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PEREIRA, Paulo Ricardo Torres. O Processo Decisório na Seleção de
Planos de AssistênciaMédica em Instituições Financeiras: Um
Estudo de Caso FGVIEAESP, 1999, 185 páginas.
(Dissertação de Mestrado apresentada ao Curso de Pós-
Graduação da EAESPIFGY. Area de Concentração:
Organização e Recursos Humanos).

RESUMO: A implantação de programas de beneficios envolvendo
planos de assistência médica tem adquirido, nas organizações em geral,
uma importância crucial por duas ordens de razão: i) porque se.
constitui num dos bens mais desejados e necessitados pelos funcionários
e seus familiares(o que decorre, sobretudo, da dificil situação financeira
e do estado de penúria do sistema oficial de saúde e previdência, que, já
há alguns anos, é incapaz de atender à demanda existente com um
padrão mínimo de qualidade); e ii) porque envolve, além de decisões de
caráter financeiro (tendo em conta os ainda elevados custos dessa
espécie de serviço no Brasil), um conjunto de variáveis de natureza
quantitativa e qualitativa, nem sempre homogêneas, que exigem um
esforço de análise e o estabelecimento de métodos rigorosos para que
se tome a correta decisão do ponto de vista de um justo equilíbrio
entre os custos envolvidos e os beneficios usufruídos pelos
participantes. A presente dissertação ocupa-se justamente de
acompanhar, detalhar e apresentas, um processo de análise que leva à
escolha do programa de saúde mais adequado, partindo de um sistema
básico de informações e estabelecendo um cuidadoso processo
decisório. Utilizando a técnica do estudo de caso, o trabalho
acompanha a experiência de uma organização de consultoria da área
de beneficios (onde o autor da dissertação atua como colaborador) em
sua interação com um cliente do segmento financeiro da economía
(segmento esse que é um dos mais rigorosos na exigência de decisões
ponderadas e racionais), no qual se estabelece um processo decisório
cuidadoso para justificar a escolha do mais indicado plano de assistência
médica para seus funcionários. Mediante o emprego de matrizes
quantitativas com cruzamento de informações, o trabalho apresenta
uma possível forma de elucidar um dos problemas mais freqüentes e
relevantes da área de Recursos Humanos.
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"Manter e motivar talentos humanos
é a estratégia competitiva mais eficiente

para que as empresas prosperem
e sobrevivam na era da

globalização dos mercados"

Torres & Associados Consultores de Benefícios"

(")Frase retirada do folder de apresentação da empresa de consultoria Torres, Associados que se
constituiu num importante vetor de motivação para o autor na realização da presente dissertação.
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1. APRESENTAÇÃO

Até pouco mais de uma década atrás, o problema de selecionar

beneficios de plano de assistência médica, para os funcionários e..
dependentes, praticamente pouco preocupava o corpo dirigente das

organizações que atuavam na economiabrasileira.

E isso acontecia por um motivo bastante elementar: a econorma

brasileira não apresentava níveis de diversificação e sofisticação

suficientes a ponto de justificar a existência de muitas opções de

prestadores de serviço na área de saúde.

Na primeira fase de desenvolvimento efetivo da industrialização

brasileira, já contando com investimentos estrangeiros diretos, em níveis

substanciais, iniciada nos anos 60, poucas empresas encontravam espaço,

no mercado privado, para oferecer, sistemática e maciçamente, serviços de

saúde (através de planos de assistência médica, convênios e seguros-

saúde) passíveis de serem aproveitados tanto por empresas grandes e

médias quanto por empresas emergentes e pequenas.

Somente as grandes corporações (gerahnente indústrias e grandes
- ~

instituições financeiras) eram capazes de bancar os custos envolvidos em

serviços alternativos ou complementares de saúde para seus empregados.

O setor terciário ainda era impotente, financeiramente falando, ou

desinteressado, culturalmente falando, em termos de oferecer beneficios

que não os tradicionais incentivos financeiros herdados da tradição

fordista.
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A principal opção consistia da instalação de ambulatórios de

assistência médica própria ou da vinculação complementar a cooperativas

de serviços médicos, e isto a despeito do sistema público de saúde e

previdência já vir caminhando a passos largos, para..a situação de falência

e penúria hoje consolidada.

Muitas transformações, entretanto, se verificaram na econonua

brasileira com o passar dos anos.

Primeiro, a economia brasileira sofisticou-se, sobretudo com a

chegada de muitas empresas estrangeiras que, ao se depararem com o

estado de caos do sistema público de saúde no país, houveram por bem

pensar em beneficios nessa área para seus recursos humanos.

Isso, seguramente, contribuiu para mudanças culturais que logo

foram incorporadas pelas organizações nacionais, além (dessas

organizações) sentirem que, se não apresentassem o mesmo padrão de

beneficios, perderiam as melhores cabeças para as concorrentes melhor

estruturadas.

Segundo, a economia brasileira intemaciopalizou-se, especiahnente

a partir do início dos anos 90, incorporando inovações já bastante comuns

nos países avançados desde os anos 60.
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Serviços de saúde, seguro-saúde e outras novidades, passaram a ser

evidentes como padrão de desenvolvimento, fazendo manifestar-se uma

demanda latente nas empresas e, em contrapartida, gerando uma oferta que

só vem crescendo e' sofisticando-se nos últimos anos.

Um substrato importante dessa nova fase da economia brasileira foi

o crescimento da concorrência, não apenas por recursos humanos

qualificados, mas em todos os níveis de mercado.

As empresas tiveram que passar a apresentar uma preocupação

estratégica mais determinada, inserindo-se no atual processo de

globalização, e que exige, dentre outras coisas, uma estreita preocupação

com o desenvolvimento de seus recursos humanos.

Recursos humanos preparados, desenvolvidos e treinados, porém,

não eram o bastante para assegurar níveis elevados de satisfação e de

produtividade no trabalho. Era preciso pensar no funcionário de forma

integral, era preciso enxergá-lo também com seus problemas pessoais,

com suas questões familiares, e a esfera da saúde não poderia ser

esquecida.

\
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o sistema oficial de saúde, nessa mesma fase, teve praticamente

decretada sua liquidação, não porque não continuasse importante para a

população em geral, sobretudo para a população mais carente ou que se

encontra fora das empresas mais modernas, mas porque o nível de

qualidade de seus serviços tomou-se tão vil que nenhuma organização

sensata poderia imaginar seus funcionários perdendo tempo e saúde em

longas e intermináveis filas, sendo atendidos por profissionais

desmotivados e sendo submetidos a tratamentos de eficácia duvidosa que,

fatalmente, representariam mais custos ainda numa etapa subsequente.

o resultado foi o surgimento e a consolidação de um mercado de

serviços complementares e substitutos na área de saúde, contando, por um

lado, com clientes (empresas) cada vez mais exigentes e, por outro lado,

apresentando um padrão de oferta que vem crescendo em sofisticação e

em complexidade.

Como conseqüência desse quadro, a decisão corporativa pela

escolha de benefícios de saúde ou assistência médica para os funcionários

deixou de ser uma tarefa simples para adentrar numa esfera de

preocupação realmente afeita às questões estratégicas da área de Recursos

Humanos.

Essa importância do processo decisório de benefícios de saúde não

se deve exclusivamente ao fato dos planos de assistência médica

representarem custos ainda elevados em nossa realidade.
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Deve-se, sobretudo, à constatação de que, numa economia cada vez

mais sofisticada e concorrencial é necessário enxergar os recursos

humanos como talentos. E são esses talentos que farão a diferença no dia a

dia do mercado (refletindo-se nos produtos e serviços da organização).

E muito mais talentosos e produtivos serão os funcionários que se

sentirem protegidos (a eles e a seus familiares), inclusive do ponto de vista

da saúde.

E como a oferta de serviços de saúde também sofisticou-se, escolher

um plano adequado de assistência médica deixou de ser uma questão

financeira strictu-sensu para adentrar na esfera complexa das decisões

corporativas de nível superior.

Não basta escolher a solução mais barata. Também não basta

oferecer simplesmente o que existe de melhor, acreditando com isto estar
.~

assegurando a satisfação de seus talentos humanos e garantindo níveis

mais elevados de produtividade.

É necessário estabelecer mn verdadeiro processo decisório,'.escudado em análises cuidadosas, onde os custos são apenas uma

informação a mais a ser contraposta a muitas outras, de caráter qualitativo- .~

e quantitativo, sobre tipos de serviços, coberturas e garantias assegurados

pelos prestadores de serviço.
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Em outras palavras, é necessário, nesse processo decisório,

estabelecer um mix das diferentes opções de planos, das diferentes

configurações de cada um, levando-se em conta, naturalmente, o padrão de

qualidade desejado pela organização, obtendo-se, em última instância,

uma medida de "custos e beneficios" que irá permitir uma decisão final
."

sobre a questão.

É justamente o estudo sobre, como se estrutura esse processo

decisório e como se configuram suas etapas analíticas, até encontrar a

decisão final, tomada por uma organização, que constitui o objeto central

da presente dissertação.

Utilizando a técnica do estudo de caso, o trabalho acompanha a

situação de uma instituição financeira (mais propriamente um banco

comercial), resultante da fusão de bancos brasileiros com uma tradicional

organização financeira européia (o Banco Santander), que tem como

questão decidir sobre o melhor padrão de serviços de saúde a seus

funcionários, dos diversos níveis hierárquicos, tendo como fator limitante

os custos desses serviços.

..
O autor da dissertação, integrante de uma equipe de consultores

especializados em benefícios na área de saúde, acompanhou (e teve.. ~

participação decisiva), de modo privilegiado, todas as etapas do problema,

desde sua emergência e manifestação, passando pelo diagnóstico, até

encontrar a melhor solução para a empresa, não sem antes ser proposta

uma metodologia de análise, inusitada e racional, como se verá no interior

do trabalho.
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A dissertação de mestrado vem estruturada em diversas partes,

iniciando-se pela defmição de seus objetivos e metodologia, no capítulo 2

(onde procura-se, também, explicitar o significado da terminologia

utilizada), passando para a apresentação das organizações envolvidas (no

caso, uma empresa de consultoria e uma instituição financeira, como já

adiantado), no capítulo 3, adentrando especificamente no problema do

processo decisório para a seleção de um plano de assistência médica ao

longo dos capítulos 4 e 5, onde se apresentam o diagnóstico, a

estruturação do modelo e, finalmente, os principais resultados encontrados

no processo.

A importância do trabalho reside no fato de que praticamente

inexiste uma metodologia abrangente que conduza a uma decisão na qual a

empresa maximize seu beneficio, tanto em termos de custos como de

abrangência de coberturas médico/hospitalares. A dissertação procurará

satisfazer esta lacuna, tratando de um tema com certo grau de
~

exclusividade.

Outro ponto que torna relevante o trabalho é que o plano de
.

assistência médica oferecido pelas empresas pode representar de 25 % a

40 % das despesas totais da folha de pagamento 1
, constituindo-se num

item extremamente representativo na planilha de custos das organizações.

Tratar desse tema é mais do que necessário, num cenário econômico em

que a concorrência se acirra e pequenas diferenças de custos e/ou preços

podem ser decisivas para o fechamento de negócios.

1 FLANNERY, Thomas P.; HOFRlCHTER, David; PLATTEN, Paulo E .. Pessoas. Desempenho e
Salários: As Mudanças na Fonna de Remuneração das Empresas. São Paulo - S.P., Berkeley Brasil
Editora, 1997.pag. 162
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o processo de escolha de um plano de assistência médica, como se

verá ao longo do trabalho, requer um profundo e criterioso estudo pois "a

lógica que o sustenta não é operacional ou rotineira, mas é uma lógica de

longo prazo, empresarial, destinada, de certa forma, a tentar tomar a

empresa mais bem sucedida ,,2.

Conforme assevera CHIAVENATO (1998)3, o salário pago

representa apenas uma parcela da remuneração, sendo grande parte dela

constituída pelos beneficios oferecidos pela organização. Desta forma, se

não forem elaborados processos científicos de análise e decisão, as

empresas não estarão se utilizando de critérios que levem a maximizar a

relação custolbeneficio e estarão desperdiçando recursos preciosos que

podem significar perda de competitividadeno mercado.

A relevância do trabalho reside, também, no fato de retratar,

indiretamente, uma importante transição pela qual vem passando a

economia brasileira nos anos 90.

Mostra, por exemplo, que a reestruturação de segmentos da

economia devido à sua internacionalização leva, fatahnente, à sua..
modernização, equiparando nossas empresas (e os beneficios de seus

-
recursos humanos) aos padrões das empresas transnacionais, já habituadas

'''!r

à globalização.

2 OLDCORN, Roger; PARKER, David. Decisão Estratégica para Investidores. São Paulo - S.P.,
Editora Nobel, 1998. pago9-10

3 CHIAVENATO, ldalberto. Remuneração. Beneficios e Relações de Trabalho. São Paulo - S.P..
Atlas, 1998. pago90
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No caso concreto aqui analisado, estuda-se a mecânica utilizada no

processo de escolha do plano de assistência médica do Banco Santander

S.A., empresa resultante da aquisição, pela corporação de origem

espanhola, Santander, de dois bancos nacionais, o Banco Geral do

Comércio S.A. e o Banco Noroeste S.A.

E a principal causa da remodelação do beneficio de assistência

médica da nova organização deveu-se à "necessidade da empresa de se

reposicionar no mercado devido ao seu novo foco de atuação : o mercado

de varejo"?

Outro fator relevante que justifica este trabalho reside na

constatação de que 50 milhões de pessoas estarão associados a algum tipo

de plano de saúde até o ano 2.0005, além de, conforme algumas pesquisas,

cerca de 95% das empresas de médio e grande porte já possuírem um

plano de saúde", ao que se agrega o fato do mercado de medicina

suplementar (seguro saúde, medicina de grupo, cooperativas médicas,

planos administrados e autogestão) representar, anualmente, cerca de 2 %

do PIB brasileiro, ou seja, cerca de 16 bilhões de dólares 7.

4 Informações cedidas, em entrevista pessoal, pelo Sr. Wanderley Felizatto Jr., então Gerente de
Recursos Humanos do Banco Santander S.A., de agosto de 1997 a outubro de 1998.

5 ERNEST & YOUNG. O Mercado Segurador - Setembro de 1996. São Paulo, 1996. pago44

6 CHECCHIA, Cristiana M. A.. Assistência Médica Corno Um Beneficio Nas Empresas. Dissertação
apresentada no curso de Pós-Graduação da E.A.S.P.IF.G.V.. Área de Concentração: Administração
Hospitalar e de Sistemas de Saúde. São Paulo, 1996. pago4

7 BORGES" C.. " Setor tem 50 mil médicos a mais que o SUS ". Gazeta Mercantil, Caderno de
Finanças, 22 de setembro de 1997.
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Espera-se que o presente estudo possa, também, proporcionar aos

profissionais da área de Recursos Humanos uma melhor compreensão do

processo de seleção, estruturação, análise e formatação de um plano de

assistência médica, razão pela _qual a dissertação procura elucidar, de

forma sistemática, dentre outros aspectos:

i) como se dá o processo de escolha do tipo de plano de

assistência médica; e

ii) como se estrutura um processo decisório baseado na

análise da relação custo/benefício dentro de uma postura

estratégica (afinal inerente, hoje mais que nunca, à área de

Recursos Humanos).

-
Outro ponto importante do trabalho é o exame da política de

beneficios, dentro das ações de recursos humanos, vis-a-vis ao fato de que

ela é fundamental na contratação e manutenção do corpo de executivos da

empresa (mais do que nunca estratégico), pois, segundo CHIAVENATO

(l998?," o salário pago em relação ao cargo ocupado constitui somente

uma parcela do pacote de compensações que as organizações costumam

oferecer a seus empregados. A remuneração geralmente é feita de muitas

outras formas além do"'"pagamento em salário: considerável parte da

remuneração total é constituída de beneficios sociais e de serviços

sociais."

8 CHIA VENATO, Idalberto. Remuneração. Beneficios e Relações de Trabalho. São Paulo - S.P.,
Atlas, 1998. pago 90.
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YOHALEM ( 1977 )9, conhecida estudiosa internacional da área de

recursos humanos, assegura que beneficios sociais podem ser resumidos

como "qualquer tipo de plano patrocinado, originado unilateralmente ou

advindo da união de empregados e empregadores, com o intuito de prover

beneficios que agreguem valor ao relacionamento empregado/empregador
~

e que não sejam subscritos ou pagos diretamente pelo governo".

A remuneração indireta é percebida, pelo corpo diretivo, como fator

de satisfação das necessidades e geradora de segurança no que tange a

aspectos sociais e materiais do indivíduo.

emA VENATO (1988)10 afirma, também, que "beneficios sociais

são aquelas facilidades, cónveniências, vantagens e serviços que as

empresas oferecem a seus empregados, no sentido de poupar-lhes esforços

e preocupação. Podem ser financiados, parcial ou totahnente, pela

empresa; contudo, constituem sempre meios indispensáveis na manutenção

de força de trabalho dentro -de um nível satisfatório de moral e

produtividade." .

Essa forma de encarar o beneficio de assistência médica estará

sempre presente em toda a dissertação, sendo também mn fator su'l)jacente

à decisão tomada pela organização ao fim do processo decisório

examinado no estudo de caso.

9 YOHALEM, Marta Remey. Emplovee Benefit Plans. Social Securitv Bulletin 40 n" 11, novembro
1977. pago 19
lO CHIA VENATO, Idalberto. Remuneração. Beneficios e Relações de Trabalho. São Paulo - S.P.,
Atlas, 1988. pago 90.
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o trabalho procurará ressaltar, ainda, que a crescente

conscientização do papel social, que as empresas desempenham, propiciou

o desenvolvimento das políticas sociais empresariais e que tal absorção foi

devida, principalmente, à razão de que o Governo perdeu a capacidade de

financiar e gerir uma política social com padrões aceitáveis. Os sindicatos,
..

a competitividade de mercado, a legislação trabalhista, os impostos e

outros fatores contribuíram também para que a empresa passasse a assumir

aspectos sociais importantes.

Embora, em certo sentido, o paternalismo tenha sido o precursor

dos planos de beneficios sociais, com o desenvolvimento de novas

técnicas gerenciais e com o incremento da competitiv idade, a abordagem

passou a ser a de "preservação das condições fisicas e mentais dos

funcionários ,,11 e a da manutenção dos mais capazes nos quadros

empresanais.

ROSENBLOOM (1992) 12, por outro lado, complementa que "os

funcionários esperam que a eficiência corporativa, produtividade e

incremento do moral será sustentada por planos de beneficios condizentes.

A expectativa pelo bem-estar e por objetivos sociais também encoraja a

empresa a incrementar seus beneficios sociais".

11 CHIA VENATO, Idalberto. Recursos Humanos. São Paulo - S.P., Atlas, 1983. pago 250

12 ROSENBLOOM, Jerry S.. The Handbook of Emplovee Benefits Design. Funding and
Administration. Illinois, Business One Irwin, 3rd edition, 1992. pago 5
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E MELONE ( 1995 )13 arremata que "as características básicas do

empregador, e do setor em que ele atua, são parte do cenário para o qual o

programa de beneficios para o empregadoé projetado".

A presente dissertação não apenas coloca essas perspectivas em

destaque, em especial para os homens de Recursos Humanos, como

também os leva a refletir sobre outros aspectos estratégicos relacionados

com a escolha da melhor assistênciamédica, tais como pensar sobre i) se a

firma é uma organização jovem e em expansão, ou já está relativamente

consolidada?; ii) se seus ·lucros são estáveis e previsíveis ou

provavehnente são voláteis?; iii) se a fmna prevê um crescimento

moderado ou significativo, e quais suas necessidades de pessoal no futuro

previsível?; iv) se o setor é altamente competitivo"; v) se as margens de

lucro são estreitas"; vi) se o negócio é cíclico?; vii) quais são as suas

necessidades de capital a curto e médio prazos?, dentre outras questões.

As respostas a essas e outras perguntas, como se verá

subjacentemente ao trabalho, podem ser de grande importância na

estruturação dos planos de beneficios que atendam às necessidades dos

empregados e devem estar em sintonia com os padrões de captação de

fundos e com os objetivos e capacidades do empregador.

13 ALLEN, :MELONE,ROSEMBLOOM, and VANDERHEI. Planos de Aposentadoria. Philadelphia,
The Aresty Institute of Executive Education, 1995. pago54
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Outro ponto que merecerá destaque na dissertação é o fato de que

as características das pessoas contratadas também desempenham um

importante papel no desenho de um plano de assistência médica. A

distribuição dos empregados por idade, função, sexo e salário pode ter

implicações significativas em termos dos tipos de beneficios., a serem

proporcionados, os níveis de custos gerados e coisas do gênero.

Também, se verá que a administração da política de beneficios vem

de encontro às características culturais, fmanceiras, mercadológicas e

ambientais em que a empresa está inserida, com o que concordam autores

modernos, como MELONE (1995), que propõe que a linha mestra da

administração da política de beneficios seja compatível com todas estas

variáveis, de forma a proporcionar mecanismos que viabilizem o processo

gerencial.

Como os beneficios SOCIaISprovêem um sentido de segurança

também financeira aos funcionários, o trabalho leva a concluir que eles

devem ser moldados de forma a criar um clima interno de segurança e

satisfação, sempre levando em conta também o lado financeiro da questão.

14



Aspectos essenciais na elaboração da política de benefícios serão,

direta ou indiretamente, destacados ao. IO.ngO.da dissertação, tais como a

verificação. de i) se objetivos dO.s funcionários e da empresa devem

convergir a um ponto em comum; ii) que tipos de benefícios devem,

efetivamente, ser providos ? iii) quem deye ser coberto pelo. plano. de

benefícios ? iv) se O.Sfuncionários devem ter opções nO.sbenefícios ? v)

como O.Splanos de benefícios devem ser financiados ? vi) como O.Splanos

de benefícios devem ser administrados ?; vii) como O.S planO.s de

benefícios devem ser comunicados 'I,dentre outros aspectos"

o fundamental, acaba por concluir este trabalho, é i) que uma

correta elaboração da política de benefícios pode ser encarada como uma

ferramenta de manutenção. dos funcionários; ii) que a política de benefícios

desempenha papel fundamental na empresa, pois ela é um dos fatores

primordiais na fixação. do. funcionário; e iii) que globalízação e a:

competitividade entre as empresas criam condições para que O.S

executivos, que possuam alto. grau de empregabilidade'Lpassem a exigir

diferenciais no. sentido. de se posicionarem em sua atuais empresas O.Uem

potenciais empregadores.

14 ROSENBLOOM, Jerry S.. The Handbook of Emplovee Benefits : Design. Funding and
Administration. Illinois, Business One Irwin, 3rd edition, 1992. pago 12 e 13

15 LOPES, Luis T. A.; TORRES, Paulo R. " Repensando as Organizações" in Raylight Suplemento
da Revista de Administração de Empresas d a E.A.E.S.P. - F.G.V., Volume 35, n" 1, Jan/Fev, 1995,
pago46 a 48
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No caso específico do Banco Santander S.A., aqui examinado,

política de beneficio de saúde é entendida como constituída pelo plano de

assistência médica a ser implantado ou mantido na empresa, porém

estruturado de forma a oferecer aos usuários o acesso a uma rede

referenciada de médicos, l}ospitais, laboratórios e clínicas, limitada por

cláusulas contratuais e a garantia do uso do sistema de livre escolha de

médicos, hospitais, laboratórios e clínicas com reembolsos dos valores

gastos limitados aos valores e coberturas contratados nos planos"

Para se chegar ao padrão desejado, foi necessário estabelecer todo o

processo decisório retratado na dissertação, devidamente justificado pelo

fato de que a empresa está se posicionando diferentemente da tradicional

ideologia de benefícios'", ~nde o funcionário era visto como agente

passivo do processo. Uma nova tendência", assumida pela instituição.

financeira, delineia-se no sentido de que o conceito de parceria

patrão/empregado passa a desempenhar papel fundamental na elaboração e

estruturação dessa e de novas políticas de Recursos Humanos.

16 CHECCIDA, Cristiana M. A.. Assistência Médica Como Um Beneficio Nas Empresas. Dissertação
apresentada no curso de Pós-Graduação da E.A.S.P./F.G.Y.. Área de Concentração: Administração
Hospitalar e de Sistemas de Saúde. São Paulo, 1996. pago 23

17 GRIFFES, Emest 1. E .. Emplovee Benefit~ Programs - Management. Planning & Control. Illinois.
Business One Irwin, 2nd edition, 1990. pago 5

18 GRIFFES, Emest 1. E .. Employee Benefits Programs - Management. Planning & Control. Illinois,
Business One Irwin, 2nd edition, 1990. pago 7
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A visão e a administração da política de beneficios sociais não deve

ser estática, dizem os executivos da empresa, em consonância com

GRIFFES (1990) que afirma que "assim como valores pessoais e

circunstâncias mudam constantemente, a percepção do funcionário a

respeito do valor dos beneficios também muda - algumas yezes

dramaticamente. Este conceito -é fundamental para o planejamento e

administração dos beneficios. Um beneficio implantado sobre um

determinado ambiente sócio econômico pode se tomar defasado e

inapropriado se este ambiente vier a mudar". 19

E mudanças de ambiente não é nenhuma novidade em países

emergentes, como o Brasil, no qual se insere a empresa estudada.

Assim, nas páginas e capítulos seguintes, a preocupação.

fundamental da dissertação será traduzir todo esse contexto na proposta do

processo decisório que, afinal, foi implantado e permitiu que a instituição

financeira retratada atingisse seu 'objetivo.

19 GRIFFES, Emest J. E .. Employee Benefits Programs - Management. Planning & Control. Illinois,
Business One Irwin, 2nd edition, 1990. pago 102
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2. OBJETIVOS E METODOLOGIA

2.1. Objetivos da Dissertação

o objetivo principal da presente dissertação é apresentar, mediante

o emprego da técnica do estudo de caso, como se deu o desenvolvimento e

a aplicação de uma metodologia de análise que constituiu o processo

decisório para a seleção de um plano de assistência médica no Banco

Santander S/A, instituição fmanceira atuante como banco comercial no

Brasil.

Secundariamente, o trabalho pretende a demonstrar, também, que,

para decidir-se por um plano de assistência médica (importante integrante

do rol de beneficios funcionais),no contexto de uma economia global e no

interior de empresas competitivas, não basta uma preocupação

exclusivamente com custos, mas é necessária uma abordagem mais

abrangente e estratégica, realizando-se uma análise também dos

beneficios, estabelecendo-se indicadores de custo/benefício para

permitir uma decisão ponderada.

Conferindo especial importânciaaoprocesso decisório como objeto

de acompanhamento e estudo, a dissertação procura demonstrar como este

processo se estruturou diante do problema corporativo de selecionar o

melhor plano de assistência médica, com menores custos e maior

abrangência em cobertura.
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A partir da definição do problema (de buscar o encontro de um

plano de assistência médica adequado às necessidades corporativas e com

custos convenientes), colocado pelo corpo dirigente do Banco Santander, a

dissertação acompanha o processo de diagnóstico e análise realizado por

lUl}a empresa de consultoria, a Torres, Associados, contratada

especiahnente para auxiliar na realização do processo.

o trabalho objetiva, também, sempre mediante a descrição dos fatos

e procedimentos, segundo a técnica do estudo de caso (adiante

esclarecida), traduzir de que modo se estabeleceu o verdadeiro método

proposto pelos técnicos da Torres, Associados para efetuar uma análise,

ao mesmo tempo quantitativa e qualitativa, das informações sobre as

opções de plano de assistência médica, até resultar na escolha final posta

em prática pela instituição financeira.

o método de análise proposto (e que integra o processo decisório

aqui analisado), cumpre esclarecer, foi gestado pela equipe de consultores

da empresa de consultoria, na qual o autor da dissertação funcionou como

um dos principais componentes, tendo inteira participação na definição

desse método aqui retratado.
,c~

A aplicação do método de análise no interior do processo decisório

do Banco Santander contou com a participação e a inteira anuência do

corpo dirigente dessa instituição financeira, em especial com a dos

executivos da área de Recursos Humanos (Diretor e Diretor Adjunto), que

contribuíram com as informações necessárias para sua efetivação.
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-
Tratando-se de um estudo de caso, os procedimentos, passos e

decisões retratados na presente dissertação referem-se a fatos concretos

que foram adotados no Banco Santander SI A, cujo corpo dirigente

autorizou a divulgação não apenas dos resultados alcançados, mas também

da denominação da instituição, sobretudo considerando tratar-se de um

trabalho de natureza acadêmica e destinado à ampliação de

conhecimentos.

Também, os dirigentes da empresa de consultoria, Torres,

Associados, no qual o autor da dissertação opera, autorizaram a

divulgação dos procedimentos, tendo em conta a instituição acadêmica à

qual se destina o trabalho e em nome da ampliação dos conhecimentos

sobre Recursos Humanos e, em particular, sobre a área de beneficios.

Metodologicamente, a dissertação constitui-se num estudo que

obedeceu a algmnas etapas e a al~s procedimentos, muitos dos quais de

natureza científica, conforme revelam os manuais de métodos em ciências

humanas, devidamente mencionados na bibliografia deste trabalho.

A primeira etapa constituiu-se da definição do objeto de estudo,••
tendo-se concluído que os estudos se dariam na área de Organização e

Recursos Humanos por ser esta a área de atuação profissional do autor da

dissertação e sua área de especialização junto à Escola de Administração

de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas.
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Dentro deste vasto campo, tomou-se o cuidado de escolher um

tema, preferenciahnente afeito às organizações em geral, e este revelou-se

como sendo o processo decisório, talvez um dos temas mais atraentes e

estudados na história da administração, tamanha a sua importância.

o passo seguinte foi o da precisão do objeto de estudo e nada

melhor que estudar um campo inteiramente vinculado ao autor da

dissertação, que atua como consultor da área de beneficios, especiahnente

vinculado a beneficios de saúde e assistência médica. Esta definição

mostrou-se importante, posto que facilitou a obtenção de informações e a

conseqüente possibilidade de definirem-se com mais tranqüilidade

hipóteses de trabalho e outros procedimentos afins.

Deste modo, como tema central a ser examinado na dissertação,

definiu-se pelo estudo do processo decisório inerente à seleção de

planos de assistência médica no interior das organizações.

Como o autor está vinculado a uma organização de consultoria e

essa atua junto a diferentes tipos de clientes, o estudo poderia dar-se em

qualquer tipo ou em várias organizações simultaneamente.Todavia, como,
~

dentre os clientes da consultoria, há uma nítida predominância de

instituições financeiras, a escolha recaiu sobre este tipo de organização,- .,
concluindo-se que os resultados do estudo poderiam ser suficientemente

amplos para servir como referência para outras instituições financeiras

similares ou, até mesmo, para outras organizações em geral.
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Definido o tema central e o objeto de estudo da dissertação de

mestrado, a próxima etapa constituiu-se da escolha da técnica a ser

empregada no estudo desse objeto.

Após exaustivas análises sobre diferentes métodos de interação com
...

o objeto de estudo, sobretudo considerando a posição de pesquisadores e a

ampla bibliografia sobre metodologia científica em ciências humanas

disponível (citada no final do trabalho), optou-se pela técnica do estudo

de caso, cujos esclarecimentos são feitos no item subsequente (2.1.) deste

trabalho.

Uma vez estabelecido o objeto e definida a técnica do estudo de

caso, foi necessário, tambéín, precisar um período de interação com o

objeto analisado, bem como estabelecer o próprio caso a ser analisado.

Após algumas considerações junto à Torres, Associados e junto ao

Banco Santander (contando com a anuência dos corpos dirigentes das duas

organizações), foi autorizado o acompanhamento do caso verificado no

interior desta última organização, por ser absolutamente ilustrativo daquilo

que se pretendia retratar: a aplicação do processo decisório no interior de

uma organização contemporânea na seleção de beneficios de assistência •

médica para seus funcionários e dependentes.

o período de interação, observação, acompanhamento e coleta de

informações foi de, aproximadamente, 12 meses (1 ano), situado entre os

meses de agosto de 1997 e outubro de 1998.
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Do ponto de vista da realização de pesquisas, pode-se asseverar

que o trabalho envolveu dois tipos de pesquisa: a exploratória e a

descritiva. Na pesquisa exploratória valeu-se, conforme MATTAR

(1994)20, mais especificamente do método de levantamento bibliográfico.

Esta fase teve como principal objetivo aumentar a compreensão do autor

sobre o tema.

A pesquisa exploratória visa a proporcionar uma visão geral do

tema, desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e idéias, a fim de

formular o problema de formamais precisa; e levantar hipóteses, quando o

caso. GIL (1994il

A mesma observação coloca SELLTIZ (1972i2, ao esclarecer que

os principais objetivos de uma pesquisa exploratória são: formular o

problema, levantar hipóteses (nunca verificá-las ou demonstrá-las),

aumentar o conhecimento do investigador sobre o assunto estudado e

esclarecer conceitos.

Na presente dissertação, embora sejam mais ressaltados os aspectos

empíricos do trabalho, procurou-se realizar uma pesquisa bibliográfica

consistente, que tomou-se a primeira etapa do trabalho, visando a

compreender como se estrutura o processo da escolha do beneficio de

saúde.

20 MA TI AR, F .. Pesquisa de Marketing. São Paulo - S.P., Atlas, 1994. pago 350

21 GIL, Antonio C.. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social, São Paulo - S.P., Atlas, 1994

-
22 SELLTIZ, C., JAHODA, DEUTSCH, COOK. Métodos de Pesquisa nas Relações Sociais, São Paulo
- S.P., 2° edição, Herder, 1972.

23



BOYD (1987i3 estabelece três métodos para pesquisas

exploratórias: estudos de fontes de informação secundária; investigação de

indivíduos que podem ter informações sobre o assunto, e análise de casos

selecionados.

As fontes secundárias foram usadas neste trabalho, sendo, em sua

maior parte, bibliografia referente a livros e dissertações, artigos de

jornais, publicações de pesquisas, relatórios de seguradoras, contratos e

estudos atuariais.

Em relação à investigação de indivíduos, conforme informado mais

adiante, foram realizadas entrevistas com membros do corpo dirigente

(executivos) do Banco Santander, entrevistas essas absolutamente

essenciais para corroborar conclusões e confmnar dados e informações

coletados.

Do ponto de vista da pesquisa descritiva, em uma segunda etapa, foi

utilizada a técnica do estudo de caso (conforme mencionado acima e a ser

detalhado no item 2.1. desta dissertação), técnica esta que tem o caráter

predominantemente descritivo .
••

A ênfase, no estudo de caso, é dada à obtenção de descrições dos

fatos inerentes ao objeto analisado, buscando-se, com isto, uma

compreensão tanto mais completa quanto possível das relações dos fatores

que envolvem o objeto de estudo.

23 BOYD, H.,WESTFALL R.. Pesquisa Mercadológica - Textos e Casos, São Paulo - S.P .. 7° edição,
Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, 1987.
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Ao comparar os estudos descritivos com os exploratórios, BOYD

(1987i4 afirma que aqueles diferem destes, quanto ao rigor na elaboração

de seus projetos, uma vez que estes procuram obter uma descrição

completa do fenômeno. A sua adoção requer uma formalidade maior no

projeto já que se procura abranger todas as fases desejadas.

BOYD (1987)25 classifica as pesquisas descritivas em dois tipos ou

métodos de estudo: a técnica ou método do caso e o método estatístico.

Um e outro diferem pelo número de casos estudados e na amplitude do

estudo de cada caso, já que "enquanto o estudo de caso é feito com o

exame completo de alguns documentos, fatos e objetos, o estudo

estatístico relaciona-se a poucos fatores estudados em um grande número

de casos", fazendo-se extrapolações para o universo a partir de análises

em uma amostra.

GODOY (1995)26, estudioso de metodologia, assevera que "o

estudo de caso tem se tomado a estratégia preferida quando os

pesquisadores procuram responder às questões sobre "como" e "por que"

certos fenômenos ocorrem, quando há pouca possibilidade de controle

sobre os eventos estudados e quando o foco de interesse é sobre,.
fenômenos atuais, que só poderão ser analisados dentro de algum contexto

de vida real.

24 BOYD, H.,.WESTFALL, R.. Pesquisa Mercadológica ~Textos e Casos, São Paulo ~S.P., 7° edição,
Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, 1987.

25 BOYD, H.,WESTFALL, R.. Pesquisa Mercadológica ~Te>.1ose Casos, São Paulo ~ S.P .. 7° edição.
Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, 1987.

26 GODOY, S.. Pesquisa Qualitativa ~Tipos Fundamentais, R.A.E. ~Revista de Administração de
Empresas, ,Maio/junho 1995. pago 20 a 29
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Adotando um enfoque exploratório e descritivo, o pesquisador que

pretende desenvolver um estudo de caso deverá estar aberto às suas

descobertas. Mesmo que inicie o trabalho a partir de algum esquema

teórico, deverá se manter alerta aos novos elementos ou dimensões que

poderão surgir no decorrer do trabalho. O pesquisador deve também

preocupar-se em mostrar a multiplicidade de dimensões presentes numa

determinada situação, uma vez que a realidade é sempre complexa.

YIN (1984)27, outro especialista em método, ressalta o caráter

descritivo do caso, dizendo que "o estudo de caso, como qualquer outra

pesquisa experimental, gera proposições teóricas.. (generalizações

analíticas) e não enlllnera· freqüências (generalizações estatísticas ),

portanto, não se trata de uma amostra que pretende generalizar conclusão

para uma população ou um universo ".

27 YIN, R.K. Case Studv Research; Design and Methods, SAGE Publi. Inc. USA, 1984. pago 21
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2.2. O l\1étodo do Estudo de Caso

No presente trabalho optou-se por utilizar a técnica do estudo de

caso, pois pareceu a metodologia mais adequada para estudar o processo

decisório em uma organização preocupada em selecionar o melhor plano

de assistência médica para seus funcionários'",

A opção alternativa sena utilizar uma abordagem estatística,

realizando uma pesquisa a partir de amostras probabilísticas.

Todavia, as abordagens estatísticas exigiriam um grau muito elevado

de quantificação das variáveis, o que levaria a um trabalho diferente do

aqui realizado, talvez insuficiente para retratar a experiência examinada,

composta por um número alto de variáveis independentes.

Procuradas as informações disponíveis sobre o estudo de caso,

constata-se tratar de uma metodologia de pesquisa bastante utilizada em

países como os Estados Unidos, onde algumas universidade se destacam

por terem no estudo de caso os verdadeiros fundamentos do aprendizado

de seus alunos'".

28 Sobre este estudo ver também GOP AL, M. H. " The Case Study" in An lntriduction to Research
Procedures in Social Sciences, London, Asia Publishing House, 1964 capo XIV. pago 184 - 192

29 GOOD, W.J. e HATI, K.M. Métodos em Pesquisa SociaL São Paulo, Cia. Editora Nacional, 1968,
Cap.2
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A técnica do estudo de caso é uma importante ferramenta de

investigação social, de ampla aplicação, particularmente nos países

desenvolvidos, embora existam poucas discussões acerca da sua validade

e importância e mesmo sobre suas deficiências.

Seu uso é bastante intensivo, especialmente em ciências humanas,

onde as técnicas estatísticas (sua natural opositora) nem sempre suprem

eficientemente a tarefa de retratar a realidade experimentada e vivida em

determinado período de tempo.

o estudo de caso refere-se a uma particular unidade que sofre um

diagnóstico e experimenta transformações decorrentes, retratando os

procedimentos adotados ao longo do tempo e os ajustamentos necessários.

Há dúvidas sobre se o estudo de caso pode ser classificado como

um método, uma técnica de pesquisa ou uma abordagem. Todavia, essa
~

discussão se esvazia quando se destacam suas características positivas,

particularmente a propriedade de retratar uma dada situação, afeita a

determinado momento histórico, considerando as variáveis passíveis de

serem apreendidas pelo observador.

Na defesa de uma classificação mais precisa, há autores que

enfatizam tratar-se, o estudo de caso, de mna técnica, a qual deve

considerar todos os aspectos pertinentes a uma dada situação, empregando

como unidade de estudo uma pessoa, uma instituição ou grupo

individualizado, e estudar seu comportamento, relatando uma fase

histórica do elemento escolhido.
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Foi isso que aqui se tentou fazer, examinando o processo decisório

aplicado no Banco Santander.

A oposição natural ao estudo de caso, como já frisado, é a

abordagem estatística, a qual, aliás, seria a preferida na realização de

investigações dessa natureza, sobretudo considerando o nível possível de

precisão de suas inferências, particularmente controlável quando a

extração da amostra ou a seleção da população estudada é feita com

cuidados probabilísticos.

A opção pelo estudo de caso, todavia, se fez porque verificou-se

conter, esta técnica, as qualidades essenciais aplicadas ao estudo de uma

organização em determinado momento histórico.

Percebeu-se, por exemplo, que o estudo de uma única unidade de

observação (no caso o processo decisório) composta por múltiplas facetas

de análise dificílmente poderiase compor em um estudo estatístico e muito

menos probabilístico.

Assim sendo, o estudo de caso se revelou como mais apropriado

para a interferência na realidade da organização estudada, sem, contudo,

perder em qualidade.

Tendo como guia a bibliografia disponível sobre o tema, seguiu-se

alguns critérios para o estudo de caso, principalmente no tocante à coleta e

processamento dos dados, o que fizemos em três fases: escolha dos pontos

a serem analisados, coleta dos dados e informações e, finahnente, sua

interpretação.
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Na escolha dos pontos a serem analisados, procuramos nos orientar

com cuidado, especiahnente na seleção dos temas que poderiam ser

considerados representativos .(conforme esclarecimentos apresentados

anteriormente ).

Tratando-se, o objetivo, de retratar o processo decisório em uma

organização disposta a selecionar o melhor plano de assistência médica

para seus servidores, pareceu importante destacar os pontos que sofriam

diretamente a influência dessa decisão, não obstante muitos outros

aspectos organizacionais serem importantes na determinação da ação a ser

adotada pelos dirigentes do Banco Santander.

A preocupação básica foi selecionar tópicos que apresentassem uma

certa continuidade ao longo do tempo das observações.

Também, cuidou-se para que os assuntos estudados e

acompanhados apresentassem certa amplitude do ponto de vista do tema,

embora fossem grandes as dificuldades em precisar a abrangência de

determinados assuntos isolados na organização, dada a intrincada rede de

influências a que cada assunto que circula em uma empresa está sujeito.

A questão da continuidade das observações foi, neste trabalho, o

mais importante procedimento a que se impôs o autor, pois partiu-se do

princípio de que situações sociais, não obstante sujeitas a mudanças

decorrentes de condutas humanas, são contínuas no tempo e a interrupção

de sua observação certamente poderia afetar a base analítica que se tentou

construir.
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Outra das preocupações disse respeito à objetividade e clareza dos

dados e informações coletados, de modo a compor uma base de análise

que reproduzisse razoavehnente a situação vivida pela empresa no período

de acompanhamento.

À medida em que eram coletados dados e informações, procurou-se

realizar um processo de documentação, registrando-os em arquivos

previamente organizados, valendo-se, especiahnente, dos recursos da

informática,

Esse processo de documentação envolveu a classificação dos

problemas e a definição de objetivos do estudo, de modo a se ter mna

linha mestra de atuação definida enquanto acompanhava-se a realidade

vivida pela empresa.

Na tarefa de documentação, procurou-se, também, especificar a

forma ou a técnica empregada na coleta de dados, especificando tratar-se

de dados obtidos em entrevistas, coleta de formulários já elaborados,

leitura de demonstrativos e documentos, dentre outros.

Naturahnente, em cada etapa do trabalho o autor valeu-se da

experiência que acumulou, particularmente nos últimos oito anos, em

análise de situações organizacionais, especiahnente aquelas relacionadas

às áreas de benefícios e assistência médica.
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Durante todo o período de coleta de dados e informações, análise da

situação e da realização de algumas inferências, o autor procurou estar

consciente das limitações próprias do estudo de caso.

A primeira grande questão que o incomodou foi a relativa à

incapacidade prática de coletar o maior número possível de dados e

informações para compor a base de dados e acompanhamento.

Sabia ser impossível dominar todas as variáveis envolvidas, bem

como sabia que a coleta das informações consideradas principais de um

modo racional e organizado era o procedimento requerido para que os

estudos apresentassem validade científica.

Outra questão que o preocupou disse respeito ao fato de que sua

presença na empresa para realizar as observações poderia afetar de algum

modo o meio examinado, recebendo "informações selecionadas" por parte

da unidade examinada.

..

Neste particular, o autor evitou interferir frontal e diretamente na

organização, iniciando seus contatos através da Diretoria de Recursos

Humanos da empresa, procurando descer lentamente a cada setor ou
-

departamento, contatando as pessoas ou examinando os documentos

necessários sempre em horários pouco inconvenientes, especiahnente em

fim de expediente.

Procurou, também, sempre que possível, evitar a presença constante

no próprio ambiente de trabalho da organização, atuando, na maioria das

vezes, em salas de reuniões ou em ambientes informais.
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Uma outra limitação que. preocupou o autor desde o início dos

trabalhos foi até que ponto sua influência poderia tornar tendenciosos os

resultados observados na empresa.

Essa capacidade de influência estava relacionada com sua

aproximação ao diretor responsável pela implantação da decisão na

empresa, assim como com a equipe de consultores responsável pela

proposição do método e do processo de decisão.

Procurou, então, evitar toda e qualquer opinião que pudesse resultar

em influência, mesmo quando estava em situação de completa

informalidade com os membros da empresa.

Sua participação, entretanto, foi decisiva no estabelecimento do

método de análise (isto é, na construção de matrizes de análise, como se

verá nos capítulos subsequentes desta dissertação), dado o caráter objetivo

desse método (envolvendo dados e cruzamento de informações), além de

ser este método prerrogativa de proposição da equipe de consultores da

qual faz parte.

Ademais, concluiu que o tipo de método utilizado na análise do

problema (como se verá nos capítulos seguintes da dissertação) possui

objetividade suficiente e dificilmente pode sofrer influências exógenas que

prejudiquem a decisão final tomada.
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No que tange, ainda, às limitações, preocupou o autor a possível

tendência a generalizar em conclusões a partir de observações particulares,

o que, seguramente, é um dos principais riscos inerentes à técnica do

estudo de caso'".

Evitou-se, então, cnar juízos de valor a partir dos tópicos

examinados, procurando meramente retratar cada situação, tomando-se

descritor das várias situações com que se deparou.

Deste modo, acredita o autor ter evitado o caráter normativo do

trabalho, situando-o apenas no nível descritivo.

Mais, ainda, acredita ter sido possível retratar mna experiência

importante para documentar o comportamento de uma organização, no.

particular contexto de um processo decisório.

Apesar das críticas mordazes existentes contra o método do estudo

de caso, muitos trabalhos, principalmente no campo das ciências sociais,

continuam a utilizá-lo.

30 GOP AL, M.H. " The Case Study" in An lntroduction !Q Research Procedures in Social Sciences,

London, Asia Publishing, House, 1964, Capo XlV. pago 190.
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Com o objetivo de sistematizar o método e torná-lo menos sujeito a

pontos fracos (resultados viesados ou paradoxais), YIN (1984)31

desenvolve um trabalho detalhado para dar suporte ao método,

percorrendo todas as fases de uma pesquisa: definição do problema,

design (plano), coleta de dados, análise de dados e composição de

relatório.

De acordo com YIN (1984)32, aSSllTIcomo o viés é passível de

ocorrer em outros tipos de experimentos, o estudo de caso esta também

sujeito a esse problema, uma vez que é uma fonna empírica de

questionamento.

A definição técnica apresentada por YIN (1984)33 é que "o estudo

de caso é um questionamento empírico que investiga um fenômeno.

contemporâneo dentro de um contexto real, quando os limites entre o

fenômeno e o contexto não são claramente evidentes, e no qual múltiplas

fontes de evidências são utilizadas".

As razões para a escolha do método do caso é semelhante a um

experimento no qual se pretende detenninar se as proposições teóricas são
•

corretas ou se outras alternativas analíticas são relevantes.

31 YIN, R.K.. Case Studv Research: Design and Methods, SAGE Publi. Inc. USA, 1984. pago 21

32 YIN, R.K.. Case Studv Research: Design and Methods, SAGE Publi. Inc. USA, 1984. pago 21

33 YIN, R.K.. Case Studv Research: Design and Methods, SAGE Publi. Inc. USA, 1984. pago 21
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Outra razão para o estudo do caso é devido ao fato dele representar

um tópico revelador, um fenômeno merecedor de uma investigação

científica e para o qual o método estatístico não é apropriado. O ponto

vulnerável do método está na representação incorreta do caso, o que

deverá ser evitado através da maximização de coletas de evidências.
'"

Procurando tornar sistemática a aplicação do estudo de caso, foram

obedecidas algumas etapas no plano de pesquisa, segundo a orientação

dada por YIN (1984)34:

i) definição do problema a ser estudado

ii) proposições (hipóteses direcionadoras)

iii) unidades de análise

iv) articulação dos dados com as proposições

v) critério para interpretar os resultados (comparativo

com outras proposições rivais, quando o caso),.

34 YIN, R.K.. Case Study Research; Design and Methods, SAGE Publi. Inc. USA, 1984. pago 21
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o problema

o problema consiste no POR QUE da empresa trocar, ou

implementar, um beneficio de assistência médica; e na investigação de

COMO a empresa estrutura o processo de decisão na seleção do melhor

plano de assistência médica.

Duas linhas de respostas foram obtidas:

1) A empresa pretende implementar ou manter um plano de

assistência médica que seja o mais condizente com o perfil atual da

organização.

i) A seleção do melhor plano de assistência médica deve

basear-se num processo de decisão racional que leve em conta uma

análise da relação custo/beneficio

Proposições

Em um estudo de caso exploratório, de acordo com YIN ( 1984 i5

pode-se optar por não formular proposições. Em alguns design de

pesquisas de casos, no entanto, são utilizados proposições baseadas em

estudos anteriores que irão dar as direções para a exploração mesmo que

ao final da pesquisa estas não sejam negadas ou confirmadas YIN

(1984)36. Nesse estudo optou-se por não formular proposições.

35 YIN, R.K..Case Studv Research: Design and Methods, SAGE Publi. Inc. USA, 1984. pago 21

36 YIN, R.K.. Case Studv Research; Design and Methods, SAGE Publi. Inc. USA, 1984. pago 21
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Unidade de Análise

A unidade de análise, na presente dissertação e no caso aqui

estudado, é o processo decisório para a escolha de plano de assistência

médica, com suas diversas etapas constituintes, como será apresentado nos

capítulos subsequentes.

Fonte de Dados

As fontes de dados decorrem das próprias observações realizadas

ao longo de todo o período de estudo. São elas, dentre outras, integradas

pelos seguintes elementos:

~
Sujeitos da pesquisa: são o corpo dirigente do Banco Santander

S.A., sobretudo os executivos da área de Recursos Humanos, bem como

qualquer integrante da organização que compartilhe do processo decisório

estudado.

Universo ou população: é constituído pelo conjunto de elementos,

fatos e ocorrências passíveis de exame durante o período de observação

do caso aqui em evidência.
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Questionário: as entrevistas realizadas para os propósitos desta

dissertação foram feitas junto aos os executivos do Banco Santander,

durante o período de análise. Considerando o caráter empírico do trabalho,

nem sempre houve a necessidade de se estabelecer um questionário

rigoroso para o trabalho (embora, mais diante, seja apresentado um roteiro

de questões formuladas aos executivos do Banco). Procurou-se, contudo,

obter-se dados e informações sobre os seguintes aspectos:

Aspectos Externos

• Histórico do Banco Santander no Brasil (mencionado no capítulo 3

. desta dissertação).

• Primórdios da formatação do projeto de unificação e reestruturação

do benefício de assistência médica

Aspectos Internos

• Estruturação dos planos de assistência médica por nível salarial

• Coberturas dos eventos médicos considerados no estudo

• Análise da estruturação e abrangência da rede referenciada

• Análise da estruturação do sistema de Livre Escolha

• Análise do processo do estudo do suporte do risco
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• Análise do processo de estruturação dos planos

• Estruturação e 'análise da planilha de custos dos planos em um

sistema de pré-pagamento

• Estruturação e análise de planilhas para o estudo da relação

custo/beneficio

• Análise das formas de participação do funcionário no custo e

utilização do beneficio

• Informações sobre a administração do ambulatório médico existente

• Operacionalização diária do beneficio

• Escolha das operadoras

Os Entrevistados: Foram realizadas enquetes e entrevistas

particularmente com os seguintes executivos da empresa estudada:

• Senhor Francisco Isaac Ropero Ramirez

Diretor de Recursos Humanos

• Senhor Wanderley Felizatto Jr.

Diretor Adjunto de Recursos Humanos
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Algumas Questões Formuladas: Apresentamos questões

selecionadas, dentre as várias formuladasaos executivos da organização:

1 - Como e por quê o Banco Santander se instalou no Brasil ? Qual foi a

estratégia de penetração no mercado brasileiro ? Qual foram os pontos

críticos do processo?

2 - Como se estruturou o processo de unificação dos beneficios de

assistência médica ? Como o beneficio foi segmentado ? Quais foram os

principais pontos do estudo ?

3 - Quais foram as premissas utilizadas no estudo de estruturação dos

planos?

4- Quais foram as principais coberturas utilizadas na formatação do

estudo?

·5 - Quais foram as principais características analisadas no estudo da rede

referenciada ?

6 - O sistema de Livre Escolha foi estudado? Por quê ?

7 - Como se deu a estruturação do sistema de Livre Escolha? No caso da

empresa possuir diferentes tipos de planos, como foi possível a

comparação entre eles ?

8 - Como a empresa decidiu sobre quem iria bancar o risco da utilização

(empresa ou operadora) ?
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9 - Quais foram as operadoras escolhidas para o estudo?

10 - Porque a empresa decidiu implantar o sistema de pré-pagamento ao

invés do de pós-pagamento

11 - Como se deu a estruturação e a elaboração dos planos em nível de :

• Coberturas

• Múltiplos de reembolsos

• Padrão de rede referenciada ?

12 - Como se estruturou a planilha de custos para análise dos vários níveis

de benefícios?

13 - Como se estruturou o processo de estudo da relação custo/benefício ?

14 - A empresa elaborou algum estudo em que o funcionário iria participar

na utilização (sinistralidade ) ?

15 - A empresa elaborou algum estudo em que o funcionário iria participar

no custo do benefício ?

16 - Quais as principais características consideradas na elaboração do

estudo relativas às operadoras de planos de saúde quanto ao (à):

- Porte

- Experiência

- Clientela

- Principais acionistas
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- Penetração polític~ no Banco Santander

- Estrutura operacional

- Qualidade no atendimento

- Gerenciamento do risco

- Reciprocidade

17 - Como ficará a administração do ambulatório do Banco Santander S.A.

hoje existente?

18 - Como se dará a operacionalização diária do beneficio de assistência

médica?

19 - Quais serão os mecanismos utilizados na administração diária do

beneficio?

20 - Qual foi a operadora escolhida para implantar e administrar o novo

beneficio? Por que ela foi escolhida?

As respostas obtidas a essas questões foram fundamentais na

formatação do método de análise que integrou o processo decisório

retratado na presente dissertação.
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2.3. Conceituações Fundamentais

Ainda com o propósito de dar sustentação metodológica ao presente

trabalho, são apresentados a seguir alguns conceitos e definições

fundamentais, utilizados, mais adiante, na dissertação, necessários

(sobretudo para consulentes de fora da área de beneficios e de Recursos

Humanos) para que se compreenda o método de análise e o processo

decisório aqui retratado.

Segundo o relatório " O Mercado Segurador " elaborado pela Ernst &

Young'", "o ramo de saúde, ( .... ), cresceu conforme a deterioração do

sistema de assistência médica publico. A situação caótica propiciada pelo

Estado, tanto no âmbito de serviços como da estrutura da rede de hospitais

públicos, representa o maior incentivo para as comunidades procurarem os

melhores meIOS alternativos para assegurar o atendimento

médico/hospitalar ".

37 ERNEST & YOUNG. o Mercado Segurador, Setembro de 1996. São Paulo, 1996. pago 39

44



Seguro 'Saúde

A definição do conceito de Seguro Saúde elaborada por CHECCHIA

(1986)38 nos diz que" Esta modalidade de assistência médica garante ao..
usuário utilização do modelo assistencial Livre Escolha Total, segundo as

cláusulas contidas em apólice de seguro. A Livre Escolha Total é uma

condição obrigatória a todo Seguro Saúde, referida na legislação que o

regulamenta como" Reembolso de Despesas de Assistência Médica e/ou

Hospitalar ".

Como nos outros modelos de gestão, existe a possibilidade da oferta de

outras modalidades assistenciais, como a Livre Escolha Dirigida, por

exemplo, onde o segurado poderá dispor de uma lista de serviços

credenciados.

~
No caso da utilização dos serviços contidos nessa lista, o segurado fica

desobrigado de pagar, com recursos próprios, o prestador de serviços, que

receberá sua remuneração, posteriormente, diretamente da empresa de

seguros".

Para podermos compreender melhor como o seguro saúde se estruturou
~

como produto, deveremos analisar seu histórico desde o surgimento nos

Estados Unidos da América como sua introdução e estruturação no Brasil.

38 CHECCHIA, Cristiana M. A .. AssistênCia Médica Como Um Beneficio Nas Empresas. Dissertação
apresentada no curso de Pós-Graduação da E.A.S.P./F.G.V .. Área de Concentração: Administração
Hospitalar e de Sistemas de Saúde. São Paulo, 1996. pago 23
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o surgimento do produto seguro saúde remonta ao final da década de

20, onde a Grande Depressão teve papel fundamental em sua gênese. Com

a crise instalada em todos segmentos da economia americana, os hospitais

passaram a sofrer uma crise geral de insolvência. Algumas idéias primárias

de se desenvolver um seguro-saúde sofriam grande resistência por não

haverem dados atuariais que gerassem informações fidedignas na

elaboração de uma consistente política de administração de riscos. Porém,

o " Hospital da Universidade dOeBaylor ,,39, provou que o seguro-saúde era

viável.

Através de uma contribuição mensal de cinqüenta centavos de dólar o

hospital aceitou garantir 21 dias de internação, por ano, para 1250

professores da cidade de Dallas. A experiência logrou êxito, o que levou

outros hospitais comunitários a copiarem a .fórmula. Os planos eram,

organizados e gerenciados por entidades sem fins lucrativos, e o risco era

distribuído de forma a tomar a variável atuarial viável.

A Segunda Guerra Mundial foi o fator desencadeador da inclusão do

seguro- saúde como política de beneficios nas empresas. A escassez de

mão-de-obra e o impedimento, pelo governo, de se utilizar do mecanismo

de maiores salários para atrair empregados fez com que as empresas

começassem a oferecer aos funcionários beneficios de saúde?", como
~

forma de remuneração indireta, o que gerou uma cultura de que a

assistência à saúde era algo naturahnente fornecido pelas organizações.

39 KUTINER, Robert. Tudo à Venda, São Paulo - S,P" Companhia das Letras, 1998. pago 160

40 KUTINER, Robert. Tudo à Venda. São Paulo - S.P., Companhia das Letras, 1998. pago 161
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No Brasil, na década de 60, a queda da capacidade do governo em

investir em saúde, através de baixas constantes dos gastos com o sistema

de saúde, a população percebeu que deveria buscar uma alternativa

diferente no que se refere ao atendimento à saúde".

Os primórdios dos planos de saúde, no Brasil, datam de 1960, onde

empresas do ABC (a região compreendida pelas cidades de Santo André,

São Bernardo e São Caetano) passaram a fornecer a seus funcionários um

tratamento diferenciado à saúde, movidas pela percepção da queda da

qualidade no atendimento à população por parte do governo.

As primeiras empresas de medicina de grupo, que são entidades que

possuem como "uma das principais características ( .... ) o custeio de suas

atividades através do sistema de pré-pagamento, onde o cliente paga um.

valor por beneficiário ou por funcionário'Y recebendo, como contra

partida, atendimento médico/hospitalar baseado nas coberturas

contratadas, surgiram por incentivo· das empresas da região, que

necessitavam que seus funcionários recebessem atendimento médico.

41 CONJUNTURA ECONÔMICA ESPECIAL. Mercado de Seguros. Capitalização e Previdência
Privada: Seguro saúde: Mercado que mais cresce. Fundação Getúlio Vargas - Instituto Brasileiro de
Economia, vol. 52, n" 5, maio de 1998. pago 31

42 CHECCIDA, Cristiana M. A.. Assistência Médica Como Um Beneficio Nas Empresas. Dissertação
apresentada no curso de Pós-Graduação da E.A.S.P./F.G.V .. Área de Concentração: Administração
Hospitalar e de Sistemas de Saúde. São Paulo, 1996. pago 219
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Com toda a experiência na formação de prêmios", em bases atuariais

estatísticas, as seguradoras vislumbraram o mercado de saúde como um

promissor mercado potencial onde as utilizações com entidades

médicas/hospitalares passanam a ser reembolsadas aos segurados. A

fiscalização e a regulamentação dos produtos passaria a ser efetuada pela

SUSEP (Superintendência dos Seguros Privados, um órgão oficial

vinculado ao Ministério da Fazenda) tal como já ocorria na indústria dos

seguros.

No Brasil o seguro-saúde passou a existir a partir de 1966 com a

edição do Decreto-lei n." 73. " A saúde é um bem superior" 44 onde, com

o advento da tecnologia, " as despesas com saúde tendem a crescer mais

do que proporcionahnente ao incremento da renda per capita ,,45. Para

melhor ilustrarmos o conceito acima descrito podemos nos basear nas

observações do economista William Baumol'".

- ~
43 Prêmio é a taxa que se cobra do segurado que é reflexo da expectativa de risco ou perda que ele
possa gerar à seguradora. RUBIN, Harvey W.. Dictionary ofInsurance Terms. New York, Barron's
Educational Series, 1987. p. 249

44 CONJUNTURA ECONÔMICA ESPECIAL. Mercado de Seguros, Capitalizacão e Previdência
Privada: Seguro saúde: Mercado que mais cresce. Fundação Getúlio Vargas - Instituto Brasileiro de
Economia, vol, 52, n° 5, maio de 1998. pago 31

45 CONJUNTURA ECONÔMICA ESPECIAL. Mercado de Seguros, Capitaliza cão e Pre\idência
Privada: Seguro saúde: Mercado que mais cresce. Fundação Getúlio Vargas - Instituto Brasileiro de
Economia, voI. 52, n" 5, maio de 1998. pago 31

46 KUTTNER, Robert. Tudo à Venda. São Paulo - S.P., Companhia das Letras, 1998. pago 159
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Ele verificou que profissões como médicos e carpinteiros são

intrinsecamente inflacionárias por serem intensivas em mão-de-obra. Ou

seja, por mais que adicionemos novas tecnologias o profissional jamais

conseguirá produzir mais que' sua capacidade de atendimento e estará

cobrando pela incorporação desta tecnologia. Em outras palavras : tenho

uma produtividade de 20 anos atrás com uma remuneração e tecnologia de

hoje. A vantagem para o usuário é a melhoria no padrão, qualidade de

atendimento e confiabilidade dos resultados.

Para as seguradoras o conceito de assistência médica é constituído pelo

"conjunto de procedimentos médicos e hospitalares e/ou médico-

complementares realizados na assistência à saúde do Segurado"?".

As seguradoras utilizam os conceitos de Reembolso ( Livre Escolha

Total ) e Rede Referenciada de Prestadores de Assistência Médico-

Hospitalar ( Livre Escolha Dirigida) nos planos de seguro-saúde.

Como Reembolso entende-se " o pagamento ao Segurado das despesas

por ele efetuadas, em Prestador não constante da Rede Referenciada, com

assistência médica decorrentes de Evento Coberto, até os limites

estabelecidos pelo Plano do Seguro Contratado?".

47 Contrato de " Seguro Grupal de Reembolso de Despesas de Assistência Médica e/ou Hospitalar -
Condições Gerais ". A.G.F. Seguros. pago 3

48 Contrato de " Seguro Grupal de Reembolso de Despesas de Assistência Médica e/ou Hospitalar -
Condições Gerais ". A.G.F. Seguros. pago 6
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Como Rede Referenciada de Prestadores de Assistência Médico-

Hospitalar entende-se " o grupo de prestadores constituído de

estabelecimentos e profissionais -referenciados pela seguradora, colocados

à disposição dos Segurados, para prestar serviços de assistência médica.

Neste caso, o pagamento das despesa~ cobertas será efetuado pela

seguradora diretamente ao Prestador.

A Rede Referenciada de Prestadores é dividida em categorias distintas,

de acordo com o Plano de Seguro contratado ,,49.

As seguradoras segmentam seus planos de acordo com os seguintes

critérios:

1 - Padrão de Acomodação' -

É o tipo de aposento que o usuário irá desfrutar em caso de sinistro 50

que requeira internação hospitalar para tratamento médico.

o padrão de acomodação pode ser :

- Enfermaria ( quarto com dois ou mais leitos) ,.
Quarto particular ( quarto com um leito podendo ter, ou não,

banheiro privativo)

49 Contrato de " Seguro Grupal de Reembolso de Despesas de Assistência Médica e/ou Hospitalar -
Condições Gerais ". A.G.F. Seguros. pago 5

50 De acordo com o " Seguro Grupal de Reembolso de Despesas de Assistência Médica e/ou Hospitalar
- Condições Gerais li, A.G.F. Seguros. pago 6, sinistro" é a realização do evento que causa dano à
saúde do Segurado, cuja cobertura esteja prevista em contrato ".
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2 - Padrão de Rede Referenciada

As seguradoras estabelecem padrões de Rede Referenciada que levam

em consideração os vários' níveis de hospitais, prontos-socorros e

laboratórios credenciados, ou seja, os planos de melhor nivel possuem

entidades médicas com maior grau de diferenciação em termos de

qualidade' de atendimento, recursos médicos e de equipamentos em sua

rede.

3 - Níveis de reembolso na LivreEscolha

Como o seguro-saúde trabalha com o conceito da Livre Escolha as

seguradoras elaboram planos com diferentes niveis de reembolsos para os

sinistros ocorridos. Quanto maior o padrão do plano maior será o

reembolso efetuado pela seguradora em caso da utilização de entidades

médicas não credenciadas.

A composição destas três variáveis - Padrão de Acomodação, Padrão

de Rede Referenciada e Nível de Reembolso - é a fonte geradora das

várias composições, custos e padrões de planos disponiveis no mercado.

Segundo o Relatório" O Mercado Segurador" da Emest &~Young51,

existem no país 38 milhões de pessoas assistidas por planos privados de

saúde, sendo que 77% do total são assistidas por Planos de Medicina de

Grupo, Seguro Saúde e Cooperativas Médicas.

51 ERNEST & YOUNG. o Mercado Segurador ,Setembro de 1996. São Paulo, 1996. pago 44 e 46
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No caso do segmento de plano empresa, que é o plano comercializado

somente para empresas, as seguradoras moldam os planos de acordo com

as necessidades do cliente, porém estes moldes são implementados em

função do tamanho da empresa e do número de potenciais usuários do

plano.

o Seguro Saúde passa a assumir um papel importante nos segmentos

que absorvem mão-de-obra altamente qualificada, pois tem por

características principais " o livre acesso a médicos, hospitais e

laboratórios ( livre escolha ), planos desburocratizados e possibilidade de

se moldar os planos de acordo com as características da empresa, nível e

perfil dos funcionários,,52.

o risco da utilização é bancado integrahnente pela seguradora e o

sistema de pagamento à seguradora é o sistema de pré-pagamento, onde se

paga antes do período de vigência do risco".

" Por possuir características próprias, no que se refere ao nível de

profissionais contratados, os Bancos comerciais passaram a ser clientes

potenciais dos produtos de saúde oferecidos pelas seguradoras ..54.

52 Informações cedidas, em entrevista pessoal, pelo Sr. Wanderley Felizatto, executivo do Banco
Santander S.A., em outubro de 1998

53 Risco é a incerteza de uma perda financeira. RUEIN, Harvey W.. Dictionarv ofInsurance Terms.
New York, Barron's Educational Series, 1987. pago 283

54 Informações cedidas, em entrevista pessoal, pelo Sr. Wanderley Felizatto, executivo do Banco
Santander S.A., de agosto de 1997 a outubro.de 1998.
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A possibilidade da confecção do Seguro Saúde em moldes " tailor

made ", a queda de custos gerada pela incorporação da Rede Referenciada

como atrativo, a competitividade do segmento e maiores controles da

utilização e limites possibilitou, à área de Recursos Humanos, o acesso a

uma poderosa ferramenta de administração da política de beneficios

SOCIaIS.

1\ledicina de Grupo

As empresas operadoras de planos de Medicina de Grupo possuem a

característica de atuarem com produtos que possuem uma Rede

Referenciada terceirizada, onde hospitais, laboratórios, clínicas e médicos

são contratados com o objetivo de prestar atendimento aos usuários do

plano. Muitas vezes estas empresas possuem hospitais, laboratórios e

clínicas próprias que trabalham para atender os clientes do plano, ou seja,

a prestação de serviços médico/hospitalares, neste segmento, se dá por

intermédio de entidades próprias ou referenciadas.

Segundo CHECCHIA (1996 i5 " uma das principais características

dessas empresas médicas é o custeio das atividades através do sistema de

pré-pagamento (....). O valor é determinado em função do grau de

cobertura de eventos e/ou sofisticação do plano, e de cálculos atuariais que

levam em conta o risco de contratação de enfermidades associado ao

indivíduo ou grupo de beneficiários do plano".

55 CHECCHIA, Cristiana M. A.. Assistência Médica Como Um Beneficio Nas Empresas. Dissertação
apresentada no curso de Pós-Graduação da E.A.S.P./F.G.Y.. Área de Concentração: Administração
Hospitalar e de Sistemas de Saúde. São Paulo, 1996. pago 19
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As empresas de Medicina de Grupo detêm cerca de 41,16% dos

usuários do mercado de planos de saúde, que corresponde, atualmente, a

17.000.000 de usuários, o que representa uma receita anual de, em média,

R$ 5,2 bilhões56.

As empresas de Medicina de Grupo não formam reservas técnicas para

saldar os sinistros que ocorrem em sua carteira, desta forma é provável

que estas empresas não estejam incorporando critérios técnicos como

forma de administrar recursos que contemplenr" o pagamento de

indenizações, o que as deixa em posição fmanceira, e de solvência,

delicada. Neste segmento de planos de saúde o risco de utilização é

bancado integrahnente pela empresa de Medicina de Grupo

Cooperativas Médicas

Além de empresas seguradoras, que comercializam o seguro-saúde,

existem no mercado outras entidades operadoras de planos privados de

assistência à saúde.

Estas operadoras são definidas, por lei, como " toda e qualquer pessoa

jurídica de direito privado,. independente da forma jurídica de sua

constituição, que ofereça tais planos mediante contraprestações-

pecuniárias, com atendimento em serviços próprios e de terceiros ,,58.

56 CONJUNTURA ECONÔMICA ESPECIAL. Mercado de Seguros. Capitalização e Pre,idência
Privada: Seguro saúde: Mercado que mais cresce. Fundação Getúlio Vargas - Instituto Brasileiro de
Economia, vol. 52, n° 5, maio de 1998. pago 33

57 ERNEST & YOUNG. O Mercado Segurador, Setembro de 1996. São Paulo, 1996. pago 45

58 Lei n" 9.656 de 03.06.98 com dispositivos alterados de acordo com os artigos da Medida Provisória
n" 1.665 de 04.06.98. Artigo l°, Parágrafo l°, Inciso 1.
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Estas operadoras podem operar como empresas de medicina de grupo

(já definido anteriormente), cooperativas médicas, auto gestão e

administração.

Entende-se por cooperativa médica a empresa formada por médicos

que se reúnem com o objetivo de prestar serviços médicos e dividir os

resultados através do estabelecimento da proporcionalidade de esforço

despendido por cada um59. As decisões são tomadas em assembléias

gerais dos cooperados. A Unímed (conhecida cooperativa médica

brasileira, atuante em vários Estados) é um exemplo clássico de tal tipo de

empresa.

Em depoimento fornecido para a Revista Unimed, o Sr. Edmundo.

Castilho, Presidente da Unimed Brasil, diz que " o cooperativismo

representa a luta contra toda sorte de intermediação nas relações de

mercado".

"É a doutrina de que o produtor deve entregar a sua produção

diretamente ao consumidor. A cooperativa não é uma sociedade de capital,..
onde o lucro é uma razão existencial, mas sim, uma sociedade de pessoa

os que se unem para instrumentalizar condições de diretamente colocar o

resultado de seu trabalho à disposição de quem o consome".

59 CONJUNTURA ECONÔMICA ESPECIAL. Mercado de Seguros. Capitalização e PreÚdência
Privada: Seguro saúde: Mercado que mais cresce. Fundação Getúlio Vargas - Instituto Brasileiro de
Economia, vo1. 52, n" 5, maio de 1998. pago 32
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"Para melhor se capacitar no mister de " procuradora ", se estrutura

como empresa e elege os conselhos técnicos, fiscal e de administração

para, em nome dos co-proprietários ( cooperados ), assinar compromissos

contratuais na busca de melhores negócios para a cooperativa't'".

As cooperativas médicas possuem cerca de 24)0% (10.000.000 de

vidas) do total de usuários dos planos de medicina privada, que perfazem

uma somatória de 41.3000.000 de pessoas. Existem cerca de 350

Unimed's'" operando no Brasil.

Atuahnente algumas empresas do segmento oferecem livre escolha com

reembolso.

o risco da utilização é bancado integrahnente pela Cooperativa Médica

e o sistema de pagamento à operadora é o sistema de pré-pagamento, onde

se paga antes do período de vigência do risco.

60 CHECCHIA, Cristiana M. A.. Assistência Médica Como Um Beneficio Nas Empresas. Dissertação
apresentada no curso de Pós-Graduação da E.A.S.P./F.G.Y.. Área de Concentração: Administração
Hospitalar e de Sistemas de Saúde. São Paulo, 1996. pago 16

61 CONJUNTURA ECONÔMICA ESPECIAL. Mercado de Seguros. Capitalização e PreYidência
Privada: Seguro saúde: Mercado que mais cresce. Fundação Getúlio Vargas - Instituto Brasileiro de
Economia, \'01. 52, n? 5, maio de 1998. pago 33
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Plano de Autogestão

Plano de Autogestão é a definição do plano de saúde que é criado,

administrado e mantido financeiramente ( em termos de risco de utilização

e custo ) pela própria empresa. Estas empresas gerenciam todo o processo

operacional e administrativo de mn plano de saúde, que vai desde a

contratação, elaboração de convênios médicos/hospitalares'", pagamento

da rede referenciada, formatação do beneficio, formas de utilização até

toda composição atuarial e adequação à legislação vigente.

Os planos de Autogestão são adotados por empresas que possuem um

completo e detalhado histórico estatístico da utilização dos serviços

médicos e hospitalares no que tange a : freqüência, tipo de utilização,

usuários mais freqüentes, patologias mais freqüentes, excedentes de

responsabilidade entre outros: Tal nível de detalhamento é fundamental

para que a empresa dimensione corretamente o risco que estará

incorrendo. A empresa também precisa possuir uma massa critica de

usuários (em média: 1.500 ou mais) que gere condições de se obter um

ganho de escala, no momento de se assumir o risco da utilização.;.

-
62 CONJUNTURA ECONÔMICA ESPECIAL. Mercado de Seguros. Capitalizacão e Previdência
Privada: Seguro saúde: Mercado que mais cresce. Fundação Getúlio Vargas - Instituto Brasileirode
Economia, vol, 52, n" 5, maio de 1998. pago 32
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Plano Administrado

o plano administrado se assemelha às características do seguro-saúde

na mecânica de funcionamento, porém a grande diferença está na forma

em que o risco é suportado. Como foi citado anteriormente, o risco da

utilização do seguro-saúde é bancado pela seguradora, já o risco de

utilização do plano administrado é bancado integralmente pela empresa

que contratou o plano de saúde.

A empresa achninistradora fornece todos os recursos técnicos,

operacionais, de Rede Referenciada e administrativos, cobrando uma taxa

mensal pelo fornecimento da estrutura operacional, ou seja, Plano.

Achninistradoé a definição do plano de saúde que é administrado por uma

empresa especializada'" e onde o risco da utilização é bancado totahnente

pela empresa contratante, e o sistema de pagamento à administradora é na

forma de pós-pagamento, ou seja, os pagamentos são efetuados após a

ocorrência do período de risco.

63 CHECCHIA, Cristiana M. A.. Assistência Médica Como Um Beneficio Nas Empresas. Dissertação
apresentada no curso de Pós-Graduação da E.A.S.P./F.G.v.. Área de Concentração: Administração
Hospitalar e de Sistemas de Saúde. São Paul~, 1996. pago 22
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Impactos da Regulamentação no l\1ercado de Saúde

Lei no. 9.656 de 03.06.98 com Dispositivos Alterados de Acordo

com os Artigos da Medida Provisória no. 1.665 de 04.06.98

A recente regulamentação promovida pelas autoridades

governamentais, na área de saúde privada, tem expressivo impacto sobre o

processo decisório, posto que altera, qualitativa e quantitativamente, os

resultados alcançados.

A Lei 9.656 foi elaborada com e objetivo de criar regras claras para um

mercado que terá cerca de 50 milhões de usuários no ano 2.000 e que

movimenta cerca de 2 % do PIB, ou seja, por volta de US$ 16 bilhões.

Este é um importante segmento da economia em que as operadoras de

planos de saúde criavam regras e procedimentos próprios que, em muitas

ocasiões, geravam profundos desconfortos e problemas para os usuários.

Pacientes eram tratados como mera mercadoria e os planos oferecidos

possuíam cláusulas contratuais " leoninas ", o que fez com que os planos

de saúde se tornassem um dos campeões de reclamação junto aos

PROCON (Serviço de Proteção ao Consumidorj'".

64 VARELLA, Flávia; PASTORE, Karina. " A Medicina da Ilusão" in Revista Veja, Editora Abril.
Edição 1.443, Ano 29, n" 19, 08.05.1996. pago 52
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Além de organizar um conjunto de regras a serem seguidas, com o

intuito de proteger o consumidor, a elaboração da Lei visou atingir outros

objetivos, tais como'" :

1. - Criar mecanismos de controle, ou seja, as operadoras deverão

passar a constituir reservas técnicas ( reservas que garantam a cobertura

dos gastos ocasionados em função de utilização ), deverão submeter suas

contas a auditores independentes, serão impedidos de requerer falência ou

concordata e poderão passar por intervenções da SUSEP (

Superintendência do Seguro Privado) cuja" função essencial será de velar

pela liquidez e solvência das instituições, bem como garantir um nível

adequado de atendimento aos consumidores ,,66. O gestor do plano passa a

responder com seus bens particulares no caso da ocorrência de problemas

financeiros que venham a abalar a operadora.

2 - Abrir o mercado a competidores estrangeiros com o intuito de

estimular a competição no que se refere a custos, qualidade de

atendimento, coberturas, fusões e aquisições.

\

65 Torres & Associados Consultores de Beneficios. Impactos da Regulamentação no Mercado de
Saúde. 1998. pag 1 a 16

66 CONJUNTURA ECONÔMICA ESPECIAL. Mercado de Seguros. Capitalização e Pre,idência
Privada: Seguro saúde: Mercado que mais cresce. Fundação Getúlio Vargas - Instituto Brasileiro de
Economia, \'01. 52, n" 5, maio de 1998. pago 33
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3 - Criar condições para que o S.U.S. ( Sistema Único de Saúde)

pudesse ser ressarcido por atendimentos efetuados em usuários de planos

de saúde, ou seja, a operadora deverá devolver o montante gasto no

atendimento do individuo que possuir um plano de saúde, pois, se este

indivíduo paga para possuir determinadas coberturas o governo não irá

pagar por procedimentos efetuados quando da impossibilidade do

atendimento pela operadora. O S.U.S. irá cobrar diretamente da

administradora pelo atendimento efetuado.

4 - Criar um leque de coberturas de eventos tão grande que viesse a

aliviar o setor público do atendimento a usuários de planos com coberturas

restritas. Tal repasse de responsabilidades ao setor privado faz com que o

governo se desobrigue de atender essa população, liberando, desta forma,

recursos para o atendimento da população que não tenha condições de

pagar um plano privado de assistência à saúde.

Os principais impactos que as operadoras devem sofrer será sentido,

principalmente, pelas empresas que não operavam na forma de

seguradoras, pois estas já estavam regulamentadas pelas normas da

SUSEP (que, quando da criação do seguro-saúde no Brasil, já estabeleceu

normas e procedimentos que muito se assemelhavam à nova legislação).
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Estas operadoras (Medicinas de Grupo, Cooperativas Médicas,

Operadoras de Plano Administrado e Auto Gestão), fora dos moldes das

seguradoras, tenderão a rever sua estratégia de operação no que tange à

formatação dos riscos a sererrr assumidos, regras de comercialização,

concorrência, rentabilidade, parcerias, ou seja, deverão se reposicionar de

maneira condizente às novas formas de atuação, sob a pena de se

inviabilizarem como empresas operadoras de saúde.

As empresas de medicina de grupo, seguro-saúde, cooperativas

médicas, planos administrados e planos de autogestão tenderão a se

igualar em termos de custos e coberturas; principahnente com o advento

da nova lei de regulamentação dos Planos e Seguros Privados de

Assistência à Saúde'" o que irá ocasionar uma luta acirrada para a redução

de custos.

Somente irão sobreviver as empresas que souberem ganhar em termos

de escala, ou seja, deverão possuir grandes carteiras de usuários para que

possam cobrar menos. As operadoras deverão saber lidar profundamente

com a administração do risco, pois, quaisquer fatores que ocasionem

alterações estruturais de custos internos ( sinistros não cobertos por

reservas técnicas ou eventos não segurados em forma de stop 10ss68 )

poderão comprometer, por c.~mpleto, estas empresas.

67 Lei n" 9.656 de 03.06.98 com dispositivos alterados de acordo com os artigos da Medida Provisória
n° 1.665 de 04.06.98

68 Seguro Stop Loss protege o cedente contra uma concentração de sinistros ( ocorrências )em um
determinado periodo. RUBIN, Harvey W.. Dictionan' ofInsurance Terms. New York, Barron's
Educational Series, 1987. pago 312
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As grandes empresas do segmento de medicina de grupo e cooperativas

médicas deverão se transformar em seguradoras, já as médias e pequenas

deverão enfrentar dificuldades, principalmente quanto à adequação dos

planos e reservas técnicas.

A médio prazo as grandes empresas deverão absorver as médias e

pequenas, já a longo prazo somente as seguradoras deverão operar.

Estima-se que haverá, em um futuro próximo, uma grande concentração do

mercado, com não mais de 10 a 15 empresas competidoras, hoje são, em

média, 1.180 operadoras'".

A regulamentação vem trazer um impulso maior à globalização deste

mercado, via ingresso de seguradoras estrangeiras, além do fortalecimento,

via fusões e aquisições, das já instaladas no Brasil.

As empresas voltadas a planos de auto gestão e administrados não

deverão sofrer grandes abalos, pois, como praticam coberturas bastante

amplas não haverão dificuldades quanto à adaptação. O que poderá gerar

um maior impacto será a necessidade do gestor responder, com seu

próprio patrimônio, em casos de ocorrência de problemas financeiros

estruturais na organização.

Os usuários dos planos individuais serão os que sofrerão mais com as

modificações, pois seu poder de negociação, perante as operadoras é

muito reduzido. O custo dos planos tenderá a aumentar e haverá

transferência, ou compra, de carteira entre as operadoras.

69 CONJUNTURA ECONÔMICA ESPECIAL. Mercado de Seguros. Capitalização e PreÚdência
Privada: Seguro saúde: Mercado que mais cresce. Fundação Getúlio Vargas - Instituto Brasileiro de
Economia, vol. 52, n" 5, maio de 1998. pago 33
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"A maneira mais eficiente de reduzir preços, seria aumentar o número

de segurados. Assim, apesar dos elevados custos, a arrecadação

aumentaria mantendo uma receita satisfatória para o funcionamento da

empresa.

Além disso as empresas deveriam integrar seus interesses e de seus

parceiros ( médicos, redes hospitalares, laboratórios farmacêuticos, etc. ),

pois deste modo o setor poderia organizar estratégias que beneficiariam a

todos e desta forma as empresas poderiam encontrar soluções que

diminuíssem seus custos ,,70.

Os planos empresariais' sofrerão um impacto menor, pOIS eles já

possuem, em seus contratos, grande parte das coberturas exigidas pela

legislação, porém alguma das coberturas que forem inseridas no contrato,

por força de Lei, deverão ter algum impactono custo.

As empresas que descontarem do funcionário algum valor referente ao

plano de saúde deverão atende-los em caso de desligamento e

aposentadoria, desde que estes não sejam demitidos por justa causa71.

70 ERNEST & YOUNG. o Mercado Segurador, Setembro de 1996. São Paulo, 1996. pago 41 e 42

71 Lei n" 9.656 de 03.06.98 com dispositivos alterados de acordo com os artigos da Medida Provisória
n" 1.665 de 04.06.98. Artigo 30 e Artigo 31.
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Comparativo entre os tipos de planos apresentados

Serão abordados neste item as principais diferenças entre os planos

apresentados tais como : a penetração de mercado que cada um possui,

tipos de pagamento, abrangência e outros citados adiante. Para simplificar

o estudo iremos elaborar uma tabela comparativa com as seguintes

informações :

• 1 - Tipo de risco: Nos fornece a informação de que o risco da

utilização será bancado pela empresa operadora ou pela contratante

do plano.

• 2 - Tipo de pagamento : Nos fornece a informação de que o

pagamento será efetuado antes do mês de vigência ou depois do

mês de vigência do risco, ou seja, se é pré-pagamento ou pós-

pagamento.

• 3 - Burocratização do plano: Nos fornece a informação se o plano é

burocratizado ou não. Por burocratizado entende-se o plano que

procura dificultar o atendimento do usuário, como o uso de

mecanismos de utilização ( guias, carimbos, senhas, etc. ).

• 4 - Utilização do princípio da Livre Escolha : Nos fornece a

informação se o plano dá direito à utilização de médicos, hospitais e

laboratórios não referenciados com o reembolso das despesas

incorridas, dentro dos limites estabelecidos em contrato.
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• 5 - Utilização do princípio da Rede Referenciada: Nos fornece a

informação se o plano dá acesso, ao usuário, a médicos, hospitais e

laboratórios referenciados.

• 6 - Abrangência de atendimento : Nos fornece a informação se o..
plano presta atendimento regional, nacional e/ou internacional.

• 7 - Tipos de contratos: Nos fornece a informação se os custos de

utilização são gerenciados por contratante ou se os custos são

rateados na fonna de condomínio.

• 8 - Número de operadoras: Nos fornece a informação do número de

.operadoras existentes no mercado brasileiro de saúde.

• 9 - Número de usuários: Nos fornece a informação do número de

usuários no mercado brasileiro de saúde.

Os dados numéricos presentes na tabela referem-se ao ano de 1996.

Através de sua análise poderemos ter uma visão das principais diferenças,

e semelhanças, abordadas nos itens anteriores.

Tal resumo não tem a pretensão de trazer..â tona todos aspectos e

conceitos referentes ao segmento em questão, mas sim consolidar, em um

quadro analítico, os principais pontos que fundamentam o estudo

apresentado.
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TABELA 2.1

Tabela comparativa entre os tipos de planos apresentados
-

Seguro Medicina de Coop. Auto Gestão Administr.

Saúde Grupo Médica

Risco Med Grupo Coop Contratante Contratante
."

Seguradora Médica

Pagamento 72 Pré-Pagam. Pré-Pagam. Pré-Pagam. Pós-Pagam. Pós-Pagam.

Burocracia Não Sim Sim Não Não

Livre Esc. Sim Não Não Sim Sim

RedeRef Sim Sim Sim Sim Sim

Abrangênc. Internacion Nac/Region NaclRegion Internacion. Internacion.

.
Contrato Espe/Cond Espe/Cond Condomínio Especifica Especifica

N. o Operad: 73 40 670 350 150 Incluso A. G.

N. o Usuár. 74 5.300.000 17.000.'000 10.000.000 9.000.000 Incluso A. G.

Legenda :

- Coop Médica : Cooperativa Médica

- Administr : Plano Administrado

- Risco : se refere ao item 7.1

- Pagamento: Se refere ao item 7.2

- Burocracia: Se refere ao item 7.3

- Livre Esc. : Livre Escolha, se refere ao item 7.4

- Rede Ref. : Rede Referenciada, se refere ao item 7.5

- Abrangência: Se refere ao item 7.6

- Contrato: Se refere ao item 7.7

- N.? Operad. : Número de Operadoras, se refere ao item 7.8

72 CHECCmA, Cristiana M. A.. Assistência Médica Como Um Beneficio Nas Empresas. Dissertação
apresentada no curso de Pós-Graduação da E.A.S.P./F.G.V .. Área de Concentração: Administração
Hospitalar e de Sistemas de Saúde. São Paulo, 1996. pago 26

73 CONJUNTURA ECONÔMICA ESPECIAL. Mercado de Seguros. Capitalização e Previdência
Privada: Seguro saúde: Mercado que mais cresce. Fundação Getúlio Vargas - Instituto Brasileiro de
Economia, vol. 52, n" 5, maio de 1998. pago 33

74 CONJUNTURA ECONÔMICA ESPECIAL. Mercado de Seguros. Capitalizacão e Previdência
Privada: Seguro saúde: Mercado que mais cresce. Fundação Getúlio Vargas - Instituto Brasileiro de
Economia, vol. 52, n° 5, maio de 1998. pago 33
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- N." Usuár : Número de Usuários, se refere ao item 7.9

- Pré-Pagam. : Pré-pagamento

- Pós-Pagam. : Pós-Pagamento

- NaclRegion : NacionallRegional

- EspelCond: Específica/Condomínio

- Incluso A.G. : Incluso nos dados fornecidosde Auto Gestão

Benefícios

A área de Recursos Humanos despende, grande parte, de seus

esforços na elaboração, implantação e administração dos beneficios que a

organização propicia ao funcionário. Quando da contratação de novos

funcionários, a segunda pergunta feita pelo candidato a vaga, após a

clássica questão " Qual será meu salário ? " , é : li Quais serão meus

beneficios? ,,75.

Os esforços, da área de Recursos Humanos, em manter competitivos

os beneficios da organização advém de urna nova ordem que está se

estabelecendo nas organizações. Conceitos e ideologias que formavam a

base da formulação e operacionalização dos beneficios estão sofrendo

mudanças profundas ". " Os beneficios são hoje essenciais no

relacionamento empresa-funcionário 1177.

7S GRlFFES, Ernest J. E. . Emplovee Benefits Programs - Management. Planning & ControI. Illinois,
Business One Irwin, 2nd edition, 1990. pago 2

76 GRIFFES, Ernest J. E. . Emplovee Benefits Programs - Mana!!ement. Planning & ControI. Illinois,
Business One Irwin, 2nd edition, 1990, Preface. pago viii

ii GRIFFES, Ernest 1. E .. Employee Benefits Programs - Management. Planning & ControI. Illinois.
Business One Irwin, 2nd edition, 1990. pago 3
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Atualmente os beneficios sociais são fruto de uma conjuntura de

fatores que levam em conta:

- "Exigências dos empregados quanto aos beneficios sociais;

- Exigências dos sindicatos e de negociações coletivas;

- Legislação trabalhista e previdenciária imposta pelo governo;

-Competição entre organizações na disputa pelos recursos humanos

disponiveis, seja para atraí-los ou para mantê-los;

- Controles salariais exercidos pelo governo (....)

- Altos impostos atribuídos às organizações e aos empregados ,,78

o embrião da área de Recursos Humanos contemporânea foi o

departamento de pessoal, apelidado de D.P ..

Convém mencionar (como ilustração) que o D.P. surgiu com a

advento da industrialização, onde a concentração de indivíduos

trabalhando em uma só localidade gerou a necessidade de se criar

mecanismos de relacionamento, e vínculos, entre empregado e

empregador. O departamento possuía funções de ordem legal e trabalhista,

além de exercer um controle rígido sobre as atitudes e atividades diárias 79

dos trabalhadores.

78 cmAVENATO, Idalberto. Remuneração. Beneficios e Relações de Trabalho. São Paulo - S.P.,
Atlas, 1998. Prefácio. pago 93

79 CmA VENATO, Idalberto. Remuneração. Beneficios e Relações de Trabalho. São Paulo - S.P.,
Atlas, 1998. Prefácio. pago 11.

69



Com o advento da tecnologia, investimentos intensivos de capital e

diminuição do analfabetismo, a atuação do D.P., como agente

administrador dos recursos humanos, sofreu uma grande transformação'",

sobretudo em sua maneira de encarar os beneficios.

Beneficios, na época do simples D.P., eram vistos como meros itens

decorativos, ou seja, algo a mais que era incorporado ao salário, porém

sem muita importância". Os beneficios eram associados ao

"paternalismo ,,82.

Com as transformações tecnológicas, econômicas e SOCIaiS,

sobretudo dos últimos 15 ou 20 anos, o Departamento de Pessoal passou a

ser cobrado no sentido de suprir a empresa com material humano de

qualidade, além de ter que criar condições para manter o funcionário na

empresa.

Desta forma o D.P. foi pressionado a mudar sua postura meramente

operacional para um posicionamento estratégico e pró-ativo no sentido de

desenvolver, fonnare manter os talentos humanos da organização. Daí

nascem e se desenvolvem os' modernos departamentos ou diretorias de

Recursos Humanos, com importância estratégica nas organizações.

80 CHIA VENATO, ldalberto. Remuneração. Beneficios e Relações de Trabalho. São Paulo - S.P.,
Atlas, 1998. Prefácio. pago 11.
81 GRIFFES, Ernest 1. E .. Emplovee Benefits Programs - Management. Planning & ControI. Illinois,
Business One Irwin, 2nd edition, 1990. pago 3

82 GRIFFES, Ernest J. E .. Employee Benefits Programs - Management. Planning & ControI. Illinois,
Business One Irwin, 2nd edition, 1990. pago 3
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" E uma coisa leva a outra: à medida que fazia investimentos em

formação e, em desenvolvimento, os recursos humanos adquiriam novas

expectativas que exigiam melhores condições gerais de trabalho e de

aplicação de novas habilidades adquiridas. ( ....). O profissional de R.R.,

atualmente, é solicitado a atuar em termos organizacionais, ~e não

simplesmente dentro de uma visão microscópica e departamental ,,83.

Somente após a Segunda Guerra Mundial é que os beneficios

passaram a se popularizar nas empresas (sobretudo nos EUA, passando

depois aos demais países), porém, apenas em meados dos anos 80 é que

eles passaram a ser encarados c~)1noelemento de grande importância nas

organizações (no Brasil essas transformações datam de 15 a 20 anos

apenas). A elevação dos custos, principalmente em assistência médica, foi

um dos fatores principais desta mudança". Os beneficios passaram a ser.

parte onerosa do negócio.

De acordo com pesquisa realizada pela Hay Group Inc. 85, os

beneficios, atuahnente, podem representar de 25 a 40 % dos custos totais

da folha de pagamento. Este peso, em termos de gastos, passou a ser

minuciosamente observado pelas empresas.

83 CHI...6,VENATO, Idalberto. Remuneração. Beneficios e Relações de Trabalho. São Paulo - S.P.,
Atlas, 1998. Prefácio. pago lle 12.

84 FLANNERY, Thomas P.; HOFRlCHTER, David; PLATTEN, Paul E..Pessoas, Desempenho e
Salários: As Mudanças na Forma de Remuneração das Empresas. São Paulo -S.P., Berkeley Brasil
Editora, 1997. pago 162

85 FLANNERY, Thomas P.; HOFRICHTER, David; PLATTEN, Paul E ..Pessoas, Desempenho e
Salários: As Mudanças na Fonna de Remuneração das Empresas; São Paulo -S.P., Berkeley Brasil
Editora, 1997. pago 162
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As organizações passaram a informar aos funcionários a gravidade

da situação, porém estes somente se conscientizaram do fato a partir do

momento em que as empresas passaram a exigir que os funcionários

participassem nos custos.

À medida em que assurma uma posição estratégica nas

organizações, a área de Recursos Humanos, além de elaborar políticas

pró-ativas de remuneração, treinamento, avaliação, desempenho,

contratação e outras, criava e gerenciava programas de beneficios desde os

mais básicos como : " assistência médica, seguro de vida, férias, e planos

de pensão " até a elaboração de " uma verdadeira salada mista que,

concebivelmente, cobre tudo, desde serviços de creche a auxílio-transporte
,,86

Com o advento da sofisticação do .gerenciamento, da gama de

beneficios oferecidos e do peso de seus custos surgiu, nas empresas de

médio e grande porte", a área de gerência de beneficios, pois" dada a

natureza da mudança das organizações, os programas de beneficios têm de

ser monitorados e aprimorados continuamente ,,88.

_86 FLANNERY, Thomas P.; HOFRICHTER, David; PLATIEN, Paul E ..Pessoas. Desempenho e
Salários: As Mudancas na Fonna de Remuneração das Empresas. São Paulo -S.P., Berkeley Brasil
Editora, 1997. pago 163

87 Para CHECCI-flA ( 1996 ) o critério de porte pode ser estabelecido pelo número de funcionários.
Empresas de médio porte são aquelas que têm de 100 a 499 empregados e as de grande porte são
aquelas que têm no mínimo 500 funcionários. CHECCHIA, Cristiana M. A.. Assistência Médica
Como Um Beneficio Nas Empresas. Dissertação apresentada no curso de Pós-Graduação da
E.A.S.P./F.G.v.. Área de Concentração: Administração Hospitalar e de Sistemas de Saúde. São
Paulo, 1996. pago 55
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A Administração de Recursos Humanos ( A.R.H. ) e seus

Subsistemas

Continuando o procedimento de conceituação, necessário para que

leigos, sobretudo, tenham possibilidade de compreender os termos usados

nessa dissertação, são apresentadas aqui algumas informações sobre a área

de Recursos Humanos e sua vinculação com beneficios. Deve ser

ressaltado que, no Banco Santander, observou-se uma realidade similar ao

posicionamento teórico que é aqui mencionado.

Segundo CHIAVENATO (1998)89 a Administração de Recursos

Humanos pode ser segmentada em cinco subsistemas. Estes subsistemas

são a essência do moderno gerenciamento de Recursos Humanos, pois são

eles que dão sustentação na contratação e manutenção do funcionário, ".

proporcionando a eles uma ação empreendedora e inovadora através de

cargos criativos e bem desenhados.

Além disso, a ARH precisa ter um subsistema de manutenção capaz

de proporcionar motivação e recompensas que ofereçam reforço positivo

ao desempenho excepcional, beneficios sociais adequados, condições de••
trabalho seguras e agradáveis e, paralelamente, relações sindicais abertas e

democráticas" .

88 CHECCHIA, Cristiana M. A Assistência Médica Como Um Beneficio Nas Empresas ... Dissertação
apresentada no curso de Pós-Graduação da E.A.S.P./F.G.V .. Área de Concentração: Administração
Hospitalar e de Sistemas de Saúde. São Paulo, 1996. pago 181

89 CHIA VENATO, Idalberto. Remuneração. Beneficios e Relações de Trabalho. São Paulo - S.P.,
Atlas, 1998. Prefácio. pag. 13 A 17
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Relacionamos, abaixo, os cmco principais subsistemas de

administração de Recursos Humanos'" definidos por CHIA VENATO

(1998):

a - Subsistema de Provisão de Recursos Humanos..•

b - Subsistema de Aplicação de Recursos Humanos

c - Subsistema de Manutenção de Recursos Humanos

d - Subsistema de Desenvolvimento de Recursos Humanos

e - Subsistema de Monitoração de Recursos Humanos

Iremos nos ater ao Subsistema de Manutenção de Recursos

Humanos (c), pois é nesse segmento que encontramos o item : manutenção

de planos de beneficios sociais.

Outros tópicos presentes neste ramo da ARH são : "Compensação

(administração de salários), higiene e segurança do trabalho e relações

sindicais ,,91.

O subsistema de manutenção de planos de beneficios sociais cria

estratégias, elabora projetos e sistemáticas que aliam as necessidades, e'.possibilidades, da empresa com as dos funcionários. É aqui que serão

criadas condições para que o funcionário se motive a trabalhar.- ~

90 emA VENATO, Idalberto. Remuneração. Beneficios e Relações de Trabalho. São Paulo - S.P.,
Atlas, 1998. Prefácio. pago 15

91 emA VENATO, Idalberto. Remuneração. Beneficios e Relações de Trabalho. São Paulo - S.P.,
Atlas, 1998. Prefácio. pago 17 -
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Os programas de beneficios elaborados por este subsistema

obedecem a critérios e objetivos específicos, que visam à otimização do

processo. Os objetivos são fundamentais na estruturação de longo prazo,

já os critérios são os pilares em que se baseiam os programas.

Reproduzimos, abaixo, uma tabela para melhor compreensão da

formatação de um programa de beneficios:

TABELA 2.2

Tabela de objetivos e critérios de programas de benefícios'?

OBJETIVOS CRITÉRIOS
1. Redução da rotatividade e 1. Custo do programa

do absenteísmo 2. Capacidade de pagamento

2. Elevação da moral 3. Necessidade real

3. Realce da segurança 4. Poder do sindicato..
5.Considerações sobre impostos

6. Relações públicas

7. Responsabilidade social
.

8. Reações da força de trabalho

Uma correta interação, entre objetivos e critérios, propicia a Recursos

Humanos uma administração eficiente, pois gera condições de satisfação

das necessidades do funcionário e da empresa.

92 SIKULA, Andrew F .. Personnel Administration and Human Resources Management. New York,
Jolm Wiley & Sons, 1976. pago 322
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Instituições Financeiras e Bancos Comerciais

. Também, para que se compreenda o segmento da economia no qual se

insere a organização estudada, reproduzimos aqui alguns conceitos

aplicados ao caso do Banco Santander, possibilitando uma visão, ainda

que ligeira, de suas atividades.

Define-se o Sistema Financeiro Nacional (especificamente o SFN

brasileiro) como o "conjunto de instituições que tem como fmalidade

manter o fluxo contínuo de recursos entre poupadores e investidores e

assegurar a tranqüilidade do Mercado Financeiro, através de normas e

procedimentos que visam a coibir o abuso e manter a confiança da moeda
,,93

As instituições financeiras, das quais os bancos comerciais (como o

Santander) fazem parte, são elementos integrantes do Sistema Financeiro

Nacional.

Os bancos COmerCIaIS,por possuírem (em sua maioria) múltiplas

funções (os chamados bancos múltiplos), constituem a base do sistema

monetário e, devido aos serviços prestados, são, sem dúvida, a mais

conhecida das instituições financeiras.

93 MELLAGI, Armando. Mercado Financeiro de Capitais - Uma Introdução. São Paulo - S.P., Atlas,
1998. pago 22
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o Manual de Normas e Instruções (M.N.!.), elaborado pelo Banco

Central, qualifica que o objetivo dos bancos comerciais" é proporcionar o

suprimento oportuno e adequado dos recursos necessários para financiar, a

curto e médio prazos, o comércio, a indústria, as empresas prestadoras de

serviços e as pessoas fisicas ,,94.

Ou seja, são empresas que atuam como intermediários fmanceiros que

captam recursos de fontes com excedentes e os alocam no mercado,

através de sistemas de análise de crédito, aos tomadores de crédito. Este

processo " cria moeda através do efeito multiplicador de crédito ,,95.

Os bancos comerciais trabalham com depósitos à vista, ou seja, com os

valores depositados nas contas correntes dos correntistas. Eles são

captados através das agências bancárias'" e caixas eletrônicos, onde.

também são utilizados outros instrumentos de captação como Certificados

ou Recibos de Depósito Bancário ou Interbancários, fundos de renda fixa

ou variável, dentre outros.

O Banco Santander, ambiente do estudo de caso aqui examinado,

atua exatamente como a maioria dos bancos comerciais e seus

funcionários são, sem dúvida, o principal instrumento de ação para a oferta

de seus produtos e para a realização de negócios.

94 MELLAGI, Armando, Mercado Financeiro de Capitais - Uma Introducão. São Paulo - S.P., Atlas,
1998.pag.28
95 MELLAGI, Armando. Mercado Financeiro de Capitais - Uma Introducão. São Paulo - S.P., Atlas,
1998.pag.28

96 TAMER, Alberto. Os Novos Caminhos do Mercado Financeiro. São Paulo - S.P., Saraiva, 1991.
pag.49
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2.4. Processo Decisório: O Objeto de Análise

Como pode se depreender pelas páginas iniciais dessa dissertação (as

quais foram ocupadas com a "apresentação do trabalho" e com a definição

de seus "objetivos", sua "metodologia" e alguns de seus "conceitos"

básicos), a preocupação fundamental do trabalho é a de acompanhar o

"processo decisório", no Banco Santander, utilizado para selecionar o

melhor plano de assistência médica para seus funcionários.

o "processo decisório" constitui, portanto, a cerne dessa dissertação e,

como tal, é necessário, também, algumas considerações teóricas que

permitam situá-lo adequadamente, tanto do ponto de vista doutrinário

quanto do ponto de vista prático (como observado no Banco Santander)

o processo decisório (utilizado, em geral para promover mudanças de

algum tipo de política interna nas organizações) é fruto do dinamismo em

que as organizações estão inseridas.

A principal característica das organizações renovadoras (e que estão

em constante processo de decisão) é se manterem em movímento'": " se

elas tem um hábito comum, é o de quebrar hábitos ,,98.

97 WA TERMAN JR., Robert H .. o Fator Renovação - Como os Melhores Conquistam a Mantêm a
Vantae:em Competitiva. São Paulo - S.P., Harbra, 1987. pago 10

98 WATERMAN JR., Robert H .. O Fator Renovação - Como os Melhores Conquistam a Mantêm a
Vantagem Competitiva. São Paulo - S.P., Harbra, 1987. pago 10
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Quando uma empresa toma uma decisão de reestruturação de um

beneficio, por exemplo, ela está mudando, ou seja, está quebrando hábitos

ou alterando o curso regular de algo que vinha se comportando de

determinada maneira até então.

Qualquer mudança decisiva requer um processo decisório, que , por

sua vez, é estruturado de forma a prover os melhores insumos para que a

nova política seja implementada com sucesso.

Quando a empresa propõe alguma mudança ela está, na realidade, se

posicionando. Segundo CHIAVENATO ( 1996 )99 "o posicionamento é o

processo através do qual todos os aspectos da visão estratégica da

empresa são projetados e gerenciados em relação às necessidades do

consumidor e às possibilidades dos concorrentes ".

No estudo em questão, na presente dissertação, podemos asseverar que

os "consumidores" nada mais. são que os próprios funcionários da

empresa; e os concorrentes são as organizações que podem "roubar" o

funcionário da empresa na qual ele está empregado (o Santander).

,.
Segundo HESKETT ( 1994 )100, o posicionamento pode envolver cinco

tópicos, a saber ~

1 - Identificar as necessidades dos clientes

2 - Agrupar os clientes com necessidades semelhantes em segmentos

99 CHIA VENATO, ldalberto. Os Novos Paradigmas - Como as Mudanças Estão Mexendo com as
Empresas. São Paulo - S.P., Atlas, 1996. pago 197
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3 - Mapear estes segmentos de acordo comas suas necessidades e com

suas atratividades

4 - Estimar em que medida os concorrentes são capazes e desejosos de

atender a estas necessidades

5 - Com base nessas informações e avaliações, identificar " nichos ",

oportunidades de projetar e distribuir ptodutos ou serviços mais

incrementados que os da concorrência, atendendo melhor as

necessidades dos clientes (em outras palavras, buscar o "pulo do gato",

a inovação - muitas vezes não intuitiva - que proporciona uma

alavancagem incomum do valor sobre os custos, para o cliente).

A prática deste posicionamento pode ser interpretada à luz de Recursos

Humanos. Quando analisamos a definição de CHIA VENATTO (1996) e a

prática do posicionamento descrito por HESKETT (1994), podemos

elaborar um paralelo com a prática de estruturação' do modelo decisório da

mudança ou reestruturação da política de um determinado beneficio, ou
~

conjunto deles.

Traçando um comparativo temos:

1 - O consumidor (que nada mais é que o funcionário da empresa).

2 ::Os concorrentes (que nada mais são que as empresas que podem "

roubar" o funcionário).

3 - O atendimento das necessidades, que nada mais é que entender os

anseios do funcionário relativamente aos beneficios.

4 - Alavancagem sobre os custos, que nada mais é que encontrar um

!OO HESKETT, James L., SASSER JR., W. Earl, HART, Cristopher W. L.. Serviços Revolucionários:
Mudando as Regras do Jogo Competitivo na prestação de Serviços. São Paulo - S.P., Pioneira, 1994.
pag.63
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benefício que seja vantajoso em termos de custos e abrangência, e

que seja viável para a empresa.

Através do estabelecimento destes parâmetros é possível formatar

estratégias que estreitem a forma pela qual a organização orienta o.
processo de escolha e tomada de decisão.

Ao elaborar o processo de escolha de um tipo de benefício a empresa,

segundo FLANNERY ( 1997 )101, deve se direcionar pela cultura, metas e

valores, porém, nunca deve se esquecer de que a orientação para a

eliminação do supérfluo e do desnecessário deve ser sempre seguida.

Segundo ROSENBLOOM ( 1992 ) 102 algumas questões básicas devem

orientar a estruturação do processo decisório, a saber :

1 ) Os objetivos dos funcionários e da empresa devem convergir a um

ponto em comum.

2 ) Que tipos de benefícios devem ser providos ?

3 ) Quem deve ser coberto pelo plano de benefícios?

4 ) Os funcionários devem ter-opções nos beneficios ?
•••

5 ) Como os planos de benefícios devem ser financiados ?

6 ) Como os planos de benefícios devem ser administrados ?
- ,~

7 ) Como os planos de benefícios devem ser comunicados?

101 FLANNERY, Thomas P.; HOFRICHTER, David; PLATTEN, Paul E..Pessoas, Desempenho e
Salários: As Mudanças na Fonna de Remuneração das Empresas. São Paulo -S.P., Berkeley Brasil
Editora, 1997. pago 175

102 ROSENBLOOM, Jerry S; The Handbook ofEmplovee Benefits : Design, Funding and
Administration. Illinois, Business One Irwin, 3rd edition, 1992. pago 12 e 13
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FELIZATTO ( 1998 )103 assegura, por sua vez, que estas questões são

fundamentais no momento de se balizar um processo de estudo. São fontes

de orientação e estruturação e é através dela que Recursos Humanos traça

o perfil do beneficio, a forma pela qual ele deve ser estruturado,

financiado, implantado e administrado na organização.

Um processo decisório, portanto, somente é composto a partir da

definição desses, digamos, "insumos básicos", constituído por essas idéias

e conceitos que o integram.

Nos pontos acima enunciados, foram feitas referências diretas ao

"beneficio" (que no caso do Santander é o beneficio de assistência médica

a ser selecionado) como fim do processo de decisão.

Também, pode-se agregar, a esses "insumos", uma idéia mais geral

sobre o "ciclo de vida" do plano de beneficios, como mencionamos em-
seguida.

o planejamento de um beneficio exige que se tome contato com seu

"ciclo de vida" que, segundo GRIFFES (1990, e que apresenta uma Teoria.,..
do Ciclo de Vida do Plano de Beneficios em sua obra)'?', tem por

premissa que um plano de beneficios não é estático, ou seja, ele está em

constante mutação tanto em nível de proposta como de função. "

Influências competitivas ou insatisfação dos funcionários'v'" são os fatores

principais do início de um projeto de um plano de beneficios.

103 Infonnaçôes cedidas, em entrevista pessoal, pelo Sr. Wanderley Felizatto, então Gerente de
Recursos Humanos do Banco Santander S.A., de agosto de 1997 a outubro de 1998 .

. 104 GRIFFES, Ernest 1. E. . Emplovee Benefits Programs - Management. Planning & ControI. Illinois,
Business One Irwin, 2nd edition, 1990. pago 121
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Podemos simplificar a " Teoria do Ciclo de Vida do Plano de

Beneficios " na forma de um diagrama, que está representado (conforme o

original, publicado em inglês) na figura 2.1.

FIGURA 2.1

o Ciclo de Vida de Um Plano de Beneflclosl'"

Políticas Internas A Idéia

Centrnlização da admlnístração

Restríção no custo
Empregador
• Percepções
• Filosofia
· PoUtlcas

Funcionário
• Necessidades e

Percepções

~//
Necessidade dos funcionários

Aumento no custo

Motl\'lIçAo dos funcionÁrios
Aumento na administrnçAo

Rra\'aliaçllo do plano

• Restrições e
Innuênclas
Financeiras

Politlcas Internas
Conslderaçôcs legals
Desenho do plano~-----.
ConsultOria

W Fundlng " e propostas financeiras
ap~ntadas

PoUtlcas Internas

Propostas revisadas

Aumento na utilização

Ênfase na comunlcação

Auditoria

Estudo de custos InOuênclas
• Governamentals
• Legais
• ReguJamentaçAo

Implrmentaçilo do plano

ComunJcllçAo

Rraçilo dos funcionários

Admlnistrnção
Opel'lldonalizaçl'lo

••

105 GRlFFES. Emest 1. E.. Emplovee Benefits Programs - Management, Planníng & Control. IIIínoís.
Busíness One Irwin, 2nd edition, 1990. pago 121

106 GRlFFES. Emest J. E .. Emplovee Benefits Programs - Managemenl, Planning & Control. lIIínois.
Business One Irwin, 2nd edition, 1990. pago 122
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o ciclo pode variar para cada tipo de plano de beneficios e para

cada tipo de organização. O ciclo, para os planos de assistência médica,

sofrem constante mutação devido à crescente importância do beneficio

médico.

As mudanças de posicionamento competitivo, ações

governamentais, de sindicatos, legislativas ou de valores dos funcionários,

podem interferir na velocidade e nas etapas do ciclo, encurtando-as ou

expandindo-as 107.

No caso concreto do Banco Santander, aqui examinado, a

preocupação com o "ciclo de vida" é manifesta quando a empresa de

consultoria, Torres, Associados (possível responsável pela gestão do

plano), propõe-se a realizar "revisões periódicas" do plano (que podem ser

feitas a cada semestre, a cada ano e assim por diante) visando a adequá-lo

. à realidade tecnológica, econômica e social predominante.

Algumas questões, entretanto, são ainda necessárias para uma

compreensão concreta do processo decisório.

~
Especificamente no caso de um processo decisório para a escolha

de um plano de saúde, devemos elucidar alguns pontos-chave, tais como:
- "':t

1 - O que é o processo decisório em si?

2 - Quais são os modelos de decisão existentes?

3 - Qual o modelo que será utilizado pela organização analisada?

107 GRIFFES, Ernest 1. E .. Emp10vee Benefits Programs - Management. P1anning & Control. Illinois,
Business One Irwin, 2nd edition, 1990. pago 123
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4 - Quais são os tipos de planos de saúde existentes?

5 - Quais são os prováveis impactos da regulamentação nos planos e

mercado de saúde ?

6 - O que são bancos comerciais ?

Alguns desses pontos, como se VIU acima, no item 2.3 desta

dissertação, já foram elucidados e esclarecidos mediante a apresentação de

seus conceitos (especiahnente os pontos de 4 a 6).

A atenção aqui será dada à conceituação teórica do modelo de

decisão, identificando aquele que mais se aproxima do caso concreto

estudado no Banco Santander.

2.4.1. Os Modelos de Decisão

O "processo decisório" organizacional gerou diferentes conceitos

relativos às suas principais características. Cada análise, na teoria

organizacional, enfatiza determinados aspectos de sua conceituação. Os

estudiosos, porém, concordam que existem três modelos principais sobre o

processo de escolha organizacional. São eles :

1 - O Modelo Racional

2 - O Modelo Burocrático

3 - O Modelo Político

85



2.4.1.1. O Modelo de Decisão Racional

Este modelo fundamenta-se na teoria estatística da decisão, baseado

na economia neoclássica. É o modelo mais utilizado nos processos de

escolha; é tido como o melhor, do ponto de vista empresarial, pois é

constantemente citado como o que propicia uma real descrição do

processo decisório.

ALLISON ( 1971 )108 nos revela que o modelo assume que o

propósito ou intenção é reflexo do comportamento, ou seja, os eventos são

"escolhas intencionais de atores consistentes". Desta forma não existe a

característica não acidental e não racional depois da ocorrência do fato, ou

seja, existem propósitos preexistentes, de modo que o comportamento é

orientado por estes propósitos.

Nas organizações é admitido que existam objetivos, ou preferências,

que evidenciem a característica da entidade que decide. Para ALLISON (

,. 1971 )109 "o que a racionalidade acrescenta ao conceito de propósito é

consistência: consistência entre metas e objetivos relativos a uma ação

particular; consistência na aplicação de princípios com o fim de selecionar

a alternativa ótima ". I••

108 ALLISON, Graham T .. Essence ofDecision. Boston, Little, Brown and Company, 1971. pago 11

109 ALLISON, Graham T.. Essence ofDecision. Boston, Líníe, Brown and Company, 1971. pago 28-
29
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Ou seja, as decisões organizacionais são implementadas com o

intuito de se alcançar objetivos preestabelecidos, e a relação entre os

meios e fins possui grande consistência. O processo de escolha

organizacional é implementado, e adequado, para se atingir os fins ou

valores de forma maximizada. É pressuposto que interesses e valores

importantes da organização são plenamente conhecidos, e que caso

alguma decisão venha prejudicar esses valores a perda ocorrida será mais

do que reparada pela aquisição de outros valores.

A eficiência da escolha, portanto, é diretamente proporcional à sua

racionalidade. Então, se os novos valores incorporados, em relação aos

prejudicados, geram um ganho positivo, a alternativa decisória era a mais

pertinente.

O conjunto de alternativas de decisão é fruto de objetivos e metas

possíveis de serem alcançados. Essas alternativas são resultado de estudos

exaustivos e devem ser diferenciadas, entre si, de forma clara; devendo ser

perfeitamente identificadas.

STh10N( 1957 )110, analisando o conceito da investigação exaustiva.-
das possibilidades de escolha criticou o modelo racional e elaborou o

conceito de racionalidade limitada.- ~

110 SIMON, Herbert. Models ofMao. New York, Jo110Wiley aod Sons, 1957
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Este conceito nos diz que a investigação exaustiva das

possibilidades de escolha deveria ser satisfatória, e não exaustiva. Ou seja,

deveríamos elaborar alternativas até que as satisfatórias fossem localizadas

e não elaborar todas alternativas possíveis e imagináveis. Para SIMON (

1957 ), quando as alternativas satisfatórias fossem encontradas, o método

de investigação cessaria.

Quando um leque de possibilidades é encontrado, o modelo racional

de escolha analisa os resultados, ou prováveis conseqüências, das

alternativas estudadas. Caso haja possibilidade da ocorrência de dúvidas

ou falhas, estima-se todos prováveis acontecimentos com o objetivo de se

antecipar todo tipo de conseqüências.

Desta forma, para PFEFFER ( 1981 )111, " uma escolha racional

envolve selecionar que o curso de ação, ou que a alternativa, maximiza a

probabilidade do ator social atingir o maior valor pela realização das

preferências ou das metas na função objetiva".

Segundo BORGES ( 1996 Y 12, podemos citar os seguintes itens no

processo de escolha racional que possibilitam sua implementação:
...-

a - " Conhecimento de todas as preferências da organização

em termos de metas ou valores e seus pesos respectivos ";

b - " Conhecimento de todas as alternativas disponíveis ";

111 PFEFFER Jeffrey, Power in Organizations. Harper Business, 1981. pago 20

112 BORGES, Djalma Freire. Modelos Decisórios e Alocação Orçamentária em Universidades. Tese
apresentada no curso de Pós-Graduação da E.AE.S.P./F.G.Y., 1996.
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c - " Conhecimento de todas as conseqüências das

alternativas disponíveis ";

d - " Cálculo, com referência a cada alternativa, da proporção

dos valores organizacionais alcançados em relação aos

sacrificados n,,

e - "Seleção da alternativa mais eficiente, isto é, aquela que

maximize o obtenção dos valores organizacionais desejados".

Desta forma, para que possamos implantar o modelo decisório

racional, devemos conhecer profundamente a respeito de todas alternativas

envolvidas no processo e ter um alto grau de percepção para podermos

analisar todas conseqüências que podem advir destas alternativas.

Devemos também saber dimensionar, perfeitamente, a proporção

dos custos em relação aos beneficios; além da elaborar um processo de

escolha que seja fundamentado na racionalidade no momento de se

estruturar as políticas organizacionais ...
2.4.1.2. O Modelo de Decisão Burocrático

MAX WEBER ( 1947 i 13 foi o teórico que elaborou as bases

conceituais do modelo burocrático de decisão. Sua teoria se fundamentou

na premissa de que a organização burocrática se baseia em normas e

princípios que são denominados dimensões da burocracia.

113 WEBER, Max. The TheoD' of Social and Economics Organizations. New York, Free Press, 1947.
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Desta forma a elaboração de um mecanismo administrativo na

organização é o pontobásicó da burocracia. O elevado grau de

especialização é a característica principal dos indivíduos que a compõe, ou

seja, as tarefas somente serão realizadas por peritos.

A capacidade das organizações se moldarem e aprenderem, de

acordo com as necessidades, é resultado do modelo do processo de

escolha burocrático.

Para PFEFFER ( 1981 ) este mecamsmo de moldagem e

aprendizado gera um padrão de ação e de operacionalização, os quais

serão utilizados quando da necessidade de se elaborar processos de

decisão.

o modelo burocrático gera padrões de procedimentos operacionais

que resultam em alternativas de escolha preestabelecidas. Os resultados

acabam dependendo da maneira pela qual o problema ocorre. A percepção

dos problemas é resultado da maneira pela qual a organização é

estruturada e não pelo problema em si.

Para CHAFFEE ( 1981 )114 a possibilidade do aparecimento de

novas alternativas é improvável e a solução dos problemas é gerenciado de

forma padrão, gerando, desta forma, procedimentos repetitivos.

114 CHAFFEE, ElIen E .. Decision Models in Universin' Budgeting. Palo Alto, c.A., Stanford
University, 1981.
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2.4.1.3. O Modelo Político de Decisão

o modelo político de decisão é resultado da análise profunda, pelos

teóricos organizacionais, dos modelos burocrático e racional. Estes

criticam o modelo racional, pois, segundo eles, não existe, no processo

decisório, a consideração do universo de interesses e objetivos presentes

na organização; o que costumeiramente acaba ocasionando a

impossibilidade de um consenso sobre os valores da empresa.

Estes teóricos não admitem o pressuposto presente no modelo

racional de que os indivíduos, quando remunerados, aceitam os objetivos

organizacionais, deixando de,lado os interesses próprios.

Analisando o modelo burocrático, estes teóricos, levantam, mais

uma vez, fortes restrições relativas aos interesses próprios e grupais. Eles

dizem que regras que visam a implantação de um tratamento justo,

controle baseado em performance e antigüidade dos indivíduos não

eliminam a possibilidade de haver decisões parciais. Dizem ainda que este

métodos não são eficazes em gerar objetivos e valores coesos e lógicos

(pFEFFER, 1981).
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BALDRIDGE ( 1982 )115 diz que as decisões que produzem efeitos

profundos na organização são fruto das decisões políticas, que,

gerahnente, são críticas. Na realidade decisões rotineiras e críticas podem

se difíceis de separar, pois problemas que podem ser pequenos, em uma

primeira análise, podem tomar corpo e representar uma grave ameaça à

organização. O inverso também é verdadeiro. Decisões políticas, na
-

maioria das vezes, são resultado de momentos críticos e importantes.

O poder é fator fundamental na estruturação do processo decisório

político. Os resultados dependem intrinsecamente do uso do poder. Ele é

fundamental no momento do processo de escolha pois ele é uma

ferramenta indispensável no momento da resolução do conflito de

interesses. Os indivíduos de uma organização são uma fonte inesgotável de

poder, o qual provém de um amplo universo de fontes. Grupos de interesse.

se formam nas empresas, e estas se tornam palco de pressões e trocas

políticas.

Como pudemos observar, racionalidade e otimização são os

principais elementos que compõem o primeiro conceito teórico do

processo de decisão.

O "modelo racional" e o "modelo burocrático" de decisão são os

que incluem estes elementos.

115 BALDRIDGE, Vitor 1.. Estruturacion de Politicas Y Lideranza Efectivo en La Educacion Superior.
México, Noema Editores, 1982
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o modelo que possui uma maior exigência dos elementos citados

acima é o "racional". Ele nos diz que as empresas possuem formas de

decisão absolutamente racionais, ou seja, elas escolhem através de

métodos de exaustão de alternativas, com o' intuito de maximizar os

objetivos da organização que são perfeitamente conhecidos e

determinados.

o modelo de decisão que não possui tal grau de exigência nos diz
-

que as organizações consideram atingir seus objetivos através de um

estudo bem estreito das alternativas relacionadas à escolha (o racional

limitado, por exemplo).

Outro fator importante deste modelo é que as normas, e história da

empresa, são fundamentais no processo, ou seja a decisão é baseada nos

"procedimentos que norteiam a organização" e não no conteúdo da

escolha.

Há, entretanto, teorias organizacionais que não são estritamente

otimizadoras, propiciando no:v~s análises do processo decisório. Para

CYERT e MARCH ( 1963 )116, por exemplo, o tratamento de objetivos

conflitantes poderiam resolver os problemas de decisão.

No caso do estudo de alocação de recursos, o principal conflito

estaria baseado na escassez dos mesmos, que são fundados em

arbitrariedades, supondo a manutenção do " status quo" dos integrantes da

organização.

116 CYERT, Richard M., MARCH, James G.. A Behavioral Theorv ofThe Firm. Englewood Cliffs,
N.J., Prentice-Hall, 1963.
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CYERT e MARCH ( 1963 ) caracterizam a empresa como sendo

uma aliança entre indivíduos com objetivos e valores diferentes, sendo que

a utilização de uma estratégia que maximize o processo decisório é

improvável que ocorra. Desta maneira quando não há uma concordância•
de idéias são operacionalizadas barganhas, ou seja, estratégias de

compromisso.

Quando há este tipo de procedimento ocorre o surgiInento do

"modelo político" de decisão que caracterizamos acima.
. -

A validade de tal modelo decisório (o político) é defendido por

BALDRIDGE (1982)117 ao nos dizer que, quando os integrantes de mn

processo decisório entram em conflito, as decisões fmais devem ser

elaboradas pelo integrante que possui a legitimidade de orientar o processo

final de escolha.

o poder passa a ser a mais importante variável decisória, sendo

mais relevante que o processo de racionalização e otimização, ou seja, a

variável política tem mais relevância que a variável técnica.

A teoria organizacional reserva para q processo ~ecisório um lugar

de destaque. Inúmeros trabalhos foram desenvolvidos com o objetivo de se

estudar o tema dos mais variados pontos de vista.

lI' BALDRIDGE, Vitor L Estruturacion de Politicas Y Lideranza Efecti\'o en La Educacion Superior.
México, Noema Editores, 1982
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Toda a organização tende, através destes processos, planejar e

controlar seus esforços com a finalidade de maximizar seus objetivos.

Desta maneira, eles estão intimamente ligados à todas ações impetradas na

empresa.

o ser humano tem como uma de suas principais características o ato

da escolha. Equacionar problemas, estudá-los, elaborar hipóteses e

escolher são ações que fazem parte do quotidiano de todos. A elaboração

de objetivos faz com que o homem elabore processos de decisão para

poder alcançá-los.

As organizações, constituídas por indivíduos, agem da mesma

forma, ou seja, estabelecem objetivos e elaboram formas adequadas de

comportamento para poder, através de decisões racionais, atingir suas

metas.

Para a teoria organizacional, o processo de escolha é tão relevante

que poderia se dizer que ele eqüivaleria ao próprio ato de administrar.

Porém, mais que o simples administrar, o processo decisório é

extremamente complexo e gera muita discussão.

Teóricos da organização nos dizem que a escolha organizacional é- ~

um processo unicamente racional, isento de incertezas. Desta maneira, o

processo de escolha se daria como em um circuito fechado, onde suas

partes estariam firmemente conectadas.
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MARCH e OLSEN ( 1982 )118, por exemplo, elaboraram o ciclo de

escolha organizacional, a seguir :.

Figura 2.2

O Ciclo t!e Escolha Organizacional

PARTICIPAÇÃO NUMA

SITUAÇÃO DE ESCOLHA <
CONHECIMENTOS

E PREFERÊNCIAS

INDIVIDUAIS (MODELOS DE

MUNDO)

1\

AÇÕES ORGANIZACIONAIS AÇÕES AMBIENTAIS-7 ~
(ESCOLHAS, RESULTADOS) (RESPOSTAS)

Outros _ teóricos, ,J)orém, dizem que o processo de decisão

organizacional é repleto de ambigüidades, o que traria dificuldades para as
-

conexões do ciclo.

)]8 MARCH, James G., OLSEN, Johan P .. Ambiguitv and Choice in Organizations. Bergen-Oslo,
Universitits Forlaget, ·1982.
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Um processo decisório, de acordo com MARCH e OLSEN

(1982)119, cria condições para o surgimento de circunstâncias favoráveis

para atividades da organização, e estas não são mutuamente exclusivas

nem inconsistentes, mas resultantes de inúmeros situações de escolha, dai

sua complexidade. Tal complexidade ocorre devido à ambigüidade do

processo ou desconhecimento organizacional.

Para MARCH e OLSEN ( 1982 ) existem quatro tipos de

ambigüidade que afetam o processo de escolha.

A ambigüidade de intenção é a primeira a ser relatada. Objetivos

organizacionais mal definidos e incongruentes são sua característica. " É

freqüentemente impossível especificar uma função de preferência

significativa das teorias de escolha e dos requerimentos empíricos dos.

motivos organizacionais descritos ,,120

A ambigüidade de compreensão é o segundo caso tratado. Ela é

fundamentada no fato de que existe uma dificuldade em se analisar os

ambientes, de que existe dificuldade em se entender as tecnologias e que o

mundo, onde estão inseridas as organizações, é obscuro; desta forma há...
um alto grau de complexidade em se perceber a relação entre as ações

organizacionais e suas conseqüências.

119 MARCH, James G., OLSEN, Johan P .. A;nbiguitv and Choice in Organizations. Bergen-Oslo,
Universitits Forlaget, 1982. pago 12

120 MARCH, James G., OLSEN, Johan P .. Ambiguity and Choice in Organizations. Bergen-Oslo,
Universitits Forlaget, 1982. pago 12
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A terceira ambigüidade seria a da história. Existe a possibilidade da

história ser deturpada e manipulada; desta forma verificamos que a análise

do passado pode ser fundamental, porém sua interpretação pode ser

complexa e conter incorreções.

A última ambigüidade é a da organização. Os indivíduos tendem, de

acordo com o tipo de decisão a ser tomada, a focar sua atenção de forma

diferente, ou seja, não há uma constância, ou semelhança de empenho, em

sua participação.

Através das análises das teorias dos processos decisórios

verificamos que existe um campo vasto para a discussão do tema. O

espectro de estudo varia desde teorias que analisam o processo decisório

sob a ótica da certeza e racionalidade, até a análise do processo sob a.

ótica da ambigüidade e incerteza.

2.5. Modelo Racional de Decisão e o Caso Concreto

Considerando os aspectos teóricos aqui apresentados e contrapondo

a eles a realidade observada no meio ambiente gerador do estudo de caso

dessa dissertação, parece não haver dúvidas de que a organização Banco

Santander (representada por seu corpo diretivo) atua sob "processos

decisórios" que se aproximam mais do "modelo racional" que de qualquer

outro.

98



Isto se deu com muita propriedade no caso objeto de estudo deste

trabalho (aplicado, como se sabe, à escolha do melhor plano de

assistência médica para os funcionários), onde se exigiu procedimentos

racionais (configurados no método que será apresentado nos capítulos

subsequentes) até que o resultado final fosse encontrado.

Em nenhum momento. ~ corpo dirigente do Banco Santander

baseou-se (ou exigiu basear-se) em procedimentos formais, burocráticos

ou nonnatizados (típicos do modelo weberiano ou burocrático).

Também, em nenhuma etapa do processo de decisão se percebeu a

ingerência de qualquer indivíduo ou relação que caracterizasse como

"política" a escolha do plano de assistência médica.

A empresa de consultoria, por sua vez, atuou em consonância com

procedimentos raCIOnaIS, em completo acordo com o espírito

predominante na organização estudada.

Assim, além de uma aproximação com o modelo teórico racional de

decisão, acima apresentado, a aplicação do método de análise e todo o

processo decisório, realizado na prática, no Banco Santander, confirmaram

que racionalidade e otimização pennearam todo o trabalho retratado na- ~

presente dissertação de mestrado.
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3. ASORGANIZACÕES EXAl\1INADAS

As organizações envolvidas no estudo de caso retratado na presente

dissertação de mestrado são duas.

A primeira é o Banco Santander SIA, organização na qual se

verificou o processo decisório estudado e no qual se decidiu, finalmente,
-

pelo melhor plano de assistência médica.

A Segunda é uma organização de consultoria, a Torres, Associados,

empresa sediada em São Paulo, contratada para conduzir o processo

decisório no interior do Banco Santander e na qual atua o autor da

presente dissertação (onde apresentou ativa participação nas observações

e na aplicação do método proposto),

Nos itens subsequentes, são formalmente apresentadas ambas as

organizações.

3.1. A Organização de Consultoria

A Torres, Associados Consultores de Beneficios é uma empresa que

atende, especiahnente, clientes "prime" (organizações de primeiro nível)

interessadas em solucionar questões da área de beneficios, em particular

referentes ao segmento de saúde.
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Criada em 1991, a empresa pOSSUIuma equipe de consultores

(integrada por diretores e funcionários) extremamente afinada com as

principais inovações tecnológicas afeitas ao campo dos beneficios em

saúde.

Desde o princípio da empresa, o autor do presente trabalho passou a

integrar a equipe de consultores da Torres, Associados, tomando-se

responsável pela formulação de políticas e métodos com vistas a

solucionar os problemas dos inúmeros clientes da organização.

Atendendo muitas organizações de diversos campos de atividade

(Alcatel, MASP, Cotia Trading, Behnetal etc.), a empresa como que se

especializou em servir instituições financeiras, posto que cerca da metade

de seus atuais clientes (Credibanco, Alliance, Votorantin, West Merchant,

Nationale de Paris, CS First Boston etc.) são desse segmento da economia,

embora, como observam seus dírigentes, a empresa é apta a atender

organizações de qualquer espécie, em qualquer ramo de atividade.

Por essa proximidade com instituições financeiras, não tardou para

a ~mpresa ser consultada e contratada pelo Banco Santander, desde o

primeiro momento que essa organização de origem européia (espanhola)

chegou ao Brasil.



Atendendo o Santander desde sua primeira: fase de entrada na

economia brasileira, quase que naturalmente a Torres, Associados foi

chamada a solucionar os problemas da instituição quando ela se decidiu
I

por adquirir dois bancos nacionais (o Banco Geral do Comércio e o Banco

Noroeste), tornando-se uma das maiores instituições financeiras do país

com 17000 beneficiários (empregados e dependentes).
I

A Torres, Associados atua em diversas áreas dentro do segmento de

beneficios, especialmente nas de saúde, previdên1cia privada, bônus,
I .

odontologia, seguro de vida, pesquisa de beneficios e em projetos de

consultoria em questões de saúde.

No caso do Santander, a empresa originahnente foi a responsável
. . . - I

pela implantação, administração e reavaliação periódica do sistema de.

saúde funcional do Banco Santander enquanto este era uma pequena
!

instituição, com menos de 100 beneficiários.

I
Com a aquisição dos bancos naCIOnaIS e a transformação do

Santander brasileiro numa grande corporação, a organização contratante
I

decidiu chamar a Torres, Associados para realizar um projeto de

consultoria, justamente para estabelecer um processo I decisório visando à
I

seleção do melhor plano de assistência médica para atender ao conjunto de

funcionários.
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A Torres, Associados, então, possuindo sólida experiência e

conhecendo os padrões racionais de decisão do Banco Santander, optou

por sugerir um processo decisório composto por um método de análise

inovador e objetivo que conduzisse a indicadores de custo/beneficio que

permitisse encontrar a melhor decisão.

Esse trabalho de consultoria foi inteiramente elaborado em conjunto

com a corpo de executivos do Santander (especiahnente os dirigentes da

área de Recursos Humanos, já mencionados )que, afinados com a equipe

de consultoria (da qual fez parte o autor da dissertação), aprovaram todas

as etapas de execução, acatando a decisão final resultante do processo!".

103



3.2. A Instituição Financeira

No Banco Santander S/A, a pesquisa de campo se desenvolveu

durante o período de agosto de 1997 a outubro de 1998.

Foram realizadas entrevistas, coletas de dados, análises estruturais

do beneficio sujeito à mudança, análise e adequação dos custos ao

orçamento da área de Recursos Humanos, análise dos fatores políticos

envolvidos, confecção de planilhas comparativas de custos e coberturas,

confecção de planilhas de custo/beneficio, confecção de gráficos

comparativos e análise dos elementos que levaram à conclusão de qual

modalidade de produto mais adequado e qual prestadora foi eleita para

implantar e administrar a nova política de saúde do Banco.

Até meados de 1991 o Banco Santander S.A., com sede na

Espanha, atuava no Brasil através de um escritório de representação, cuja

função era defender interesses de correntistas que possuíam residência no

Brasil.

Com o reposicionamento do Banco, em nível mundial, o Brasil

passou a ser visto como um mercado em potencial no sentido de se

ampliar as praças de atuação.

121 Os procedimentos relacionados ao método e todo o processo decisório serão apresentados nos
capítulos subsequentes da dissertação. .
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Na corrente década, aliás, o Banco expandiu seus negócios pelo

mundo e, em especial pela América Latina, onde possui agências em

praticamente todos os países da região.

Em meados de 1992, três executivos, com grande atuação e

experiência no mercado nacional e internacional, foram convidados para

estruturar o Banco Santander de Negócios S.A. que teria como nicho de

mercado a atuação no segmentodePrivate Equity, negociações em bolsa

de valores, mercado de renda fixa, emissões de ações e debêntures,

mercado de derivativos e operações financeiras de alta complexidade.

Estes executivos ( Roberto Fonseca, Walter Shinomata e Gustavo

Murgel ), advindos do Banco I.N.G. Barings, foram os responsáveis pela

estruturação e condução da organização até fins de 1996.

k

Entre novembro de 1996 e janeiro de 1997 os executivos-seniores

do Banco Santander S.A., na Espanha, detectaram que apenas atuando

com o Banco Santander de Negócios S.A. poderiam estar administrando

mal seus recursos no Brasil.

Optaram, então, por expandir a atuação no Brasil através da

conquista do mercado bancário mediante a consolidação da empresa em

um banco comercial.
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Para obter uma rápida penetração no mercado brasileiro a estratégia

mais conveniente seria a de comprar bancos com uma rede de agências

consolidada, ou seja adquirir uma base sólida de clientes para se ter um

imediato ganho de escala.

Seria necessário posicionar-se como um dos seis maiores bancos

presentes no território nacional, pois, com a globalização, a competição

passou a gerar margens de ganho cada vez menores e somente uma

economia de escala poderia gerar condições de sobrevivência,

A compra do Banco Geral-do Comércio S.A., com 44 agências, e do

Banco Noroeste S.A., com 92 agências, foi o passo decidido pela matriz,

na Espanha, dando início ao crescimento da organização no Brasil.

Através dessas aquisições foi dada a possibilidade, pelo Banco

Central, de se chegar a 600 agências até o ano 2.000.
"

A fusão de três organizações distintas (Banco Santander de

Negócios S.A., Banco Geral do Comércio S.A. e Banco Noroeste S.A. ),

tanto em perfil como cultura, gerou a necessidade de uma total

refonnulação dos processos gerenciais e operacionais, de políticas internas

e de políticas externas; em outras palavras, a organização necessitou ser "

reinventada " locahnente, seguindo, logicamente, o perfil da empresa-mãe,

com matriz na cidade de Santander, na Espanha.
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Dentre uma das muitas modificações que foram implementadas ou

consideradas necessárias para a consolidação da nova empresa (agora

gigante) no Brasil, a reestruturação da política de beneficios, em específico

o beneficio de assistência médica, foi cotada como um ponto sensível no

novo posicionamento estratégico de presença agressiva da empresa no

mercado financeiro nacional.

A área de Recursos Humanos (em conjunto com a empresa de

consultoria, já mencionada) concluiu que uma das mais importantes

ferramentas de manutenção e atração de li talentos humanos li seria a

implantação, manutenção e administração de um produto de saúde

atrativo, em termos de custos, coberturas e abrangência.

A grande dúvida residia no fato de como se poderia elaborar um,

produto que não prejudicasse os funcionários advindos da fusão e que não

extrapolasse o orçamento previsto para o beneficio?

A resposta era complexa no sentido de que as três organizações

possuíam produtos completamente distintos, tanto em termo de custos

quanto de beneficios.'.
~Apenas para que se conheça a complexidade e variedade dos produtos

existentes antes da fusão (e também para que se tenha mna idéia da
- .

situação precedente, antes do processo decisório) são listadas, abaixo, os

beneficios e a estrutura presentes em cada organização.
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• Banco Santander de Negócios S.A. : Todos os funcionários

possuíam um plano de seguro saúde administrado pela A.I.G. (

American Intemational Group ) Brasil - Interamericana Companhia

de Seguros Gerais, com um mesmo nível de beneficios para todos

os empregados e dependentes.

O grau do beneficio implantado era denominado Plano Nível 60

com altos valores de reembolso na livre escolha e rede referenciada

com os melhores hospitais, prontos-socorros e laboratórios a nível

Brasil. O padrão de acomodação hospitalar era o de quarto privativo

e a empresa arcava integralmente com os custos.

• Banco Geral do Comércio S.A. : Os executivos Sênior possuíam um

plano de seguro saúde administrado pela Generali do Brasil -

Companhia Nacional de Seguros. O grau do beneficio implantado.

era denominado Plano G:ÓB-IO com altos valores de reembolso na

livre escolha e rede referenciada com os melhores hospitais,

prontos-socorros e laboratórios em nível de Brasil.

o padrão de acomodação hospitalar era o de quarto privativo. Os

demais funcionários possuíam o plano de medicina de grupo Standard, da

Medial Saúde, com ampla rede referenciada, porém sem direito à livre

escolha. O padrão de acomodação hospitalar era o de enfermaria.
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o funcionário que desejasse optar por um padrão superior de plano, na

Medial Saúde, deveria arcar com a diferença total nos custos. Para as

localidades onde não houvessem condições de atendimento pela rede

referenciada Medial, o plano implantado de saúde era o da cooperativa

médica Unimed, padrão de acomodação hospitalar enfermaria e sem

direito à Livre Escolha.

• Banco Noroeste S.A. : A empresa possuía uma plano de seguro

saúde administrado pela Bradesco Saúde O plano possuía uma

ampla rede, além de vários planos com diferentes níveis de '

reembolso na livre escolha e dois tipos de padrão de

acomodação hospitalar. Como haviam vários padrões de planos,

as formas de participação dos funcionários nos custos variavam

de acordo com a data de admissão no banco e o nível de

beneficio escolhido.

Foi a partir desse quadro que o novo Banco Santander SI A entendeu

que seria necessário decidir, com razoável rapidez, sobre a melhor solução

para todos seus funcionários, preferenciahnente trazendo um plano de
••

assistência médica dentro de custos em níveis competitivos (possibilitando

não elevar os preços de seus produtos financeiros, num cenário de intensa

concorrência, como o atual) e, ao mesmo tempo, que satisfizesse, em

qualidade, aos anseios dos recursos humanos, evitando perder os

"talentos" para outras organizações.
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Executivos do Banco Santander e a equipe de consultores da

Torres, Associados passaram, então, a trabalhar em conjunto com vistas a

estabelecer um processo decisório racional e objetivo para a escolha do

melhor plano de assistência médica, segundo indicadores de

custo/beneficio..
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4. O PROCESSO DECISÓRIO: ESTRUTURA E

I~I(PLE~I(ENTACÃO

Diagnosticada a necessidade de se implementar um processo

decisório racional para a escolha do melhor plano de assistência médica

para a nova organização Banco Santander S.A ( conforme explicitado no

item 2.5. deste trabalho ) e contratada a Torres, Associados como

organização de consultoria responsável pela condução desse processo,

deu-se início à atividade de coleta de informações, a partir da qual seriam

realizadas todas as etapas analíticas necessárias ao alcance da solução

para a questão.

Do ponto de vista da presente dissertação, iniciou-se, também, o

acompanhamento, segundo o método do estudo de caso, procurando-se

descrever todo o processo empregado.

4.1. Antecedentes

A principal preocupação 'ao corpo diretivo de Recursos Humanos do

Banco Santander era a de adotar uma postura agressiva no segmento· da

política -de assistência médica com o objetivo de manter e atrair " talentos

humanos " indispensáveis à organização, independente do nível

hierárquico.

Esta premissa, todavia, estava restrita a um orçamento.
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As principais questões levantadas eram:

i) como se conseguir o melhor beneficio ao menor custo?

ii) qual a melhor opção para operacionalizar o plano de

assistência médica (Plano Administrado, Seguro Saúde,

Medicina de Grupo, Plano de Auto Gestão ou

Cooperativa Médica - conforme definidos no capítulo

2, desta dissertação)?

iii) os funcionários devem participar no custo e/ou

utilização?

iv) que tipos de níveis de planos devem ser implantados? e

v) quais deverão ser as coberturas?

4.2. O Método de Análise

As questões deveriam ser respondidas por ordem de prioridade, ou

seja, do contexto macro (considerando o tipo de estrutura de suporte do

risco) para o contexto micro (levando-se em conta as características

estruturais do beneficio) .
.,..

Primeiramente (sempre a organização de consultoria atuando em

conjunto com os dirigentes do Santander), foram elaborados mecanismos

para uma correta compreensão dos riscos que a organização estava

incorrendo, no sentido de assumir, ou não, os efetivos custos de utilização

das entidades médicas.
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Dentre estes mecanismos foi elaborada uma estratégia de se coletar

dados históricos de sinistralidade para que se pudesse projetar tendências

estatísticas confiáveis no sentido de se minimizar a probabilidade de

perdas decorrentes de posicionamentos incorretos.

Foi solicitado às empresas operadoras contratadas ( Bradesco

Saúde, Medial Saúde, AIG Life, Generali Saúde, Sulamérica Saúde, Amil,

conforme esclarecido no capítulo anterior) que fornecessem dados

históricos de utilização, de todos eventos médicos de suas carteiras, dos

últimos 24 meses (contando-se como o último dado o mês de agosto de

1997 )

As "seguradoras", por trabalharem com Bancos de dados atuariais

completos e atualizados, possuíam as informações solicitadas; já as demais

empresas não continham tais informações em seus relatórios gerencias.

Como uma parcela significativa da população do Banco (cerca de

30%) não era usuária de planos de seguro saúde, um alto grau de

incerteza, relativa à utilização efetiva, passou a gerar dúvidas quanto à

confiabilidade da elaboração das tendências ...
Mesmo com problemas de obtenção de dados confiáveis, o Banco

Santander S.A., solicitou um estudo aprofundado da possibilidade de se

elaborar um plano onde o risco pudesse ser bancado pela própria

organização.
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A base estatística de utilização escolhida, em comum acordo entre

as partes, foi baseada na experiência das carteiras das seguradoras para

uma população com características etárias, e sócio econômicas,

semelhantes ao do Banco.

o objetivo principal do estudo foi de poder comparar qual seria a

economia obtida na implantação de um plano com risco suportado pela

organização em relação a um plano com o risco suportado por terceiros.

Para se poder efetuar esta análise, baseada no banco de dados, seria

necessário, primeiramente, estabelecer as características dos planos

relacionados ao novos níveis hierárquicos detenninados pela empresa,

pois, segundo observado, cada grau do plano possuía características de

utilização que diferia dos demais, já que o custo de utilização varia de.

acordo com o grau de acomodação, padrão da rede referenciada, nível de

reembolso, coberturas e operadora contratada.

Para o estudo de segmentação de planos, a empresa estabeleceu cinco

níveis hierárquicos, a saber :

• Nível de 1 a 7 : Contínuos a Chefia de Setor

• Nível 8 e 9 : Gerencia de Departamento e Cargos Técnicos

• Nível de 10 e 11 : Diretoria Adjunta e Gerência Geral

• Nível de 12 e 13 : Diretoria Executiva

• Nível 14 : Presidência e Vice Presidência
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Esta pontuação corresponde aos graus salariais da empresa, que é

baseado na metodologia Hay122 de remuneração.

Para cada nível salarial foi estabelecido um plano com

características que viessem a atender às necessidades dos funcionários.

o estabelecimento dos anseios foi formatado de uma forma não

científica, ou seja, não houve uma pesquisa interna cujo objetivo seria o de

mapear os pontos relevantes, do beneficio, na visão dos empregados.

A elaboração da estrutura dos planos foi baseada em pesquisas

efetuadas com empresas concorrentes e na experiência dos executivos da

área de Recursos Humanos,

4.3. Estruturação dos Planos por Nível Salarial

A estruturação do beneficio por nível salarial obedeceu à premissa de

que as coberturas, em nível de eventos médicos, deveriam ser iguais para

todos, independente do grau hierárquico. As únicas diferenças deveriam

ser as seguintes :.•
• Padrão de acomodação hospitalar de internação

privativo ou enfermaria.

• Padrão de rede referenciada: Entidades médicas de primeira ou

Quarto

de segunda linha.

• Limites de reembolso, em Reais ( R$ ) na livre escolha
. -

m FLANNERY, Thomas P.; HOFRICHTER, David; PLATTEN, Paul E .. Pessoas, Desempenho e
Salários: As Mudanças na Fonna de Remuneração das Empresas. São Paulo -S.P., Berkeley Brasil
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1) - Nível de 1 a 7 : Estabeleceu-se que nos níveis de 1 a 7 dever-se-

la estudar um plano com padrão de acomodação hospitalar quarto

privativo.

Por ser uma população constituída desde contínuos até chefes de

setor, a organização decidiu 'direcionar esta massa de usuários para a

utilização da rede referenciada; ou seja, o direito à livre escolha, se

existisse, seria restrito na forma de valores mínimos de reembolsos.

A base desta decisão foi fundamentada no princípio de que o

salário, e o perfil sócio econômico dos funcionários, são fatores restritivos

no sentido de limitar a utilização de entidades médicas particulares, pois,

na maioria das vezes, o funcionário não tem a possibilidade, nem o perfil,

de desembolsar valores para o atendimento médico fora da rede.

A rede referenciada, por não pressupor o desembolso, se toma o

principal mecanismo de utilização médica. Desta maneira, se a empresa

decide implantar um sistema de livre escolha para uma população que não

irá utilizá-la, estará desperdiçando recursos, pois fornecerá beneficios que••
não serão utilizados.

A distribuição etária dos titulares, e dependentes, para o nível de 1 a

7 foi a seguinte :

Editora, 1997
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DEOA 17 ANOS 2.688

DE 18 A 35 ANOS 5.684

E 36 A45 ANOS 945

D 46 A55 ANOS 194

DE 56 A 60 ANOS 45

DE 61 A 65 ANOS 34

66 ANOS E ACIMA 53

TOTAL DE VIDAS 9.643

2) - Nível de 8 e 9 : Estabeleceu-se que nos níveis de 8 e 9 o padrão

de acomodação hospitalar deveria ser, necessariamente, o de quarto

privativo.

A partir deste nível, o conceito da livre escolha, conjugado à rede

referenciada diferenciada, passa a ser relevante. Neste grau salarial (

gerentes de departamento e cargos técnicos ) existe a percepção de que o

acesso a entidades médicas, não referenciadas, passa a ser fonte de

diferenciação.

A partir do nível 8 e 9 os diferenciais dos planos passam a ser, única

e exclusivamente, os limites de reembolso na livre escolha e o padrão de

hospitais, pronto socorros e laboratórios referenciados.
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A distribuição etária dos titulares, e dependentes, para o nível 8 e 9

era a seguinte:

DEOA 17 ANOS 1.586

DE 18 A 35 ANOS 1.532

DE 36 A 45 ANOS 1.016

DE 46 A 55 ANOS 235

DE 56 A 60 ANOS 33

DE 61 A 65 ANOS 17

66 ANOS E ACIMA 48

TOTAL DE VIDAS 4.467

3) - Nível de 10 e 11 : Estabeleceu-se que nos níveis de 10 e 11 o

padrão de acomodação hospitalar deveria ser, necessariamente, o de

quarto privativo.

Os valores de reembolso, na livre escolha, e o padrão da rede

referenciada deveriam ser superiores aos do nível 8 e 9. A preocupação

passou a ser a correta elaboração, e dimensionamento, dos valores de

limites, na livre escolha, para que o acesso a entidades médicas de

primeira linha se tornasse factível para a gerência geral e diretoria adjunta.

A distribuição etária dos titulares, e dependentes, para o nível 10 e

11 era a seguinte :
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DE OA 17 ANOS 923

DE 18 A 35 ANOS 760

DE 36 A 45 ANOS 640

DE 46 A 55 ANOS 220

DE 56 A 60 ANOS 27

DE 61 A 65 ANOS 18

66 ANOS E ACIMA 36

TOTAL DE VIDAS 2.624

4) "-Nível de 12 e 13 : Estabeleceu-se que nos níveis de 12 e 13 o

padrão de acomodação hospitalar deveria ser, necessariamente, o de

quarto privativo.

O padrão da rede referenciada deveria ser o mesmo que os do nível

10 e 11 e que os valores de reembolso, na livre escolha, deveriam ser

superiores aos do 10 e 11. A preocupação passou a ser a correta

elaboração, e dimensionamento, dos valores de limites, na livre escolha,

para que o acesso a entidades médicas de primeira linha se tomasse real

para os diretores executivos.

A distribuição etária dos titulares, e dependentes, para o nível 12 e

13 era a seguinte :

- \ D
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DE OA 17 ANOS 148

DE 18 A 35 ANOS 126

DE 36 A 45 ANOS 110

DE 46 A 55 ANOS 72

DE 56 A 60 ANOS 3

DE 61 A 65 ANOS 2

66 ANOS E ACIMA 7

TOTAL DE VIDAS 468

5) - Nível 14 : Estabeleceu-se que no nível 14 o padrão de

acomodação hospitalar deveria ser, necessariamente, o de quarto privativo.

O padrão da rede referenciada deveria ser o mesmo que os do nível

12 e 13 e que os valores de reembolso, na livre escolha, deveriam ser

superiores. A preocupação passou a ser a correta elaboração, e

dimensionamento, dos valores de limites, na livre escolha, para que o

acesso a entidades médicas de primeira linha se tomasse inquestionável

para os vice presidentes e presidente.

A distribuição etária dos titulares, e dependentes, para o nível 14

era a seguinte :
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DE OA 17 ANOS 10

DE 18 A 35 ANOS 10

DE 36 A 45 ANOS 17

DE 46 A 55 ANOS 8

DE 56 A 60 ANOS 4

DE 61 A 65 ANOS O

66 ANOS E ACIMA 1

TOTAL DE VIDAS 50

4.4. Composição Etária Total do Banco Santander S.Á.

A composição etária. total ( usuários e dependentes diretos ) do

~ Banco Santander S.A. que foi utilizada para a elaboração do estudo foi a

seguinte:

DE OA 17 ANOS 5.355

DE 18 A 35 ANOS 8.112

DE 36 A 45 ANOS 2.728

DE 46 A 55 ANOS 729

DE 56 A 60 ANOS 112

DE 61 A 65 ANOS 71

66 E ACIMA 145

TOTAL DE VIDAS 17.252
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Obs. : Por dependentes diretos entende-se: Cônjuge e/ou companheiro(a)

e filhos de até 21 anos ou até 24 anos quando universitários.

4.5. Coberturas de Eventos Médicos Considerados no

Estudo

Os executivos de Recursos Humanos do Banco Santander S.A.

procuraram elaborar uma listagem de coberturas que contemplassem os

principais eventos médicos, de forma que o funcionário, e seus

dependentes diretos, não ficassem sem atendimento.

Todas as coberturas tinham a finalidade curativa (casos de estética não

foram considerados).

São listadas, a seguir, as principais coberturas utilizadas para a

formatação do estudo (e que serão utilizadas como referência para a

tomada final de decisão, como se verá em etapas subsequentes):

• Diárias de internação e D.T.!. : 365 por ano

• Cobertura para AIDS

• Cobertura para doenças infecto contagiosas -

• Coberturas para próteses internas

• Cobertura para transplantes e implantes

• Cobertura para cirurgias cardíacas

• Cobertura para cirurgias neurológicas

• Cobertura para ressonância magnética
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• Cobertura para tomografia computadorizada

• Cobertura para vacinas

• Cobertura para doenças preexistentes

• Cobertura para doenças congênitas

• Cobertura para fonoaudiologia

• Cobertura para escleroterapia

• Cobertura para radioterapia

• Cobertura para quimioterapia

• Cobertura para homeopatia

• Cobertura para acidentes de trabalho

• Cobertura para hemodiálise e diálise crônica

Não foram citadas todas as coberturas possíveis. Os itens citados acima

são os de maior relevância, em termos de custos, em um plano de saúde. .

4.6. Análise da Estruturação e Abrangência da Rede

Referenciada

Outro fator considerado na elaboração do estudo foi o da estruturação e

abrangência da rede referenciada.

Por possuir, o Banco Santander, uma rede de 136 agências espalhadas

pelo território nacional, e com perspectivas de se chegar a 600, a

amplitude da rede referenciada passou a desempenhar um papel de

fundamental importância na elaboração do beneficio.
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Não seria factível elaborar um plano de assistência médica onde a

maioria dos usuários se veria impossibilitada de utilizar a rede

referenciada, pois, como citado anteriormente, os níveis 1 a 7 seriam

direcionados a utilizar o referenciamento.

Outro fator considerado na avaliação foi a questão do deslocamento

(viagens) de funcionários a trabalho e em férias (funcionários e

dependentes) .

Neste quesito a observação primordial era: não deixar o funcionário, ou

dependente direto, desassistido.

4.7. Análise da Estruturação do Sistema de Livre Escolha

A estruturação do sistema de livre escolha foi elaborada com o objetivo

de manter as conquistas dos funcionários no que conceme ao sistema de

reembolso referente à utilização de entidades médicas não credenciadas.

A manutenção deste beneficio se deu para os usuários que já possuíam

direito ao sistema. Os funcionários que somente tinham acesso ao sistema...
de rede referenciada passaram.a ter o mesmo direito. Em alguns casos não

foi possível manter os padrões de reembolso devido à grande diversidade

de planos existentes nas três empresas que constituíram o Banco Santander

S.A ..

O estudo referente à estruturação do sistema de livre escolha foi

elaborado através da análise dos vários limites de reembolso presentes nos

diferentes planos de beneficios.
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.
A dificuldade em se estabelecer parâmetros de comparação se deveu ao

fato de que cada plano possuía um múltiplo de cálculo vinculado a uma

tabela específica de referência (para cálculo de reembolso indexada a uma

diferente moeda de cálculo de limites deindenização+". Para que fosse

possível estabelecer uma comparação foi necessário equalizar, a um

mesmo patamar, as diferentes bases de dados.

A tabela de referência para cálculo de reembolso, em algumas

operadoras, é baseada na tabela de honorários médicos da A.M.B. (

Associação Médica Brasileira ) de 1990, ou em tabelas com conceitos

equivalentes.

A tabela da A.M.B. "foi elaborada com base em critérios uniformes

para todas as especialidades e tem como finalidade estabelecer índices

mínimos quantitativos para os procedimentos médicos, tomando viável sua

implantação nos diversos sistemas alternativos de saúde ou convênios" 124.

Nesta tabela estão listados todos os procedimentos médicos

reconhecidos pela AMB (considerados no estabelecimento dos valores de

referência), a saber:

• Consultas

• Clínica geral e especializada -

• Diagnose e terapia

• Clínica cirúrgica

123 Contrato de " Seguro Grupal de Reembolso de Despesas de Assistência Médica e/ou Hospitalar -
Condições Gerais ". A.G.F. Seguros. pago 5

124 TABELA DE HONORÁRIOS MÉDICOS - ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA -1992. Pago
19
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A tabela é constituída por índices mínimos de remuneração, os quais

são quantificados na unidade C.~. (Coeficiente de Honorários).

Para cada procedimento é estabelecido um nÚ!llero de C.H ..

o Coeficiente de Honorários (C.H.) "representa a unidade básica para a

cálculo dos honorários médicos - é o fator representado em moeda vigente,

que multiplicado pelo índice atribuído a cada procedimento desta tabela

determinará seu valor" 125. Os valores de reembolso a serem calculados

pelas seguradoras são baseados no seguinte cálculo:

M.R. x n." de C.H. x Valor da Moeda Vigente (Unidade Padrão de

Reembolso) = Valor a ser reembolsado em Reais ( R$ )

M.R. - Múltiplo de reembolso contratual

C.H. - Coeficiente de honorários

Valor da Moeda Vigente em Reais (R$) - " É a unidade padrão de••
reembolso utilizada para cálculo do valor reembolsável por evento

segurável. Esta unidade eqüivale à Unidade de Reembolso de Seguros
- "'li"

(U.R.S.) estabelecida pela resolução C.N.S.P. n." 07/84 de 10/07/84 ,,126.

125 TABELA DE HONORÁRIOS MÉDICOS - ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA -1992. Pago
19

126 Contrato de" Seguro Grupal de Reembolso de Despesas de Assistência Médica e/ou Hospitalar -
Condições Gerais ". A.LG. - Interamericana Cia de Seguros Gerais. Seguros. pago 5
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Este conceito de moeda também é utilizado por operadoras que não

são seguradoras.

Através da análise e cálculo de reembolsos referenciais (escolheu-se

procedimentos cinírgicos, de diagnose, clínicos e de consultas. . -
representativos) pode-se chegar aos vários múltiplos que, multiplicados

pelas diferentes unidades de reembolso das assistências médicas,

equalizou diferentes tabelas.

Para um melhor entendimento exemplificaremos abaixo :

Procedimento cinírgico :

• Parto cesárea

• Número de CH's para a equipe médica ( Cirurgião Principal + 10

.Auxiliar + Anestesista) encontrada na tabela da A.M.B. 1990 = 1.790

CH's

• Unidade de Reembolso de Seguros da Operadora A em R$ ( Reais ) =

0,42

• Múltiplo Contratual para Honorários Médicos Cinírgicos : 5 X a tabela

daA.M.B.

• Cálculo do reembolso: 1.790 X 0,42 X 5 = R$ 3.759,00

Pergunta: Qual seria o múltiplo de reembolso, da Operadora B, para se

chegar ao mesmo reembolso de R$ 3.759,00 ( Operadora A ), utilizando-

se uma tabela médica cujo número de CH's para o parto cesárea é de 1.000

CH's e cuja U.R.S. é 0,38
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Resposta: Cálculo do múltiplo :

1.000 CH's x R$ 0,38 = R$ 380,00

R$ 3.759,00/ R$ 380 = 9,89 X tabela da Operadora B

Ou seja, para se obter um mesmo reembolso, no parto cesárea, da

Operadora A (5 X tabela A.M.B. 1990 ) a Operadora B deverá utilizar o

múltiplo de 9,89 X sua própria tabela. Desta forma temos os reembolsos

equalizados, apesar de termos múltiplos D.R.S. e tabelas diferentes.

Houve a necessidade de se realizar este estudo com todas operadoras

que ofereciam o beneficio da livre escolha para que, no momento do

estudo . de custos, não houvessem distorções ocasionadas pela não

equalização dos beneficios.

4.8. Aplicação do Método de Análise: Decisão

Preliminar

Análise do processo do estudo do suporte do risco __

Suporte de risco se refere a qual grau de ,;xposição ao risco de

utilização a empresa (o Banco Santander S.A.) pretende se submeter.

Em outras palavras, consiste em decidir se a empresa quer contratar

uma operadora que assuma integralmente o risco de utilização (Seguro

saúde, Medicina de Grupo ou Cooperativa Médica) ou se ela o deseja

assumir por completo (Auto Gestão ou Plano Administrado).
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Em determinadas situações, ela pode decidir assumir parcialmente o

risco, optando em compartilhá-lo com a operadora ou contratar U1n seguro

de stop-loss, o que não aconteceu no caso estudado.

o processo de estudo do custo de utilização foi baseado em bancos

de dados estatísticos de utilização fornecidos pelas operadoras.

Estas informações procuravam reproduzir as tendências de

utilização de um' grupo com características etárias, sociais e econômicas

semelhantes ao do Banco Santander S.A..

Estes dados basearam-se na utilização de cerca de 2.500.000 de

usuários. A tabela, listada a seguir, nos forneceu informações importantes

relativas às prováveis utilizações por eventos, em Reais ( R$ ) :

'",
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Tabela 4.1

Tabela de composição provável do custo percapita médio de utilização

subdividido por módulos de eventos Médicos-Hospitalares para um

plano básico padrão quarto privativo121

Primeiro Nível

Quarto privativo

I1l temações R$19,73

Consultas R$ 5,41

Diagnose R$ 7,35

Terapia R$1,36

Ambulatório .. R$3,12

Encargos R$ 2,24

Sub-total R$ 39,21

Taxa Adm. R$ 3,57
~

Total R$ 42,78

Os custos apresentados se referem ao custo de utilização de um

plano básico padrão quarto privativo. Eles foram elaborados com o intuito

de se comparar os custos dos planos enviados por cada operadora

supondo-se que todos os usuários estivessem alocados em um único nível.

12i TABELA SUL AMÉRICA AETNA "Composição do Custo Percapita Médio Subdividido
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o plano básico quarto privativo estudado eqüivale a um beneficio

com limites de reembolso, na livre escolha, de (baseado na tabela A.M.B.

1990 e V.R.S. = R$ 0,42) :

Tabela 4.2

Tabela de Múltiplos de Reembolso

Múltiplos de

Reembolso

Consultas Médicas 1,Ox

Diagnose Terapia 1,Ox

Serviços 1,Ox

Ambulatoriais

Diárias t.s»
Hospitalares

Honorários 1,3 x

Médicos

o padrão de rede referenciada estudada, neste nível, possuiu, como

exemplo, os seguintes hospitais e laboratórios credenciados em São Paulo

( tomou-se como exemplo os mais conhecidos) :

• Hospitais: Hospital Sírio Libanês, Hospital Santa Catarina, Hospital

São Luís, Hospital Samaritano, Hospital 9 de julho, Hospital Sabará,

Incor, Maternidade Santa Joana, Maternidade Pró-Matre.

• Laboratórios : Laboratório Delboni, Laboratório Elkis e Furlanetto,

Laboratório Lavoisier.
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o estudo englobou as seguintes operadoras :

• AGF Saúde: Seguradora

• A.I.G. Life : Seguradora

• Amil : Medicina de Grupo

• Bradesco Saúde : Seguradora

• Generali Saúde : Seguradora

• Medial Saúde : Medicina de Grupo

• Sulamérica Saúde: Seguradora

Estas operadoras foram escolhidas pelas seguintes razões :

• São empresas com grande penetração no mercado de saúde

• Algumas delas foram, ou são, fornecedoras das empresas que

compõem o Banco Santander S.A.

• São empresas que já possuem clientes de porte no segmento de

beneficios

• São empresas com vasta experiência operacional de gerenciamento

• São empresas que possuem um alto grau de qualidade no atendimento

• São empresas que podem efetuar operações de reciprocidade com o

Banco, gerando receitas financeiras adicionais

Solicitou-se a estas operadoras que elaborassem um estudo de Plano

Administrado, Plano de Seguro Saúde (quando seguradoras) e Plano de

Medicina de Grupo (quando empresas de medicina de grupo), com as

características de múltiplo de reembolso, valor de moeda (U.R.S. ) e nível

de rede referenciada apresentados acima, além da população apresentada

anteriormente.
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Solicitou-se que os custos fossem anualizados.

o resultado quantitativo do estudo encontra-se na tabela " Planilha

Anualizada de Custos Banco Santander S.A. - Plano Administrado e Pré-•

Pagamento - Tendências Estatísticas de Utilização - Plano Quarto

Privativo Básico ", listada a seguir.

Esta planilha (ou matriz), como pode ser observado, é o primeiro

resultado da aplicação do método de análise aqui apresentado, permitindo

encontrar a primeira etapa da solução sobre qual tipo de risco será

percebido e suportado pela empresa.

r'

\:
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Tabela 4.3

Planilha Anualizada de Custos Banco Santander S.A. - Plano

Administrado e Pré-Pagamento - Tendências Estatísticas de

Utilização - Plano Quarto Privativo Básico
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4.9. Resultados da Primeira l\1atriz

Esta tabela foi elaborada com o objetivo de se comparar, em termos

de custos, um plano administrado e um plano de pré-pagamento.

As operadoras contatadas forneceram planilhas de custos com os

dois tipos de produtos, com exceção de duas ( Amil e Generali ) que não

possuíam estrutura para o gerenciamento de tal modalidade de beneficio.

Foi elaborada uma coluna comparativa de taxas de administração e

outra para se analisar a composição geral de preços considerando-se a

expectativa de utilização.

Através da análise entre as operadoras e as médias verticais pode-se

verificar que o diferencial percentual médio entre o custo de um plano

administrado, onde o risco é suportado pela empresa contratante, é

cerca de 10,85% inferior ao de um plano de pré-pagamento onde o risco

é bancado pela operadora.

As questões que o corpo diretivo de Recursos Humanos passou a

considerar foram: será que vale a pena correr o risco de se bancar

integrahnente a sinistralidade de uma população, que não se conhece a real

utilização, para economizar 11-% ?

Será que não seria mais prudente esperar algmn tempo, não se

correndo o risco, e criar um banco de dados estatísticos da real utilização

da empresa de forma a que viéssemos obter dados confiáveis e, a

posteriori, tomar a decisão de se bancar, ou não, o risco?
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Qual seria o período necessário para se obter um Banco de dados

confiável para tomarmos uma decisão com a menor margem de erro

possível?

Essas questões foram respondidas pelo corpo diretivo do Santander

(sempre com o apoio da empresa de consultoria) levando-se em

consideração o perfil do administrador do mercado bancário.

Este administrador possui características peculiares no sentido de

optar por formas conservadoras de gerenciamento interno.

Ao se deparar com um percentual de economia provável de 11 %

ele optou que o risco fosse b-ancado pela operadora, apesar de uma

provável redução nos custos.

~
O tempo necessário para se obter mn Banco de dados confiável foi

estipulado em 18 meses (um ano e meio), pois os seis primeiros meses de

utilização de um novo beneficio são atípicos, ou seja, os usuários o

utilizam de uma forma que não corresponde aos padrões devido à.,..
tendência em se" testar o novo plano de assistência médica".

Desta maneira foram desconsiderados os dados atuariais referentes

aos primeiros seis meses. Após este período os dados refletirão, com

fidedignidade, as' reais tendências de sinistralidade da população, pois o

desvio de utilização gerado pelo fator" teste" não estará mais presente.
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4.10. Aplicação do l\1étodo de Análise: Decisão Final

Análise do processo de estruturação dos planos

Após a definição do tipo de suporte de risco que a empresa estava
. -

disposta a implementar, no caso um plano de pré-pagamento (padrão de

acomodação de internação hospitalar quarto privativo )onde o risco da

utilização é bancada pela operadora, o corpo diretivo de Recursos

Humanos do Banco Santander S.A. passou a elaborar estudos de como

deveriam ser estruturados os vários níveis de planos em relação ao graus

hierárquicos.

A formatação dos planos foi dividida em três segmentos, a saber :

• Coberturas

• Múltiplos de Reembolsos no Sistema Livre Escolha

• Padrão de Rede Referenciada

4.10.1. Coberturas

As coberturas consideradas no estudo foram as mesmas relacionadas

anteriormente. As demais coberturas incluídas foram consideradas através

de uma análise da cláusula de exclusões contratuais, ou seja, os itens que

não estivessem relacionados na cláusula estariam, automaticamente,

cobertos.

As exclusões foram as seguintes :
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• Doenças e acidentes provocados por ato e operação de guerra e

qualquer outra perturbação da ordem pública, envenenamento e

exposição à radioatividade ou radiação de qualquer natureza de

caráter coletivo.

• Tratamentos de doenças nos casos de epidemias declaradas por

órgão público ou que ultrapassem os percentuais divulgados pela

Organização Mundial de Saúde- O.M.S ..

• Atos ilícitos, interrupção provocada da gravidez e suas

conseqüências imediatas ou tardias, eventos provocados por

consumo de álcool, entorpecentes e psicotrópicos, tratamentos

clínicos ou cirúrgicos não éticos, ceratotomia e alterações de corpo.

• Tratamento esclerosante e microcirurgia de varizes dos membros

inferiores.

• Tratamento odontológico de qualquer natureza.

• Enfermagem particular e assistência médica domiciliar

• Tratamentos psicológicos ou psiquiátricos de qualquer natureza (

exceto psicomotricidade ), psicologia, e terapia ocupacional (

avaliação e/ou terapia ), tratamento do alcoolismo e/ou

dependências de drogas.

• Aparelhos ortopédicos e para substituição ou complementação de

função, prótese e órtese externas e marcapasso cardíaco.

• Tratamentos clínicos ou cirúrgicos, com finalidade estética e social;

abrasão química.

• Tratamento de senilidade, rejuvenescimento, emagrecimento ( ainda

que necessário para tratamento de outra doença ), repouso,

convalescença e suas conseqüências.

• Despesas com doadores de órgãos, transporte e armazenamento de

órgãos transplantados.
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• Tratamentos relacionados com métodos de anticoncepção e

infertilidade bem como suas conseqüências.

• Check-up médico, exames periódicos para avaliação preventiva da

saúde, investigação diagnóstica eletiva, exames periódicos,

admissionais e demissionais.

• Aluguel de equipamentos e aparelhos, exceto aqueles necessários

em regime de internação hospitalar.

• Procedimentos diagnósticos e tratamentos clínicos ou cirúrgicos não

abrangidos pela Tabela da A.M.B. 1990 e medicamentos não

reconhecidos por órgão governamental competente.

• Despesas com extraordinários não relacionados com atendimento

médico-hospitalar.

• Postectomia e plástica do freio balamoprepucial, em usuários com

idade superior a 18 anos.

Quaisquer eventos que não estivessem relacionados na lista de

exclusões possuiriam cobertura .

.
4.10.2. Múltiplos de Reembolsos no Sistema Livre

Escolha

- ~
Os múltiplos de reembolsos no sistema de livre escolha foram

estabelecidos através da análise dos planos existentes nas empresas

adquiridas pelo Banco Santander S.A.
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Através da simulação de reembolsos de procedimentos médico-

hospitalares dos vários planos, procedeu-se à equalização dos mesmos

(como explicitado anteriormente) de forma a obter múltiplos (baseados na

tabela A.M.B. 1990 ) que mantivessem os valores conquistados dos

beneficios.

Os valores encontrados através dessa simulação foram os seguintes :

Tabela 4.4

Tabela de Múltiplos de Reembolsos

Níveis Padrão Consultas Diag/Ter Servo Amb. D. H.

Hosp. Médicos

la7 Q. Privo 1,Ox I,Ox I,Ox 1,3 x 1,3x

8e9 Q. Privo 1,7x I,Ox I,Ox 2,Ox 2,Ox

10e 11 Q. Privo 3,Ox 6,Ox 6,Ox 6,6x 6,6x

12e13 Q. Privo 4,Ox 6,Ox 6,Ox 11,6x 11,6x

14 Q. Privo 5,3x 7,Ox 7,Ox 15,4 x 15,4x

Cálculo do múltiplos baseado na tabela A.M.B. 1990 com U.R.S. de R$ 0,42

Legenda :

• Níveis: Representa os níveis hierárquicos

• Padrão: Representa o padrão de internação hospitalar

• Q. Privo : Quarto Privativo

• Consultas: Representa o múltiplo de reembolso para consultas médicas

• Diag!Ter: Representa o múltiplo de reembolso para diagnose e terapia

• Ser. Amb. : Representa o múltiplo de reembolso de serviços ambulatoriais

• D. Hosp. : Representa o múltiplo de reembolso de diárias hospitalares

• H. Médicos : Representa o múltiplo de reembolso de honorários médicos
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A elaboração da tabela foi fundamental no sentido de se eleger um

parâmetro de cotação para as operadoras.

Sem ela não haveria como se proceder a uma análise da relação

custolbeneficio, pois, cada empresa de assistência médica, possui formatos

diferenciados de produtos, o que acarretaria na impossibilidade do estudo

e comparação, ou seja, no momento do estudo todas operadoras deveriam

adequar suas planilhas em relação aos múltiplos fornecidos e ao valor da

V.R.S ..

4.10.3. Padrão da Rede Referenciada

Outro parâmetro fundamental na elaboração do estudo foi a.

constituição do padrão da rede referenciada para cada nível hierárquico.

Por padrão entende-se a categoria de hospitais, prontos-socorros e

laboratórios alocados em cada segmento.

Essa categoria é baseada na especialização, equipamentos, tecnologia,

corpo clínico, negociações para referenciamento e penetração

mercadológica que estas empresas possuem perante o público.

Como exemplo temos o Hospital Albert Einstein e o Laboratório

Fleury, em São Paulo, que somente são referenciados para os planos de

nível executivo, pois são uma das empresas que negociam valores

superiores aos das demais entidades.
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Estabelecemos, abaixo, como estas entidades foram distribuídas pelos

diferentes níveis hierárquicos estudados:

Tabela 4.5

Exemplos de Principais Entidades Médicas Credenciadas por Nível
~

São Paulo

Entidades Nível 1 a 7 Nível 8 e 9 Nível 10 e Nivel ll e Nível 14
11 13

I

Hospitais - Hospital - Hospital - Hospital - Hospital - Hospital

Sírio Sírio Albert Albert Albert

Libanês Libanês Einstein Einstein Einstein

- Hospital .,.Hospital - Hospital - Hospital - Hospital

Samaritano Samaritano Sírio Sírio Sírio

- Hospital 9 - li ospital 9 Libanês Libanês Libanês

de Julho de Julho -Hospital -Hospital - Hospital

- Hospital - Hospital Samaritano Samaritano Samaritano

Sabará Sabará -Hospital 9 - Hospital 9 - Hospital 9

- Hospital - Hospital de Julho de Julho de Julho

São Luís São Luís - Hospital - Hospital - Hospital

- Hospital - Hospital Sabará Sabará Sabará

Santa Santa -Hospital - Hospital - Hospital
;~

Catarina Catarina São Luís São Luís São Luís

- Incor - Incór . -Hospital - Hospital - Hospital
- ~

- Unicór - Unicór Santa Santa Santa

- Maternid. - Maternid: Catarina Catarina Catarina

Santa Joana SantaJoana - Incôr - Incór - Incôr

- Unicôr - Unicôr - Unicôr

- Maternid. - Maternid. «Matemid:

Santa Joana Santa Joana Santa Joana
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Laboratórios - - - - -
Laboratório Laboratório Laboratório Laboratório Laboratório

Delboni Delboni Fleury Fleury Fleur)'

- - - - -
Laboratório Laboratório Laboratório Laboratório Laboratório

Elkis e Elkis e Delboni Delboni ~.Delboni

Furlanetto Furlanetto

- ;. - - -
Laboratório Laboratório Laboratório Laboratório Laboratório

Rhesus Rhesus Elkis e Elkis e Elkis e

- Exalab - Exalab Furlanetto Furlanetto Furlanetto

- - - - -
Laboratório Laboratório Laboratório Laboratório Laboratório

Cimerman Cimerman Rhesus Rhesus Rhesus

- Exalab - Exalab - Exalab

- - -
Laboratório Laboratório Laboratório

Cimerman Cimerman Cimerman

A distribuição do referenciamento, por nível, é fator importante no

estabelecimento da política de preços das operadoras, pois é um dos

principais elementos na elaboração da planilha de custos. .~
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4.11. Estruturação e Análise da Planilha de Custos dos

Planos em um Sistema de Pré-Pagamento

Após estruturar todos os parâmetros envolvidos na composição dos

planos a empresa procedeu à solicitação de cotação de preços nas

operadoras citadas anteriormente.

Foi estabelecido, pelo presidente do Banco, que o orçamento com o

beneficio não deveria ultrapassar o valor anual de R$14.500.000,OO (ou

seja R$14,5 milhões).

Foi necessário estabelecer qual seria o plano a ser cotado em cada

entidade, pois, cada uma possuía uma nomenclatura diferente para cada

nível e, caso não houvesse uma solicitação correta, a cotação poderia ser

totalmente desvirtuada.

Desta forma além de informar o padrão de referenciamento, o

múltiplo dos reembolsos, a U.R.S. e o padrão de acomodação hospitalar,

foi necessário informar, também,' qual seria a nomenclatura de cada plano.

Para podermos conhecer qual seria o plano a ser estudado em cada

operadora confeccionoa-se a seguinte tabela de equivalência de

nomenclaturas:
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Tabela 4.6

Tabela de Equalização de Nomenclaturas de Equivalência de Planos

Operadora ~Nível de 1 Nível 8 e 9 Nível 10 e lVível 12 e J\Tível14

a7 11 13
AIGLife 25 25 50 Master 50 Master 60 Master

Especial 1 Especial 2
Bradesco Plano Plano 20 Plano Plano Plano

6842 Padrão Apólice Apólice Apólice

Funcional Privativo 131 9989 9989
-

GBS 100 GBS 150 GBS 200

Generali GDB 1,5 GDB 2,3 GDB 7,3 GDB13 GDB 17,3

Mediai Plano 10 Plano 20 Plano 10 Pla1lo 20 Plano 30

Padrão Padrão Padrão Padrão Padrão

Privativo Privativo Top Top Top

Sulamérica Especial I Especial 11 Executivo Executivo Executivo

II IV VI

Para também poder conhecer qual seria o múltiplo da tabela do

plano, a ser estudado em cada operadora, confeccionou-se a seguinte

tabela de múltiplos de equivalência de planos (segundo a metodologia de

cálculo vista antes) :
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Tabela 4.7

Tabela de l\1últiplos de Reembolsos, Valores de V.R.S. e l\1odalidade

de Tabela

Operadoras Nível de Nível de 8 Nível 10 e lVível12 e Nível 14

la7 e9 11 13
',o

AIG Life -25x -25x -50x -50x - 60x
U.R.S.= tabela Tabela Tabela Tabela Tabela

0,2576 para para para para para

Consulta Consulta Consulta Consulta Consulta

-4x -4x -13x -26x -33x

tabela tabela tabela tabela tabela

para parl! para para para
H.M., H.M., H.A1., H.M., H.M.,

Diagnose Diagnose Diagnose Diagnose Diagnose

e Terapia e Terapia e Terapia e Terapia e Terapia

- Tabela - Tabela - Tabela - Tabela - Tabela

do INSS INSS INSS INSS INSS

Bradesco -1,Ox -2,5x -4,6x - 6,4x - 8,22 x
u.R.S.= tabela tabela tabela tabela tabela

0,27 ( para para para para para para
"

os dois consulta consulta consulta consulta ~. consulta

primeiros -1,Ox -1,Ox - 9,Ox - 9,Ox -11,0 x

níveis ) tabela tabela - tabela tabela tabela
. -

u.R.S. = para para para para para

O,2615(para Diagnose Diagnose Diagnose Diagnose Diagnose

o terceiro e Terapia e Terapia e Terapia e Terapia e Terapia

nivel ) - 2,Ox -3,Ox -10,Ox -18,0 x - 24,0 x

Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela
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Bradesco para para para H.M. para H.M. para H.A1.

V.R.S.= H.M. H.M. - Tabela - Tabela - Tabela
0,3442( para - Tabela - Tabela INSS LNSS INSS

o quarto e A.A1.B. A.A1.B.

quinto nível) 1990 1990

Generali -1,5 x -2,3 x -3,Ox - 5,Ox - 7,Ox

U.R.S.= tabela tabela tabela tabela tabela
0,376 para para para para para

consulta consulta consulta consulta consulta

-1,5 x -2,3 x -3,Ox - 4,Ox - 5,Ox

tabela tabela tabela tabela tabela

para para para para para

Diagnose Diagnose Diagnose Diagnose Diagnose

e Terapia e Terapia e Terapia e Terapia e Terapia

-1,5 x -2,3 x - 7,3 x -13,0 x -17,3 x

Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela

para para paraH.M. para H.M. para H.A1.
H.M. H.M. - Tabela - Tabela - Tabela

- Tabela - Tabela A.MB. A.MB. A.M.B.

A.M.B. A.M.B. 1990 1990 1990

1990 1990

MediaI -1,Ox -1,7x -3,Ox -4,Ox - 5,3 x

U.R.S.=0,42 tabela tabela tabela tabela tabela

consulta consulta . consulta COnsulta consulta
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Aledial -1,Ox -1,Ox - 6,Ox - 6,Ox - 7,Ox

tabela tabela tabela tabela tabela

para para para para para

Diagnose Diagnose Diagnose Diagnose Diagnose

e Terapia e Terapia e Terapia e Terapia e Terapia
~

-1,3 x - 2,Ox - 6,6x -11,6 x -15,4 x.
Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela

para para para para para

H.M. H.Al H.M H.M. H.M

- Tabela - Tabela - Tabela - Tabela - Tabela

A.MB. A.ALE. A.MB. A.ALB. A.AI.B.

1990 1990 1990 1990 1990

Sulamérica -1,Ox -1,7x -3,Ox -4,Ox - 5,3 x

V.R.S. = 0,42 tabela tabela tabela tabela tabela

consulta consulta consulta consulta consulta

-1,Ox -1,Ox - 6,Ox - 6,Ox - 7,Ox

tabela tabela tabela tabela tabela

para para para para para

Diagnose Diagnose Diagnose Diagnose Diagnose

,Terapia e Terapia e Terapia e Terapia e Terapia

-1,3 x - 2, ô.x - 6,6x -11,6x -15,4 x

-"'lr Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela

paraH.M paraH.M paraH.M para H.M para H.Al

- Tabela - Tabela - Tabela - Tabela - Tabela

A.MB. A.MB. A.MB. A.AlB. A.M.B.

1990 1990 1990 1990 1990

---
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Através dó estudo sobre distribuição etária por nível hierárquico e

das tabelas acima reproduzidas, as operadoras puderam elaborar suas

planilhas de custos que resultou na seguinte matriz :

Observação: As operadoras A.G.F. Saúde e Amil foram

desconsideradas do estudo por não apresentarem estrutura administrativa

ou experiência para gerenciar grandes grupos.
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Tabela 4.8

Planilha Anualizada de Custos Banco Santander S.A. Todos Planos -

Plano de Pré-Pagamento - Sem Fatores de Moderação - Plano Quarto

Privativo Básico
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Esta planilha de cotação nos forneceu os custos per capita anuais

por nível, os custos totais anuais por nível, os custos totais anuais por

operadora e as respectivas médias de custos.

Tomando-se por base o lnenor prêmio mensal, a operadora que

melhor satisfez as condições de custo para o caso do Banco Santander

S.A. foi a Medial Saúde.

Porém, outros fatores deveriam ser considerados na decisão final,

pois não se poderia ater somente à questão do custo, conforme premissa

especiahnente estabelecida pelo grupo dirigente da organização.

Era necessário considerar outro fator fundamental de análise: os

beneficios.

Para relacionar estas duas variáveis Ccusto e beneficio) foi elaborada

uma planilha que conjugou estes fatores de modo a fornecer dados para

uma correta decisão gerencial.

4.12. Estruturação e Análjse de Planilhas Para o

Estudo da Relação Custo/Benefício

A elaboração de uma planilha analítica da relação custo/benefício

foi fundamental para se estudar o quanto custaria (em cada operadora),

em moeda nacional CR$) cada unidade de beneficio, em termos anuais. .... ,
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A análise desta relação foi importante para se verificar se o produto

de assistência médica apresentado não estava baseado apenas em

custos, ou seja, se o preço do produto não estava aviltado com o

propósito de se ganhar a concorrência a qualquer custo.

A planilhas foram estruturadas com dois objetivos:

• O de elaborar uma matriz conceitual com a finalidade de expor, e

comparar, todos os pontos do estudo (coberturas, rede referenciada,

reembolsos e custos) de forma clara e objetiva. Esta planilha foi

denominada " Matriz de Sustentação Competitiva Conceitual ''.

• O de elaborar uma matriz numérica com a finalidade de ponderar.

todos os pontos do estudo (coberturas, rede referenciada,

reembolsos e custos) com o objetivo de se comparar

.numericamente os planos apresentados pelas operadoras. A

comparação numérica criou condições reais, e concretas, de análise

gerencial. Esta planilha foi denominada" Matriz de Sustentação

Competitiva Numérica ".

São apresentadas, a seguir, contendo as respectivas análises, as

planilhas comparativas.
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Tabela 4.9

Matriz de Sustentação Competitiva Conceitual
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. BANCO SANTANDER S.A.
MATRIZ DE SUSTENTAÇAo COMPETlTIVACONCEITUAL - ABRIL / 98

COBERTURAS .. .... ... -:-:::-- AIG

• NO EXTERIOR
" DIÁRIAS DE INTERNAÇÃO / U. T.I.

·AIDS
• PRÓTESES

"INFECTO CONTAGIOSAS
• TRANSPLANTES /IMPLANTES

• CIRURGIAS CARDíACAS
• CIRURGIAS NEUROLÓGICAS
• RESSONÃNCIA MAGNÉTICA
• TOMOGRAFIA COMPUTADo

• EPIDEMIAS
• VACINAS

• DOENÇAS PRÉ EXISTENTES
• DOENÇAS CONGÊNITAS

• FONOAUDIOLOGIA
• ESCLEROTERAPIA
• FISIOTERAPIA RPG

• ACUPUNTURA
• PSICOLOGIA
• PSIQUlA TRIA

• TRATAMENT. ODONTOLÓGICOS
• TRIfT. DE OBESIDADE

• TRAT. DERMATÓGICO ESTÉTICO
• LIMITES DE UTILIZAÇÃO: RADIOTER.

• LIMITES DE UTILIZAÇÃO: QUlMIOTER.
• LIMITES DE UTILIZAÇÃO: F/S/OTER.

• HOMEOPATIA
• CUSTO AMBULATÓRIO NOROESTE

• REPASSE DE 50% DOS LUCROS

.REDECREDENCIADA:.::····

• NO EXTERIOR

• NACIONAL

• REGIONAL

• REDE COMPARADA C/ BRADESCO

:::EXEMPLOSDEREEMBOLSOS~RS::::·:

• CONSULTAS
-> NívEIS DE 1 A 7

-> NívEIS 8 E 9
-> NívEIS 10 E 11
-> NívEIS 12 E 13

->NívEL 14

.: -.EX'>DE:REEMB;: CIRURGIASJ.·RS::}:

• APENDICECTOMIA COMP. (EQUIPE)
-> NívEIS DE 1 A 7

-> NívEIS 8 E 9•• -> NívEIS 10 E 11
-> NívEIS 12 E 13

->NívEL 14

• HISTERECTOMIA TOTAL (EQUIPE)
-> NívEIS DE 1 A 7

-> NívEIS 8 E 9
-> NívEIS 10 E 11
-> NívEIS 12 E 13

-> NívEL 14

• PONTE DE SAFENA (EQUIPE)
-> NívEIS DE 1 A 7

-> NívEIS 8 E 9
-> NívEIS 10 E 11
-> NívEIS 12 E 13

-> NívEL 14

• PARTO CESÁREA (EQUIPE)
-> NívEIS DE 1 A 7

-> NívEIS 8 E 9
-> NívEIS 10 E 11
-> NívEIS 12 E 13

-> NívEL 14

CUSTOS BANCO SANTANDER S.A;·

• CUSTO TOTAL ANUAL· RS

SIM
3U/ANO
OPCIONAL
OPCIONAL
OPCIONAL

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

NÃO
NÃO
SIM

ATÉ 12 ANOS
NÃO
NÃO
SIM
SIM

NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO

SEM LIMITE
SEM LIMITE
SEM LIMITE

SIM
SIM
SIM

NÃO

SIM

SIM

SUPERIOR

·:··::':AIG.:·":··:·:···

k

34,00 (EI25/4)
68,00 (E225/4)

110,00 (M50/13)
155,00 ( M50/26 )
200,00 (M60/33) .

/::::·:·:CIRURGIAS:::···

958,25 (EI25/4)
958,25 (E225/4)

3.114,32 (M50/13)
6.228,63 (M50/26)
7.905,57 (M60/33)

1.496,20 (EI25/4)
1.496,20 (E225/4)
4.862,66 (M50/13)
9.725,32 (M50/26)
12.343,67 (M60/33)

3.194,30 (EI25/4)
3.194,30 (E225/4)

10.381,48 (M50/13)
20.762,96 (M50/26)
26.352,99 (M60/33)

1.392,89 (EI25/4)
1.392,89 (E225/4)
4.526,91 (M50/13)
9.053,82 (M50/26)
11.491,38 (M60/33)

.... AIG

15.265.217,88

SULAMERICA

SIM
365/ANO

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
NÃO
NÃO
SIM
SIM
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO

SEM LIMITE
SEM LIMITE
COM LIMITE

SIM
SIM
SIM

. SULAMERICA::· .

NÃO

SIM

SIM

SUPERIOR

.. :.: SULAMERICA::::':::·

37,80 (E1/1)
64,26 (EI1/2)

113,40 (EXI/4)
151,20 (EXN/4)

200,34 (EXV/5,3)

··:::".:····CIRURGIAS'·:'··· .

592,41 (EI/1,3)
811,40 (E11/2)

3.007,62 (EX1/6,6)
5.286,12 (EXN/",6)
7.017,78 (EXV/15,4)

928,20 (E1/1,3)
1.428,00 (E11/2)

4.712,40 (EXI/6,6)
8.282,40 ( EXN/",6 )
10.995,60 (EXV/15,4)

1.992,90 (EI/1,3)
3.066,00 (EI1/2)

10.117,80 (EXI/6,6)
17.782,80 (EXN/1',6)
23.608,20 (EXV/15,4)

1.119,30 (EI/1,3)
1.722,00 (EI1/2)

5.682,60 (EXI/6,6)
9.987,60 (EXN/",6)
13.259,40 (EXV/15,4)

SULAMERICA

14.349.940,00

GENERAU··.·'

SIM
365/ANO
OPCIONAL

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
NÃO
NÃO
SIM

ATÉ 12 ANOS
NÃO
NÃO
SIM
SIM
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO

SEMLIMI1E
SEMUMI1E
COMUMITE

SIM
NÃO
SIM

',GENERAU· .::.:.

NÃO

SIM

SIM

SIMILAR

~GENERALI···

33,75 (GD11,5)
67,20 (GDI2,3)
118,13 (GDn,3)
151,88 (GD/13)

202,30 (GDI17,3)

·,·:···::,····CIRURGIAS·:·:::::.

610,31 (GDI1,5)
935,81 (GDI2,3)

2.970,19 (GDn,3)
5.289,38 (GD/13 )

7.038,94 (GD/17,3)

956,25 (GD/1,5)
1.466,25 (GD/2,3)
4.653,75 (GDn,3)
8.287,50 ( GD/13 )

11.028,75 (GD/17,3)

2.053,13 (GD/1,5)
3.148,13 (GDI2,3)
9.991,88 (GDn,3)
17.793,75 (GD/13)

23.679,3B (GD/17,3)

1.153,13 (GD/1,5)
1.76B,13 (GD/2,3)
5.611,88 (GDn,3)
9.993,75 (GDI13)

13.299,38 (GD/17,3)

GENERALI

15.031.963,92

MEDIA L

SIM
365/ANO
OPCIONAL

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

ATÉ 12 ANOS
ATÉ 12 ANOS

NÃO
NÃO
SIM

NÃO
NÃO
NÃO
SIM

NÃO
SEM LIMITE
SEM LIMITE
SEM LIMITE

SIM
SIM
SIM

I··· MEDIAL

NÃO

SIM

SIM

SIMILAR

<': MEDIAL:

33,60 ( 1P/1 )
67,20 ( 2P/2 )

100,BO ( 1TO/3 )
16B,OO (2TO/5)
201,60 (3T016)

:::',..: CIRURGIAS'

911,40 (1P/2)
911,40 (2PI2)

1.822,BO (1TO/4)
5.468,40 (2TO/12)
6.835,50 (3TO/15)

1.428,00 (1P12)
1.428,00 (2PI2)

2.856,00 (1TO/4)
B.568,OO (2TO/12)

10.710,00 (3T0115)

3.066,00 (1P/2)
3.066,00 (2P/2)

6.132,00 ( 1TO/4 )
18.396,00 (2TO/12)
22.995,00 (3TO/15)

1.722,00 (1P/2)
1.722,00 (2P/2)

3.444,00 (1T0/4)
10.332,00 (2TO/12)
12.915,00 (3TO/15)

MEDIAL

13.768.060,92

BRADES CO

SIM
3651ANO

OPCIONAL
SIM

OPCIONAL
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

NÃO
NÃO
SIM
SIM
NÃO
NÃO
SIM

NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO

SEM LIMITE
SEM LIMITE
COMUMITE

SIM
SIM
SIM

BRADESCO

NÃO

SIM

SIM

SIMILAR

BRADESCO·

24,30 (6842/1 )
60,75 (1P/2,5)

111,87 (1T0/4,6)
154,30 (2TO/6,3)
174,30 (3 T0/8,2 )

CIRURGIAS .. ,

615,60 (6842/2)
923,40 ( 1P/3 )

4.288,60 (1T0/10)
8.464,86 (2TO/18)
11.286,48 (3TO/24)

961,20 (6842/2)
1.441,80 (1P/3)

10.669,92 (1T0/10)
21.058,92 (2T0118)
28.078,56 (3TO/24)

3.758,40 (6842/2)
5.637,60 (1P/3)

35.197,40 (1TO/10)
69.473,79 (2TOI18)
92.631,72 (3TO/24)

1.387,80 (6842/2)
2.081,70 (1P/3)

5.203,85 (1T0/10)
10.271,37 (210/18)
13.695,18 (310/24)

BRADESCO

14.700.454,44



Tabela 4.10

Matriz de Sustentação Competitiva Numérica
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. .. BANCO SANTANDER S.A.
MATRIZDE SUSTENTAÇAO COMPETITIVA NUMÉRICA - ABRIL /98

AlG SULAMÉRICA .... GENERAU ItIEDIAL BRADES CO

1 1 1 1 1
2 2 2 2 2

2 1 1
2 2 2 2
2 2 2 1
1
1
1

1 1
1 1 1

° ° O
O ° ° 1 O
2 2 2 2 2
1 1 1 1
O ° ° 1 O

° ° ° O °° 1 O 1
1 O 1 1 °° ° O O • °
° ° ° O °° O O ° O

° ° ° 1 O
O O O O O
1 1
1 1
1 O ° °1 1

° 1

22 22 22 27 21

AlG' ", .. ,. I" SULAMERICA'>· .. GENERAU ·····MEDIAL BRADESCO

° O ° O

COBERTURAS

- NO EXTERIOR (SIM: 1 I HAo : O)
• DIAR. DE INTERN. (365: 2 I 180 : 1 )

• AIDS (SIM: 2/ OPCIONAL: I/HAo: O)
·PRÓTES. (SIM: 2 IOPC.: IINAo: O)
• INFECTO (SIM : 2 10PC.: 1 lHAo :0)
'l'RANSPL IIMPL ( SIM: 1 I HAO: O)

• CIRUR. CARDIACAS (SIM: 1 I HAo : O)
• CIRURGIAS NEUROLóGICAS
• RESSOHJ.HCIA MAGNtTlCA
• TOMOGRAFIA COMPUTAD.

• EPIDEMIAS (SIM: 1INÃO :0)
• VACINAS (SIM: 1 I HAo : O)

• PRÉ EX1S. (SIM: 2/0PC: 1 lHAO:O)
• D. CONGÉH1TAS (SIM: 1I HAo : O)

• FONOAUDlOLOGIA (SIM: 1I HAo : O)
• ESCLEROTERAPIA (SIM: 1I HAo : O)
• FISIOTERAPIA RPG (SIM: 1 I HAO: O)

• ACUPUNTURA (SIM : 1lHAO: O)
• PSICOLOGIA (SIM: 1I HAO: O)
• PSIQUIATRIA (SIM : 1 lHAO: O)

• OOONTOLÓGIA (SIM: 11 HAO: O)
• TR. DE OBESIDADE (SIM: 1I HAo : O)
• T. DERM. ESTÉTICO (SIM: 1 I NAo : O)
• UM. UTlLIZ. : RADlO ( SIM: °I NAo : 1)
• UM. UTIL1Z. : QUIM (SIM: OI NAo : 1)
• UM. UTIL1Z. : FISIO (SIM: OlHA0: 1)

• HOMEOPATIA (SIM: 1I HAO: O)
• CUSTO AM8. NOR. (SIM: I/HAo: O)
• REP. 50% LUCROS (SIM: 1 I HAO: O)

PONTUAÇAO DO SEGMENTO

REDE CREDENCIADA

• NO EXTERIOR (SIM: 1 lNAo: O)

• NACIONAL ( SIM: 1lHAO:O)

• REGIONAL ( SIM: 1 lHAo :0)

• REDE COMPARADA CI BRADES CO
• SUPERI0R.·4 I SIIIIILAR:2 IINFERIOR:O

PONTUAÇAo 00 SEGMENTO

EXEMPLOS .DE REEMBOLSOS" 1'1$ ..

·CONSUL. (CADA RS 1.000,00. 1 PrO)
-> NIVEts DE 1 A 7

-> NIVEts 8 E 9
-> NIVEts 10 E 11
-> NIvE/S 12 E 13

->NIvEL 14

PONTUAÇAo 00 SEGMENTO

EX. OEREEMB. (-CIRURGIAS'! "'1'1$."'.
CADA RS 10.000,00 • 1 PrO

• APENDICECTOIllIA ( EQUIPE)
-> NIVEts DE 1 A 7

-> NIVEts 8 E 9
-> NIVEts 10 E 11
-> NIvEts 12 E 13

->NIvEL 14

• HISTERECTOIllIA TOTAL (EQUIPE)
-> NIvEts DE I A 7

-> NIvEts 8 E 9
-> NIvEts 10 E 11
-> NIvEts 12 E 13

-> NIvEl.14

• PONTE DE SAFENA (EQUIPE)
-> NIvEts DE 1 A 7

-> NIVEts 8 E 9
-> NIvEts 10 E 11
-> NIvEts 12 E 13

->NIvEL 14

• PARTO CESÀREA (EQUIPE)
-> NIvEts DE 1 A 7

-> NIvEts 8 E 9
-> NIvEts 10 E 11
-> NIvE/S 12 E 13

->NlvEL 14

PONTUAÇÃO DO SEGMENTO

CUSTOS BANCO SANTANDER S.A.'

• CUSTO TOTAL ANUAL - RS
• CUSTO PER CAPfTA ANUAL - RS

TOTAL: 17-252 VIDAS

PONTUAÇAO FINAL

• TOTAL (INCLUI OS 5 PLANOS)

6

0,03
0,07
0,11
0,16
0,20

0,57

0,10
0,10
0,31
0,62
0,79

0,15
0,15
0,49
0,97
1,23

0,39
0,39
1,04
2,08
2,64

0,14
0,14
0,45
0,91
1,15

14,23

15.265.217,88
8IU,u

o CUSTO I BENEF CIO

22

SULAMERICA'·· c. :":"GENERAU . MEDIAL···· BRADESCO

0,04 0,03 0,03 0,02
0,06 0,07 0,07 0,06
0,11 0,12 0,10 0,11
0,15 0,15 0,17 0,15
0,20 0,20 0,20 0,20

0,57 0,57 0,57 MS

.. f:IRURGIAS ··CIRURGIAS : ::CIRIJRGIAS . ·CIRURGIAS

0,06 0,06 0,09 0,06
0,09 0,09 0,09 0,09
0,30 0,30 0,18 0,43

0,53 0,53 0,55 0,85
0,70 0,70 0,68 1,13

-
0,09 0,10 0,14 0,10
0,14 0,15 0,14 0,14
0,47 0,#7 0,29 1,07
0,83 0,83 0,86 2,11
f,10 1,10 1,07 2,81

0,20 0,21 0,31 0,38
0,31 0,31 0,31 0,56
1,01 0,99 0,61 3,52
1,78 1,7' - I,IU "':r

6,95

2,36 2,37 2,30 9,26

0,12 0,12 0,17 0,14
0,17 0,18 0,17 0,21
0,56 0,56 0,34 0,52
1,00 1,00 1,03 1,03
1,33 1,33 1,29 1,37

13,15 13,16 12,47 32,71

SULAMERICA GENERAU MEDIAL BRADESCO

15.031,963,92 13.768.060,92 14.700.454,44
871,32 798,06 852,10

GENERAU BRADESCO

39,74 04 58,26

~

GENERAU MEDIAL BRADESCO

21,U 18,12 14,63

14.349.D40,00
831,78

SULAMERICA

41,72

SULAMÉRICA .



Os exemplos de reembolsos presentes na 11 Matriz de Sustentação

Competitiva Conceitual 11 foram baseados nos múltiplos e tabelas de cada

operadora.

,.Alguns dos valores não corresponderam aos solicitados na cotação

de equalização devido à impossibilidade de se ajustar algumas tabelas de

cálculo às solicitadas.

Cada exemplo de reembolso foi precedido da nomenclatura do

plano estudado. Dentre os exemplos analisados estiveram presentes as

consultas em consultório e os procedimentos mais comuns, sendo que os

valores citados" correspondem _ao . reembolso máximo de honorários

médicos que toda equipe médica teria direito em cada nível. Foi citado,

.também, os custos anuais de cada operadora.

Na planilha 11 Matriz de Sustentação Competitiva Numérica"

ponderou-se cada item citado na planilha conceitual com o objetivo de se

poder comparar numericamente todos os parâmetros presentes no estudo

No segmento reembolsos foi estabelecido que, em consultas, para-,.-
cada R$1.000,OO de cobertura haveria uma nota equivalente a 1~ e em

cínirgias foi estabelecido que para cada R$10.000,OO de cobertura haveria

mna nota equivalente a 1.

Tal metodologia foi empregada nos reembolsos para que não

houvesse uma desconfiguração da análise, pois, sem esta ponderação, não

haveria como comparar todos os segmentos.
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Para cada operadora criou-se um campo chamado" Pontuação Final

" que estabeleceu a somatória de todas as pontuações dos segmentos.

o campo denominado "Relação Custo/Benefício" foi a resultante

da divisão do custo per capita anual de cada operadora pela pontuaçào

fmal obtida pela operadora.

o número encontrado demonstra o quanto custa, anualmente, em

moeda nacional CR$), cada ponto de beneficio, ou seja, a operadora que

possui a melhor relação custo/beneficio é aquela que apresenta o menor

resultado do campo.

Analisando-se os resultados pode-se concluir que: apesar dos

custos anuais da Mediai Saúde -eda Sulamérica Saúde serem inferiores.

aos da Bradesco Saúde, elafoi a operadora que apresentou as melhores

condições para o Banco Santander S.A ..

É representado, a seguir, o gráfico de sustentação competitiva

numérica:

.~
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Figura 4.1

Gráfico de Sustentação Competitiva
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4.13. Utilização de Fatores l\1oderadores (Co-

Participação)

Um dos procedimentos estudados e implantados com o objetivo de

se reduzir a utilização (sinistralidade) e de se reaver parte dos gastos

efetuados em assistência médica foi o de estabelecer fatores moderadores

em consultas, exames e atendimento em prontos-socorros para os usuários.

Por fatores moderadores entende-se "a participação parcial no

pagamento de despesas médicas pelo usuário"!".

Este tipo de participação teve a finalidade de minimizar utilizações

indevidas, ou seja, consultas, solicitações de exames ou idas aos prontos-o

socorros sem necessidade.

Os usuários deverão participar com 15% do valor dos

procedimentos citados, independentemente se a utilização for pelo sistema

de rede referenciada ou livre escolha.

Este percentual foi determinado através de análises realizadas pelas

operadoras, onde estabeleceu-se, através de estudos estatísticos de

utilização, que o custo total anual seria reduzido em 6% caso houvesse

uma co-participação de 15% por parte do usuário.

128 RUBIN, Harvey W .. Dictionar\' ofInsurance Terms. New York. Barron's Educational Seríes, 1987.
pag.65 . -
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No caso da livre escolha a restituição dos valores será deduzido em

15%, dentro dos limites máximos contratados.

Por exemplo:

Limite máximo de reembolso para consultas no nível 14 na

Bradesco Saúde: R$ 174,30.

. -
Valor cobrado pelo médico: R$ 200,00

Valor do reembolso deduzido o fator moderador ( 15 % ) :

R$148,15

No caso da utilização de rede referenciada o usuário será

descontado, na folha de pagamento, no valor referente aos 15 % de

utilização.

Por exemplo :

Se o usuário se consultar _emum médico da rede referenciada, e o

valor negociado entre a operadora e o referenciado for de R$ 30,00, o

funcionário será descontado em R$ 4,50 no final do mês.

Desta forma, o Banco Santander S.A. consegue um certo controle
-

na sinistralidade, pois, quando o usuário arca com os custos ele se toma

mais criterioso na utilização do beneficio, e recupera um valor percentual

do custo decorrente da utilização.
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4.14. Participação do Funcionário no Custo

Outra fonna de se recuperar um percentual dos valores gastos, em

assistência médica, é o de descontar um valor mensal, por usuário, do

funcionário.

No caso do Banco Santander S.A., o corpo diretivo decidiu que o
- -

funcionário contribuirá com R$IO,OO per capita, ou seja, se o funcionário

possuir 3 dependentes ele será descontado, no fmal do mês, em R$ 40,00.

A contribuição, em forma de utilização, não foi considerada neste

valor.

Ela foi considerada um pagamento à parte.

Este valor de R$ 10,00, per capita mensal, foi estabelecido

arbitrariamente.

A utilização dos fatores moderadores, e a participação dos

funcionários nos custos, foi adotada com o objetivo de se criar uma cultura

de participação e responsabilidade, ou seja, os funcionários passaram a ser

atuantes no processo de controle de custos e da sinistralidade, e não

apenas figurantes.
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4.15. Administração do Ambulatório l\1édico

o Banco Santander S.A. possui em sua sede um ambulatório

médico, totalmente aparelhado, que atende os funcionários em caso de

necessidade.

Existe neste ambulatório um clínico geral, um ginecologista, um

gastroenterologista, uma infectologista,um patologista e enfermeiras.

A operadora escolhida concordou em cobrir 50% dos custos da

localidade.

4.16. Operacionalização Diária do Benefício

A operacionalização diária do beneficio, que esta sendo efetuada em

conjunto com a operadora, se dá da seguinte forma :

• Há uma disponibilização de relatórios estatísticos e gerenciais de

controle de gastos, nos mais variados formatos : Performance

Técnico Financeira (competência e caixa), Auditoria de Consumo

(por região, prestador, patologia, procedimento, valor, freqüência,

individual), análises de tendências (projeções, cenários, alternativas

de solução) relatórios por exceção.
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• Há uma conferência, análise e elaboração de relatórios sobre faturas

mensais, a saber:

• Estudo comparativo de consistência da fatura enviada

pela prestadora

• Detalhamento de todas inclusões e exclusões, levando-

se em consideração acordos de dissídio

• Elaboração de relatórios analíticos dos movimentos

históricos relativos ao " turn over " da empresa

• São elaborados estudos com o objetivo de manter o benefício

competitivo e atualizado através de um rigoroso controle gerencial

de custos, onde, através _de negociações diretas com médicos e.

entidades, procura-se mna constante redução nos custos dos

honorários médicos (no sistema Livre Escolha), impactando

diretamente na redução da sinistralidade e gerando uma

probabilidade maior de reembolso integral para o usuário.

Uma negociação bem conduzida resulta em uma redução de 40 a 50

% nos custos médicos. Tal procedimento é vetado à operadora

sendo efetuado pela empresa contratante.

• Há pesquisas de mercado e conteúdo de benefício junto à

concorrência e/ou empresas afms, com o objetivo de manter o

caráter competitivo em termos de custos e coberturas.
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• Há uma forte orientação no controle e eficácia na gestão dos custos,

através de atitudes pró-ativas, com o intuito de gerenciar a

sinistralidade e reduzir os mesmos.

• Há uina infonnatização de todo o processo com o objetivo de

disponibilizar informações diretas " on line " ao departamento de

Recursos Humanos e aos funcionários.

Tal procedimento visa criar uma cultura de auto-atendimento no

funcionário com o objetivo de conscientizar o mesmo em relação à

utilização e custos incorridos.

• Criou-se formas de gerenciamento e operacionalização do

processo administrativo e burocrático, tais como:

• Controle de inclusões, exclusões e

acompanhamento do fornecimento de

carteirinhas.

• Reembolsos: Análise todade

documentação, enquadramento do processo e

elaboração dos formulários de reembolsos,

envio de feed-back de pagamento, controle

em sistema.

• Enquadramento de cirurgias e procedimentos

especiais, tais como :

- Recebimentos de relatórios
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- Enquadramento dos processos e

prévias de

reembolsos

• Apoio em indicaçõe~ médicas, clínicas,

dúvidas, coberturas.
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5. PRINCIPAIS RESULTADOS

o processo decisório posto em prática no Banco Santander e

apresentado, em sua essência, no capítulo anterior, compôs-se de:

i) levantamento de dados e informações que permitiram a

construção dequadros e planilhas (matrizes), através dos

quais foi possível:

fazer ínferências sobre o tipo de nsco percebido

pela organização;

comparar custos e aspectos qualitativos das

diferentes opções de assistência médica analisadas;

e

perceber que não bastava uma decisão baseada

exclusivamente em custos, exigindo a incorporação

dos beneficios na análise.

ii) aplicação de um método racional de análise, efetuando

cruzamentos de dados e infonnações, que permitiram definir-se por

uma única operadora, considerada a mais adequada para a

organização.

A operadora escolhida, como se viu no resultado obtido após a tabela

4.8, no capítulo anterior, foi a Bradesco Saúde.
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Várias foram as razões desta opção, dentre as quais podem ser

destacadas:

• A Bradesco Saúde já era um antigo fornecedor e parceiro do'.
Banco Noroeste S.A. (observe-se aqui que, a despeito disto, o

processo decisório em nenhum momento foi político - a

definição por esta operadora só ocorreu após o método de

análise reahnente provar, mediantes procedimentos racionais,

tratar-se da prestadora de serviços mais adequada para o Banco

e seus funcionários).

• O produto da Bradesco Saúde foi o que melhor se posicionou,

dentre as operadoras estudadas, na análise da relação

custo/beneficio (inteiramente demonstrada no capítulo 4).

• Na fase de negociação, a Bradesco Saúde comprometeu-se,

ademais, a repassar, ao Banco Santander S.A., 50% dos lucros
'.-

anuais auferidos com o seguro saúde implantado (representando,

na prática, qma redução nos custos anuais)
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• o Banco Bradesco S.A. comprometeu-se a oferecer

reciprocidade comercial em: custódia de títulos, repasse de

carteira de cobranças e aplicações em fundos do Banco

Santander S.A. (tratando-se, evidentemente, de serviço não

incluído na análise e que só foi negociado após já ter ocorrido a

escolha resultante do processo decisório).

• Em pesquisa interna, realizada entre os antigos funcionários do

Banco Noroeste S.A.(hoje incorporado pelo Santander, como já

esclarecido), o beneficio de assistência médica da Bradesco

Saúde obteve um alto índice de satisfação, o que reforçou a

escolha do produto.

• A perspectiva de se atingiro volume de 600 agências bancárias,

espalhadas por todo o território nacional, reforçou a posição da

Bradesco Saúde devido à grande abrangência de sua rede

referenciada em todo o território nacional.

• O porte e a experiência da Bradesco Saúde, com cerca de

2.200.000 usuários, foi outro fator fundamental na escolha (isto

é, outro fator que ajudou a corroborar os resultados do processo

decisório racional).
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• o Banco Bradesco S.A. se comprometeu a operacionalizar o

futuro produto a ser comercializado pelo Banco Santander S.A. -

que será o Santander Saúde (outro aspecto não incluído na

análise, somente negociado pela direção de ambas as instituições

após o resultado final do processo decisório retratado neste

estudo de caso).

• A Bradesco Saúde se comprometeu em administrar o

ambulatório médico do Santander, arcando com 50 % do custo

mensal (algumas outras operadoras arcavam com isto também,

tendo sido importante fator na determinação do resultado final).

• A Bradesco Saúde apresentou alto grau de flexibilidade durante

as fases de negociação (sobretudo após a escolha decidida

racionalmente - as conquistas negociais posteriores, algw.nas

talvez de cunho político, não mancharam em nenhum momento

os procedimentos adotados no processo de decisório, nem

alteraram os resultados das análises, conforme demonstrado

pelos dados e informações divulgados no capítulo anterior.

Após a decisão final, ficou estabelecido o prazo de 18 meses

para observações, sendo que os primeiros seis meses não serão

considerados por tratar-se de período adverso (de adaptação,etc.).
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Os 12 meses (um ano) seguintes servirão de base para

observações, ao final dos quais será procedida uma primeira

avaliação formal, efetuando, se necessário, novos estudos e

estabelecendo-se um novo processo decisório, tal qual o retratado

na presente dissertação de mestrado.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

o prQpesso de análise e escolha de um beneficio é vital para

qualquer organização.

É através dele que a empresa cria algumas das condições para que

se tome competitiva no mercado, tanto no que tange a uma política de

Recursos Humanos estratégica; visando a manter "talentos" em seus

quadros, quanto pela manutenção de mna tática de controle de custos que

levarão a formar preços competitivos vis-a-vis os preços da concorrência.

Este quadro de procedimento é válido para qualquer tipo de

organização, qualquer que seja seu ramo de atividade, seu porte e

tecnologia.

"Em alguns setores especializados os beneficios são responsáveis

por mais de 40 % dos custos de remuneração" 129, asseveram alguns

autores.

Decisões de implantação (ou mudança) de uma nova política de

beneficios pode tomar a empresa competitiva ou desestruturá-Ia, em

termos de perda de " talentos humanos ".

129 FLANNERY, Thomas P.; HOFRICHTER, David; PLATTEN, Paul E .. Pessoas. Desempenho e
Salários: As Mudanças na Forma de Remuneração das Empresas. São Paulo -S.P., Berkeley Brasil
Editora, 1997. pago 162
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A escolha de um plano de assistência médica oneroso, pode também

alterar as planilhas de custos da organização, reduzindo suas margens e

sua competitividade no médio e longo prazos.

o método de análise do beneficio de "assistência médica" para o
<.

Banco Santander, cujo processo de decisão foi aqui retratado, como

estudo de caso, baseou-se em duas premissas elementares:

I) a busca dos menores custos;

II) a melhor combinação de beneficios para os funcionários.

Pode-se observar queem todas as etapas deste método de análise os

procedimentos foram inteiramente racionais, afeitos portanto, ao modelo

de decisão postulado nas fundamentações teóricas da presente dissertação.

o custo foi, naturalmente, o fator balizador inicial da elaboração da

estrutura de suporte do risco e da constituição das características do plano

de assistência médica.

o beneficio não deveria ser subavaliado ou superavaliado.

Caso houvesse um dimensionamento aquém das expectativas dos

funcionários, o banco poderia perder importantes talentos humanos, e se,

porventura, houvesse uma modelagem super dimensionada o impacto do

custo poderia comprometer o crescimento da organização.
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Ao configurar a composição de custos e a estrutura do plano de

assistência médica a empresa passou a comparar os vários tipos de

beneficios oferecidos por cada -operadora, procurando estabelecer qual

entidade oferecia o maior número de vantagens pelo menor preço.

A participação do funcionário no processo, em termos de arcar com

custos de utilização e descontos mensais em folha por usuário, passou a

ser encarada como uma nova forma de parceria, rompendo com a tradição

de que o funcionário não deveria ser onerado pela sinistralidade.

Colocando-se de lado o fator custo (sem, entretanto, desconsiderá-

lo), surge como um dos principais pontos na estruturação do beneficio

saúde o dimensionamento da abrangência das coberturas oferecidas.

Criam-se, assim, condições para que os usuários sejam assistidos

em todos os eventos com finalidade curativa.

De posse desse quadro de análise (devidamente transformado em

planilhas e matrizes, confonnedemonstrado no capítulo 4 desta

dissertação), o resultado foi a satisfação da premissa da escolha do serviço
l"

que oferecesse o menor risco e o menor custo para a organização

(escolhendo-se um plano de pré-pagamento), elaborando-se a segunda
- ~

etapa onde (com base em análises quantitativas e qualitativas) se escolheu

a operadora Bradesco Saúde corno a que melhor satisfazia as necessidades

do Santander.

172



Viu-se, posteriormente, pelas informações prestadas no capítulo dos

resultados (capítulo 5), que a escolha racional da operadora Bradesco

traria, ainda, vantagens adicionais para a organização, resultado do

processo negocial que se estabeleceu após a escolha determinada pelo

método.

Uma síntese do estudo de caso poderia levar à conclusão de que o

trabalho foi perfeito, os resultados foram os melhores possíveis, sobretudo

considerando que será empreendida uma avaliação posterior, a partir da

qual será possível corrigir eventuais falhas e readequar a escolha da

operadora aos novos tempos que se configurarão no prazo de 18 meses.

Há, entretanto, uma observação a fazer.

Se não um reparo, posto que a conclusão a que se chegou com o
.

método e o processo decisório foi, por assim dizer, a solução ótima, pelo

menos uma observação de alerta, válida para decisões futuras.

Trata-se de observar que a visão que uma empresa de planos de

saúde ou de assistência médica deveria ter é a de ser preventiva aos

problemas de enfermidade,

Em outras palavras, a postura hoje das operadoras é a de montar

uma estrutura curativa, com médicos e profissionais 'que agem sobre uma

doença já instalada, sobre um problema já diagnosticado.
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Se essa postura fosse preventiva, haveria ganhos tanto para a

empresa operadora, mas, sobretudo, para a empresa-cliente, para a

organização contratante que teria, seguramente, funcionários mais

saudáveis e mais dispostos.

Como ilustração para o problema pode-se citar dois exemplos:

i) as seguradores de automóveis perceberam que, se

oferecessem descontos em estacionamentos, se instalassem

dispositivos anti-furto nos veículos e se colocassem brake-

light (uma luz adicional de freios) nos veículos, poderiam

atuar sobre a sinistralidade, reduzindo seus custos,

beneficiando também os clientes (que não sofreriam sinistros,

passando por transtornos etc.). Essa postura das seguradoras,

é, seguramente, preventiva e não apenas reativa;

ii) algumas empresas,' conhecendo os efeitos devastadores da

gripe e do resfriado sobre a disposição de seus funcionários,

tão logo souberam da existência de uma vacina contra o

problema, resolveram oferecê-la, gratuitamente, reduzindo o

absenteísmo e garantindo níveis médios de produtividade.- .~

Trata-se, também de outra ilustração de procedimento pró-

ativo, preventivo e não apenas reativo {manter ambulatório,

por exemplo, para tratar da gripe, após o contágio).

Os planos de saúde (e as empresas contratantes), portanto, deveriam

focar, primeiramente, a prevenção.
. .
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Em outras palavras, deveriam elaborar estratégias que permitissem

prever a ocorrência de eventos ou reduzir a sua incidência,

comprometendo menos a saúde do usuário.

A prevenção através de políticas de acompanhamento dos hábitos

do usuário, de suas características genéticas, de exames periódicos, do

controle de fatores de "stress" poderia vir a gerar despesas em um

primeiro momento, porém, no- longo prazo, poderia evitar procedimentos

médicos e clínicos altamente dispendiosos, mantendo, desta forma, a

sinistralidade sobre controle ou reduzindo-a.

Segundo MENEZES ( 1999 )130 " Investir em prevenção de doenças

resulta, enfim, em mais competitividade, para usar um termo que resume-

com perfeição os tempos que estamos vivendo nesta virada -de milênio.

Num momento em que os laboratórios estão investindo rios de dinheiro em

pesquisas e desenvolvimento de remédios de última geração, não faz

sentido que a humanidade desperdice esses recursos e o capital intelectual

envolvido nessas tarefas com doenças que podem ser evitadas ou

controladas ainda em seu inicio. -A prevenção e o diagnóstico precoce são
,'.-

o melhor remédio - e o mais barato ".

Uma das razões de um produto de saúde ser competitivo é o preço.

Como preço é função direta da expectativa de sinistralidade, quanto menor

a probabilidade da ocorrência de eventos de grande monta e diminuição da

freqüência de utilização, menor será o custo.

130 :MENEZES, Lina. " Doenças e Custo Brasil" in Reyista Exame, Editora Abril, Edição 682, Ano
32, n° 4, 1999, pago 114
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Com custos menores, maior penetração de mercado poderia

apresentar a empresa operadora, beneficiando em especial os clientes.

No caso aqui estudado, por exemplo (o do Banco Santander), caso

existisse no mercado uma postura preventiva (que, efetivamente, ainda não

se instalou), poder-se-ia chegar a resultados mais favoráveis ainda que os

alcançados.

Poder-se-ia, por exemplo, elaborar estratégias mais amplas que a

estruturação de matrizes de beneficios em tennos de custos e coberturas,

que, afinal, prevaleceu.

Se a organização pudesse contar com operadoras com lUna real

orientação para o longo prazo, ela poderia contar com apoio e

desenvolver, em paralelo, mecanismos efetivos de prevenção.

Podemos observar que o custo continuará sendo um importante fator

de decisão no caso do Banco Santander S.A., pois, com o advento de

novos equipamentos e técnicas médicas, o preço da medicina tenderá a ser

maior, especiahnente num primeiro momento.

Eventuais avanços tecnológicos poderão fazer o custo cair, mas isso

somente num prazo muito longínquo (impossível dese precisar hoje em

dia).
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Ideal seria mesmo que se encontrasse formas inovadoras de se tratar

da questão da saúde funcional, onde a postura preventiva seria bastante

desejável.

o negócio de se operar planos de assistência médica deveria ser

repensado. As operadoras deveriam ser empresas de prevenção, ou seja,

deveriam ser fontes geradoras de idéias no sentido de elaborar

mecanismos que viessem a prever ocorrências que gerassem utilizações

que poderiam ser evitadas.

As empresas contratantes deveriam incluir, como pauta de suas

análises e negociações, a obrigatoriedade das operadoras apresentarem

idéias e atitudes que trouxessem resultados concretos, e positivos, no

sentido de prevenir futuras ocorrências que viessem "desestabilizar" as,

planilhas de custos.

Algumas sugestões de mecamsmos que poderiam ser utilizados na

prevenção são relatados abaixo :

• Realização de exames periódicos preventivos com o

objetivo de se detectar problemas.

• Atitudes concretas no tratamento destes problemas,

antes que eles se agravem.

• Palestras de prevenção relativas à ocorrências que

possam vir a atingir a saúde dos usuários do plano.
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• Estudo do ambiente fisico e emocional do local de

trabalho.

• Identificação de desvios de utilização através do estudo

dos relatórios estatísticos de sinistralidade.

• Orientação médica para o usuário através de um profissional

orientador (médico ou paramédico) que identificaria:

• Utilizações indevidas

• Condução de técnicas médicas inadequadas por parte

de outros profissionais

• Necessidades reais de internação e intervenções

cirúrgicas . -

No futuro, cada vez mais as organizações estarão estruturando os

estudos de beneficios de uma forma sistematizada, racional e profissional,

deixando de lado fatores emocionais e o " feeling " (em outras palavras,

não considerando decisões políticas).

Também deixarão de tomar decisões burocráticas, baseadas

exclusivamente em custos e em normas pré-ditadas.

Elas, entretanto, deverão visualizar mecarnsmos alternativos, e

viáveis, que visem a estabelecer controles de utilização no sentido da

prevenção.
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Somente com uma política de saúde com acompanhamento

constante, com a conscientização funcional no sentido da mudança de

hábitos e da implementação de uma cultura de assistência à saúde, onde a

tônica seria detectar eventuais problemas antes da ocorrência, é que

Recursos Humanos estará desempenhando uma verdadeira e concreta

política de assistência à saúde.

* * *
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ABSTRACT

Benefits have taken on a fundamentally important role in

companies, both -in tenns of tIre costs they represent, as well as with

respect to the hiring poIicy and maintenance ofthe organizatiou's "Human

Talents".

Among the range of benefits a company offers, the most

significant is its health plan (MedicaI Assistance). Using a case-study

methodology, this thesis relates the decision-making process for

structuring, analyzing and choosing the most appropriate hea1th plan for

the various hierarchicallevels studied.

Use of these procedures allowed the company to maximize

the cost-benefit relationship of its health plan; that is, it allowed the firm to

choose the best product at the lowest cost, given a sample of disparate

options.
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