ed. Chicago; American Harketing.
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Throught time competitors will attempt to neutralize

the differential advantage of an entrant.

The existence of a differential advantage gives the

firm a position in the marketplace known as an

"ecological niche".

3.1.3 ENFOQUE

Restringindo-se a segmentos específicos como ambientes

competitivos dentro de uma indústria, a estratégia genérica

do enfoque procura atender seus segmentos-alvo,

desenvolvendo assim uma vantagem competitiva.

Henderson(20L aborda esta estratégia justificando:

"within those markets where overt competition remains,

there is growing recognition of the complexity of

competi tive interplay and the consequent fuzziness of market

boundaries.

within this context most businesses make most of their

profits from a very limited portion of their served market.

These are the segments where their competi tive advantages

are most distinct".

Esta estratégia, bifurca-se no enfoque no custo e no

enfoque na diferenciação.

20 HENDERSON, Bruce D. "The Concept of strategy", in
Albert, ed. New York, McGraw-Hill.

HandBook of Business strategy, Kenneth J.
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Podemos descrevê-las como:

12 Enfoque no. Custo - vantagem de custo no segmento-

alvo.

22 Enfoque na Diferenciação vantagem na

diferenciação em seu segmento-alvo.

A origem destas duas estratégias implica que tais

segmentos são atendidos insatisfatoriamente por concorrentes

com alvos amplos, e atendem a quatro fatores básicos para a

segmentação, descritos por Kotler(21):

"Measurability: the degree to which the size and

purchasing power of the resulting segments can be

measured.

Accessibility: the degree to which the resulting

segments can be effectively reached and served.

Substantiality: the degree to which the resulting

segments are large andjor profitable enough to be worth

considering for separate marketing attention, and

Durability: whether or not the distinctions between

segments will diminish as the product category or

industry matures".

Planning and contrcl" , 4th ed, Englewood21 KOTLER,Philip. "Marketing Management: Analysis,
Cliffs, NJ, Prentice Hall, 1980.
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A base fundamental do enfoque é a diferença de um alvo

estreito em relação ao todo, que é explorado intensamente.

Robin Wensley(22), refere-se a este estreitamento

quando coloca que a vantagem competi tiva estabelece-se em

uma natureza específica de um projeto particular, ao

contrário de características mais abrangentes de uma divisão

de negócios.

Notamos aqui uma conotação diferente de Porter que vê a

diferenciação, como as especificidades a serem trabalhadas

em toda a divisão de negócios com o objetivo de melhor

atender a um determinado segmento de mercado.

Refere-se a este posicionamento, o artigo de 1986 na
. . . . . ( 23 )revlsta Marketlng, de autorla de FranC1SCO GraClOSO ,com

o título "Planejamento Estratégico: a Fronteira Final do

Marketing", onde encontramos o seguinte trecho:

" os maiores êxitos em mercados de competição

acirrada são obtidos através de uma combinação clássica: a

segmentação e a concentração de recursos no segmento

escolhido .

... Segmentar um mercado, portanto, tem analogia com um

ataque de flanco, quando sabemos que é inútil um ataque
frontal. A primeira precaução a tomar é verificar se o nosso

22 WENSLEY, Robin. "strategic Harketing: Betas, Boxes or Basics", journal of Harketing, Summer,
1981.
23 GRACIOSO Franciso, "Planejamento Estratégico: A Fronteira Final do Harketing", Revista
Harketing, Julho de 1960.
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mercado pode segmentado, tomando baseser como

expectativas não atendidas de uma determinada parcela desse

mercado.

Nossa segunda precaução, ao desenvolvermos o

projeto de segmentação, será a de nos certificarmos de que o

segmento de que pretendemos ocupar poderá ser defendido

contra os ataques que certamente virão, principalmente por

parte da marca lidero A regra a lembrar é a seguinte: quanto

menor for o segmento que pretendemos ocupar numa primeira

etapa, mais fácil será defendê-lo.

Finalmente, a terceira preocupação será com o tipo de

competição que prevalece no mercado que almejamos. Se o

mercado já estiver demasiado segmentado, ou não apresentar

segmentos aparentes, é bom desconfiar dele".

porter(24) se refere ao assunto da seguinte maneira:

"Um enfocador aproveita a subotimização em qualquer

direção por concorrentes com alvos amplos. Os concorrentes

podem estar tendo um desempenho inferior na satisfação das

necessidades de um segmento particular o que abre a

possibilidade para o enfoque na diferenciação. Concorrentes
com aIvos amplos também podem estar tendo um desempenho

superior no atendimento das necessidades de um segmento, o

que significa que estão arcando com um custo mais aLto do

24 PORTER,Michael E. "Vantagem competitiva Criando e
edição, São Paulo, Editora Campus, 1991, página 13.

Sustentando um Desempenho Superior", 42
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que o necessário para atendê-lo. Uma oportunidade para o

enfoque no custo pode estar presente no simples atendimento

das necessidades deste segmento".

3.2 PERSPECTIVAS HISTÓRICAS DA DIFERENCIAÇÃO

Procuraremos neste capitulo discutir de maneira mais

profunda o concei to' de diferenciação através de um

levantamento histórico e por sua vez a confusão que cerca a

definição deste.

Arch W. Shaw(25) descreveu a estratégia de

diferenciação de produto no sentido da procura das

satisfações dos desejos humanos, de maneira mais

satisfatória que a concorrência.

Em sua análise, Shaw discute a necessidade de tratar

cada região geográfica especifica como um problema de

distribuição em separado, colocando como igualmente

importante o reconhecimento de diferenças sociais e

econômicas e a obrigação de tratá-las como problemas

separados de marketing.

Wendell smith(26) sinalizou a diferenciação de produto

como sendo uma tentativa de' alterar a forma da curva de

25 SHAW, Arch W. "Some Problems in Market Distribution", QuanterIy Journal of Economics (August
1912), pág. 703-765.
26 SHITH, Wendell. "Product Differentiation and Market Segmentation as Alternative Marketing
Strategies", Journal of Marketing, 21 (July 1976), páginas 3 - 8.
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demanda através de propagandas e promoções veiculadas pelos
fabricantes.

A associação do termo segmentação de marketing com o
ajustamento do produto e o esforço mercadológico para
diferenças em diversas demandas, foi a colaboração de
Wendell smith(27) no seu texto "Product Differentiation and
Market Segmentation as Alternative Marketing strategies".

Assim sendo, smith passa a posicionar a segmentação de
marketing e a diferenciação do produto como alternativas ao
contrário de complementos.

Edward H. Chamberlin(28) abordou a segmentação de
mercado e diferenciação de produto em sua teoria de
competição monopol1stica.

A diferenciação de produto foi definida no sentido de
distinguir serviços e produtos de um vendedor, que em
relação a outros causa preferência.

Cabe a Chamberlin o mérito de estabelecer a importância
das percepções do consumidor e caracter1sticas não f1sicas

do produto, como bases reais ou imaginárias de

diferenciação.

27 SHITH, Wendell. "Product Differentiation and Market segmentation as Alternative Marketing
Strategies", Journal of Marketing, 21 (July 1976), páginas 3 - 8.
28 CHAMBERLIN, Edward H. "The Theory of Monopolistic Competi tion, Cambridge, Harvard universi ty
Press, 1965.
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Como contribuição ainda, Chamberlin reconhece a

existência de preferências no consumo resultando assim em um
conjunto de curvas de demanda diferentes.

Ainda pelo autor, a multiplicidade de preços,
produções, lucros, etc. é resultado direto da tentativa dos
fabricantes em atender as diferentes necessidades e

satisfações dos clientes.

Ronald Frank, Willian Massay e Yoram Wind(29) em
"Market Segmentationll, observam a segmentação de mercado
como sendo uma estratégia de marketing.

Sherwin Rosen(30) em "Hedonic prices and Implicit
Markets: Product Differentiation in Pure Competition"
contribue de maneira a colocar a existência de uma
distribuição de funções de preferência ou sistemas de
valores dos consumidores.

Este visualiza a existência de segmentos de mercado,
assim como definem a diferenciação de produto como a
variedade nas caracteristicas oferecidas por bens

alternativos.

29 FRANK, Ronald & MASSY, William e WIND, Yoram. "Market segmentation, Englewood Cliffs, Prentice-
Hall, 1972.
30 ROSEM, Sherwin. "Hedonic prices and Implicit Markets: Product Differentiation in Pure
Competition", Journal of Political Economy, 82 (January-February), página 34, 55, 1974.
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Rosen(31) ainda argumenta que, uma variedade de

embalagens aparecem nos mercados para satisfazer diferenças
na preferência dos consumidores.

Tal ponto de vista situa, portanto, a diferenciação de
produto e as estratégias de segmentação de mercado como uma
consequência da existência de segmentos de mercado.

Paul A. samuelson(32) desenvolve o raciocínio no qual
fornecedores fragmentam a curva de demanda em segmentos
menores através de uma diferenciação do produto.

Na sua opinião o principal responsável pela demanda
segmentada do mercado é o fornecedor, sua crença se baseava
no fato de que apesar da diferenciação ser uma resposta
genuína às diferentes necessidades dos consumidores, na sua
maior parte esta se caracterizava por ser artificial.

V" h' K' . (33)aj ay Ma ajan e Arun j ai,n destacam em seu texto
"An Approach to Normative segmentation", que a segmentação
de mercado passa de uma forma de análise de pesquisa
direcionada à identificação e alocação de recursos entre
segmentos de mercado.

31 ROSEN, Sherwin. "Hedonic prices and Implicit Markets: product Differentiation in Pure
competition", Journal of political Economy, 82 (January-February), página 34, 55, 1974.
32 SAMUELSON, Paul A. Economics, New York: McGraw-Hill Book Company 1976.
33 MAHAJAlf, vi jay e JAIN Arun K. nAn Approach to Normati ve segmentation" , Journal of Marketing
Research, 15 (August 1978), páginas 338 - 345.
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Neste sentido a segmentação de mercado é vista corno urna

maneira de visualizar o mercado ao contrário de ser urna

estratégia de gerenciamento.

o termo pseudodiferenciação tem sua origem com Kelvin

Lancaster(34) na sua obra "Variety, Equity and Efficiency",

onde estabelece a criação de diferenças imaginárias diante

da inexistência de diferenças aparentes tais corno nomes,

propaganda, status, etc.

Abell e Hammond(35) descrevem a diferenciação corno um

complemento ou meio de implementar a segmentação de mercado.

Stanton (36) descreve a diferenciação de produto corno

urna alternativa à segmentação de mercado.

Michael E. porter(37) corno observamos no capitulo

anterior, vê a diferenciação corno dependente de

caracteristicas fisicas do produto e outros elementos do

marketing mixo

Sua análise se baseia em critérios de uso e sinalização

dando assim base para conotações fisicas e não fisicas

quanto às diferenças existentes entre produtos.

34 LANCASTER,KeIvin. "Variety, Equity, and Efficiency, New York, Columbia University Press, 1979.
35 ABELL, Derek F. /HAMMOND,John S. "Strategic Harket Plenninq EngIewood Cliffs", 1º edição,
Prentice Rall, 1979. .
36 STANTON,Willian J. "FundamentaIs of Harketing", New York, HcGraw Rill Book Company, 1981.
37 roRTER, Hichael E. "Estratégia Competitiva: Técnicas para Analisar Indústrias e Competidores",
Ed. Campus, 1981.
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Kotler(38), os descreve em seu "Marketing Básico",
como:

" no marketing não diferenciado, a empresa prefere
não reconhecer os diferentes segmentos que compõem o
mercado. Trata o mercado como um agregado, enfoca o que é
comum nas necessidades das pessoas, em vez daquilo que é
diferente.

No mercado diferenciado, a empresa decide operar em
dois ou mais segmentos de mercado, mas projeta para cada um
programas separados de produto e/ou marketing".

Peter R. Oickson e James L. Ginter(39) levantam em seu
artigo "Market Segmentation, Product Differentiation and
Marketing Strategy", a considerável confusão conceitual que
permeia o assunto.

Através de um histórico abrangente sobre os conceitos
de diferenciação de produto e segmentação de produto,
observa-se a falta de consenso existente.

Tanto a diferenciação de produto quanto a segmentação
de mercado, observam Peter R. Dickson e James L. Ginter(40),
carecem de uma precisão em seu uso, sendo que a

diferenciação de ~roduto às vezes é vista como uma
aIternativa à segmentação de mercado, e em outras como um
38 KOTLER, Philip. "Marketing Básico", São Paulo, Editora Atlas, 1984.
39 DICKSON, Peter R. & GINTER, James L. (1987), "Harket Segmentation, Product Differentiation, and
Marketing Strategy", Journal of Marketing, 51 (April 1987), páginas 1 - 10.
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complemento ou um meio de implementar uma estratégia de
segmentação de mercado.

3.2.1 OPÇÕES ESTRATÉGICAS

É muito importante notar no trabalho de Dickson e
Ginter(41) sobre a disponibilidade de opções estratégicas:

Diferenciação de produto, diferenciação de produto
baseado no segmento (Porter(42) refere-se à estratégia de
enfoque) e a estratégia de modificação da demanda, baseiam-
se em três fundamentos:

"First, we can see that the preferred strategic option
is determined primarily by the existing market conditions.
Second, we can see that a strategy of product
differentiation does not require the existence of market
segments, but may be used in conjunction with market
segmentation strategy when segments are perceived to existo

Third, a strategy of segment development is feasible
only when product differentiation either already exists or
is an acompanying strategy".

Assim, a diferenciação do produto e a segmentação de
mercado não são alternativas de estratégia de gerenciamento.
40 DICKSOH, Peter R. & GINTER, James L. (1987), "Market Segmentation, product Differentiation, and
Marketing Strategy", Journal of Marketing, 51 (April 1987), páginas 1 - 10.
41 DICKSOH, Peter R. & GINTER, James L. (1987), "Market Segmentation, Product Differentiation, and
Marketing Strategy", Journal of Harketing, 51 (April 1987), página 6.
42 PORTER, Hichael E. "Vantagem competitiva criando Sustentando um Desempenho Superior", 42 edição,
São Paulo, Editora Campus, página 13.
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A estratégia de diferenciação do produto pode ser
perseguida com ou sem urna segmentação de mercado, mas a
estratégia de segmentação de mercado só pode ser seguida
quando urna diferenciação de produto existe ou quando
acompanhada por urnaestratégia de diferenciação de produtos
complementares.

Nosso estudo de caso, seguiu sua linha de
desenvolvimento através da linha de pensamento de Michael E.
Porter (43), mesmo porque sua obra "Vantagem competitiva ,
criando e sustentando um desempenho superior" facilita a
análise da diferenciação em empresas.

Colocar urna visão critica a respeito da estrutura de
pensamento de Porter, nos parece, no entanto, extremamente
válida.

Alberto R. Levy (44) em seu livro estratégia em ação
discorre sobre o conceito de diferenciação, onde:

"O conceito de vantagem competitiva diferencial foi
definido corno atributo (ou grupo de atributos) percebido
pelo consumidor corno exclusivo da marca, são beneficios
básicos da marca.

Esse atributo percebido é a única diferenciação do
produto que pode ser considerada estrategicamente relevante.

43 PORTER, Hichael E. "Vantagem competitiva Criando Sustentando um Desempenho superior", 42 edição,
São Paulo, Editora Campus, 1991.
44 LEVY, Alberto R. "Estratégia em Ação", São Paulo, Editora Atlas, 1990, página 103.
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Esta é a tese básica que chamo "proposta profunda da
demanda". Se o consumidor não percebe a vantagem competitiva
na forma de um ou mais atributos distintivos, todas as
características incorporadas à estratégia, toda a inovação
tecnológica ou comercial é competitivamente inútil em termos
de diferenciação e posicionamento. É, portanto, também
inútil em termos de estratégia".

E prossegue ainda que:

" é necessário destacar que o significado que Porter
dá ao termo diferenciação não equivale ao que damos nós.
Para nós, a diferenciação' dá-se no plano simbólico,' no
câmbio da demanda, enquanto Porter faz este termo equivaler
à expressão manejo diferenciado dos recursos. Nossa posição
técnica é de que, por melhor que manipulemos os recursos, se
não obtivermos diferenciação no plano simbólico - a partir
da demanda o produto, mais tarde ou mais cedo, ficará
vulnerável economicamente".

3.3 A PROCURA DE UMA ESTRATÉGIA GENÉRICA ADICIONAL

o princípio básico que norteia uma estratégia genérica,
é o de que estas são métodos intrinsecamente diferentes seja
para a criação ou sustentação de uma vantagem competitiva.

Portanto, obter benefícios de uma otimização da
estratégia da empresa para um determinado segmento alvo
(enfoque) não será conseguido se ao mesmo tempo que procura-
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se atender simultaneamente a uma grande variedade de
segmentos (liderança no custo ou diferenciação).

Ao mesmo tempo conseguir liderança no custo e

diferenciação, são incompatíveis uma vez que a primeira
impele a empresa a adotar medidas que reduzam despesas
indiretas de marketing, padronização do produto, etc.

Já a diferenciação norteia esforços, na maioria das
vezes dispendiosos, o que não impede uma organização, apesar
de redução de custos não ter uma vantagem em custo.

No entanto, porter(45) afirma que:

"Se uma empresa consegue obter a liderança no custo e
diferenciação leva a preços prêmio ao mesmo tempo que a
liderança no custo implica custos mais baixos".

Três condições implicariam, para que uma empresa
conseguisse liderança no custo e diferenciação:

12 Concorrentes no Meio Termo
Ninguém se encontra posicionado para forçar uma
empresa ao ponto em que o custo e diferenciação se
tornam inconsistentes.

22 Custo Influenciado pela Parcela ou Inter-Relação
Ocorre na medida em que a posição do custo é
determinada em grande parte pela parcela de mercado.

45 PORTER, Hichael E. "Vantagem Competitiva Criando Sustentando um Desempenho Superior", 42 edição,
São Paulo, Editora Campus, 1991, página 16.
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C k(46)00 , dimensiona corretamente tal situação

quando coloca:

"If marketing expenditures represent true

investiment options, further inquiry must be made

into the nature of these investments. What are the

marketing investment options in product, promotion,

place, and price and how are they measured:

The payoff, the net present value of market share,

is the output of a set marketing strategies".

Robert Buzzel(47) expõe tal inter-relação

detalhadamente, em seu texto "Market Share a Key to

Profitability", indicando a influência benéfica do

market share sobre o custo.

32 Empresa Adota pioneiramente uma Importante Inovação

Isto permitirá que se reduza o custo e intensifique

a diferenciação.

Cabe avaliar ainda o que porter(48) indica:

"Uma empresa deve sempre buscar agressivamente todas as
oportunidades de recíução de custo que não sacrifiquem a

46 COOK, victor Jr. "Marketing Strategy and Differential Advantage", Journal of Marketing, volume 47
(spring 1983, página 70.
47 BUZZEL, Robert D. & GALE, Bradly T. & SULTAR, Ralph G. M. "Market Share a Key to Profitability",
Harvard Business Review, 53, 1975, página 97-106.
48 PORTER, Michael E. "Vantagem Competitiva Criando e Sustentando um Desempenho superior", 42

edição, São Paulo, Editora Campus, 1991, página 17.

34



diferenciação. Uma empr-esa deve sempre buscar todas as
oportunidades de diferenciação que não sejam dispendiosas".

3.3.1 SUSTENTABlLIDADE

A estratégia genérica por si só não nos conduz a um

desempenho acima do normal, a não ser que sua

sustentabilidade provenha de uma vantagem competitiva que
resista à concorrência ou evolução da indústria.

3.4 VANTAGEM COMPETITIVA

A vantagem competitiva pode ser conseqüência da
d i f . - 1 . b . (49)1 erenclaçao como co oca Rel steln .

"One purpose ,of a sound marketing strategy is to
guarantee a company's survivai and success in relation to
its competitors . To that end, the strategy will usually
outline a number of tactics to help the company establish a

competitive advantage. These may include lower costs,
control over distribution, and product differentiaton. Use

of any of these tactics depends on the objectives

established by the company".

A empresa observada, como um todo, não nos faz

compreender a vantagem competitiva, devido ao seu aspecto

macro.

49 REIBSTEIN, David J. "Harketing, Concepts, strategies and Decisions", Prentice Hall, 1985, página
545.
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Esta, portanto, origina-se das inúmeras atividades que
uma empresa executa, sendo que cada uma delas contribui para
os custos relativos e criam base para a diferenciação.

porter(50) atinge o âmago da questão quando afirma:

"O produto de uma companhia torna-se eventualmente
parte da cadeia de valores de seu comprador. A base fina
para a diferenciação é o papel de uma empresa e de seu
produto na cadeia de valores do comprador, que determina as
necessidades deste".

Estabelecendo-se que a cadeia de valores é a

representação de uma reunião de atividades executadas para
projetar, produzir, comercializar, entregar e sustentar seu
produto, esta exibe o valor total e consiste em margem e
atividades de valor.

Por margem entendemos a diferença entre o valor total e
o custo coletivo da execução das atividades de valor.

Já as atividades de valor empregam insumos adquiridos,
recursos humanos e formas de tecnologia para executar sua
função, podendo ser divididas em atividades primárias e de
apoio.

Como atividades primárias poderíamos descrever as
atividades envolvidas na criação física do produto e na

50 PORTER, Hichael E. "Vantagem Competitiva Criando e Sustentando um Desempenho Superior", 42

edição, São Paulo, Editora Campus, página 31.
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venda e transferência para o comprador, sendo elas a

logística interna, operações, logística externa, marketing e

vendas e serviços.

Necessário portanto, se fazer um breve resumo da teoria

da Vantagem competitiva elaborada por Michael Porter, onde

poderíamos visualizar com maior profundidade a diferenciação

no seu contexto e a partir daí discuti-la.

Buell(51) observa o papel da ameaça competitiva como a

origem da questão:

"Nothing can cause as quick a change of plan as a

competitive to the company's market position. In analysing

the competi tive situation, you should look at competition in

both quantitative and qualitative terms, consider indirect

as well as direct competition and be aware of whether your

industry is oligopolistic or monopolistic".

É importante notar que, para a vantagem competi tiva ,

dependendo da indústria, cada categoria pode ser vital, na

medida em que implica na maioria das vezes em uma

redefinição de papéis de atividades tradicionais.

As atividades de apoio podem ser divididas em quatro

categorias genéricas: aquisição, desenvolvimento de

tecnologia, gerência de RH e infra-estrutura da empresa.

51 BUELL, victor P. "Marketing Management, a strategic Planning Approach, Massachusets", McGraw Rill
Book Company, 1984, página 8.
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willian Rothschild(52) em sua obra "Como Ganhar e
Manter a Vantagem competitiva nos Negócios" subdivide ainda
mais as atividades de apoio em formação da gerência,
orientação para o produto, orientação para o marketing,
orientação para a produção e orientação financeira.

Existem ainda três tipos de atividades dentro das
atividades primárias e de apoio que desempenham papéis
diferentes na vantagem competitiva, seguno porter(53).

"l!lDireta
Atividades diretamente envolvidas na criação de
valor para o computador, como montagem, fabricação
de peças, operação da força de vendas, publicidade,
projeto do produto, recrutamento, etc.

2!lIndireta
Atividades que tornam possivel a execução de
atividades diretas em uma base continua, como
manutenção, programação, operação de instalações,
gerência da força de vendas, etc.

3!lGarantia de Qualidade
Atividades qu~ garantem a qualidade de outras
atividades, como monitoramento, inspeção, testes,
revisão, etc."

52 ROTHSCHILD, William E. "Como Ganhar e Manter a Vantagem Competitiva nos Negócios", São Paulo,
Makron Books, 1992, páginas 114 - 133.
53 PORTER, Michael E. "Vantagem Competitiva Criando e Sustentando um Desempenho superior", 49

edição, São Paulo, Editora Campus, página 40.
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A diagnose de uma vantagem competitiva, passa pela

definição da cadeia de valores de uma empresa em uma

indústria particular, onde o grau apropriado de desagregação

depende da economia das atividades dos propósitos para as

quais a cadeia de valores esta sendo analisada.

o principio de separação e isolamento das atividades

obedecem aos seguintes principios, (1) se tiverem economias

diferentes, (2) tiverem um aLto impacto em potencial de

diferenciação ou ( 3 ) representarem uma proporção

significativa do custo.

As empresas conseguem vantagem competitiva por meio de

redefinições dos papéis de atividades.

Buzzell e Gale( 54) desenvolvem de maneira brilhante a

adequada pormenorização desta redefinição de pápeis em sua

obra "PIMS o Impacto das Estratégias de Mercado no Resultado

das Empresas", quando analisam a sinergia nas estratégias de

integração de aglomerados de unidades de negócios.

A vantagem competi tiva provém às vezes de elos entre

atividades, da mesma forma que das próprias atividades

individuais, isso pode ocorrer de duas formas otimização e

coordenação.

54 BUZZELL, Robert D. & GALE, Bradley T. "PIMS - O Impacto das Estratégias de Mercado no Resultado
das Empresas", São Paulo, pioneira Novos Umbrais, 1991, páginas 289 - 322.
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Embora os elos dentro da cadeia de valores sejam
cruciais para a vantagem competitiva, eles são sutis e

passam despercebidos.

A identificação dos elos é um processo de busca das
formas pelas quais cada atividade de valor afeta ou é

afetada por outras.

Pode-se considerar esta identificação de elos, cornourna
procura de sinergias correntes que criam valor, Buzzell e
Gale(55) as descrevem através de quatro mecanismos básicos:

. Atividades/Recursos compartilhados

Atividades comuns (pesquisa e desenvolvimento,

engenharia, compras, produção e operações, equipes de

vendas, programas de marketing, canais de

distribuição) que são compartilhadas para gerar

economias de escala.

. Beneficios indiretos de marketing, pequisa e

desenvolvimento

. Negócios "Similares"

Conhecimentos e habilidades que podem ser

compartilhadas ~or unidades em dominios semelhantes

de conhecimento.

40
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· Imagem compartilhada

Unidades individuais de uma empresa ganham valor

quando identificadas como membros de um todo

empresarial bem conhecido.

Dada a dificuldade de reconhecer e administrar elos, a
habilidade para fazer isto frequentemente produz uma fonte
sustentável de vantagem competitiva.

Possuindo também cadeias de valores, o comprador vê o
produto comprado como um insumo comprado para sua cadeia.

À origem da diferenciação de uma empresa está na forma
como sua cadeia de valores está relacionada à cadeia de seu

comprador.

o valor é criado quando uma empresa cria vantagens
competitivas para seu comprador reduz o custo de seu

comprador ou eleva-lhe o desempenho.

o escopo competitivo pode ter um efeito poderoso sobre
a vantagem competitiva, pois traça a configuração e a
economia da cadeia de valores.

Existem quatro dimensões do escopo, dimensionadas por
porter(56):

56 PORTER, Hichael E. "Vantagem Competitiva Criando e sustentando um Desempenho Superior", 42

edição, São Paulo, Editora Campos, página 49.
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lº Escopo do segmento
As variedades de produtos produzidos e de

compradores atendidos.

22 Escopo vertical
Até que ponto as atividades são executadas

internamente ao invés de por empresas independentes.

32 Escopo Geográfico
A variedade de regiões, paises em que uma empresa
compete com uma estratégia coordenada.

42 Escopo da Indústria
A variedade de indústrias afins em que a empresa
compete com uma estratégia coordenada.

Um escopo amplo pode p~rmitir que uma empresa explore
os beneficios da execução interna de um maior número de

atividades.

A vantagem competitiva de um escopo estreito esta em
diferenças entre variedades de produtos, compradores ou
regiões geográficas dentro de uma indústria em termos da
cadeia de valores mais adequada para atendê-los, ou em
diferenças em recursos e qualificações de empresas
independentes que lhes permitem executar as atividades de
uma melhor forma.
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4. ESTUDO DE CASO

4.1 O MERCADO DE SEGURO-SAÚDE E ASSISTÊNCIA MÉDICA

A falência do sistema de Saúde Estatal acentuou o
interesse das seguradoras nesta área, cujas potencialidades
são ilimitadas. A conquista de novos clientes não deve.ser
tarefa das mais dificeis para as empresas que atuam no ramo

de seguros. Afinal, atrair descontentes com o atendimento
médico-hospitalar oferecido pelo governo corresponde, para

estas companhias, a atingir a quase totalidade dos

brasileiros.

Nos primeiros cinco meses do ano passado, este segmento
apresentou um crescimento real de 63,4%, relativo ao igual

periodo de 1991. o seguro-saúde movimentou, de janeiro a
maio de 1992, Cr$ 592 bilhões - 15% do total faturado pelo
mercado - quantida bem mais elevada que os Cr$265 bilhões
registrados durante todo o ano anterior. Este ramo, em

poucos meses, saltou da quarta para a segunda posição no
ranking do setor e tem potencial para chegar à liderança,
uma vez que os seguros de automóveis, primeiro colocado, vêm
apresentando quedas sensiveis.(57)

Atualmente, 2,5 milhões de pessoas possuem seguro-saúde

no pais. Um número ainda bastante modesto frente aos 32
milhões de usuários que dispõem de algum tipo de assistência

médica privada. Só a medicina de grupo é responsável pelo
57 Relatório de Seguro-Saúde, Gazeta Mercantil em Junho, 25 1993, página 5.
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atendimento de 15 milhões de pessoas. Entretanto, o quadro
de associados, ao contrário do que vem acontecendo no

. (58)unlverso das seguradoras, parou de crescer desde 1989.

É certo que, nos últimos anos, a disputa entre
seguradoras e empresas que tradicionalmente atuavam no ramo
de saúde-medicina de grupo, autogestão, administradoras e
cooperativas médicas está competitivamente agressiva. Como

reflexo desta concorrência, hoje, cada tipo de plano de
assistência média ou seguro-saúde, tende a se parecer mais

com o outro.

Na prática, o seguro-saúde deveria oferecer apenas
livre escolha de médicos e hospitais ao segurado pelo
sistema de reembolso e nos limites estabelecidos na apólice.
Vendidas, principalmente, para pessoas fisicas, no inicio,
custavam caro e eram destinadas a uma massa de clientes mais

elitizada. Já os planos de assistência médica teriam a
obrigação de proporcionar atendimento na rede credenciada.
Comercializados, na maioria das vezes, junto a empresas,
tinham preços populares, sem limites de custos para o
tratamento previsto no contrato.

Os planos, de lá para cá, mudaram. Agora, as

companhias de assistência médica já oferecem à parcela mais
abonada de sua clientela, opção de livre escolha e garantem
limites elevados de reembolsos. Ao mesmo tempo, os planos

58 Relatório de seguro-saúde, Gazeta Mercantil em Junho, 25 1993, página 5.
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de seguro-saúde começaram a dar aLternativas para pessoas

com poder aquisito menor. As seguradoras passaram a
trabalhar com rede credenciada de médicos e hospitais.
Assim, o segurado não precisa mais antecipar o pagamento das
despesas, como acontecia antes, que passa a ser feito
diretamente pelas seguradoras.

Apesar disso, ainda existem diferenças importantes, mas
a maioria delas imperceptiveis para os consumidores. De um

lado, as seguradoras argumentam que os planos de seguro-

saúde dão mais garantias, pois estão sujeitas à

fiscalização dos órgãos governamentais. Do outro lado, as
empresas de assistência-médica contra-atacam, afirmando que
neste tipo de plano de saúde o atendimento geralmente é
feito em rede própria de hospitais, o que torna as

companhias co-responsáveis em caso de erro médico.

Algumas empresas de planos de assistência médica, no

entanto, têm optado pelo seguro-saúde e obtido bons
resultados. É o caso da Golden Cross que em 1991, converteu
menos de 50% dos seus planos em apólices de seguros e, mesmo
assim, já ocupa a quinta posição no ranking geral do setor

., _ . o. ~., t .d (59)com partlclpaçao de 3,7~ no volume de premlos eml lOS.

Há planos diferenciados em todos os sentidos. Os menos
custosos são, em geral, os que cobrem apenas internações
hospitalares. A diferenciação de preços também reflete no

59 Relatório de Seguro-Saúde, Gazeta Mercantil em Junho, 25 1993, página 5.
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reembolso garantido ao segurado. Os planos menos custosos

pagam uma indenização irrisória para aqueles que não optarem

pela rede credenciada. Os mais caros, além de proporcionar

ao segurado um atendimento médico de melhor qualidade,

oferecem um reembolso elevado para diárias, hospitalares,

exames e consultas. As carências também mudam de companhia

para outra, e em geral inexistem para pessoas juridicas.

Além dos planos individuais, outro segmento que tem

despertado o interesse do mercado é o das pessoas juridicas.

Preocupadas em oferecer beneficios aos seus funcionários e

executivos, as empresas correspondem a um importante filão a

ser explorado pelo setor.

Se por um lado, o seguro-saúde tem se mostrado um ótimo

negócio, por outro exige muitos cuidados para sua

operacionalização. Além do elevado número de fraudes que

podem ocorrer nesta carteira, cada consulta significa para a

seguradora o pagamento de uma indenização e são vários os

eventos por usuário.

Até agora, os lançamentos de planos vêm confirmando a

tendência de as seguradoras de explorarem o mercado popular

e as empresas de assistência médica a parcela de maior poder

aquisitivo da população.

A opção do segmento de seguros-saúde e assistências

médicas para nosso estudo de caso, não é gratuita portanto.
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Face ao ambiente extremamente competi ti vo em que se

encontram, assistências médicas e seguros-saúde são ótimos

exemplos de. diferenciação por enfoque, que analisaremos a

seguir.
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5. ESTRATÉGIA DA DIFERENCIAÇÃO - INTERAMERICANA

As empresas encaram as fontes em
diferenciação de uma forma muito limitada.

potencial de

Elas vêem a diferenciação em termos das práticas de
marketing ou do produto físico, ao invés de considerarem que
elas originam-se potencialmente em qualquer parte na cadeia

de valores.

Normalmente, os
insuficiente ao

diferenciadores ainda prestam atenção
custo da diferenciaçào, ou à

sustentabilidade desta uma vez alcançada.

Estratégias de diferenciação de sucesso tem sua origem
nas ações coordenadas de todas as partes de uma empresa, e
não apenas do departamento de marketing.

No caso da Interamericana temos como exemplo mainframes
de grande porte, -relatórios estatísticos, departamento de
análise de sinistros, auditoria médica, central de

atendimento, etc.

Uma empresa diferencia-se da concorrência, quando

oferece alguma coisa singular valiosa para os compradores,
além de simplesmente oferecer um preço baixo.

A diferenciação permite então que a empresa peça um
preço prêmio, e no caso da Interamericana, o seguro saúde
apresenta aspectos diferenciais também em rede credenciada e
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nível de coberturas indivíduais, que além de serem a nível
nacional cobrem o exterior. Com isso, a lealdade do
comprador é muito grande: uma amostra disso é a de que há 5
anos a empresa não perde uma conta por problemas de
qualidade (apesar do ciclo recessivo em que passamos).

Seus aspectos de diferenciação, no entanto, agradam a
níveis mais superiores nas empresas (diretoria, altas
gerencias), sendo que para
prêmio do produto é alto,

níveis mais básicos o preço-
ocasionando a não adoçào do

produto nestes (substitui-se para Sul América, assistências
médicas de nível mais baixo como, AMIL, GOLDEN-CROSS,

UNIMED).

A cadeia de valores da Interamericana hoje é rica em
atividades específicas que possam ser uma fonte potencial de
singularidade, a saber:

- Mainframes

- Processos de Reembolso

- Coberturas do Produto

- Material de Apoio (folhetos)

- Relatórios Expedidos

- Rede Credenciada

- Atendimento
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- Gerência específica para grupos de clientes

- Expedição

- Extensão Nacional e Internacional

- Corpo de Vendas

- Levantamento de Relatórios

Além destas algumas atividades de apoio e primárias
começam a ter sucesso em sua diferenciação.

Exemplo: A tecnologia do processo de reembolso hoje
está permitindo tal diferenciação, embora, por contrato o
reembolso se dá em la dias úteis, o processo hoje caminha a
um período de reembolso de 48 horas.

As atividades de marketing da empresa no entanto, têm
pouco impacto, como ponto de diferenciação, no que concerne
à propaganda, promoção de vendas e publicidade.

Tal fato se deve à situação de que a seguradora até
recentemente possuia clientes mundiais cativos, o que

despertava pouco interesse em desenvolver tais atividades no

Brasil.

A seguradora ainda possue algumas atividades de valor
que apesar de possuirem um pequeno percentual do custo
total, tem um grande impacto sobre a diferenciação, como por
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exemplo a pesquisa de diárias hospitalares que todo o mês é

enviado para os clientes.

Um fato constatado, de muita importância (devido diluir
os riscos da seguradora), é que a Interamericana tem uma
amplitude de atividades, muito grande, pois outros produtos
podem suprir necessidades, que não o saúde, por exemplo,
Intervida (seguro de vida), Interprev (previdência privada),
Interrenda (seguro de renda cessante), Interexport (seguro
de transportes), Interempresa,
Intercondominio, Intertravel.

Interauto, Intercasa,

A diferenciação no que concerne à comercialização do
produto, passa necessariamente pelo papel do corretor.

Este comercializa na maioria das vezes o seguro-saúde,
porém as caracteristicas da negociação, que envolvem prazos
de maturação excessivamente longos, causam o desinteresse

pelo produto.

No intuito de oferecer maiores vantagens, que compensem
este problema, as comissões são extremamente altas (média de
10%), e perduram durante toda a vigência da apólice.

Além disso, somem-se os aspectos de que a própria
condição do contato nas negociações (diretores, gerentes),
elimina a grande maioria dos corretores, que
approach ou estrutura de informações que
articuladas face ao perfil deste público alvo.

não possuem
possam ser
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Com isso, a seguradora tem procurado trabalhar através
de urna distribuição seletiva, ou seja, com corretores de
perfil mais especializado nesse campo, é o caso hoje da
TORRES & ASSOCIADOS, JONHSON & HIGGINS, JARDINE, e entre
outros.

No entanto, existem limites claros à um aumento do
papel dos canais na diferenciação, pois na maioria das vezes
as corretoras têm estruturas e politicas próprias e
independentes das seguradoras, não existindo fidelidade às

mesmas.

5.1 CONDUTORES DE SINGULARIDADE

É importante que identifiquemos na seguradora os
condutores de singularidade, na medida em que estes urnavez
identificados permitem a criação de novas formas de
diferenciação, e também diagnosticar a sustentabilidade da

diferenciação.

Portanto, na Interamericana definimos os seguintes
condutores de singularidade:

Desempenho e Característica de Produtos Oferecidos

É importante notar que o produto é muito bem amarrado

no que concerne ao risco coberto, exemplos disto:

A. As coberturas são por individuos.
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B. A existência de um super-plano tenta prevenir o
excedente das coberturas Básicas de Parto.

C. A tabela que cobre o produto, não é a tabela da
AMB, que tem reembolsos muito baixos e sim uma
tabela própria da seguradora.

D. O número de consultas é flexivel, podendo ser
negociado para mais ou para menos, impactando os
custos diferenciadamente.

E. Exames sofisticados como, ultrassonografia
utilizar recursos dascomputadorizada, podem

coberturas básicas.

F. A clausula de parto, caso excedam cinco diárias,
passa a gozar das verbas das garantias básicas,
uma vez, que evidenciam-se problemas com a
parturiente, uma vez ultrapassado este prazo.

O recém nascido (desde que enviada a documentação
de inclusão até 30 dias da data de seu
nascimento), passa a ter suas próprias coberturas.

Portanto, o produto como exposto acima,
atendimento muito bom por parte de

permite um
médicos e

hospitais e como as coberturas são muito elevadas o
diferencial para o cliente fica muito evidente.
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- Serviços Fornecidos

A nível de diferenciação , talvez este seja o item
mais importante, excetuando-se o produto do ponto de

vista do cliente.

A Interamericana possui esta política muito bem
embasada e que se resume nos seguintes itens:

A. Atendimento personalizado, através de account

officers para cada grupo de contas, o que permite
por parte da empresa um acompanhamento no que
concerne à sinistralidade de dados referentes ao

uso de consultas e

uma

cirurgias, grau
futura negociação

de
dasinistralidade para

apólice.

B. Além disso, existe livre contato entre o

departamento de sinistros (que emite reembolsos
dos mais variados tipos), o departamento de rede
credenciada e entre outras.

c. A nível de condutor de singularidade é importante
notar o crescimento cada vez maior de acordos com
corretores e consultores especializados, é o caso
da TORRES & ASSOCIADOS que tem permitido um
tratamento ainda mais intenso, junto ao cliente.

D. Relatórios estatísticos (importantes
acompanhamento gerencial).
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- Elos

Existem hoje elos dentro da Interamericana que
poderiam ser melhor explorados.

A. Elos dentro da cadeia de valores

Apesar de recentes investimentos na tecnologia de
processamento de dados (que permitirão o reembolso
dos valores em até 48 horas), o reembolso atual
ainda é obsoleto gerando demoras às vezes fora dos
padrões (extrapolando os .10 dias úteis de

contrato) .

Cabe aqui esclarecer, que tais ocorrências são
raras, mas quando ocorrem (apesar do valor ser
reajustado com correção monetária)
grande insatisfação.

geram uma

É bom lembrar, que a situação acima é cada vez

mais rara.

B. Elos com Fornecedores

A segurad~ra terceirizou sua rede credenciada (ao
contrário das assistências médicas), e arrenda uma
rede (Rede MedService).

No entanto, quando da entrada de um paciente, se
este não se referir ao nome da Rede, e referir-se
ao nome do produto, que é Intersaúde, é possivel a
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ocorrência de problemas devido, principalmente à

pouca divulgação do nome deste nos hospitais.

É importante notar que para a seguradora, a rede
credenciada é um dos grandes pontos de
diferenciação, devido principalmente aos médicos e
hospitais que fazem parte desta.

Em produtos de saúde de alto nível por exemplo, a
exclusão de hospitais como Albert Einstein, Sírio
Libanês, 9 de Julho da rede credenciada, e também
a ausência de bons médicos, pode significar a
rejeição por parte da pessoa jurídica.

Outro p~nto muito importante, como fator de

diferenciação, é a forma de pagamento dos

hospitais e médicos que compõe a rede, quanto mais
bem coordenada a forma de pagamento, melhor é o
atendimento para com o cliente.

A forma de pagamento dos hospitais e médicos,
portanto, é um fator fundamental para a adequada
sustentabilidade da diferenciação.

Tal se deve, pelo fato de o médico ou hospital
tratar com mais atenção pacientes e clientes que
tenham assistências médicas ou seguros-saúde, que
os remunerem ,de maneira mais correta, sem atrasos
ou níveis baixos de reembolso por seus serviços .

. 56



C. Elos com canais

Observamos na Interamericana, a evolução de uma
otimização conjunta entre a seguradora e seus
canais de vendas - corretores.

Em específico podemos dizer que a maioria dos
corretores não tem formação ou approach suficiente
para desenvolver um trabalho referente à seguro
saúde, apesar de a comissão ser relativamente alta
(em torno de 10%) e vinculada à duração do

contrato.

No entanto, é importante notar um recente trabalho
que tem dado certo junto à TORRES & ASSOCIADOS,

que permitiu a este corretor-consultor uma
diferenciação muito grande na venda e no pós-venda
a pessoa~ jurídicas, atuando simultaneamente como
consultor em benefícios.

- Oportunidade

É importante notar também que a Interamericana de
Seguros Gerais, iniciou praticamente o lançamento de
seguros-saúde no Brasil.

Tal iniciativa gerou uma credibilidade muito grande
no mercado, pois tal início de atividades veio dentro
de acordos globais de contas, a nível mundial.
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em seu país de origem
que possuiam o

(Shell, Chase
Exemplos
produto

disso, são multinacionais

Manhattan, Texaco, Cargil e entre outros), e que por
isso passam a ter suas contas mundiais vinculadas à

Interamericana. No Brasil passam a adotar o produto
devido à estes acordos.

Isto permitiu uma
grande, já que a

condução de singularidade muito
qualidade do produto, tem de

acompanhar os padrões mundiais.

- Inter-relações

Outro fator' que permite uma singularidade da
atividade de valor, deve-se ao seu compartilhamento
com a atividade de seguros patrimoniais, previdência
privada e seguro de transporte, que permite ao

corretor oferecer ao cliente um serviço mais

abrangente.

- Escala

O fato de a Interamericana ser hoje a quinta maior
empresa do mundo, conjuntamente com o fato de no
Brasil pertencer ao ranking das maiores seguradoras
estrangeiras, permite uma diferenciação em relação à

escala sem precedentes.

58



Sua presença em 130 países e 650 cidades, dá
condições ao seguro saúde de oferecer apoio no

t . t' . (60)ex erl0r a execu lVOS em vlagem.

A massa de prêmios envolvidas permite à empresa

alocar recursos no pagamento de coberturas

cirúrgicas, que a maioria das assistências médicas
não teriam condições de atender.

Após esta enumeração dos condutores de singularidade da
empresa, é necessário portanto, estabelecer a interação
entre eles para que se possa determinar até que ponto a
atividade da Interamericana é singular.

Para que a sustentação seja explicada de maneira mais
detalhada, no entanto, é necessário que se faça ressalvas ao
fato de que cada cliente tem necessidades de condutores de
singularidade diferentes de outros.

Ass~m para uma determinada empresa, o valor das

coberturas e o prazo de reembolso passam a ser os condutores
que fundamentam a sustentação da singularidade, para outras

as informações (relatórios estatísticos) são mais

importantes.

De maneira geral, todavia, podemos dizer que o

desempenho e as características do produto, os serviços
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oferecidos, elos com fornecedores e com canais e a escala
são realmente os sustentadores da diferenciação.

5.2 CUSTO DE DIFERENCIAÇÃO NA INTERAMERICANA

Descrever a situação
Interamericana, implica
genérica de diferenciação,

do custo da diferenciação na
no ponto chave da estratégia

devido a forma de diferenciação

dos produtos de saúde ser bastante dispendiosa.

Como executora de atividades de valor, podemos adiantar
que a seguradora em questão, tem trabalhado de maneira muito
eficiente, uma vez que seu produto (praticamente igual ao ao
seu concorrente) tem um custo 50% a 60% inferior aos

concorrentes diretos.

Esta queda de custos, se deve, principalmente, devido
ao fato de a seguradora trabalhar com estudos atuários (para
dimensionar adequadamente para cada grupo de pessoas o seu
risco, que pode então impactar seu custo).

Este fator hoje é desconhecido da maioria das

assistências médicas, e das recentes seguradoras que entram
neste segmento para a real avaliação do risco neste caso
leva a um não pressionamento do condutor de custo da
aprendizagem, já que o grande custo é o que se chama
sinistro de ponta, avaliado às vezes na casa dos milhares de

dólares.
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Pontes de Safena, Histerectomia Total Ampliada,
Hermionafia Inguinal Bilateral, Apendicectomia complicada,
são portanto, exemp'losde sinistros de ponta.

Condutores de custo como escala (em relação à

publicidade), são pouco pressionados já que historicamente o
uso de publicidade por meio da seguradora é quase nulo.

Outro fator redutor dos altos custos da diferenciação
do seguro saúde, é a de que o compartilhamento de outros
segmentos (previdência privada, seguro de vida), acabam por
serem introduzidos com o passar do tempo.

Uma característica, no entanto, é muito importante no
papel da seguradora, no que tange aos condutores de custo e
no sucesso da estratégia de diferenciação: esta é referente
à total terceirização da rede credenciada, já que o
desenvolvimento de uma rede própria é muito dispendioso
devido a implicar em mecanismos de controle muito onerosos.

As implicações competitivas
muito importantes, haja visto

desta terceirização são
a necessidade de uma

assistência médica ter de estruturar sua própria rede e

equipe de vendas.

Fica patente que a Interamericana pode contar com uma
vantagem de custo tão grande na diferenciação do seguro
saúde, que o seu custo nesta atividade de valor é mais baixo
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do que outras seguradoras e assistências médicas, que não
estejam tentando ser singulares na atividade.

5.3 VALOR DA INTERAMERICANA PARA A PESSOA JURÍDICA

Procuraremos analisar neste tópico, o processo de
criação da singularidade sob o prisma de analisar a criação
de resultados em diferenciação.

o processo-partirá do pressuposto de criar valor para
os compradores que estabeleçam um preço-prêmio superior ao
custo extra, garantindo assim urnadiferenciação de sucesso.

Iniciaremos este processo, avaliando o que teria valor
para o comprador, sendo então necessário focalizarmos a
cadeia de valores dos compradores (no caso pessoas

jurídicas).

É importante colocarmos que produtos de saúde tem sua
aceitação baseada, portanto, na cadeia de valores de
empresas, na qual cada urna reflete a estratégia e o método
de implementação.

5.3.1 VALOR PARA O COMPRADOR PESSOA JURÍDICA

No segmento de empresas. interessadas em produtos de
saúde para a alta cúpula administrativa, o grande potencial
diz respeito à melhor relação preço-prêmio, que crie formas
singulares de vantagem competitiva.
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Como já dissemos anteriormente, a seguradora possui

bons níveis de cobertura e serviços. Pelo custo cobrado esta

conjunção de fatores tem feito com que as empresas se

interessem mui to pela substituição de assistências médicas

pelo seguro-saúde.

Nas negociações no entanto, observa-se que o processo

de adoção do produto se reveste de características mais

complexas.

Tal se deve, pelo fato de todo o processo de venda

ocorrer pela área de recursos humanos, em geral através do

gerente de recurso~ humanos, assistentes sociais e chefes de

departamento pessoal.

Na atual conjuntura econômica, o interesse das empresas

é diminuir custos, no sentido de que os planos de benefícios

são observados como ônus, e a pressão por uma maximização

dos recursos destinados a estes é muito forte.

Em outras situações a alta direção procura melhorar

seus benefícios, frente aos já existentes.

Para o homem de recursos humanos o produto seguro-saúde

da Interamericana, passa a ser uma opção muito interessante.

Em ambos os casos, a seguradora conseguiu aumentar a

vantagem competitiva de seu comprador, muito embora nem

sempre venda o seguro-saúde por um preço mais baixo.
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Parafraseando Michael Porter, nesses casos:

"Compradores industriais, comerciais e institucionais

às vezes se assemelham aos, consumidores nos casos em' que

seus objetivos não são unicamente lucros ou crescimento de

receita.

Os compradores podem valorizar um fornecedor que

ofereça satisfação ou prestígio para executivos ou outros

empregados, mesmo que ele não contribua para o lucro da

companhia. Isto reflete as diferenças que normalmente

existem entre as metas da companhia e as dos

empregados". (61)

5.3.2 CADElA DE VALOR DA INTERAMERICANA E DA EMPRESA

No caso do seguro saúde existe o impacto da cadeia de

valores deste sobre a cadeia de valores das empresas, de

maneira não só direta, mas de maneira indireta também.

Exemplos des't.a situação foram o de executivos que

estavam sendo contratados pelas empresas e que colocam como

condição contratual a colocação do seguro saúde (por já o

terem em suas ex-empresas).

Notamos também, que o benefício é extremamente

importante com relação à tranquilidade dos altos executivos

61 PORTER, Michael E. "Vantagem competitiva Criando e sustentando um Desempenho superior", 42

edição, São Paulo, Editora Campus, página 127.
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para com seus dependentes, e neste caso a qualidade do

produto é imprescindivel, quando da ocorrência de sinistros.

o valor criado pela seguradora em relação à empresa

compradora é visto através de vários elos, entre a cadeia de

valores da empresa e da seguradora.

Exemplo disso, é o de que o corpo de vendas a nivel do

corretor especializaqo (TORRES & ASSOCIADOS) é composto por

pessoal extremamente qualif icado, e que dê subsidios para

qualquer necessidade que a empresa possa ter.

Um detalhe muito importante, é o que se refere ao uso

do seguro saúde, pois as ligações entre a seguradora e a

cadeia de valores da empresa compradora; que seriam

relevantes para o valor no que se refere a como realmente é

usado o produto.

São realizadas palestras informativas para todo o grupo

que irá se utilizar do produto, materiais informativos são

entregues, dúvidas são esclarecidas e situações especificas

abordadas.

Tais palestras são fundamentais para uma boa utilização

do produto, já que muitas dúvidas causariam resistência

elevada inicialmente.

Michael porter(62) aborda esta questão quando afirma:

62 PORTER, Hichael E. "Vantagem Competitiva Criando e Sustentando um Desempenho Superior", 4º
edição, São Paulo, Editora Campus.
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"Mesmo o produto projetado com todo o cuidado pode ter

um desempenho insatisfatório se um comprador não compreende

como instalá-lo, operá-lo ou mantê-lo, ou se ele for usado

para um fim para o qual não foi planejado".

Todas as ligações entre as atividades de valor das

empresas e da seguradora, representam oportunidades mui to

grandes para diferenciação, é o caso por exemplo de a

empresa utilizar de maneira racional os relatórios

estatísticos, a seguradora poderá no futuro, caso o número

de vidas da apólice permita, desenvol ver um plano

d
. . (63) t (64)a mlnlstrado ou um plano de encontro de con as .

Notamos portanto, que a diferenciação da Interamericana

junto às empresas compradoras é muito mais complexa e

abrangente do que aparenta ser à primeira vista, pois várias

atividades de valor do comprador e a seguradora, representam

oportunidades de diferenciação.

5.4 REDUÇÃO DE CUSTOS DA EMPRESA COMPRADORA

o diferencial de custo do seguro saúde da

Interamericana, não se restringe a um mero diferencial de

preço, pois existem ações que reduzem o custo de atividades

de valor da empresa compradora, representando uma fração

63 Nota do Autor - Plano Administrado - refere-se à apólices muito grandes, em que o número de vidas
viabiliza a empresa a assumir o risco do sinistro e a seguradora somente administra a rede mediante
uma taxa.
64 Nota do Autor - Plano de Encontro de Contas - refere-se à apólices aonde o risco de pagamento de
sinistros é compartilhado com a seguradora até determinado patamar.

66



significativa do custo desta,

oportunidades muito importantes:

constituindo assim

Exemplos disso seriam:

A. Reduções de custo de entrega no caso de reembolsos,

já que o serviço expedição da seguradora prevê a

entrega e recebimento de cheques.

B. Redução do nivel de fraudes contra a empresa por

parte de funcionários e médicos, e que acabariam por

onerar a apólice da empresa. Tal controle é feito

através de auditoria médica, por parte da

seguradora, em casos de sinistros duvidosos.

c. Através

aumento

de premiação na renovação

de algumas coberturas

da apólice

(consultas

via

por

exemplo), ou desconto na fatura, é possivel reduzir

o indice de consumo do produto, evitando assim uma

sinistralidade alta da apólice.

D. É possivel também reduzir o custo da empresa

compradora em outras atividades de valor, como no

caso de empresas que tenham estrutura interna de

reembolso de consultas e exames.

Isto se deve ao fato de o próprio seguro saúde

oferecer coberturas que eliminam a existências

destas estruturas, compostas em geral por pessoal de

recursos humanos, e de expedição diretamente ligados
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ao reembolso das

funcionários.

consultas e exames de seus

E. A clausula de super-plano que poderiamos chamar de

seguro do seguro, permite reduzir o risco do

produto, pois como foi dito anteriormente, ao cobrir

com uma franquia de 30% o excedente de coberturas

básicas e partos, é reduzido o custo esperado de

risco da empresa compradora.

5.5 PERCEPÇÃO DO VALOR PELA EMPRESA COMPRADORA

o segmento de produtos de saúde destinados a uma

clientela executiva de alto nivel hoje é muito dificil de

abordar, devido principalmente à uma grande dificuldade para

avaliá-lo com antecipação.

Como a maioria das empresas compradoras não tem uma

compreensão detalhada do modo como o seguro saúde afeta seu

custo ou desempenho, assim como possam ter tido experiências

infelizes com outros produtos, torna-se dificil transmitir

com precisão ou integralmente o desempenho do seguro saúde

da Interamericana, mesmo após o produto ter sido comprado e

utilizado.

Hoje para a empresa compradora existem grandes dúvidas

sobre necessariamente o que se deveria comprar, a nivel de

assistência médica ou seguro saúde.
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Ã maior parte deste uni verso apenas julga

credenciada, tempo de

o aspecto

demora docusto. Coberturas, rede

reembolso, que são impactos mais diretos e outros impactos

mais indiretos que também afetam a empresa compradora de

maneira mais explícita ou implícita são pouco considerados.

Ã percepção

influencia muito

real da empresa

a determinação

compradora portanto,

do nível efetivo de

diferenciação atingido, procurar tornar esta mesma percepção

favorável, digamos é o grande segredo do segmento de

produtos de saúde destinados a executivos de escalão alto.

Muitas vezes, nota-se que outros aspectos relativos ao

mix do produto, como relatórios estatísticos, auditoria

médica, a vantagem da rede credenciada, premiações na

renovação da apólice, super-plano, tem sua percepção muito

limitada por parte da empresa compradora.

o processo, digamos, de inferimento ou julgamento esta

baseado na verdade nos fatores empregados para tal, por

parte da empresa compradora, nota-se então a importância

dada, portanto, à listas de referência de empresas que já
possuem o produto, catálogos explicativos, annual reports da

matriz, aspectos relativos à aparência e postura do corretor

(inclusi ve curriculum vi tae deste), vídeos da seguradora,

etc.

Os sinais de valor (fatores utilizados pelo comprador

para inferir o valor criado) no seguro saúde são mui to
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importantes, para não dizer que se urna vez não respeitados

satisfatoriamente inviabilizam a diferenciação.

Pelas próprias características do público abordado

(altos executivos), aspectos referentes à pontualidade,

vestimentas, maneira de falar, segurança nas respostas,

retorno rápido de solicitações de informações ou problemas,

sào na verdade os sinais de valor que à primeira vista

impactam a empresa compradora diretamente.

Podemos avaliar que os

hoje, são tão importantes

sinais de valor na seguradora

quanto o valor real na

determinação da diferenciação do seguro-saúde.

citar o principal sinal de valor, no caso do pós-venda

no entanto, é focalizar o departamento de sinistros da

seguradora, através desta agilização do reembolso é a maior

inferência que o comprador pode ter.

5.5.1 VALOR PARA O COMPRADOR E O COMPRADOR REAL

É importante notarmos o perfil do tomador de decisão na

compra do seguro saúde para urna determinada empresa.

Apesar de o contrato inicial ser desenvolvido junto à

assistentes sociais, gerentes de recursos humanos,

assistentes de recursos humanos, chefes de pessoal, na

verdade o tomador de decisão através do qual os valores
reais e os sinais de valor do seguro-saúde serão avaliados,
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situa-se na maioria das vezes na presidência ou diretoria da

empresa.

Na maioria das vezes o processo envolve influenciar os

contatos iniciais vendendo-~hes a idéia, para que a partir

daí estes abordem os próprios tomadores de decisão.

É fundamental colocar que a venda da idéia de se

reavaliar o produto de saúde na empresa, é o processo mais

delicado de toda operação.

o seguro saúde da Interamericana tem concorrentes que

urna vez instalados, são difíceis de remover.

Isto se deve, pelo fato de na maioria das vezes tais

concorrentes terem qualidade muito boa de atendimento,

apesar de o custo ser mais elevado.

Tal fato, ocasiona corno principal conseqüência (por

parte dos contatos iniciais), o desejo de se evitar riscos
pessoais ou desgastes políticos com a proposta de um novo

produto, já que o produto estabelecido na empresa, tem

desempenho adequado às necessidades desta (apesar do preço).

Some-se ainda, resistências naturais contra a

substi tuição de alguns concorrentes corno a OMINT, já que

esta é sinônimo de "status".
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5.6 CRITÉRIOS DE COMPRA DA EMPRESA COMPRADORA

Analisando os dois tipos de critério de compra da

empresa, pudemos levantar os seguintes pontos;

critério de uso

- Custos menor em relação à concorrência

- Dados disponíveis para uma avaliação da apólice

- Nível de cobertura

- Tempo de reembolso de consultas

- Carência

- Cobertura de eventos preexistentes

- Informações de diárias e custos de hospitais

- Super-plano (franquia de 30% nos excedentes)

- Força de vendas (corretores) de níveis elevados.

- Rede credenciada de bom nível

- Livre escolha

- Existência de carteira de identificação

- Reembolso de ambulância

- Reajustes de acordo com TR
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Os critérios de uso do produto são em geral, bem

aceitos pelas empresas compradoras, notamos que quando

bem divulgados criam valor para estas, o produto em si

é tecnicamente bem elaborado.

critérios de Sinalização

- Propaganda praticamente nula, atuando apenas através

de recomendações boca a boca.

- O produto não identifica status.

- Material de apoio, tal como folhetos, catálogos,

annual reports são pouco desenvolvidos.

- O nome do produto tem um similar no mercado,

InterSaúde, porém, é uma assistência média de baixa

qualidade.

- A empresa também possue um nome problemático no

mercado, Interamericana é hoje muito confundido com

panamericana (Grupo silvio santos), Internacional de

Seguros (em processo de falência).

- O próprio "grupo AIG (American International Grupo),

investe muito pouco em propaganda institucional.

- A venda do produto via corretores, às vezes apresenta

resultados dúbios, pois estes nem sempre estão

motivados a realizar ou dispender tempo para

negociações que às vezes duram meses ou até anos.
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- É necessário um tipo de corretor muito especializado,

que possa atuar mais como consultor, inclusive com

boas informações de mercado.

Pode-se observar, a deficiência da Interamericana

quanto a atributos específicos que criam valores percebidos,

como propaganda, annual reports para distribuição, material

explicativo, etc.

Isto tem ocasionado críticas por parte de corretores

especializados, já que estes s ressentem de um maior apoio

para satisfazer os critérios de sinalização exigidos pela

empresa compradora.

De acordo com as entrevistas realizadas, esta é a

principal deficiência da singularidade que a empresa tenta

desenvolver, uma vez que os compradores não pagam por sinais

de valor por si só.

Nota-se que para a empresa compradora, os critérios de

sinalização são de suma importância no segmento de produtos
de saúde para níveis elevados na escala hierárquica .das

empresas.

A verdade é que a empresa compradora só poderá ter

idéia da singularidade do produto, após este ter sido

comprador, sendo difícil medir o desempenho antes da compra.
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Torna-se de suma importância para a Interamericana,

divulgar urna relação de clientes, no qual conste não só o

telefone, mas o nome de contato na empresa.

o que corretdres especializados têm feito, portanto, é

face às dificuldades de material de apoio e da ausência de

urna propaganda institucional, tornar corno diferencial (corno

critério de sinalização), o contato via indicação.

Além disso, o pós venda, feito através de serviços

diferenciados corno divulgação de tabelas de custos médicos,

tabelas de coberturas, anúncio de novas empresas

conquistadas, novos médicos credenciados, comparativos, vem

colaborar para suprir esta ausência nos critérios de

sinalização.

5.6.1 CRITÉRIOS DE COMPRA DÓ CORRETOR COMPRADOR

Apesar de este aspecto da questão fugir um pouco, à

estratégia de diferenciação da Interamericana, é de vital

importância para esta ter o corretor adequado para divulgar

e até mesmo criar singularidades à nível de critérios de

sinalização e de uso.

Para o corretor a fidelidade à seguradora é medido

também por critérios de uso e sinalização, a saber:

critérios de Uso

- Pagamento de boa porcentagem de comissões.
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- Produtos que assegurem ao corretor boa imagem, frente

à empresa a"que este apresentou o produto.

Livre acesso em todos os níveis hierárquicos da

seguradora, quando da ocorrência de problemas a serem

solucionados

Material de apoio (catálogos, propagandas inseridas

em revistas, etc.)

- Prêmios de incentivo.

- Pagamento sem atraso das comissões.

- Adiantamento de comissões em caso de necessidade.

- O não atravessamento da seguradora em suas operações,

principalmente quando do fechamento.

- A indicação da segurádora para clientes novos.

- Rapidez nas respostas de cotação.

critérios de Sinalização

Referem-se, principalmente, à imagem de solidez

financeira da seguradora.

- Instalações da seguradora.

Receptividade ao próprio corretor, através do pessoal

que emite cheques de pagamento de comissões, etc.
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- Principalmente, confiança emanada pelos executivos da
seguradora.

Por si só, a relação de compra (fidelidade) de um
corretor para com a seguradora, implicaria em um estudo
paralelo, que poderia dar origem a mais uma dissertação.

No entanto, nosso estudo ficaria incompleto, se nem de
leve, (e este é o caso), mencionássemos a relação de extrema
sinergia que deve ocorrer entre seguradora e corretor.

No seguro-saúde em questão a Interamericana desenvolveu
uma relação sinergisticarnente positiva com corretores
diferenciados, onde os itens mencionados acima são
respeitados de maneira integral, ocasionando resultados
bastante satisfatórios na criação de singularidades para as
empresas-compradoras.

5.7 ESTRATÉGIA DE DIFERENCIAÇÃO DA lNTERAMERICANA

A Interamericana procura a diferenciação através da
criação singular de valor que resultou simultaneamente de
critérios de uso e de sinalização.

Explorar múltiplas fontes de singularidade na sua
cadeia de valores é o que procura a Interamericana para
estabelecer um preço-prêmio significativo com relação ao seu
seguro saúde (Intersaúde).
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Os principais métodos usados pela Interamericana são

hoje, uma mescla de três opções:

1. INTENSIFICAÇÃO DE FONTES DE SINGULARIDADE

Através do aumento da proliferação de fontes de

diferenciação na cadeia de valores, seja através de

uma melhora na rede credenciada (a entrada de bons

médicos), a cobertura de eventos não tradicionais no

mercado (fisioterapia, quimioterapia), a

possibilidade de pagamentos de reembolsos

diretamente na conta do usuário, etc.

Um esforço constante hoje da Interamericana, procura

através de palestras e cursos de curta duração na

seguradora, tornar o uso real do produto compativel

com o uso intencionado.

No que se refere no entanto, a trabalhar melhor

critérios de sinalização, são aspectos

distantes da atual politica da empresa.

ainda

2. ESTABELECER O CUSTO DA DIFERENCIAÇÃO COMO VANTAGEM

Hoje a Interamericana procura desenvolver fontes de

diferenciação que não são dispendiosas, exemplos
disso, são a emissão de relatórios estatisticos cada

vez mais sofisticados, ou a agilização de processos

de reembolso reestruturando a expedição.
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Outro fator importante, é a minimização dos
custo, principalmente sinalização,condutores de

enquanto que aspectos relativos à coberturas são
mais enfatizados no sentido de compensar esta
ausência.

Procura-se também criar singularidade no canal de
vendas, através da estruturação cada vez maior do
corretor-consultor especializado, criando assim um
diferencial de abordagem muito grande.

Com isto, tudo podemos verificar que a seguradora
tem conseguido a sustentabilidade da diferenciação
em seu seguro-saúde, seja através de um melhor
posicionamento do valor deste, para as empresas
compradoras, e também pela dificuldade da
concorrência em imitar tais singularidades.
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6. DIFERENCIAÇÃO NA OMINT ASSISTENCIAL

A OMINT Assistencial é uma empresa privada de prestação
de serviços médicos-hospitalares (assistência médica), de
altíssimo nível, que procura não abandonar os princípios da

medicina privada.

o sistema foi criado na Argentina, em 1967 e
desenvolveu-se com grande aceitação e sucesso dentro do
campo das atividades médicas. No Brasil existe há 12 anos,

onde tem obtido aceitação muito grande das classes sociais
mais elitizadas, e também das empresas para seus altos

executivos.

A OMINT Assistencial teve seu crescimento, justamente
pelo fato de diferenciar-se da concorrência e ser singualar
em oferecer serviços e coberturas de altíssimo nível.

No entanto, o custo desta diferenciação é muito
elevado, devido principalmente à singularidade estabelecida.

6. J FONTES DE DIFERENCIAÇÃO DA OMINT ASSISTENCIAL

o preço-prêmio hoje conseguido pela OMINT Assistencial
é alto, o produto tem uma lealdade do comprador muito

grande, pois atende a um
particulares (classe AA e AB).

segmento com necessidades

Tal segmento é composto por pessoas físicas de
expressão e altos executivos nas empresas.
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A anál ise da diferenciação por enfoque,

englobará os altos executivos e suas empresas.

apenas

6.1.1 DIFERENCIAÇÃO E A CADEIA DE VALORES DA OMINT

Através de uma análise das atividades específicas da

assistência médica, procuraremos ver como estas afetam a

empresa-compradora.

A OMINT Assistencial dedica o seu fator principal de

diferenciação na qualidade, seu contrato com as empresas

compradoras observa a especificidade de seu atendimento,

pois na verdade existem contratos com cada pessoa física

(executivo) que compõe o grupo, aonde a empresa-compradora

recebe a fatura para pagamento.

Não é um produto exclusivamente estabelecido para

pessoas jurídicas, sendo moldado mesmo para pessoas físicas.

As atividades relativas ao marketing e vendas

pressionam um maior impacto sobre a diferenciação, seu
material de apresentação é de primeiríssima qualidade, suas

promotoras de vend~ (que não possuem vínculos empregatícios

com a assistência médica), provém de classes sociais altas,

facilitando contatos.

Esta poderia ser uma atividade de valor que apesar de

representar uma pequena porcentagem do custo total, (uma vez

que os csutos empregatícios são eliminados), não é bem
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aprovei tado, já que a vendedora recebe 100% da primeira

fatura vendida.

No entanto, o sistema de entrega do reembolso de

cheques de consulta é em 24 horas, se este for solicitado na

própria OMINT Assistencial, possibilita um economia de custo

na não contratação de boys para o serviço, além de uma

economia no custo financeiro.

A OMINT Assistencial tenta hoje diferenciar-se através

da amplitude das suas atividades, é o caso do produto

odontológico e dos produtos de saúde que não incluam as

claúsulas de consulta e exames, assim como tratamentos, e

que são denominados planos lI, 12 e 13.

Ainda dentro do aspecto amplitude de suas atividades ou

escopo competitivo, a OMINT Assistencial geograficamente

está restrita à cidade de São Paulo, sendo que recentemente

abriu um escritório no Rio de Janeiro, ou seja, é uma

empresa de dimensões regionais.

Com isto a empresa deixa de contar com uma série de

diferenciadores como:

- Habilidade de atender às necessidades dos compradores

em qualquer parte, justamente pelo fato de a rede

credenciada da empresa se restringir à capital

paulista e Rio de Janeiro.
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Dentro do mesmo raciocinio podemos esclarecer que, pelo

fato de ter uma amplitude restrita de linhas de produtos, é

impossivel à OMINT Assistencial trabalhar com mercados

diferenciados (como é o caso da Interamericana com seus

vários ramos de atividades).

Com isso, estabele-se o que chamamos regime de

condomínio, onde os riscos da sinistralidade é repassado de

um cliente para outro. Isto se explica pelo fato de as

assistências médicas trabalharem através de fluxo de caixa,

pois não há reservas técnicas para recorrer quando da

ocorrência de eventos de grande porte.

Com relação à diferenciação via corrente abaixo, os

canais de distribuição em geral são bem singularizados.

Hoje a rede credenciada da OMINT Assistencial é a única

a ter um atendimento no pronto socorro do hospital Albert

Einstein, que outras assistências médicas e até seguradoras

não possuem.

Tal se deve pelo fato a OMINT Assistencial possuir

financeiro que possibilitamcaracteristicas de apoio
utilizar o sistema de livre escolha em sua plenitude.

Ao contrários dos clientes de outras assistências

médicas e seguradoras, o cliente OMINT Assistencial possui

boa base monetária que pode ser usada em uma hora de
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emergência e depois ser reembolsado, ao contrário de outros

que dependem mais do uso da rede credenciada.

Notamos por parte da OMINT Assistencial uma adoção de

política junto aos canais que permitem uma diferenciação,

por exemplo:

Seleção de médicos

gênero) e que por

e hospitais

isso podem

(os melhores do

oferecer grande

consistência nas instalações e imagens .

. Como as coberturas são elevadas, estabelece padrões e

políticas bastante abertas para os canais operarem,

ou seja, o próprio médico negocia com o cliente o

pagamento, via parcelamento, etc.

6.2 CONDUTORES DA SINGULARlDADE

Procuramos listar os principais condutores da

singularidade, através dos quais a OMINT Assistencial
procura desenvolver meios para a criação de novas formas de

diferenciação e também diagnosticar seu grau de

sustentabilidade.

- Escolha de Politicas

A OMINT Assistencial procura enfocar de maneira

bastante seletiva seu segmento alvo através de:
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- Desempenho e Característica do Produto Oferecido:

o produto OMINT Assistencial

tipos básicos:

é subdividido em dois

A. Categorias 11, 12 e 13 que cobrem apenas

internações hospitalares.

B. Categorias 21, 22 e 23 que cobrem além de

internações hospitalares, consultas e exames para

diagnósticos, assim como tratamentos.

o grande diferencial é o de que todos os gastos

hospitalares

medicamentos

(diárias,

e material

serviços

descartável) ,

especiais,

bem como

honorários médicos, são totalmente sem limites para o

Beneficiário, quando utilizado a rede credenciada.

Este é na verdade o grande diferencial do plano~ já

que notamos em todos os outros produtos existentes no

mercado, a existência de coberturas limite.

Para a empresa compradora não existe carência de

qualquer espécie (mesmo para parto), e todos os

eventos preexistentes são cobertos.

No que se refere aos Planos 21, 22 e 23, ainda

existem consultas médicas em consultório, a

domicílio, exames laboratoriais, exames radiológicos

e demais exames complementares.
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Outro fator diferencial de extrema singularidade, é a
Coordenação Médica de Emergência, onde todos os
planos da OMINT Assistencial, oferecem ao associado,
o uso de um sistema diuturno de coordenação de
emergência médica a
inclusive feriados.

domícilio, todos os dias,

O sistema de reembolso obedece aos seguintes

critérios:

. Gastos Clínicos Ambulatoriais

Reembolso imediato (plano 21, 22 e 23).

. Gastos de Internação Hospitalar

Reembolso em até 7 dias.

O produto prevê a aceitação e liquidação de gastos
com serviços médico-hospitalares pagos diretamente
pelo cliente,
de câmbio·
documentos).

tanto no pais como no exterior (dólar
comercial do dia da entrega dos

Os sistemas oferecidos pela OMINT Assistencial são
descritos de 3 formas (apesar de dito anteriormente,

vamos detalhá-lo).
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1 - utilização de Médico e Hospital Credenciado

Ao utilizar médicos e hospitais credenciados, não

haverá onus para o associado.

2 - sistema de Livre Escolha

Ao utilizar médicos e hospitais não credenciados,

tanto no pais como no exterior, o associado será

reembolsado dos gastos médico-hospitalares, de

acordo com o plano escolhido.

3 - sistema Combinado

Denomina-se sistema combinado à utilização dos

dois sistemas anteriores: utilização de médico de

livre escolha e do hospital credenciado. No caso
de utilizar este sistema, o cliente não

honorários médicos,

pagando

sendo
desembolsará

diretamente

a

os

parte hospitalar,

reembolsado de acordo com o plano escolhido.

o produto se divide nos seguintes itens quando da

internação:

1 - Diária, compreendendo:

Instalação em apartamento com banheiro privativo,

nutrição do paciente e serviço habitual de

enfermagem hospitalar.
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2 - Serviços Especiais:

São considerados as taxas hospitalares, seus

adicionais, exames laboratoriais, radiológicos e

quaisquer outros exames e estudos complementares

durante a internação.

3 - Terapia Intensiva e/ou Unidade Coronariana

Internações por enfermidades de alto risco.

4 - Honorários Cirúrgicos

Cirurgião e equipe.

5 - Honorários Clinicos

Assistência de médicos clinicos.

6 - Maternidade

o produto ainda prevê cobertura de radioterapia e

quimioterapia, tomografia computadorizada, exames

endoscópicos e biópsias.

Nota-se portanto, que o desempenho e caracteristicas

do produto são um ponto muito forte de singularidade,

assim como os serviços fornecidos.

Tecnologia Empregada na Execução de uma Atividade

o porte econômico da OMINT Assistencial, no

entanto, não a possibilita a ter mainframes e
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tampouco sistemas de liquidação de sinistros que
possibilitem um atendimento um pouco mais extenso.

Para uma empresa-compradora,
relatórios estatísticos de

é notado a falta de
uso, assim como a

relação do quanto é reembolsado e o quanto é gasto
na fatura pela empresa.

Intensidade de uma Atividade Adotada

A OMINT Assistencial, também não tem gastos
elevados com relação à publicidade, sua divulgação
é através de indicação de altos executivos, sendo
que é procurado difundir aspectos do status que o
produto confere a quem o usa.

Especialização e Nível de Experiência do Pessoal
Empregado na Atividade e Treinamento Oferecido

A OMINT Assistencial tem um pessoal técnico de
nível bastante elevado, composto por médicos. O
pessoal administrativo já não tem formação

diferenciada.

Procedimentos que Governam as Ações do Pessoal em uma

Atividade

A palavra status é a dominante no que se refere a
estes procedimentos, pois como o cliente é muito
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seletivo, existe a necessidade de uma abordagem
durante a venda e pós-venda, bastante singular.

Assim, o corpo de vendas é composto por promotoras
(em geral esposas de altos executivos).

- Elos

A. Elos Dentro da Cadeia de Valores

A OMINT Assistencial procura otimizar a satisfação
das necessidades do comprador, principalmente no
que se refere a reembolsos de consultas ou exames.

Na sede da empresa, existe toda uma estrutura
destinada ao atendimento desta necessidade,
inclusive uma sala de cafés e chás, pois a maioria
das pessoas vão buscar os reembolsos, e são as
próprias esposas dos executivos.

Isto é, muito importante, já que poucas empresas
desta indústria realmente avaliam o que significa
um reembolso diferenciado, que por sinal, é a
única parte do plano visível para o cliente.

B. Elos com Fornecedores

Os fornecedores dos serviços, são os médicos e
hospitais, para estes os elos da OMINT

Assistencial são os melhores possíveis.
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Os grandes médicos e hospitais do país tem na

OMINT Assistencial a certeza de pagamento de

qualquer gasto que possa ocorrer; como suas

coberturas são elevadas, dificilmente seus limites

são atingidos, isto implica em um ótimo

atendimento ao cliente e um descredenciamento

mínimo.

C. Elos com Canais

Temos aqui o desenvolvimento de uma forma de

singularidade, através de uma coordenação conjunta

entre a OMINT Assistencial e suas promotoras.

Estas, são em geral, de classes sociais elevadas,

e pertencentes ao sexo feminino.

Tal perfil, se deve ao fato de que há 12 anos

atrás (quando a OMINT foi fundada), não existiam

corpos de vendas sofisticados o bastante para

abordarem o público alvo.

A renumeração destas promotoras se baseia em que a

primeira fatura é integralmente passada a estas,

isto implica em ganhos diferenciados, uma vez que
algumas rat.ur as de empresas-compradoras alcançam

até U$ 40.000.

No entanto, esta singularidade está se perdendo

nos dias de hoje, pois já existem corretores de
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alto nível, especializados que disputam o mercado,
e que são bem aceitos pelos executivos
empresariais.

- Oportunidade

Podemos considerar que hoje a parcela do mercado
conquistada pela OMINT Assistencial se deve ao .seu
pioneirismo na abordagem do público alvo em
específico. Ao contrário das seguradoras que vieram
através de contas mundiais, a OMINT Assistencial
trabalhou obstinadamente para desenvolver o segmento

em questão.

- Localização

A localização do escritório central da empresa em São

Paulo,
público
procura

obedece a seus critérios de trabalho com um
alvo de elevado nível sócio econômico e
criar uma singularidade neste sentido via

instalações sofisticadas e uma região próxima ao
lugar de moradia do próprio cliente.

Assim, a OMINT Assistencial possui seu escritório no
Jardim Europa, na rua Frederic Chupin, em uma mansão
decorada de maneira a identificar-se com seu público
alvo.
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Um serviço de estacionamento privativo para cliente~,
com seguranças em todo local, assim como atendentes
uniformizadas completam a singularidade exigida.

- Aprendizagem

A OMINT Assistencial soube como nenhuma outra empresa
no mercado, discernir aspectos relativos ao status
pretendido por quem possue o produto. Hoje podemos
dizer que nenhuma seguradora ou assistência médica,
consegue trabalhar nesses mesmos moldes.

- Integração

A singularidade da OMINT Assistencial em referência a
uma integração em atividades tais como sua rede
credenciada é
controlar seu
maneira.

muito importante no
desempenho e coordená-lo

sentido de
da melhor

No entanto, ·tal atividade é uma fonte de custos
constante e implica em esforços da organização muito
fortes para consegui-lo. Ao contrário das
seguradoras que terceirizam sua rede credenciada, a
OMINT Assistencial arca com tal estrutura.

- Escala

A empresa hoje ressente de uma escala maior em seus
negócios.
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Os produtos de saúde hoje, são onerosos, e o correto
dimensionamento dos sinistros via acompanhamento
estat1stico permite, principalmente às seguradoras
avaliar riscos.

Pela sua própria dimensão, a OMINT Assistencial não
tem possibilidades de estruturar seu sistema neste
sentido.

A principal conseqüência é a elevação de seus custos,
visto que o universo de clientes potenciais à n1vel
de empresas-compradoras é muito limitado.

Some-se ao seu problema de escala, a existência hoje
de um grupo de clientes aidéticos que na época em que
a empresa cobria a doença, entraram no plano,
incorrendo em custos muito grandes hoje.

6.3 CUSTO DA DIFERENCIAÇÃO

A OMINT Assistencial incorre em custos muito
dispendiosos para ser singular, já que a singularidade em
sua área exige que ela execute atividades de valor de forma
melhor que a concorrência.

No objetivo central
condutores de custo da
adversamente a empresa.

de buscar sua diferenciação os
atividade da empresa tem afetado
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Para a empresa, sua posição frente aos custos da
estratégia de diferenciação em relação aos concorrentes, é
muito desfavorável.

Pode-se dizer que condutores de custo como escala,
inter-relações e aprendizagem, tem um impacto muito grande
hoje sobre o custo de diferenciação para a OMINT
Assistencial.

Hoje, os
(principalmente

concorrentes da OMINT Assistencial

muito grande
a Interamericana) ,

quanto à posições
têm obtido um sucesso

relativas diferentes
diretamente envolvidos com importantes condutores de custo,
diferindo para menos este custo (em torno hoje de 60%).

À implicação competitiva tem sido proporcional a este
diferimento, pois uma perda muito grande de clientes tem
ocorrido, no último ano (11 empresas compradoras nos últimos

6 meses).

À empresa conseguiria explorar oportunidades para
reduzir seu custo, através de uma melhor formatação do
produto, dimensionando assim suas coberturas em niveis mais
realistas (mais baixos).

Isto afetaria a ocorrência de sinistros de ponta, que
assim se veriam restritos a niveis menos elevados, sem
incorrer na perda de singularidade, já que os sinistros que
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não seriam cobertos seriam ínfimos,
permaneceriam elevadas.

e as coberturas

A OMINT Assistencial possue custos operacionais
extremamente elevados, sendo relativos à instalações, corpo
de vendas próprios, o fato de sua rede credenciada ser
controlada pela própria empresa, resulta em um

pressionamento destes.

6.4 VALOR PARA O COMPRADOR E DIFERENCIAÇÃO

Dentro do contexto de que o produto OMINT Assistencial
é um insumo adquirido para a cadeia de valores da empresa
compradora, torna-se necessário identificar de que maneira
esta influência a ~tilização do mesmo.

o real entendimento da cadeia de valores das empresas
compradoras, passa pela competição entre as empresas pela
mão-de-obra especializada de alta qualidade, levando à

necessidade de ampliar a política de benefícios.

Partindo deste pressuposto o produto OMINT Assistencial
reflete uma estratégia institucional, baseada em uma cadeia
de valores da empresa.

6.4.1 VALOR PARA A EMPRESA-COMPRADORA

criar valor para a empresa-compradora através de uma
melhora do desempenho desta, através de um benefício muito

96



diferenciado para o executivo, é a justificativa para o alto
preço-prêmio exigido.

A OMINT Assistencial parte do princípio de que consegue
aumentar a vantagem competitiva da empresa-compradora, face
às exigências de um quadro de profissionais altamente
exigentes.

Dimensões importantes de satisfação para este segmento-
alvo, não se presumem apenas a um benefício que se preste
para atendimento de risco de saúde.

Conotações de status e prestígio vinculam-se também ao
produto, gerando necessidades neste sentido, além das

características e qualidades do produto OMINT Assistencial.

Apesar da existência de produtos substitutos no

mercado, compreende-se a resistência que o corpo diretivo de
determinadas empresas tem em relação à possível troca do
produto.

Diante disso, a observação da valorização da O~!NT
Assistencial como fornecedor, mesmo estabelecendo às vezes
custos demasiadamente altos, tem sua explicação perante à

satisfação e prestígio que este traz.

Em situações em que a OMINT Assistencial foi

substituida, ocorrera~ inicialmente, por parte de seus
antigos usuários na empresa, uma grande resistência ao uso
do novo produto.
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6.4.2 A CADEIA DE VALOR E O VALOR PARA A EMPRESA-COMPRADORA

Dentro da perspectiva de que o produto OMINT
Assistencial afetará de maneira direta e indireta a cadeia
de valores da empresa-compradora, torna-se imprescindivel
analisar-se tal aspecto.

Dentro da empresa, o departamento de recursos humanos
baseia-se na necessidade de que o produto de saúde não lhes
cause transtornos ou desavenças politicas com o quadro
diretivo.

o contato individual de recursos humanos
relativas

é

principalmente impactado por atividades à

reembolso de consultas, exames e tratamentos, ou referentes
à internação de beneficiários em hospitais da rede
credenciada.

Como o produto OMINT Assistencial nestes aspectos tem
um desempenho superior em relação a todos os produtos
existentes no mercado, o valor criado pelo conjunto total de
elos entre a cadeia de valores da empresa e a cadeia de
valores de seu comprador é muito intensa.

o produto OMINT Assistencial no entanto, para ter um
desempenho satisfatório e adequado sua cadeia de valores ao
da empresa compradora, exige cuidados em relação à

documentação necessária para o reembolso.
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Tal documentação uma vez preenchida inadequadamente,
prejudica o processo de pagamento, isto leva a um pr-oces so
de pós-venda bastante aCurado.

Observando que o nível geral de diferenciação é o valor
cumulativo da singularidade 'para o comprador em toda a sua
cadeia de valores, notamos que hoje a OMINT Assistencial
está atingindo o limite máximo do preço-prêmio que pode ser
pedido em relação à concorrência.

6.5 REDUÇÃO DE CUSTOS PARA A EMPRESA-COMPRADORA

A OMINT Assistencial tem encontrado grandes
dificuldades para reduzir o custo total, do comprador,
perdendo assim um potencial para diferenciação.

Apesar de aItamento elevado, o custo operacional da
empresa apresenta possibilidades de redução em algumas
atividades de valor, que poderíamos considerar não tão
relevantes para as empresas compradoras:

1. Redução dos níveis de cobertura, para níveis mais
compatíveis aos custos médicos brasileiros.

2. Extinção do serviço diuturno de assistência, devido
à pouco solicitação deste.

3. Procura terceirizar a rede credenciada, diminuindo
custos de manutenção desta.
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4. Extinguir custos relativos a atividades de valor
pouco notadas pela empresa-compradora e como
seguranças, serviços de copeiras, etc

6.6 PERCEPÇÃO DO VALOR PELO COMPRADOR

A OMINT Assistencial não teve seu produto rapidamente
aceito no mercado, sua proposta inicial era difícil de ser
avaliada por empresas jurídicas.

o conceito de um produto de assistência médica
diferenciado para níveis hierárquicos elevados nas
organizações, não tinha tanto impacto na época de seu
lançamento, devido a uma incipiência no que concerne à

assistência médica como benefício para funcionários.

Portanto, em uma época em que as assistências médicas
iniciavam a sua entrada nas empresas, procurando viabilizar-
se como benefício (ao mesmo tempo em que era fundamentada
como ferramenta de recursos humanos), o segmento de mercado
dos altos níveis hierárquicos era quase inexistente.

A empresa, portanto, teve o mérito de desenvolver o
mercado, assim sendo a empresa-compradora hoje já tem uma
compreensão detalhada do produto OMINT, seu desempenho, seu
custo e a experiência de outras organizações e executivos
que possuem o produto.
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Como um produto de livre-escolha, a OMINT Assistencial
ainda tem algumas restrições para usuários e pessoas

juridicas que vêm de uma assistência médica padrão, devido à

necessidade de desenvolvimento de alguns controles para o

reembolso de consultas, tratamentos, exames e cirúrgias pela

livre escolha.

via de regra, inicialmente recursos humanos analisam-o

produto como uma nova

burocrático".

fonte potencial de "empecilho

o impacto direto do produto como um beneficio de alto

nivel para seus executivos, é contrabalançado pelo temos de

um impacto indireto que signifique uma tarefa adicional às

já comprometidas estruturas de recursos humanos.

Como no entanto, o canal de distribuição do produto, se

compõe de senhoras de urna faixa mais etilizada da população,

que trabalham para a OMINT Assistencial como representantes,
a apresentação do produto é precedida por indicações

politicas na própria empresa interessada.

Todavia o comprador inicialmente, apesar de desconhecer

parcialmente o mecanismo de funcionamento do produto, julga

uma série de problemas das assistências médicas comuns ser

sanados, pela OMINT Assistencial.

De imediato, problemas que seriam eliminados seriam:
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· Devido à característica de livre-escolha, os médicos,

hospitais e laboratórios não estariam restritos aos

presentes na rede credenciada.

Não viabilização a assistência médica

Não indenização o segurado de acordo com o plano

É burocratizado (guias)

Pacotes fechados e pouco flexíveis

Atendimento regional, exigindo uma heterogenização

de contratos

Outras característica analisadas e que são julgadas

positivamente:

· Reputação

A listagem de referência de empresas não desabonam o

produto quanto à sua qualidade.

· Instalações

Heardquarter da OMINT Assistencial é muito luxuoso e

impressiona pelo atendimento.

· Aparência e Profissionalismo dos funcionários

O corpo de funcionários da OMINT Assistencial foi

selecionado única e exclusivamente por suas origens

sociais, gerando uma impressão positiva.
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· Material de Vendas

É extremamente requintado, e dá todas as informações
necessárias para que o comprador infira o valor que
irá criar.

A OMINT Assistencial apresenta um conjunto de sinais de
valor que são tão importantes quanto o valor real criado na
determinação da diferenciação realizada.

Entender o porque disso é averiguar que a compra do
produto não é frequente, os compradores nas empresas (em
geral da área de recursos humanos e finanças) não são bem
preparados para conduzir este tipo de produto durante um
processo de compra.

Apesar de o preço-prêmio ser muito elevado, o comprador
acostumado as assistências médicas tradicionais acaba sendo
influenciado favoravelmente pelos sinais emitidos pelo alto
valor.

Apesar de tudo, porter(65) coloca que:

"Através de urna sinalização efetiva do valor, urna
empresa pode ter condições de pedir um preço superior ao
valor real por um tempo. Contudo, às vezes o fato de a
empresa não conseguir apresentar um valor percebido que se
equipare a seu preço tende a tornar-se conhecido, em parte
através dos esforços dos concorrentes."
1 PORTER, Michael E. "Vantagem Competitiva Criando e Sustentando UI Desempenho Superior", 42 edição.
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As implicações desta informação,
entanto, na conclusão deste trabalho.

analisaremos no

6.6.1 COMPRADOR REAL

Assim como o seguro saúde, os produtos da OMINT
Assistencial, são avaliados e interpretados por tomadores de

decisão individual.

Na maioria das vezes são os diretores de recursos
humanos e controllersjdiretores financeiros, influenciados
diretamente por outros membros do corpo diretivo da empresa.

A identificação de qual comprador real será o tomador
da decisão, é crucial para o desenvolvimento da negociação,
visto que cada um deles valorizará coisas diferentes, e
empregarão sinais diferentes para avaliar.

Diretor de Recursos Humanos, sua tendência é avaliar o
produto como uma ferramenta de seu departamento para atrair
bons executivos ou mantê-los na empresa. O preço-prêmio do
produto é visto como um investimento da empresa.

ControllerjDiretor Financeiro, avalia o produto do
ponto de vista custo.

No entanto, ignorar que ambos têm interesses pessoais,
na compra do produto, seria simplificar demais todo o
processo.
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6,7 CRITÉRIOS DE COMPRA DA EMPRESA-COMPRADORA

A OMINT Assistencial apresenta os seguintes critérios

de compra:

- critério de Uso

'l'd ,- (66)· Facl l ade na aceltaçao de agregados desde que

cumpridas as carências necessárias.

Níveis de cobertura os mais altos do mercado,

possibilitando coberturas no exterior.

· Tempo de reembolso de consulta, exame, tratamento e

cirurgia muito rápido.

· Força de vendas própria.

· Rede credenciada de ótimo nível, sendo que qualquer

médico do país pode ser utilizado devido à altos

níveis de coberturas.

· Entrada no pronto-socorro do Hospital Abert

Einstein através de carteira de apresentação.

· Carências inexistentes.

Os critérios de uso do produto, apresentam junto à

OMINT Assistencial excelente aceitação, no entanto, aspectos

contratuais deixam a desejar principalmente a custo,

66 Nota do Autor. Agregado compreende subgrupos da apólice com mais de 55 anos ou que não tenham
vínculo de dependência direto (filhos e esposas)
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reajuste de acordo com o mercado, inexistência de

relatórios, inexistência de super-plano, corpo de vendas

pouco profissionalizado.

- Critérios de Sinalização

. Propaganda praticamente nula, atuando também

através de recomendações e indicações .

. O produto identifica "status".

No que observamos quanto à critérios de sinalização a

OMINT Assistencial possui uma singularidade muito bem

estruturada.

Seu approach, apesar de inadequado para pessoas

jurídicas, tem influência sobre a empresa-compradora,

principalmente à laços de amizade, devido nos escalões mais

altos das empresas, facilitando a apresentação e compra do

produto.

O processo de abordagem de vendas parte de níveis

hierárquicos altos e então segue para níveis mais baixos, ao

contrário dos seus concorrentes que partem de níveis baixos
hierarquicamente, seguindo para niveis mais altos.

No entanto, o produto carece de bases mais sustentáveis

para a estruturação de algumas singularidades tais como:

. Relatórios estatísticos.
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· Relatórios de sinistralidade da apólice.

· Ausência de um indexador mensal (como a TR), que

possa possibilitar um melhor provisionamento de

fundos.

· Custo extremamente alto para pessoas jurídicas e para

pessoas físicas.

6.8 ESTRATÉGIA DE DIFERENCIAÇÃO DA OMINT ASSISTENCIAL

A estratégia adotada pela empresa, tem possibilitado a

execução de uma série de atividades de valor que influenciam

a compra, principalmente no que concerne à satisfação de

critérios de sinalização.

No entanto, a não exploração de fontes de singularidade

na cadeia de valores tem ocasionado uma perda de parcela de

mercado, cada vez maior pela OMINT Assistencial, já que seu

preço-prêmio é muito elevado em relação ao conjunto de

singularidade que oferece.

Descreveremos agora os meios pelas quais a OMINT
Assistencial procura a diferenciação:

1. Intensificação de Fontes de singularidade

A empresa não tem explorado fontes de singularidade

em outras atividades de valor.
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Não tem havido o interesse em um maior investimento

em relatórios que possibilitem informações

gerenciais, e este é um dos grandes problemas.

o estabelecimento de um melhor contrato de custo,

via computarização do sistema poderia permitir uma

singularização melhor.em relação a este item.

Com referência à utilização real do produto

consistente com o uso intencionado, existem grandes

investimento em folhetos, manuais de instrução, além

de treinamento dos usuários nas instalações da. na

OMINT Assistencial.

Deve-se

permite

mencionar ainda

o atendimento

o serviço 24 horas que

emergencial em qualquer

circustância.

Os sinais de valor que reforçam a diferenciação nos

critérios de uso, são os pontos fortes da empresa,
já que o produto tem uma conotação especial em

relação à qualidade que possue.

2. Custo de Diferenciação como Vantagem

A OMINT Assistencial não tem observado este aspecto

com a necessária atenção, seu produto poderia ter

fontes de diferenciação que não seriam dispendiosas,
a nível de controle desde que tomasse algumas

medidas como:
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· Informatização

· Controle de sinistros

· Auditoria Médica

· Instalações menos custosas

· Melhor nível de gerenciamento

· Procurar estabelecer algumas restrições em relação

à coberturas

· Procurar não cobrir algumas doenças infecto-

contagiosas

o grande foco de fragilidade da empresa, é o fato de

possuir uma rede credenciada própria com todos os

custos que isto implica em pessoal, controles,

atendimento, etc.

Minimizar o custo desta diferenciação seria,

portanto, o grande passo no intuíto de estruturar de

maneira mais racional estes condutores de custo.

seria viável também, reduzir os custos em atividades
que hoje não contribuem adequadamente para o

portfólio da empresa, como é o caso de seu produto

odontológico (nos mesmos moldes do saúde), que

incorre apenas em gastos e custos para que se possa

sustentar esta estrutura em paralelo.

109



6.9 MUDANÇA DE REGRAS NA CRIAÇÃO DE SINGULARIDADE

o corpo de vendas hoje da empresa não apresenta
resultados tão satisfatórios.

Talvez o corpo de vendas da empresa poderia ser
aiterado em seu perfil e terceirizado (como ocorre com as
seguradoras) , ficando em condições de aumentar sua
singularidade ou o valor percebido desta singularidade .
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7. COMPARATiVO DE DIFERENCIAÇÃO DE PRODUTOS

INTERAMERICANA DE SEGUROS E OMINT ASSISTENCIAL

Partindo do pressuposto de que a diferenciação do

produto definirá o destaque da empresa frente à sua

concorrência procuraremos analisar comparativamente o

produto da Interamericana de Seguros e OMINT Assistencial.

Ambos os produtos apresentam uma caracteristica

principal, que é a de possibilitarem a livre escolha de

médicos e hospitais, com o reembolso das despesas dentro de

certos limites, impostos pelos produtos.

As duas empresas oferecem redes credenciadas, que no

caso da Interam~ricana é alugada de terceiros (Rede

MedService da Jonhson e Higgins) e no da OMINT Assistencial

é uma rede própria.

o objetivo de ambos é servir de facilitador para o

usuário em caso de utilização de urgência, mediante

apresentação de carteirinha quando da internação ou consulta

médica.

No que se refere a nivel de coberturas, ambos os

produtos se subdividem em cinco tipos de coberturas:

básicas, parto, consultas, tratamentos extra hospitalares e

exames para diagnóstico.
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Tanto a Interamericana quanto a OMINT Assistencial,

podem oferecer o produto sem algumas destas coberturas,

visando diminuir o custo para as empresas.

No entanto, na maioria das vezes os produtos são

apresentados e comercializados com todos os seus itens de

cobertura.

Em relação ao nível de coberturas ambos os produtos

apresentam valores elevados, que permitem a internação em

bons hospitais.

A OMINT Assistencial possui coberturas de diárias

hospitalares, extremamente elevados em relação à sua

concorrente, pois garante internação no exterior e procura

atender a este mercado também.

A Interamericana de Seguros tem suas coberturas em

níveis que apresentam 15% acima dos custos hospitalares

vigentes nos melhores hospitais brasileiros, porém sua

cobertura não é dimensionada para hospitais no exterior

(vide anexo I e 11).

No entanto, a OMINT Assistencial apresenta tabela de

honorários médicos, ligeiramente superior à Interamericana.

Para o consumidor, este é o grande risco e o principal

fator de diferenciação, já que as contas hospitalares de

equipes cirúrgicas são extremamente elevadas. (ver anexo

11) .
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Assim sendo, se formos analisar, a OMINT Assistencial

apresenta coberturas elevadas onde nunca elas serão usadas

(hospitalizações no exterior).

Se houver excedentes, a Interamericana possibilita

ainda o super pl~no que cobre estes até um determinado

limite com 30% de franquia e a OMINT Assistencial não possue

este mecanismo. (ver anexo III).

o grande fator de impacto na diferenciação se focaliza

no custo do produto, onde a Interamericana possibilita uma

queda no custo, em relação à OMINT de até 60% do valor.

Portanto, o processo de diferenciação com enfoque na

diferenciação, no segmento de aItos executivos, apresenta

hoje um cenário interessante, onde uma seguradora alcançou

uma liderança no custo sustentável (enfoque no custo) ao

mesmo tempo que consegue uma diferenciação (enfoque na

diferenciação) neste mesmo segmento bastante singular.

Os anexos 111 e IV apresentam um comparativo entre a

Interamericana Companhia de Seguros Gerais, representado
nele os planos 80 e 60 e a OMINT Assistencial, representada

por seus produtos planos 21, 22 e 23, com os respectivos

custos e coberturas.
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8. CONCLUSÃO

Devido à atual situação pela qual passa a indústria de

assistência médica e seguro-saúde, torna-se difícil e

temeroso adotar abordagens· conclusivas e defini tivas, com

base apenas em dois estudos de caso.

A principal razão disto é a de que o crescimento

bastante rápido em todos os segmentos da indústria não tem

possibilitado ainda o estabelecimento de uma estrutura

competitiva.

Ao mesmo tempo, é mui to grande o número de empresas

entrantes, já que

dificultando ainda

estas

mais

prevêem lucros acima

uma possível análise

da média,

quanto a

aspectos de diferenciação.

No entanto, os estudos de caso analisados quanto à

aplicação da diferenciação com enfoque na diferenciação, no

segmento de produtos de saúde para altos executivos,

permitem alguns pontos passíveis de previsão.

1. A tendência dos processos de venda, é o de tornarem-

se cada vei mais demorados, o que implica em uma
exposição à análises críticas e criteriosas cada vez

maiores por parte do comprador.

Tal fato gerará algumas conseqüências importantes:
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A. o preparo do comprador no que se refere à

aspectos de comparação

produto, melhorará.

de diferenciais do

B. Tais vendas exigirão um novo tipo de corretor por

parte das seguradoras,

aspectos técnicos e

aprimorados) .

o corretor consultor (com

de formação muito mais

Por parte das assistências médicas se exigirá um

investimento na força de vendas muito maior.

c. Face a um cenário extremamente negativo de

recessão.e inflação,

de importância cada

adoção do produto.

o preço terá uma proporção

vez maior, como fator de

2. A necessidade de um produto saúde ser flexível às

características de cada empresa em específico,

exigirá cada vez mais produtos não padronizados, e

que tenham a possibilidade de atingir os aspectos de

diferenciação adequados a cada situação.

3. O produto de saúde para o segmento abordado está

acelerando processos de diferenciação cada vez mais

sofisticados, visto que antigos fatores de

singularidade, passam a ser comuns a todos os

produtos no mercado.
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4. Cada vez mais o produto enfatiza o aspecto livre

escolha no que se refere a consultas e tratamentos,

tendo a rede credenciada, apenas o papel de suprir

os grandes eventos cirúrgicos.

5. A inclusão de novas coberturas até então ausentes

(AIDS, doenças infecto-contagiosas, check-ups, etc)

8.1 QUANTO AO SUCESSO NAS ESTRATÉGIAS DE DIFERENCIAÇÃO

Estabelecer-se um comparativo entre Interamericana de

Seguros e OMINT Assistencial é o. primeiro passo no sentido

de vislumbrar o aspecto macro do mercado como um todo.

Tanto uma empresa como outra, tem hoje o que podemos

considerar de produtos top no mercado, ambas tem preços

prêmio elevados para a média do mercado, e ambas se

originaram com base na livre escolha de médicos e hospitais.

Portanto, o que pretende equacionar é que apesar do

comparativo se ater a um nicho muito diferenciado do mercado

como um todo, é possivel extrapolar-se para outros segmentos

as mesmas conclusões, procurando uma tendência futura para o

mercado de produtos de saúde quanto ao sucesso em relação a

vantagens competitivas baseadas em aspectos de diferenciação

por enfoque.

Assim sendo, a maior tendência é a de que as

seguradoras a exemplo da Interamericana, têm crescido e vão
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crescer, não através da criação de novos mercados, mas

através do ataque à parcela de mercado pertencentes às

assistências médicas.

A Interamericana de Seguros tem crescido no segmento de

seguro-saúde, na maioria das vezes através de substituição

dos produtos da OMINT Assistencial.

-O principal fator que nos leva a esta conclusão é a

análise detalhada do produto OMINT, onde averiguamos que

apesar de urna fidelidade de marca extremamente elevada

inicialmente, os fatores de diferenciação não se sustentam

em relação ao preço prêmio cobrado pela assistência médica.

Além disso, o fato de que todas as assistências médicas

trabalham em regime de condomínio (na qual clientes bancam

prejuízos de outros clientes), nos leva a crer que a perda

de clientes para assistências médicas causem impacto de

custos cada vez maiores elevando ainda mais os preços

prêmio.

Com relação ao segmento de mercado de produtos de saúde

para altos executivos, a antevisão deste nicho sendo

dominado por seguradoras, não é remoto.

Enquanto, este trabalho foi realizado, quatro novas

seguradoras lançaram produtos com perfis extremamente

semelhantes e em alguns casos até melhores que a

Interamericana de Seguros e OMINT Assistencial.
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São elas a AGF (Brasil Seguros), Iochpe, Generalli,
Chubb (Citibank), o que denota uma nova face extremamente
competitiva no setor, e que cuja conseqüência principal
(frente ao porte destas seguradoras), seja ou o deslocamento
da OMINT Assistenqial para um segmento ainda mais restrito
(público AA, pessoa fisica), ou a sua extinção.
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9. SUGESTÕESPARA PESQUISA FUTURA

A inexistência de dados a nível de pesquisa, abre um
campo vasto para pesquisas futuras, em questões extremamente
cruciais para evolução da indústria de saúde.

No nosso estudo, não chegamos a avaliar a real
participação no setor dos planos administrativos e de
autogestão.

Tampouco, pudemos avaliar o sucesso na tentativa de
algumas assistências médicas e seguradoras que trabalham
somente com rede credenciada (AMIL, Sul América, Golden
Cross), em procurar lançar produtos para o segmento de altos
executivos.

A nível do próprio produto, um aspecto muito importante
é tentar averiguar se é mais vantajoso criar uma rede
credenciada ou alugá-la de terceiros.

E como sugestão final, a retomada deste mesmo estudo no
que concerne às transformações deste segmento com a entrada
destas novas seguradoras.
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H. APÊNDICE

H.l GUIA PARA ORIENTAÇÃO DE ENTREVISTAS

01. Quais as tendências mais preponderantes quanto à

diferenciação, no mercado de produtos de saúde para

altos executivos?

02. Como a organização tem desenvolvido aspectos de

diferenciação frente a estas tendências?

03. Relacione detalhadamente os aspectos de diferenciação

estabelecidos por sua empresa, assim como o sucesso e

insucessos obtidos com estes.

04. De que maneira a ,empresa vê os aspectos de

diferenciação da concorrência e qual a mais grave

ameaça existente neste sentido.

05. Os atuais fatores de singularidade da empresa tem

permi tido um posicionamento sustentado com relação à

sua vantagem competitiva?

06. À estrutura da organização nas suas várias atividades,
tem permitido de que maneira o estabelecimento de

diferenciações?

07. Existem potenciais de diferenciação que estruturem de

maneira ainda mais especifica uma vantagem competitiva

sustentável?
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08. Quais aspectos subotimizados pela concorrência a

organização tem aproveitado, no intuito de desenvolver

um desempenho superior na satisfação das necessidades

deste segmento?

09. Existem atividades tradicionais que poderiam ser

redefinidas, no intuito de urna diferenciação?

10. Corno a organização tem desenvolvido vantagens

competitivas para seus potenciais compradores?

11. Dentro do processo de adoção do produto de sua

organização por outras empresas, estruture o processo

de venda corno este é desenvolvido tradicionalmente.

12. Após a adoção do produto pelo cliente qua i s são os

critérios de avaliação quanto ao desempenho deste.

13. Existem critérios de avaliação da empresa em relação ao

desempenho de seu próprio produto?
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