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RESUMO 

 

É notório a retomada do modelo assistencial à saúde centrado na Atenção Primária nos 

diversos sistemas de saúde, sejam eles públicos ou privados. Este estudo busca, 

fundamentalmente, analisar a viabilidade financeira de um projeto dessa natureza em 

uma cooperativa de trabalho médico, através de um Plano de Negócios. A introdução e 

a revisão bibliográfica, evidenciam a qualidade dos serviços prestados e dos resultados 

alcançados sob a lógica desse modelo. Por outro lado, são escassos na literatura médica 

dados relacionados ao custo que se impõe a partir da sua implantação. Quanto a 

metodologia, o Plano de Negócios parte de premissas e dados provenientes da 

experiência já percorrida por esses sistemas de saúde ao reconstruírem o sistema pelo 

nível de complexidade. Importante ressaltar que, embora previsto desde a criação do 

Sistema Único de Saúde, a implementação da atenção primária se deu sem a devida 

importância aos atributos que organizam o modelo em todas as instâncias da esfera 

pública. Isso deve ser considerado pois os resultados obtidos durante a implementação 

tendem a ser bastante positivos no curto prazo, fruto da prioridade aos outros níveis de 

complexidade, especialmente à atenção terciária. Evidencia o estudo, que a ferramenta 

gerencial se mostra adequada no que se refere ao objetivo do trabalho e seus resultados 

sinalizam que o modelo é viável financeiramente e tende, paulatinamente, a incrementar 

seus resultados no médio e longo prazo trazendo assim, vantagem competitiva ao nosso 

negócio. 

 

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde; Plano de Negócios; Sistemas de 

Assistência à Saúde; Custos da Assistência à Saúde; Eficiência na Assistência à Saúde.  

 

 



  
 

ABSTRACT 

 

It is notorious that the health care model focused on primary health care in the various 

health systems is resumed, whether public or private. This study seeks, fundamentally, 

to analyze the financial viability of such a project in a medical work cooperative, 

through a Business Plan. The introduction and the bibliographic review show the quality 

of the services provided and the results achieved under the logic of this model. On the 

other hand, there are few data in the medical literature related to the cost that is imposed 

from its implantation. As for the methodology, the Business Plan starts from premises 

and data from the experience already covered by these health systems when 

reconstructing the system by the level of complexity. It is important to note that, 

although it was foreseen since the creation of the Unified Health System, the 

implementation of primary care was given without due importance to the attributes that 

organize the model in all instances of the public sphere. This should be considered 

because the results obtained during implementation tend to be quite positive in the short 

term, due to the priority given to other levels of complexity, especially to tertiary care. 

The study shows that the managerial tool is adequate in terms of the objective of the 

work and its results indicate that the model is financially viable, tends gradually to 

increase its results in the medium and long term and bring a competitive advantage to 

our business, as well. 

 

Keywords: Primary Health Care; Business Plan; Health Care Systems; Health Care 

Costs; Health Care Efficiency.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Em um ensaio feito pelo economista Lloyd (1980) sobre posse comunal da terra em 

aldeias medievais, o autor descreve o que ficou conhecido como a Tragédia dos Bens 

Comuns: ―O livre acesso e a demanda irrestrita de um recurso finito termina por condenar 

estruturalmente o recurso por conta de sua superexploração‖.  

―A prestação de cuidados de saúde está em rota de colisão com aquilo que são as 

necessidades dos doentes e a realidade econômica‖ (PORTER, 2007). O autor acrescenta 

ainda: ―[...] o aumento de custos, aumento de problemas de qualidade e um aumento crescente 

de cidadãos sem acesso aos cuidados de saúde necessários, é inaceitável e insustentável [...]‖. 

Interessante notar que entre o conceito de Lloyd e a análise mais contemporânea de 

Michel Porter decorreu mais de um século, mas parecem ter vivido contemporaneamente 

considerando a análise da escassez do recurso e da sua utilização. É certo que, na assistência à 

saúde, a causa é multifatorial e que, a despeito do indiscutível avanço que a especialização 

trouxe à área médica, inicia-se pela fragmentação progressiva do cuidado médico a partir do 

Relatório Flexner (1910)
1
 

Este educador americano criticava o ensino superior do seu país no sentido de ser 

conservador e pouco científico. Através do relatório citado, Flexner redireciona o estudo nas 

escolas médicas com o apoio da Associação Médica Americana (AMA) e da Fundação 

Rockefeller e preconiza que: ―o estudo da medicina deve ser centrado na doença de forma 

individual e concreta‖. A doença passa a ser considerada um processo natural, biológico. 

Deixa assim de reconhecer o social e a comunidade como determinantes do processo saúde-

doença focando na formação de especialistas com um olhar direcionado a cada um dos 

diferentes sistemas orgânicos e sem uma visão holística. 

Às vésperas de completar cem anos, o relatório continua a gerar debates e polêmicas. 

Indubitavelmente, a figura e os aportes de Abraham Flexner são, até hoje, foco de debates 

apaixonados entre defensores e detratores de suas propostas – uns aclamam seu criador como 

o grande reformista e transformador da educação médica em todos os tempos, e outros o 

consideram o principal responsável pela consolidação de um modelo de formação de médicos 

que nunca conseguiu atender às necessidades de saúde das sociedades onde foi implantado, 

isto é, em praticamente todo o mundo (PAGLIOSA; DA ROS, 2008). 

                                                           
1
 Estudo da educação médica norte-americana que levou a uma profunda reforma no ensino médico. 
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Bertrand Edward Dawson - à época médico da família real britânica - a pedido do 

Ministro da Saúde Britânico, descreve o futuro da prestação de serviços médicos através de 

um relatório publicado em 1920 (PENN et al., 1920). De forma organizada, apresentou, 

dentre outros, os conceitos de territorialidade, populações adstritas, porta de entrada (acesso), 

vínculo e acolhimento, referência/contra-referência e coloca a atenção primária como a 

coordenadora do cuidado. As ideias de Dawson foram ganhando força nos diferentes sistemas 

de saúde, iniciando pelo sistema de saúde britânico (1948), e ganhando espaço na Espanha, 

Portugal e mais recentemente, nos Estados Unidos. À frente dessas intervenções devemos 

citar Juan Javier Gérvas Camacho, Luis Pisco e Barbara Starfield, respectivamente.  

Porter, Pabo e Lee (2013), remetendo aos dias de hoje, comentam acerca do cuidado 

coordenado e defendem a competitividade: ―A Atenção Primária à Saúde (APS) é largamente 

reconhecida como essencial para qualquer sistema de saúde mas existem resistências 

significativas na indústria da saúde americana [...].‖   

O aumento dos custos da assistência à saúde e o envelhecimento da população 

colocarão o orçamento americano em dificuldade a partir de 2020 (KRUGMAN, 2013). Este 

resultado do desenvolvimento tecnológico, digo, o envelhecimento populacional com 

qualidade, é altamente desejável; todavia, é inexorável o impacto financeiro nos diversos 

sistemas de saúde mundo afora. 

Neste sentido, Donabedian (1986, p.6) defende que assegurar a qualidade no cuidado 

assistencial pode ser custoso e que, ao contrário de outros setores da atividade econômica, na 

assistência à saúde não se trata de uma opção mas de uma necessidade. 

 Basiuk e Warner (2013, p. 87) também correlacionam o alto custo com o avanço 

tecnológico: ―O custo da assistência à saúde está aumentando devido ao envelhecimento 

populacional e aos contínuos avanços na medicina que são excessivamente caros.‖  

Deve ser ressaltado que não se trata da chamada transição demográfica isoladamente, 

mas envolve também, segundo Lopreite e Mauro (2017, p. 663), uma menor taxa de 

fertilidade na maioria dos países pertencentes à Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OECD). Um terceiro fator associa-se assim aos demais. 

Moses et al (2013), comenta acerca do que chamou de ―anatomia da economia‖ na 

assistência à saúde americana: 

[...] em 2011, a assistência à saúde empregava 15,7% da força de trabalho, com 

despesas de cerca de US 2.7 trilhões, duplicando o percentual em relação ao 

Produto Bruto Americano para 17,9% [...] e acrescenta, ―[...] o investimento do 

governo americano na assistência à saúde aumentou de 31,1% em 1980 para 42,3% 

em 2011‖. 
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 Hanna et al (2018), em uma revisão sistemática, analisando o custo das tecnologias em 

saúde concluem que: 

Com um grande volume de terapias medicamentosas inovadoras (ATMPs) sendo 

desenvolvidas é hora dos stakeholders pensarem alternativas de como trilhar esse 

caminho e criar estratégias para lidar com os custos dessas inovações extremamente 

caras. Um fundo destinado às ATMPs seriam uma alternativa razoável para 

assegurar o acesso dos pacientes à essas opções terapêuticas, sem ameaçar a 

sustentabilidade dos diversos sistemas de saúde. (HANNA et al., 2018, p. 217). 

 

Além disso, as chamadas tecnologias em saúde são acumulativas e não substitutivas e 

isto impacta todo o setor: 

Há flagrantes problemas em três frentes da gestão pública: o uso das tecnologias que 

não dispõem de eficácia constatada: outras sem efeito, ou com resultados deletérios, 

que continuam sendo utilizadas; e as eficazes que apresentam baixa utilização. (REV 

SAÚDE PÚBLICA 2006; v. 40(4): p. 743-7). 

 

 ―Os erros médicos evitáveis são a terceira maior causa de morte nos Estados Unidos 

(doenças cardíacas e câncer são o primeiro e o segundo, respectivamente); estes erros 

resultam em cerca de 400 mil mortes ao ano a um custo de 1 trilhão de dólares.‖ (ZIKHANI, 

2016, p.272). 

 Berwick, Nolan, & Whittington (2008) comentam acerca do sistema de saúde 

americano e do Triple Aim (melhorar a experiência do cuidado, a saúde da população e 

diminuição dos custos per capita): ―Nunca houve em nossa história uma ação em tão larga 

escala para mudar a assistência à saúde colocando o paciente como o foco central de todos os 

esforços.‖ 

 Um outro aspecto elencado como gerador da ineficiência e que permeia o sistema, 

segundo Mascarenhas, Kesavan e Bernacchi (2013, p. 379), é o alto nível de assimetria da 

informação entre os stakeholders do sistema. 

 A autonomia do paciente ao optar por uma tecnologia de saúde ou mesmo na 

utilização de recursos básicos em saúde, quando o tratamento é coberto por uma operadora ou 

seguradora, pode criar uma situação de abuso na utilização também conhecido como ―risco 

moral‖ (KOROBKIN, 2014, p. 523, grifo nosso). 

 A situação epidemiológica brasileira distancia-se da transição epidemiológica clássica, 

observada nos países desenvolvidos, e tem sido definida, recentemente, como tripla carga de 

doenças por que envolve, ao mesmo tempo, uma agenda não concluída de infecções, 

desnutrição e problemas de saúde reprodutiva; o desafio das doenças crônicas e de seus 

fatores de riscos, como o tabagismo, o sobrepeso, a obesidade, a inatividade física, o estresse 

e a alimentação inadequada; e o forte crescimento das causas externas (MENDES, 2011, p. 
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2298). Na figura abaixo, fica claro o momento singular que ainda vivemos no que se refere às 

causas de mortalidade em nosso país. 

 
Figura 1 - Causas de anos de vida perdidos por morte prematura em 2016 e variação percentual, 2005-2016 
Fonte: INSTITUTE FOR HEALTH METRICS AND EVALUATION, 2016. 

 

Segundo Ward, Schiller e Goodman (2014): ―[...] 25,5% dos adultos americanos são 

portadores de múltiplas condições crônicas de saúde incluindo obesidade, hipertensão arterial 

e diabetes [...]‖. Sem dúvida, a transição epidemiológica tem acrescido custo e deverá ser um 

redirecionador das políticas na assistência à saúde. 

  Diversos autores salientam a necessidade de mudança no sistema de saúde de forma a 

não simplesmente aumentar o volume de serviços prestados mas passar a gerar valor. Valor, 

neste caso, é definido como o resultado obtido na assistência dividido pelo custo (BURNS; 

PAULY, 2018; PORTER; LEE, 2016; PORTER; KAPLAN, 2016). No olhar de Teisberg e 

Porter (2006, p. 8), a natureza da competição no setor deve mudar e deixar de ser 

disfuncional, ―de soma zero‖ segundo eles, para passar a agregar valor à toda a cadeia de 

valor.  

Alguns autores, por outro lado, argumentam que somente uma atitude disruptiva 

lograria êxito no cenário atual da assistência à saúde (HWANG; CHRISTENSEN, 2007; 

KAUFMAN, 2018). Ainda neste sentido, acrescentam: 

[...] desde 2000, quase a totalidade do investimento em inovação na assistência à 

saúde tem sido voltado a manter o modelo de negócio atual ao invés de promover 

sua ruptura. Na assistência à saúde, a maioria das tecnologias facilitadoras 

existentes têm falhado em promover melhor custo, maior qualidade e maior acesso. 

(HWANG; CHRISTENSEN, 2007, v. 27, p. 1332).  

 

 Evidenciando claramente a dicotomia existente acerca do tema, Hamby e Grych 

(2013) defendem que as futuras pesquisas e avaliações de intervenção deixem de focar a 

atitude disruptiva e sejam mais científicas e sistemáticas. 
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 Mas o movimento disruptivo no setor parece estar ganhando corpo. No Brasil, temos 

vistos empreendedores buscando espaço no mercado através de clínicas que oferecem acesso 

a consultas, exames e pequenos procedimentos a preços abaixo dos praticados no mercado 

(Dr. Consulta, Dr. Já, Clínica Fares, p. ex.). Importante salientar que esses estabelecimentos 

de saúde têm uma localização estratégica, acesso irrestrito e acolhimento tal qual preconizava 

o Relatório Dawson, em 1920: ―[...] Localização de acordo com a distribuição da população e 

dos meios públicos de transporte e com as correntes naturais de fluxos comerciais e de 

tráfego, variando em tamanho e complexidade, segundo as circunstâncias [...].‖ 

 Seguindo a tendência, Kaufman (2018) argumenta: 

Na última década, temos observado inúmeras forças minando as barreiras da 

indústria da saúde de modo a rompê-las. Neste ano, temos vistos novos entrantes no 

sistema, devidamente capitalizados e utilizando novas tecnologias voltadas aos 

pacientes de forma a reinventar, criar escala e competir com instituições já 

consagrados no mercado. (KAUFMAN, 2018, p. 1). 

 

 Neste sentido, o autor destaca a compra da Aetna pela CVS (empresa varejista 

americana de medicamentos), que aliás já atuava de forma disruptiva utilizando-se do modelo 

da atenção primária nas MinuteClinics localizadas dentro das lojas da rede. Cita ainda o 

interesse da Apple no mercado e da recente fusão da Amazon, Berkshire Hathaway e o JP 

Morgan Chase formando uma nova empresa voltada a assistir à saúde dos seus colaboradores 

a custo menor e maior qualidade. 

 Sem querer esgotar a pluralidade de causas envolvidas no aumento acelerado dos 

custos da saúde, faz-se necessário citar mais uma vez Porter e Kaplan (2016) que sugerem a 

migração do chamado fee-for-service (remuneração por procedimentos) para o Bundled 

Payments (pagamentos baseados em episódios), como segue: 

Os Estados Unidos estão em uma encruzilhada no que se refere a como pagar pelos 

cuidados em saúde. O sistema de remuneração por procedimentos, atualmente 

dominante nos Estados Unidos e em muitos outros países, é hoje reconhecido como 

talvez o maior obstáculo para a melhora da qualidade no setor. (PORTER; 

KAPLAN, 2016, p. 88). 

 

 Em um contraponto aos autores anteriormente citados, James e Poulsen (2016, p.103) 

defendem, por outro lado, a capitação como o modelo ideal no sentido de quebrar o 

paradigma atual. Citam ainda a ineficiência do setor, o desperdício e a má utilização do 

sistema como os fatores determinantes do custo e perda da qualidade. 

 Ainda neste sentido, o relatório Health at a Glance (OECD, 2017, p. 48) deixa claro a 

relação de positividade entre o investimento na assistência à saúde e a expectativa de vida ao 

nascer (Gráfico 1). O estudo envolve os países pertencentes à Organização para a Cooperação 

e Desenvolvimento Econômico (OECD) e que a expectativa entre os seus 35 países membros 
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é, em média, de 80 anos e 6 meses. Ressalta que ―Enquanto a expectativa de vida nos Estados 

Unidos costumava ser 1 ano acima da média dos demais países em 1970, ela está agora quase 

2 anos abaixo[...]‖ e acresce, ―[...] entre outras causas concorrentes para esse resultado, está a 

alta fragmentação da prestação da assistência nos EUA associado ao relativo baixo número de 

recursos financeiros destinados à saúde pública e à APS[...]‖. 

 

 

Gráfico 1 - Expectativa de vida ao nascer e gasto assistencial per capita, em US$ 

Fonte: OECD, 2017.  

 

 Burns e Pauly (2018, p. 57) argumentam que, a mudança na forma de remuneração e 

os novos modelos de negócio na assistência à saúde ainda não impactaram os custos e a 

qualidade e que os tomadores de decisão deverão estar preparados para lidar com os limites 

que essas transformações, ainda não amparadas por evidências, poderão gerar. 

 Mas é certo que a inovação, principalmente a disruptiva, se faz fortemente presente no 

setor e não deixa espaço para ―zona de conforto‖ dos stakeholders. Um exemplo bastante 

recente: 

Em outubro de 2014, Uber, um aplicativo utilizado no setor de transporte de 

passageiros, lançou um programa de um dia chamado UberHEALTH. O programa 

foi criado para vacinar os clientes contra a gripe, administrado por enfermeiras. 

Junto com outros aplicativos, Pager e Medicast, UberHEALTH é o mais recente 

entrante no crescente mercado das chamadas domésticas por profissionais de saúde. 

Ambos, Pager e Medicast, operam como o Uber – o usuário usando o aplicativo 

pode requerer a prestação de serviço de um médico na sua residência [...] (LEVINA, 

2016, p. 548). 
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Apesar da miríade de opiniões, percepções e do conhecimento que envolve o tema, e 

talvez até por essa heterogeneidade, entende-se que o tema é atual, contemporâneo, relevante 

e que sobretudo, aplica-se ao momento vivenciado pelo setor. 

 Notadamente, o modelo da Atenção Primária à Saúde (APS) engloba muitos dos 

conceitos, premissas e teorias discutidas até o momento. Assim, o objetivo desse trabalho 

Aplicado (TA) é refutar ou confirmar a hipótese de que o projeto que envolve esse modelo é 

viável. Busca-se através da implantação do referido modelo em uma cooperativa de trabalho 

médico (carteira de colaboradores) responder ao seguinte questionamento: o modelo de 

negócio de assistência à saúde centrado na APS é viável? 

 O presente Trabalho Aplicado (TA) apresenta um Plano de Negócio com seus 

principais tópicos incluindo os cenários, a empresa, o negócio, a rentabilidade e as projeções 

financeiras. É através desse instrumento que se pretende confirmar ou refutar a hipótese 

levantada. 

 Foi organizado em 5 capítulos no que se refere aos seus elementos textuais. A 

INTRODUÇÃO que busca refletir o propósito e o alcance do trabalho e busca através da 

literatura apresentar o problema e as hipóteses levantadas acerca do tema. No 

REFERENCIAL TEÓRICO, por meio de uma compilação crítica procurou-se mostrar o 

estágio do desenvolvimento do tema. Já na METODOLOGIA, detalhou-se os passos adotados 

para chegar aos objetivos propostos (Plano de Negócios), o desenho de pesquisa, os 

participantes e como foram analisados e tratados os dados. A seguir, a análise e discussão dos 

RESULTADOS e, por fim, a CONCLUSÃO. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

  

Neste capítulo, através de revisão da literatura, são apresentados os principais estudos 

referentes ao tema presentes em periódicos científicos, livros e em relatórios de instituto de 

pesquisas com o objetivo de recuperar a evolução do conceito, tema, abordagem ou outros 

aspectos fazendo a inserção dessa evolução dentro de um quadro teórico de referência que 

explique os fatores determinantes e as implicações das mudanças. Segundo Luna (1997), 

trata-se da chamada revisão histórica da literatura. 

 

2.1 A avaliação econômica de serviços e programas de saúde 

 

 Embora não seja o objetivo desse TA, é interessante comentar acerca de como são 

avaliados os diversos serviços de saúde no que se refere à sua racionalidade e qualidade. 

A avaliação da prestação de serviços de saúde implica na avaliação tecnológica 

(eficácia, segurança e efetividade), na avaliação econômica (eficiência) e na avaliação da 

qualidade – otimização, aceitabilidade, legitimidade e equidade (ESCRIVÃO JÚNIOR, 2011, 

p. 28). 

 Importa também, citar Donabedian (2005, p. 717) quando escreve que a eficiência 

econômica lida com as relações entre os insumos oferecidos ao sistema e seus 

produtos/resultados e pergunta se tal produto/resultado foi conseguido ao menor custo. 

Quando se quiser verificar se há uma APS eficiente, efetiva e de qualidade, há que se 

procurar verificar em que medida ela cumpre esses sete atributos e essas três funções. É o que 

procura fazer, em relação aos atributos, o instrumento de avaliação da APS, o Primary Care 

Assessment Tool, PCATool (STARFIELD et al., 2001; BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2010).
2
 

 

                                                           
2
 Esta ferramenta será utilizada futuramente a partir da implantação do projeto. 
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2.2 O conceito de Redes de Atenção à Saúde (RAS) 

  

 Faz-se necessário, antes de comentarmos acerca dos modelos de atenção à saúde, 

apresentarmos o conceito de redes de atenção: 

As redes de atenção à saúde são organizações poliárquicas de conjuntos de serviços 

de saúde, vinculados entre si por uma missão única, por objetivos comuns e por uma 

ação cooperativa e interdependente, que permitem ofertar uma atenção contínua e 

integral a determinada população, coordenada pela atenção primária à saúde - 

prestada no tempo certo, no lugar certo, com o custo certo, com a qualidade certa e 

de forma humanizada -, e com responsabilidades sanitárias e econômicas por esta 

população (MENDES, 2015, p. 19). 

 

 Os sistemas de saúde predominantes em todo mundo estão falhando, pois não estão 

conseguindo acompanhar a tendência de declínio dos problemas agudos e da ascensão das 

condições crônicas. Quando os problemas de saúde são crônicos, o modelo de tratamento 

agudo não funciona (OMS, 2003). 

 Quando se analisa o tipo de atendimento por condição de saúde na APS, verifica-se 

que do total de 28 problemas de saúde, 21 (82%) são condições crônicas e 7 são condições 

agudas (18%). Isso mostra que a demanda na APS é fortemente concentrada em condições 

crônicas (MENDES, 2015). 

Ora, se nossas condições de saúde envolvem hoje a chamada tripla carga de doenças, 

conforme citado no capítulo anterior, é razoável que utilizemos o conceito de doenças agudas 

e crônicas que difere da tipologia mais usual que envolve doenças transmissíveis e doenças e 

agravos não transmissíveis. Desta forma, segundo Mendes (2011, p. 2298), podemos 

organizar os sistemas de atenção à saúde, do modo mais conveniente e separar as condições 

agudas, em geral de curso curto e que podem ser respondidas por um sistema reativo e com 

respostas episódicas, das condições crônicas, que têm curso mais ou menos longo e que 

exigem um sistema que responda a elas de forma proativa, contínua e integrada. 

 Hoje nosso sistema é hierarquizado, de tipo piramidal, formatado segundo as 

densidades relativas de cada nível de atenção em atenção básica, média e alta complexidades. 

Essa concepção hierárquica e piramidal deve ser substituída por outra, a das redes 

poliárquicas de atenção à saúde, em que se respeitando as diferenças nas densidades 

tecnológicas, rompem-se as relações verticalizadas, conformando-se redes policêntricas 

horizontais. Contudo, as RAS apresentam uma singularidade: seu centro de comunicação 

situa-se na APS, segundo Mendes (2015, p. 20). É o que se vê na Figura 2. 
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Figura 2 - A mudança dos sistemas piramidais e hierárquicos para as redes de atenção à saúde 

Fonte: MENDES, 2015, p. 20. 

 

Portanto, uma população adstrita é atendida em uma determinada estrutura operacional 

formada por um centro de comunicação, a atenção primária à saúde, os pontos de atenção 

secundários e terciários, os sistemas de apoio, os sistemas logísticos e o sistema de 

governança da rede de atenção à saúde sob a lógica de um modelo de atenção à saúde voltado 

às condições agudas e crônicas (Figura 3). 

 

Figura 3 - A estrutura operacional das Redes de Atenção à Saúde 

Fonte: MENDES, 2015, p. 23. 

 

 

2. 3 Atenção Primária à Saúde – um breve histórico 

  

Como citado na Introdução, a moderna concepção de APS surgiu no Reino Unido, em 

1920, no Relatório Dawson que preconizou a organização do sistema de atenção à saúde em 
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diversos níveis: os serviços domiciliares, os centros de saúde primários, os centros de saúde 

secundários, os serviços suplementares e os hospitais de ensino (PENN et al., 1920). 

 Segundo Lakhani (2007), no período de 1920 ao início dos anos 70, vários 

movimentos acabaram levando à APS, por exemplo, a criação do Sistema Nacional de Saúde 

do Reino Unido, em 1948, e a adoção da figura do médico generalista, embrião da medicina 

de família e comunidade. 

 No Brasil, o primeiro ciclo surgiu, em 1924, com os Centros de Saúde criados na USP; 

provavelmente, esses centros sofreram alguma influência do pensamento dawsoniano do 

Reino Unido. O segundo ciclo deu-se no início dos anos 40, com a criação do Serviço 

Especial de Saúde Pública (SESP), hoje Fundação Nacional de Saúde. O terceiro ciclo, 

instituído a partir da metade dos anos 60, desenvolveu-se nas Secretarias Estaduais 

de Saúde, conservando o núcleo tecnológico original sespiano, o que implicava focalizar suas 

ações na prevenção das doenças, mas incorporando a atenção médica num modelo dirigido 

especialmente para o grupo materno-infantil e para as doenças infecciosas como tuberculose e 

hanseníase, os denominados programas de saúde pública, exercitados com algum grau de 

verticalidade (MENDES, 2015). 

O quarto ciclo foi contemporâneo da cena internacional, com a Conferência 

Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, realizada no Cazaquistão na cidade de 

Alma-Ata, em 1978, sob os auspícios da Organização Mundial da Saúde e do Fundo das 

Nações Unidas para a Infância, UNICEF que a APS foi entendida como atenção à saúde 

essencial (OMS; UNICEF, 1979). 

O quinto ciclo deu-se no início dos anos 80, concomitantemente a uma grave crise da 

Previdência Social que levou à instituição das Ações Integradas de Saúde (AIS) que levaram, 

para dentro das unidades de APS do sistema de saúde pública, parte da cultura de atenção 

médica do INAMPS. A instituição do SUS levou a um sexto ciclo que se concretizou por 

meio da municipalização das unidades de APS dos estados que passaram à gestão dos 

municípios, o que gerou uma enorme expansão dos cuidados primários.  

A implantação do Programa de Saúde da Família (PSF) significou o sétimo ciclo de 

desenvolvimento da APS na saúde pública brasileira que se denomina ciclo da atenção básica 

à saúde e que vige atualmente. Esse ciclo sofreu alguma influência de modelos de medicina 

de família e de comunidade praticados em países como Inglaterra, Canadá e Cuba, mas sua 

raiz mais significativa veio da experiência do Programa de Agentes Comunitários de Saúde 

desenvolvida no estado do Ceará e expandida com a incorporação de médicos e enfermeiros 

(MENDES, 2015). 
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2.4 As evidências sobre a APS na literatura 

 

Macinko et al. (2010), em estudo que trata da implantação do PSF no Brasil em 1994, 

analisam dados provenientes do programa entre 1999 e 2007. Relatam que as hospitalizações 

para as doenças crônicas sensíveis ao tratamento ambulatorial, incluindo doença 

cardiovascular, acidentes vasculares cerebrais e asma, caiu de forma estatisticamente 

significante superando em cerca de duas vezes o declínio na internação por todas as outras 

causas. 

Em um estudo realizado em um grande conglomerado na China, diretores de saúde e 

responsáveis pelas políticas públicas de saúde ressaltam a necessidade de uma maior 

coordenação entre os provedores da APS, melhor financiamento, contratos públicos robustos, 

melhorar o status das equipes na comunidade e maior treinamento das equipes nos níveis de 

graduação e pós-graduação (McCOLLUM, 2014, p. E107). 

Pisco (2011, p. 2841), em análise do processo de reforma da APS de Portugal entre 

2005 e abril de 2010, pontua: ―[...] as Unidades de Saúde da Família conseguiram 

simultaneamente mais eficiência, acessibilidade, melhor clima laboral, maior satisfação dos 

cidadãos, numa única palavra, qualidade [...].‖ 

Em um projeto piloto na cidade de Hidalgo, no México, houve a terceirização da 

assistência à saúde populacional a prestadores privados e públicos com foco na atenção 

primária. Ambos trabalharam com o modelo de remuneração por capitação e por 

performance. O prestador privado mostrou um resultado promissor na melhora sensível da 

qualidade uma melhor relação custo-efetividade (FIGUEROA-LARA; GLONZÁLEZ-

BLOCK, 2016, p. 569). 

 Porter, Pabo e Lee (2013) argumentam que a dificuldade para a adesão dos médicos à 

APS nos Estados Unidos, deve-se ao fato de não haver estratégia. Inicialmente, a atenção 

deveria ser oferecida a um determinado grupo de pacientes com as necessidades similares, o 

atendimento deveria ser feito por um grupo de profissionais em todo o ciclo do cuidado, 

medir os custos per capita, a remuneração deveria ser feita através de bundled (pagamento por 

episódio) e, por fim, um grupo de especialistas deveriam servir como possível referência para 

esses pacientes. 

 O serviço da atenção primária deve ser centrado no paciente e durante as 24 horas do 

dia. Os serviços relacionados com urgências médicas a partir das 5 horas da tarde e finais de 

semana, horário em que os médicos generalistas não estão disponíveis, tende a gerar 

fragmentação do cuidado pois devido ao excesso de carga de trabalho e má remuneração dos 
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generalistas, estes se recusam a estender suas horas de trabalho. Portanto, em cerca de 27 

países da Organização para o Desenvolvimento Econômico (OECD), existe uma tendência 

para migrar dos chamados Out-of-Hours Services (OOH) para as cooperativas de médicos 

generalistas (GPCs), no atendimento às urgências na APS (BERCHET; NADER, 2016). 

 

2.5 Afinal, o que é a Atenção Primária à Saúde? 

  

 Os modelos de atenção à saúde são sistemas lógicos que organizam o funcionamento 

das RAS, articulando, de forma singular, as relações entre os componentes da rede e as 

intervenções sanitárias, definidos em função da visão prevalecente da saúde, das situações 

demográfica e epidemiológica e dos determinantes sociais da saúde, vigentes em determinado 

tempo e em determinada sociedade (MENDES, 2011). 

 O modelo assistencial da APS refere-se a um conjunto de práticas em saúde, 

individuais e coletivas, que no Brasil, durante o processo de implementação do Sistema Único 

de Saúde (SUS), passou a ser denominado de atenção básica à saúde. Nos dias atuais, é 

considerada internacionalmente a base para um novo modelo assistencial de sistemas de saúde 

que tenham em seu centro o usuário-cidadão (GIOVANELLA; MENDONÇA, 2008, p. 575). 

 É o primeiro nível de atenção dentro do sistema (acesso de primeiro contato), 

caracterizando-se, principalmente, pela longitudinalidade e integralidade da atenção e a 

coordenação da assistência dentro do próprio sistema de saúde (STARFIELD, 1992). 

 

Figura 4 - Os atributos e as funções da APS 

Fonte: STARFIELD (2002); MENDES (2011). 

Da mesma forma, uma APS como estratégia só existirá se ela cumprir suas três 

funções essenciais: a resolubilidade, a comunicação e a responsabilização. A função 

de resolubilidade, inerente ao nível de cuidados primários, significa que ela deve ser 

resolutiva, capacitada, portanto, cognitiva e tecnologicamente, para atender cerca 

de 80% dos problemas de sua população (Figura 5). A função de comunicação expressa o 

exercício, pela APS, de centro de comunicação das RAS, o que significa ter condições 



  26 

de ordenar os fluxos e contrafluxos das pessoas, dos produtos e das informações 

entre os diferentes componentes das redes. A função de responsabilização implica 

o conhecimento e o relacionamento íntimo, nos microterritórios sanitários, da população 

adstrita, o exercício da gestão de base populacional e a responsabilização 

econômica e sanitária em relação a esta população (MENDES, 2012). 

 

 

Figura 5 - Percentual de resolubilidade na assistência de acordo com o nível de complexidade 

Fonte: DEPARTMENT OF HEALTH, 2005. 

 

 

2.6 O porquê do modelo da Atenção Primária 

 

  O modelo de ecologia dos sistemas de saúde foi proposto originalmente por 

White et al. (1961) e tem sido reproduzido, desde então, para mostrar como as 

ações no planejamento da saúde, na educação e na pesquisa podem ser orientadas 

para responderem às demandas da população. 
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Figura 6 - A Ecologia do cuidado médico 

Fonte: GREEN et al. (2001). 

 

 Ao revisitarem o tema em um estudo com 1000 pessoas, Green et al. (2001) ressaltam 

que 200 pessoas não apresentam sintomas no período de um mês; das 800 que apresentam 

sintomas, 583 não chegam ao consultório médico, o que sugere um grande potencial de 

solução dessas condições de saúde, à despeito do acesso à assistência médica. Destas 800 

pessoas, somente 217 chegam aos consultórios médicos, 21 chegam a um ambulatório 

hospitalar, 13 a um serviço de urgência e emergência, 14 recebem atenção domiciliar, 8 são 

hospitalizadas e 1 interna-se num hospital de ensino.  

À propósito, Kloetzel (2013) comenta que cerca de 80-90% da demanda ambulatorial 

são passíveis de remissão espontânea e este dado deve orientar a demanda que temos na APS. 

O estudo nos permite, também, delimitar o campo da APS: de cada 1.000 pessoas num mês, 

217 irão buscar os cuidados primários. 

 ―Fora do hospital, as doenças comuns em uma comunidade se caracterizam por serem 

de menor porte, benignas, fugazes e autolimitadas, com acentuada tendência para a remissão 

espontânea. Sua apresentação clínica tende a ser um tanto vaga e é difícil afixar-lhes um 

rótulo diagnóstico preciso. Frequentemente, permanecem indiferenciadas e não identificadas 

do começo ao fim do episódio. Muitas vezes a patologia clínica vem acompanhada de 

problemas sociais, de modo a exigir uma conduta que simultaneamente faça frente a ambas‖ 

(FRY, 1974). 

 Em relação às referências para a atenção especializada, pesquisa feita em Florianópolis 

verificou um índice de 12,5% dos casos atendidos na APS (GUSSO, 2009); no Serviço de 
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Saúde Comunitária do Grupo Hospitalar Conceição, em Porto Alegre, verificou-se que o 

índice de encaminhamento para cuidados secundários e terciários foi de 9% (TAKEDA, 

2013). Em estudo feito no Grupo Hospitalar Conceição identificou que para um 

encaminhamento médio de 9%, há diferenciais de referência que variam de 1% a 22% para 

cada grupo de diagnóstico, conforme se vê na Tabela 1 (TAKEDA, 2013). Nos Estados 

Unidos esse índice foi de 6,3% e em alguns países europeus foi de apenas 5% (STARFIELD, 

2002). 

Portanto, dados brasileiros demonstram que uma APS bem organizada pode solucionar 

de 87,5% a 91% dos problemas que se apresentam na APS. Isso torna a APS um nível de 

atenção custo/efetivo porque se podem solucionar a um custo mais baixo e com efetividade, 

quase todos os problemas de saúde que, nela, se apresentam (MENDES, 2015, p. 55, grifo 

nosso). 

 Custo de oportunidade é definido como o valor do recurso no seu melhor uso 

alternativo pressupondo uma alternativa viável, uma decisão efetiva sendo tomada o que, o 

sendo, acarreta o abandono de outras (BURCH; HENRY, 1974). Economicamente, os custos 

diretos e indiretos da atenção à saúde apresentam diferentes custos de oportunidade. 

 Assim, segundo o País Basco (2010), as ações típicas da APS como o manejo de 

pessoas com condições crônicas menos complexas, não devem ser realizadas na atenção 

especializada porque, em alguns casos, geram iatrogenias e porque atendidas nestes níveis de 

maior densidade tecnológica são mais caros. Ainda em análise da relação custo-benefício, 

uma pessoa que pode ser atendida por um médico na APS custará menos para o sistema de 

atenção à saúde do que se for atendida, desnecessariamente, por um médico na atenção 

especializada. 

 

Tabela 1 - Custo assistencial em diferentes pontos de atenção à saúde 
 

Ponto de Atenção à Saúde Custo em Euros 

Autocuidado 0 

Consulta médica por telefone 10 

Consulta de enfermagem na APS 25 

Consulta médica na APS 35 

Consulta médica especializada 50 

Gestão de caso 100-150 

Internação domiciliar 50-200 

Internação hospitalar 400-900 

Fonte: PAÍS BASCO, 2010. 
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Ainda segundo o País Basco (2010), há evidencia de que o tempo médio gasto pelas 

pessoas usuárias varia entre diferentes pontos de atenção à saúde. Em geral, à semelhança dos 

custos financeiros, há uma tendência de aumentar o tempo gasto com os incrementos das 

densidades tecnológicas dos pontos de atenção à saúde
3
. 

Existe um crescente consenso de que, do ponto de vista assistencial, a Atenção 

Primária em Saúde (APS) e a existência de redes de saúde se apresentam como as 

estratégias mais eficazes para o controle da multimorbidade
4
, porque facilitam a 

coordenação do cuidado e possibilitam a atenção centrada no paciente. (MÉDICI, 

2016, p. 14). 

 

Verifica-se, em estudo realizado por Bahler et al (2015), que os custos totais dos 

pacientes com multimorbidade são quase cinco vezes maiores do que os daqueles que não 

possuem o problema, sendo que as principais diferenças (Tabela 2) podem ser vistas nos casos 

de internações (cerca de dez vezes a mais), nos casos agudos ambulatoriais (cerca de nove 

vezes a mais) atingindo um custo total cerca de quase 20% maior. 

 

Tabela 2 - Custo dos serviços assistenciais de uma operadora em portadores de 

multimorbidade (em francos suíços) 

 

Serviços para pacientes crônicos 
Média Sem 

multimorbidade 

Com 

multimorbidade 

Custos totais 6711 1515 8301 

Custos de internação 1616 238 2038 

Custos ambulatoriais 3410 983 4152 

Casos agudos ambulatoriais 1468 213 1852 

Consultas médicos especialistas 849 322 1010 

Fonte: Bahler et al, 2015. 

 

Em um relatório denominado Physician’ Plan for a Healthy Minnesota 

(MINNESOTA MEDICAL ASSOCIATION HEALTH CARE REFORM TASK FORCE, 

2005, p. 9) também nota-se o impacto financeiro das multimorbidades quando tratadas no 

nível terciário de complexidade. Observa-se, por exemplo, que 5% dos pacientes portadores 

de alta complexidade respondem por 50% de todo o custo assistencial dispensada à 

população, conforme abaixo. 

 

                                                           
3
 Especialmente, quando os atendimentos são realizados nas unidades de urgência e emergência. 

4
 É a presença de duas ou mais condições crônicas de saúde em um mesmo indivíduo, com ou sem relação de 

causa e feito entre elas. 
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Gráfico 2 - Percentual do custo assistencial em relação ao tipo de atendimento prestado de acordo com o nível de 

complexidade 

Fonte: MINNESOTA MEDICAL ASSOCIATION HEALTH CARE REFORM TASK FORCE, 2005, p. 9. 

  

No que se refere ao papel dos determinantes de saúde no processo de adoecimento, 

nota-se o aumento da expectativa de vida na medida em que há incrementos a esses fatores, 

conforme gráfico abaixo. 

 
Nota: O gráfico mostra o ganho mensal na expectativa de vida ao duplicarmos o gasto com a saúde, cortarmos 

pela metade o tabagismo e o abuso de etílicos, duplicarmos a renda da população e ao atingirmos 100% da 

população com nível de escolaridade de 2º grau. 

 
Gráfico 3 - Ganhos esperados na expectativa de vida quando da promoção de mudanças nos principais 

determinantes de saúde, por mês (entre os 35 países membros da OECD de 1995-2015) 

Fonte: OECD, 2017. 

 

2.7 O estado da arte na APS 

 

Neste ano o National Health Service (NHS) completa 70 anos de prestação de serviços 

aos britânicos sob o princípio de – o cuidado para todos, com base na necessidade e não na 
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capacidade de pagamento. Foi fundado em 5 de julho de 1948, como a maior reforma social 

após a 2ª Guerra mundial. O serviço prestado é predominantemente público (Gráfico 4) e 

envolve toda a assistência à saúde, para os residentes no Reino Unido, exceto para tratamento 

odontológico e oftalmológico (ONS, 2016). 

 

 

Gráfico 4 - Gasto público e privado na assistência à saúde no Reino Unido, de 1997 a 2016 

Fonte: ONS, 2016. 

 

O gasto atual com a assistência à saúde no Reino Unido corresponde a cerca de 9.8% 

do PIB, embora maior que a média dos países membros da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OECD) é a segunda menor entre os membros do G7, atrás 

apenas da Itália (ONS, 2016. p. 3). 
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Gráfico 5 - Gasto com a assistência à saúde em percentual do PIB entre os 35 países membros da OECD 

Fonte: ONS, 2016; OECD,  2016. 

 

O sistema é financiado em 98,8% por taxas e seguro pagos ao governo britânico 

acrescido de pequenas quantias em alguns serviços dispensados aos pacientes. Algo em torno 

de 60% do orçamento do NHS é usado para pagamento de pessoal. Cerca de 20%, para 

medicamentos e suprimentos e o restante para espaço físico, equipamentos, treinamento, 

equipamento médico, alimentação e limpeza (ROBERTSON, 2017). 

Embora o sistema seja prestado com algumas características próprias na Inglaterra, 

Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales, a performance do NHS é medida em todo o Reino 

Unido com o propósito de compará-la com outros sistemas de saúde. Em um relatório do 

Commonwealth Fund (2014) envolvendo os países desenvolvidos, o Reino Unido foi eleito o 
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melhor sistema de saúde no mundo com destaque para: qualidade do cuidado, acesso, 

eficiência e equidade. 

A qualidade do NHS está melhorando e nós estamos sendo mais transparentes em 

relação aos nossos problemas e oportunidades de melhoria. Nossos resultados para a 

maioria das condições de saúde estão melhores que três ou quatro ou 10 anos atrás.  

A sobrevida ao tratamento do Câncer aumentou. As mortes por Infarto e Acidentes 

Vasculares Cerebrais despencaram (BHATNAGAR et al., 2016, p. 1945). 

 

O capital humano está aumentando, embora sob pressão. Nos últimos dois anos, houve 

um aumento de 8000 médicos e enfermeiras porém ainda existem deficiências de alguns 

profissionais de saúde. Somente 52% destes profissionais estão satisfeitos em relação a 

autonomia no trabalho e 15% têm experimentado violência física dos pacientes, parentes e 

terceiros (NHS HOSPITAL & COMMUNITY HEALTH SERVICE, 2017). 

Já o público está altamente satisfeito com o serviço, mas preocupado com o futuro 

especialmente devido ao Brexit (ROBERTSON, 2017). 

Há cerca de 30 anos, por volta de 200 mil pessoas aguardavam mais de 1 ano por uma 

cirurgia eletiva; hoje, esse número está bem abaixo de 2000 pessoas (NHS HOSPITAL & 

COMMUNITY HEALTH SERVICE, 2017). 

 

Gráfico 6 - Número de pessoas aguardando por cirurgias eletivas na Inglaterra de 2007 a 2017 

Fonte: Ham C, 2017. 
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3 METODOLOGIA 

 
A capacidade de uma empresa em permanecer competitiva e sobreviver depende de 

um fluxo constante de ideias de novos produtos, melhorias em produtos existentes e 

formas mais eficazes de operar. Portanto, é fundamental que uma empresa avalie 

projetos propostos com precisão (BRIGHAM, 2016). 

 

 ―[...] o Plano de Negócio é uma das mais importantes ferramentas de gestão nas 

empresas, podendo prever resultados e medir o sucesso dos projetos que se quer implantar 

assim como avaliar a eficiência do negócio [...].‖ (PASIC, 2013, p. 15). 

 Em busca da resposta ao questionamento da nossa pesquisa, optamos por demonstrar a 

viabilidade da implantação do modelo da APS, um produto a ser comercializado no futuro, 

utilizando uma ferramenta gerencial, digo, um Plano de Negócios como desenho de pesquisa. 

Foi utilizado o modelo sugerido por Aidar (2007), com os seguintes tópicos: 

 

 RESUMO EXECUTIVO; 

 DESCRIÇÃO GERAL DA EMPRESA; 

 O PLANO DE PRODUTOS E SERVIÇOS; 

 O PLANO DE MARKETING; 

 O PLANO GERENCIAL; 

 O PLANO OPERACIONAL; 

 O PLANO FINANCEIRO e 

 O PLANO JURÍDICO. 

 

 Importante ressaltar que a escolha do desenho de pesquisa (Plano de Negócios) deu-se 

a partir do interesse da instituição em observar, através de um projeto-piloto, o resultado do 

modelo assistencial da APS aplicado à população de colaboradores (e seus dependentes) de 

uma cooperativa de trabalho médico. 

 Portanto, não se trabalhou com amostra, mas sim com uma população-alvo haja vista 

que dispúnhamos dos dados extratificados por idade, gênero, custo assistencial e as condições 

de saúde dos seus indivíduos, inclusive. Assim, não nos utilizamos de nenhum instrumento de 

pesquisa (questionário, formulários e entrevistas), apenas compilamos os dados já disponíveis 

dessa população a partir da base de dados da instituição. 

 Além de ser uma população conhecida, pesou também na decisão da escolha desta 

população-alvo o fato de serem colaboradores da instituição e, portanto, uma vez implantando 

o projeto seriam necessariamente atendidos pelo médico generalista. Naturalmente, serão 
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referenciados para os diversos especialistas, quando necessário. Dessa forma, esperamos 

solucionar um tipo de erro sistemático que ocorreu em outros estudos que foi a não 

observância das regras de referência/contrarreferência por parte das amostras/populações 

estudadas, limitando assim a validade das conclusões. 

 A análise dos dados será qualitativa e quantitativa, sendo que esperamos encontrar 

principalmente nos indicadores financeiros, a resposta ao problema estudado. Uma vez que 

não iremos nos utilizar de técnicas de amostragem por trabalharmos com uma população, não 

será utilizado nenhum método de validação estatística. Caso a implantação se mostre viável 

pretendemos ir ao mercado para comercializar o produto. A tomada de decisão, desta feita, 

será fundamentada em nossos próprios indicadores.  
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4 RESULTADOS 

  

Neste capítulo, é apresentado o Plano de Negócios com os tópicos já citados e 

destaque para os indicadores financeiros que pretendem responder ao questionamento da 

viabilidade ou não do projeto. 

 

4.1 Resumo Executivo 

 

 Nosso Plano de Negócio (PN) estuda a viabilidade da implantação de um modelo de 

assistência à saúde com foco na APS voltada para a população dos colaboradores (e seus 

dependentes) da Cooperativa e do Hospital e Maternidade Unimed, uma das nossas unidades 

de negócio. São cerca de 1100 usuários. Não houve qualquer critério de seleção para a 

amostra escolhida, uma vez que trabalhamos com população, conforme já comentado. 

 O serviço será prestado em rede assistencial própria e através de alguns prestadores 

porém iremos locar, em um primeiro momento, uma nova estrutura física onde ficará 

instalada a APS como unidade central responsável pela comunicação com a rede. O acesso ao 

sistema será irrestrito sempre por intermédio de um gatekeeper (médico generalista). 

Dependendo desta avaliação, esses colaboradores serão referenciados e contra-referenciados 

aos especialistas da nossa rede assistencial, conforme a necessidade, e atendidos em nossa 

rede de atenção secundária e terciária. 

 No nível estratégico nossa diretoria executiva está diretamente envolvida na 

implantação do projeto, assim como o nível tático. No nível operacional, a equipe já está 

dimensionada mas em vias de contratação. 

 A área de ação da Unimed Leste Paulista abrange 11 cidades, sendo esse o nosso 

mercado potencial. Perfaz cerca de 45 mil usuários atendidos por 280 médicos cooperados. 

 Somos uma estrutura verticalizada, que compreende um hospital de 65 leitos (em 

ampliação) certificado ONA nível 3, um laboratório (UNILAB), o Núcleo de Atenção à Saúde 

(NAS) também certificado ONA 3 e o sistema de intercâmbio que confere ao sistema 

Unimed, como um todo, um enorme diferencial mediante a capilaridade nacional que traz ao 

sistema. 

 Realizamos exames e procedimentos de alta complexidade e temos sistemas de alta 

performance para gestão da operadora, hospital e medicina preventiva. Trabalhamos com dois 

Data Center simultaneamente para garantir agilidade e segurança das informações. 
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4.2 Descrição Geral da Empresa 

 

4.2.1 A Missão da Empresa 

 

Nossa missão é: Promover a saúde das pessoas dentro dos princípios cooperativistas. 

A Unimed Leste Paulista possui uma carteira de clientes com aproximadamente 45 mil 

beneficiários. A carteira é dividida proporcionalmente entre clientes Pessoa Física e Pessoa 

Jurídica. 

Inicialmente os ―consumidores‖ do novo produto Atenção Primária A Saúde - APS 

serão os colaboradores da cooperativa e hospital e seus dependentes – cerca de 1100 

beneficiários. Após a experimentação da APS com os colaboradores Unimed, lançaremos o 

novo produto para todo mercado respeitando a área de ação da ULP. Desta forma, nossos 

consumidores serão as pessoas (especialmente, pessoas jurídicas) interessadas em adquirir o 

plano da APS.  

A área de ação da Unimed Leste Paulista conta com 11 cidades: Aguaí, Casa Branca, 

Espirito Santo do Pinhal, Santa Cruz das Palmeiras, Santo Antonio do Jardim, São João da 

Boa Vista, São Sebastião da Grama, Vargem Grande do Sul, Tambaú, Itobi e Águas da Prata. 

Abaixo distribuição da população nessas cidades: 

 

Tabela 3 - Distribuição da carteira de beneficiários por idade e área de abrangência 

 

Ano 2016 0-18 19-23 24-28 29-33 34-38 39-43 44-48 49-53 54-58 59-+ População Rel %

Aguaí 9665 2944 3059 3068 2643 2291 2161 2022 1837 4552 34.242 11%

Aguas da Prata 1736 589 621 571 516 522 517 554 521 1573 7.720 2%

Casa Branca 7338 2524 2524 2612 2274 1827 1905 1807 1635 4567 29.013 9%

Esp. S. do Pinhal 10365 3276 3429 3373 3216 3128 3099 2846 2616 6972 42.350 13%

Itobi 1963 621 692 647 606 488 475 493 455 1144 7.584 2%

Sta Cruz das Palmeiras 9012 2693 3044 3042 2645 2223 2057 1872 1619 4055 32.262 10%

Sto A. Jardim 1457 426 434 463 453 392 392 375 365 1044 5.858 2%

S. J. B. Vista 20171 6390 6904 7072 6779 6150 6150 6050 5490 14688 86.021 27%

S. S. Grama 3152 974 954 945 906 827 827 777 711 1899 11.968 4%

Tambaú 6128 1822 1833 1773 1628 1471 1471 1501 1381 3571 22.620 7%

Vg. Grande Sul 11153 3151 3257 3290 3100 2808 2808 2648 2359 6044 40.652 13%

320.290 100%  

Fonte: Banco de dados Unimed Leste Paulista 

 

O nosso principal produto é o plano de saúde para pessoas físicas e jurídicas e a 

prestação de assistência médica. 
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Nossos concorrentes diretos no negócio são outras operadoras de plano de saúde: Mais 

Saúde Santa Casa – São João da Boa Vista, São Francisco – Tambaú, Casa Branca, Palmeiras, 

Plano Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul. A Clínica Gênova – São João da Boa 

Vista e Dr. Saúde – consultas com baixo custo e atendimento rápido. 

A base tecnológica da empresa inclui sistemas de alta performance para gestão da 

operadora, hospital e medicina preventiva. Dois Data Center, trabalhando simultaneamente, 

dão o suporte para os sistemas de forma a para garantir agilidade e segurança das 

informações. 

Nossas vantagens competitivas, incluem: 

a) Hospital e Maternidade Unimed – é referência na região. Investe em 

tecnologia, em profissionais qualificados e garante melhores cuidados que 

favorecem a recuperação do paciente. A excelência, a integridade, o espírito de 

servir bem e o aperfeiçoamento contínuo são os princípios que norteiam o 

Corpo Clínico. Certificado ONA nível 3; 

b) Laboratório Unilab – Excelente perante o Programa Nacional de Controle de 

Qualidade (PNCQ). O Unilab faz no próprio laboratório 95% dos exames 

coletados. Isso contribui na agilidade da liberação dos resultados e facilita o 

tratamento dos pacientes por parte da equipe médica; 

c) Núcleo de Atenção à Saúde – NAS - contribui para a manutenção da qualidade 

de vida e promoção da saúde, por meio de ações educativas e terapêuticas, 

prevenindo doenças e outros agravos. O espaço conta com equipe 

multiprofissional, que desenvolve atividades voltadas ao bem-estar. Certificado 

ONA nível 3; 

d) Intercâmbio - O intercâmbio é um dos diferenciais do Sistema Unimed frente à 

concorrência. Nenhuma operadora conseguiu tamanha capilaridade da rede de 

atendimento neste país com extensão continental e diversidade cultural. 

O sistema Unimed, compromete-se a desenvolver nossos negócios de forma 

sustentável, com foco na promoção e prevenção da saúde dos beneficiários, e a gerar 

oportunidades de crescimento profissional e econômico, e desenvolvimento social, aos 

cooperados e colaboradores. 

Prima pela qualidade dos serviços prestados aos clientes e buscamos ser exemplo no 

cumprimento das legislações aplicáveis ao negócio. 
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Contribui para o fortalecimento das comunidades onde está inserido, por meio de 

programas e ações de inclusão social, preservação e conservação do meio ambiente e 

valorização da cultura local. 

Trabalha a valorização das pessoas, promove o desenvolvimento e aprimoramento 

profissional e retenção de talentos, estimulando a motivação e o bem-estar para que, assim, 

todos trabalhem com mais afinco e proporcionem maiores resultados para a Cooperativa.  

A Política de Benefícios da Unimed Leste Paulista oferece aos colaboradores: Plano 

de Saúde Unimed subsidiado integralmente pela cooperativa, e concedido após o período de 

experiência a todos os colaboradores e dependentes diretos. Também oferecemos Vale 

alimentação / Seguro de Vida Quinquênio (Adicional por Tempo de Serviço) / Participação 

nos Lucros e Resultados (PLR)/ Ginástica Laboral. 

 

4.2.2 Visão e Objetivos da Empresa 

 

A Visão da empresa é Liderança com sustentabilidade e o objetivo principal da 

Unimed é oferecer produtos acessíveis e sustentáveis aos clientes e por meio destes garantir 

trabalho aos cooperados com remuneração adequada. Sendo a imagem que se pretende 

transmitir ao consumidor no futuro é que a Unimed Leste Paulista continuará referência em 

saúde. 

A empresa pretende financiar seu crescimento com recursos próprios ou de terceiros 

dependendo, logicamente, das oportunidades que possam emergir do mercado. O nosso 

Patrimônio Líquido (PL) é administrado e utilizado de acordo com as decisões das 

assembleias gerais, podendo nesse caso recorrermos a ele. 

Procuramos sempre estimular o engajamento comunitário, por meio de projetos 

sociais, voltados para a educação em saúde. 

 

4.2.3 Estrutura Organizacional e Legal (Organograma) 

 

A Unimed Leste Paulista é uma cooperativa de trabalho médico. Nosso negócio tem o 

seguinte público condicionador: 

Registo ANS: A Unimed precisa ter registro na Agência Nacional de Saúde 

Suplementar – ANS. Isso reflete o cumprimento das exigências advindas da agência 

reguladora. A efetividade do atendimento a essa norma demonstra a qualidade dos serviços 
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prestados, assim como a preocupação e transparência com seus beneficiários, cooperados e 

prestadores. 

O procedimento de Registro da Operadora por si só não a autoriza a iniciar suas 

atividades de comercialização ou disponibilização de produtos, mas é uma premissa para o 

ingresso de uma solicitação de Registro de Produto. 

A Autorização de Funcionamento da operadora será concedida mediante a concessão 

de ao menos um Registro de Produto. 

Além do registro na ANS a cooperativa deve possuir todos os outros documentos 

legais exigidos: Alvará de funcionamento, Alvará Vigilância, AVCB, Cadastro Nacional de 

Estabelecimento de Saúde – CNES, Inscrição na OCESP/OCB. 

Estamos sujeitos a lei 9656/98 (Lei dos Planos de Saúde) e as normativas da ANS que 

regulamentam as operadoras de planos de saúde. Também obedecemos a lei 5764/71 (Lei das 

Cooperativas). 

 

Figura 7 - Organograma Unimed 

Fonte: Base de dados Unimed Leste Paulista 

 

De acordo com o estatuto, nossa cooperativa é administrada por um Conselho de 

Administração, composto de 7 (sete) membros, todos cooperados, dos quais 3 (três) 
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constituem a Diretoria Executiva, com os cargos de Diretor Presidente, Diretor-Tesoureiro e 

Diretor-Superintendente. Os outros 4 (quatro) ocupam os cargos de Vice-Presidente, 

Secretário, Segundo Secretário e Segundo Tesoureiro. Todos são eleitos por um mandato de 

04 (quatro) anos sendo obrigatória, em cada eleição, a renovação de no mínimo 03 (três) 

membros do Conselho de Administração. Os membros da Diretoria Executiva podem ser 

reeleitos por apenas mais 1 (um) mandato consecutivo. 

Compete ao Conselho de Administração, dentro dos limites da lei e deste Estatuto, 

atendidas as decisões ou recomendações da Assembleia Geral, planejar e traçar normas para 

as operações e serviços da cooperativa e controlar os resultados destes. 

Compete à Diretoria Executiva praticar as medidas úteis e necessárias para o bom e 

efetivo cumprimento dos atos aprovados pelo Conselho de Administração, cabendo-lhe, entre 

outras, as seguintes atribuições: 

a) Assumir obrigações ou exercer direitos em qualquer ato que acarrete responsabilidades 

para a singular; 

b) Transigir e renunciar direitos, bem como onerar e alienar bens do ativo permanente, 

independentemente de autorização da Assembleia Geral, salvo os casos de alienação de bens 

imóveis e participações acionárias de sociedades não cooperativas; 

c) Elaborar a pauta de convocação da reunião do Conselho de Administração; 

d) Elaborar planos de trabalho para o ano entrante; 

e) Sugerir a aplicação das penalidades cabíveis aos cooperados infratores, nos termos dos 

artigos 16, 17 e 18; 

f) Inteirar-se dos fatos e tomar as decisões do dia a dia da cooperativa, devendo 

comunicar a todos os cooperados e funcionários através de normas e instruções aquelas que 

considerar relevantes. 

 As seguintes áreas são terceirizadas: Jurídica, Atuarial, Marketing, Informática, 

Contábil, Auditoria Médica Especializada. 

As decisões são tomadas de acordo com o nível hierárquico englobando a Diretoria 

Executiva, Conselho de Administração e a Assembleia. 

 

4.2.4 Parcerias 

 

Intercâmbio - Estamos inseridos no Sistema Unimed que está presente em 84% do 

território nacional, possui 347 Cooperativas, 113 mil médicos cooperados, 18 milhões de 

beneficiários, 2.611 hospitais credenciados, 114 hospitais próprios.  
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Quando o cliente está em uma cidade diferente daquela onde possui o plano contratado 

e precisa de atendimento médico, estabelece-se o regime de Intercâmbio. Esse processo 

permite ao beneficiário realizar seus procedimentos em qualquer outra Unimed, desde que as 

carências contratuais estejam cumpridas. O atendimento de urgência e emergência é 

assegurado em todo o Brasil, de acordo com a Lei nº 9.656/98, e os eletivos serão prestados 

desde que o cliente tenha contratado um plano de abrangência nacional. Com isso, nossos 

clientes podem contar com a qualidade e segurança dos procedimentos e profissionais da 

Unimed quando estiverem fora de sua cidade. Parcerias com farmácias para descontos 

exclusivos aos beneficiários Unimed. 

Med Line – Orientação em Saúde - é um serviço disponível 24 horas por dia, sete dias 

por semana, 365 dias por ano, no qual profissionais treinados ficam à disposição dos clientes 

esclarecendo dúvidas na área da saúde. Se necessário, o próprio médico acionará o suporte de 

ambulância. Todo o atendimento é realizado de acordo com a legislação brasileira.  

 

4.2.5 Projeção Financeira 

 

Tabela 4 - Projeção Financeira para os próximos 5 anos (Unimed) 
 

2017 2018 2019 2020 2021 2022

VENDAS R$ 133.015.449,00 R$ 133.015.449,00 R$ 134.127.518,34 R$ 135.295.191,16 R$ 136.521.247,61 R$ 137.808.606,88

LUCRO BRUTO R$ 18.712.256,00 R$ 18.756.171,89 R$ 19.091.885,97 R$ 19.440.420,66 R$ 19.802.416,97 R$ 20.178.548,00

VENDAS R$ 133.015.449,00 R$ 133.015.449,00 R$ 134.127.518,34 R$ 135.295.191,16 R$ 136.521.247,61 R$ 137.808.606,88

MARGEM BRUTA 14,07% 14,10% 14,23% 14,37% 14,51% 14,64%

RENDA LÍQUIDA ANTES DOS IMPOSTOS R$ 9.118.695,02 R$ 8.897.199,45 R$ 9.006.850,81 R$ 9.129.322,76 R$ 9.265.256,35 R$ 9.415.324,64

IMPOSTOS: -R$ 1.116.590,03 -R$ 1.116.590,03 -R$ 1.116.590,03 -R$ 1.116.590,03 -R$ 1.116.590,03 -R$ 1.116.590,03

IRPJ -R$ 836.127,92 -R$ 836.127,92 -R$ 836.127,92 -R$ 836.127,92 -R$ 836.127,92 -R$ 836.127,92

CSL -R$ 280.462,11 -R$ 280.462,11 -R$ 280.462,11 -R$ 280.462,11 -R$ 280.462,11 -R$ 280.462,11

RENDA LIQUIDA APÓS IMPOSTOS R$ 8.002.105,08 R$ 7.780.609,42 R$ 7.890.260,78 R$ 8.012.732,73 R$ 8.148.666,32 R$ 8.298.734,61

LUCRO LIQUIDO R$ 8.002.104,99 R$ 7.780.609,42 R$ 7.890.260,78 R$ 8.012.732,73 R$ 8.148.666,32 R$ 8.298.734,61

PATRIMONIO LIQUIDO R$ 25.380.492,46 R$ 25.158.996,89 R$ 25.268.648,25 R$ 25.391.120,20 R$ 25.527.053,79 R$ 25.677.122,08

ROE-RETORNO SOBRE PATRIMÔNIO 31,53% 30,93% 31,23% 31,56% 31,92% 32,32%

LUCRO OPERACIONAL R$ 6.770.512,89 R$ 6.549.017,32 R$ 6.658.668,68 R$ 6.781.140,63 R$ 6.917.074,22 R$ 7.067.142,51

ATIVO TOTAL R$ 61.365.718,98 R$ 61.144.223,41 R$ 61.253.874,77 R$ 61.376.346,72 R$ 61.512.280,31 R$ 61.662.348,60

ROA-RETORNO SOBRE ATIVOS 11,03% 10,71% 10,87% 11,05% 11,25% 11,46%

PROJEÇÃO FINANCEIRA

 

Fonte: Banco de dados Unimed Leste Paulista 
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4.3 O Plano de Produtos e Serviços 

 

A APS é a forma de atendimento nos serviços de saúde na qual um profissional 

médico capacitado guia as pessoas em plano personalizado de cuidado. Além do médico, 

conta-se com a atuação conjunta de uma equipe multidisciplinar, que envolve diversos 

profissionais de saúde. Tudo para que se tenha uma vida equilibrada com cuidado integral e 

orientações do que fazer, desde as condições mais simples até o direcionamento a uma equipe 

especializada, caso necessite de procedimentos em outras áreas. A Atenção Primária à Saúde 

oferece um modelo de cuidado mais próximo, integral, mais humanizado. 

O projeto (que deve resultar em um novo produto) está em andamento e tem as 

seguintes características: 

a) Abrangência na área de ação da ULP; 

b) Sem coparticipação; 

c) Acesso a toda rede de cooperados especialistas quando recomendado ou 

acordado com o médico pessoal; 

d) Médico pessoal e equipe são responsáveis por cuidar da saúde mesmo quando 

o cliente não for ao consultório (busca ativa); 

e) Cuidado baseado em equipe e em evidências científicas; 

f) Modelo inspirado no sistema europeu e das melhores experiências dos EUA. 

Os pilares de sustentação do modelo da atenção primária à saúde (APS) são: 

g) Constituir a porta de entrada do serviço — espera-se da APS que seja mais 

acessível à população, em todos os sentidos, e que com isso seja o primeiro 

recurso a ser buscado. APS é o Primeiro Contato da medicina com o paciente; 

h) Continuidade do cuidado — a pessoa atendida mantém seu vínculo com o 

serviço ao longo do tempo, de forma que quando uma nova demanda surge esta 

seja atendida de forma mais eficiente; essa característica também é chamada de 

longitudinalidade; 

i) Integralidade — o nível primário é responsável por todos os problemas de 

saúde; ainda que parte deles seja encaminhado a equipes de nível secundário 

ou terciário, o serviço de Atenção Primária continua co-responsável. Além do 

vínculo com outros serviços de saúde, os serviços do nível primário podem 

lançar mão de visitas domiciliares, reuniões com a comunidade e ações 

intersetoriais. Nessa característica, a Integralidade também significa a 
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abrangência ou ampliação do conceito de saúde, não se limitando ao corpo 

puramente biológico; 

j) Coordenação do cuidado — mesmo quando parte substancial do cuidado à 

saúde de uma pessoa for realizado em outros níveis de atendimento, o nível 

primário tem a incumbência de organizar, coordenar e/ou integrar esses 

cuidados, já que frequentemente são realizados por profissionais de áreas 

diferentes ou terceiros, e que, portanto, têm pouco diálogo entre si. 

As nossas vantagens distintivas englobam: 

k) Conhecer todos os indicadores de saúde dos colaboradores; 

l) Prontuário eletrônico único para todos os clientes; 

m) Cuidado integral, ao longo de toda a vida do paciente, com coordenação de 

todos os cuidados; 

n) Maior satisfação de todos; 

o) Consultas no mesmo dia com a equipe de Atenção Primária; 

p) Resultados mais eficazes para a saúde dos clientes; 

q) Sustentabilidade do negócio. 

Existem vantagens e algumas limitações nos modelos de APS que procuramos pontuar 

no quadro abaixo: 

 Eficiência 

Com Porta de 

Entrada 

Definida 

V
an

ta
g

en
s 

 

• Reduz uso inapropriado de serviços especializados 

• Reduz custos assistenciais globais tanto em nível ambulatorial quanto hospitalar, 

pois está associado à redução de dias de internação hospitalar 

• Reduz taxas de referenciamento para especialidades, sem aumento em 

contrapartida da utilização de cuidados primários 

• Associado à redução de utilização dos serviços de PS 

L
im

it
aç

õ
es

 • Difícil implantação – exige a venda de um 

novo produto (produto APS) 

• Se houver demora para o acesso ao atendimento especializado, pode atrasar o 

diagnóstico e o tratamento de algumas condições graves 

• Aumento de consultas na AIS, sem redução das consultas especializadas 

Sem porta de 

entrada 

definida 

V
an

ta
g

en
s 

 

• Por não exigir a criação de um novo produto (produto APS), é considerado de fácil 

implantação  

• Permite, através de vínculo, captar clientes para o serviço, mantendo 

um alto índice de satisfação dos clientes 

• Permite rápido acesso às consultas de especialidades, 

não atrasando o diagnóstico e algumas condições mais graves 

L
im

it
aç

õ
es

 

• Difícil gerenciamento dos atributos vinculados ao modelo APS, como coordenação 

do cuidado e longitudinalidade 

• Difícil gerenciamento de indicadores necessários para avaliação 

e melhorias do serviço APS 

• Não impede o uso inapropriado de serviços especializados 

• Maior taxa de referenciamento entre as especialidades 
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 Qualidade 

Com Porta de 

Entrada 

Definida 
V

an
ta

g
en

s 

 

• Melhor coordenação do cuidado 

• Associado a melhores indicadores de saúde populacional e qualidade de vida 

(como o SF-36) 

L
im

it
aç

õ
es

 
De acordo com determinada patologia muito específica, pode 

promover menor qualidade do cuidado em relação ao cuidado 

especializado 

Sem porta de 

entrada 

definida 

V
an

ta
g

en
s 

 Piores resultados em qualidade de vida e custos assistenciais quando 

comparado ao produto APS 

L
im

it
aç

õ
es

 

 

 Custos 

Com Porta de 

Entrada 

Definida 

V
an

ta
g

en
s 

 

 

Associado à redução de custos 

 

L
im

it
aç

õ
es

 

Temporário aumento de custos para determinados grupos de 

beneficiários 

Sem porta de 

entrada 

definida 

V
an

ta
g

en
s 

 Menor custo de implantação 

L
im

it
aç

õ
es

 

 

 Satisfação 

Com Porta de 

Entrada 

Definida 

V
an

ta
g

en
s 

 Alta confiança no seu médico de atenção primária 

 

L
im

it
aç

õ
es

 

Há maior risco de associação a menores taxas de satisfação dos 

beneficiários, devido à percepção da restrição do acesso 

Sem porta de 

entrada 

definida 

V
an

ta
g

en
s 

 

 

Mais fácil aceitação pelos dirigentes do Sistema Unimed, cooperados e beneficiários 

Ausência da percepção de restrição de acesso  
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L
im

it
aç

õ
es

 

Dúvidas e conflitos em relação a diferenças nos cuidados, nos protocolos propostos  

Sem apoio para o direcionamento diante da necessidade encontrada (livre escolha 

sem orientação) 

 

 
Equidade 

Com Porta de 

Entrada 

Definida 

V
an

ta
g

en
s 

 Reduz diferenças no cuidado: MBE para toda a população assistida 

L
im

it
aç

õ
es

 

Inequidades podem existir através de pressão por grupos em ―vantagens‖ de 

decisões 

Sem porta de 

entrada 

definida 

V
an

ta
g

en
s 

 Facilita o acesso de pacientes com doenças complexas e de difícil manejo dentro de 

cada especialidade 

L
im

it
aç

õ
es

 

Não garante redução nas diferenças dos cuidados: BEM não é garantida para todos 

os beneficiários 

Quadro 1 - Vantagens e limitações do modelo de APS considerando a obrigatoriedade do gatekeeper 

Fonte: European Comission, 2014. 

 

Não há serviços adicionais, o que difere é o modelo assistencial do processo e suas 

características próprias que visam melhorar a fragmentação do cuidado praticado no mercado 

atualmente. 

Identificamos alguns riscos ao negócio: 

a) Horário de funcionamento da unidade pela equipe interdisciplinar poderá 

dificultar os atendimentos em período integral, devido não funcionar no 

período noturno e aos finais de semana; 

b) Falta de um Sistema de Informação, software especifico;  

c) Falta de adesão dos médicos cooperados ao projeto; 

d)Falta de adesão por parte dos beneficiários. 

O produto terá uma sede para atendimentos médicos, neste local deverão ser realizadas 

coletas dos materiais de acordo com os programas de resíduos de saúde, sem causar impacto 

ambiental ou a sociedade. 

O produto passará por uma fase de experimento no período em que estiver sendo 

fornecido apenas para os colaboradores. Neste período serão feitos os ajustes necessários para 

que quando oferecido ao mercado ele possa ser bem aceito e tenha plena funcionalidade. 
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Como trata-se de um produto novo ainda não há no mercado critérios de certificação 

pelo órgão regulador (ANS). Futuramente o programa pode participar do processo de 

certificação ONA. 

 

4.4 O Plano de Marketing 

 

4.4.1 Análise do Mercado 

 

O público-alvo escolhido para o projeto piloto do novo modelo de assistência médica 

foi a carteira de colaboradores e seus dependentes da Unimed Leste Paulista. Isso porque, 

com a amostra de 1.100 vidas, que representa o total de colaboradores, será possível observar 

as variações comportamentais originárias diretamente da mudança do modelo assistencial, 

uma vez que esses colaboradores e seus dependentes já possuem cobertura de um plano de 

saúde que tem, como uma de suas características, a livre escolha de prestadores. 

O público-alvo reside, em sua grande maioria em São João da Boa Vista, São Paulo.  

 

Tabela 5 - Colaboradores por sexo e faixa etária 

 

Fonte: Banco de dados Unimed Leste Paulista 

 

Tabela 6 - Dependentes por sexo e faixa etária 
 

Faixa etária %Feminino %Masculino 

00 - 18 28,28 24,21 

19 - 23 3,51 3,70 

24 - 28 1,11 2,22 

29 - 33 1,48 4,44 

34 - 38 2,03 8,69 

39 - 43 1,66 4,62 
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44 - 48 1,48 4,81 

49 - 53 0,74 2,40 

54 - 58 0,18 2,96 

59+ 0,00 1,48 

  40,47 59,53 

Fonte: Banco de dados Unimed Leste Paulista 

 

Por ser um projeto piloto, ainda não há uma base para análise. As características serão 

obtidas após um ano de implementação da Atenção Primária à Saúde na Unimed Leste 

Paulista quando teremos nossos próprios indicadores. 

O único segmento pretendido é a carteira de colaboradores e seus dependentes, em um 

primeiro momento. À medida que tivermos nossos indicadores, faremos a segmentação do 

mercado, estabelecendo entre outras coisas os critérios para estabelecer o melhor segmento. 

Em linhas gerais, a população-alvo atual é formada por pessoas de meia idade e jovens, 

ligados ao mercado de saúde, que consomem conteúdos voltados para cultura, esporte e lazer. 

Procuram informações na internet e veículos regionais e têm perfis na rede social. Totalizam 

1.100 usuários entre colaboradores e seus dependentes. 

Todos os colaboradores e seus dependentes serão atingidos, uma vez que, com a 

implantação da Atenção Primária à Saúde, a massa será migrada para o novo programa. 

Os benefícios que entendemos agregar valor ao nosso usuário são: 

a) Agilidade para a identificação e resolução dos problemas de saúde, com o 

médico que encaminha o paciente para um especialista, caso necessário; 

b) Tempo de consulta individualizado de acordo com as necessidades; 

c) Atendimento personalizado com um médico que conhece o histórico de saúde 

do colaborador; 

d) Novo modelo de acesso avançado, com agenda que garante atendimento 

médico em até 48h. 

 

4.4.2 Concorrência 

 

No Brasil, pensando em concorrência ao sistema Unimed, a operadora de plano de 

saúde Amil comercializa o produto Amil Life, que contempla o programa Atenção Primária à 

Saúde e possui mais de 100 mil beneficiários na região de Campinas, Hortolândia, Indaiatuba 

e Sumaré. A estrutura conta com dez hospitais, 120 especialistas credenciados e laboratórios.  
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Na área de atuação da Unimed Leste Paulista, temos dois concorrentes: São Francisco 

Saúde que atua fortemente em Tambaú, Santa Cruz das Palmeiras, Casa Branca e Vargem 

Grande do Sul e nas cidades São João da Boa Vista, Espírito Santo do Pinhal e Aguaí o 

concorrente atuante é o Mais Saúde. 

O programa Atenção Primária à Saúde não é praticado pelas duas empresas 

concorrentes diretas da Unimed Leste Paulista.  

 

Figura 8 - Concorrência atuante na área de cobertura da Unimed 

Fonte: Base de dados Unimed Leste Paulista 

 

Nosso negócio tem o foco do atendimento na APS que obedece a seis (6) princípios:  

a) Longitudinalidade — aporte de cuidados regulares e constantes da parte da 

equipe de saúde a indivíduos e familiares, que se estabeleça entre as duas 

partes uma relação humanizada e de confiança; 

b) Integralidade — prestação de um conjunto de serviços que atendam à 

população descrita na promoção da saúde, prevenção de doenças, cuidados, 

cura, paliação e reabilitação. A equipe de saúde tem a responsabilidade de 

identificar problemas biológicos, psicológicos e sociais causadores das 

doenças; 

c) Coordenação — capacidade de garantir a continuidade dos serviços prestados 

pela equipe de saúde. Está deve identificar os problemas que requerem 

acompanhamento constante e atuar como centro de comunicação das redes de 

atenção à saúde; 



  50 

d) Foco na família — família como sujeito da atenção, o que exige interação da 

equipe de saúde com essa unidade social e o conhecimento integral de seus 

problemas de saúde e das formas singulares de abordagem familiar; 

e) Orientação comunitária — reconhecimento das necessidades das famílias em 

seu contexto físico, econômico e social; 

f) Competência cultural — respeito pelas singularidades culturais e preferências 

das pessoas e das famílias. 

Nossa principal estratégia competitiva, considerando este projeto, é poder utilizar 

como piloto a carteira dos nossos colaboradores e dependentes como público-alvo, neste 

primeiro ano. Há de se considerar que, com a fragmentação do cuidado, existiria uma certa 

resistência para que o gatekeeper fosse a entrada para o sistema mas tratando-se dos nossos 

colaboradores esta possibilidade será próxima a zero. Sendo assim, a experiência com os 

colaboradores proporcionará estratégias competitivas para concorrer com outras operadoras 

de saúde que comercializam o mesmo produto e vêm na resistência dos usuários em serem 

conduzidos pelos médicos generalistas como um fator de grande dificuldade pós implantação 

do modelo. 

Ainda falando de estratégia competitiva, temos uma grande capilaridade em todo o 

território nacional sendo que o beneficiário pode ser atendido em qualquer localidade uma vez 

que trabalhamos como uma imensa rede.  

 

4.4.3 Estratégia de Marketing 

 

Considerando que num primeiro momento iremos utilizar nossa carteira para experimentar 

o modelo, utilizaremos como estratégia para atrair o cliente: 

a) Foco nos diferenciais do modelo de assistência primária; 

b) Ações de Comunicação Interna e já no momento da integração de novos 

colaboradores. 

A integração na Unimed Leste Paulista é um processo mensal realizado para inserir os 

novos funcionários no ambiente de trabalho e também para engajar os colaboradores antigos a 

buscarem a qualidade em todos os procedimentos. No processo de integração, será 

apresentado o novo produto Atenção Primária à Saúde criado especificamente para orientar os 

colaboradores sobre os procedimentos do novo produto dentro da cooperativa e no hospital.  
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No futuro, com foco em novos clientes para o modelo, iremos identificar/localizar 

nossos clientes potenciais através do perfil epidemiológico da nossa carteira de beneficiários. 

Utilizaremos a venda direta como estratégia de distribuição para os beneficiários de São João 

da Boa Vista. 

Como nosso público já está definido e adquirido, não será necessário esforço de 

vendas. Será necessária uma mobilização dos colaboradores para a conscientização quanto ao 

impacto da mudança do modelo. No futuro, quando direcionado para toda a nossa carteira, o 

produto APS permitirá uma redução de cerca de 20% em relação ao preço do produto 

assistencial, convencional. 

 

4.5 O Plano Gerencial 

 

O resultado da unidade de negócio (APS) integrará o balanço patrimonial da 

cooperativa e a distribuição se dará por meio de rateio na proporção de todo trabalho médico 

realizado no ano, conforme regras previstas no estatuto social. 

O médico precisa integralizar capital social para participar do quadro social de 

cooperados e ter acesso a carteira de clientes da operadora. Cada cooperado tem direito a um 

voto independente do valor do capital social, todos tem o mesmo poder de decisão. 

Os membros da equipe gerencial são: 

a) Diretor Superintendente – Médico com especialização e conhecimentos em 

gestão; 

b) Médico Coordenador – Médico com especialização em Atenção Primária a 

Saúde; 

c) Gerente Saúde - Especialização e conhecimentos em gestão; 

d) Coordenador de Enfermagem – Enfermeiro com especialização em Atenção 

Primária a Saúde. 

Outros diretores estarão envolvidos: 

a) Diretor Presidente - Médico com especialização e conhecimentos em gestão; 

b) Diretor Financeiro - Médico com especialização e conhecimentos em gestão. 

A equipe operacional deverá ser composta por: 

a) 2 médicos especialistas em Medicina da Família (carga de 4 hs/dia, cada); 

b) 1 enfermeiro; 

c) 1 técnico de enfermagem; 

d) 1 farmacêutico; 
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e) 1 nutricionista; 

f) 1 recepcionista; 

g) 1 médico coordenador; 

h) 1 coordenador enfermagem; 

i) 1 gerente saúde. 

Alguns colaboradores estratégicos estão participando de treinamentos e formação de 

agentes de melhoria em cuidado em saúde pelo Institute for Healthcare Improvement – IHI. 

Esses colaboradores serão os consultores internos para apoio na implantação da APS. Caso 

necessário iremos contratar a consultoria da Unimed do Brasil. 

O processo de recrutamento e seleção de profissionais tem como objetivo triar o 

melhor perfil do mercado ou interno, do ponto de vista técnico e comportamental para atender 

as demandas internas e contribuir para a busca dos resultados da organização. 

Salário do Cargo: é o valor, em moeda corrente, atribuído a cada cargo, a título de 

pagamento por serviços prestados, em função da jornada de trabalho, complexidade do 

trabalho realizado, importância relativa do cargo e valores praticados no mercado. 

As decisões são tomadas de acordo com o nível hierárquico cujo processo se inicia 

pelo Médico Coordenador, Diretor Superintendente, Diretoria Executiva, Conselho de 

Administração e a Assembleia. 

Realizamos monitoramento do clima organizacional mobilizando e estimulando a 

organização e propiciando um ambiente de trabalho saudável e motivador para os 

colaboradores.  

Anualmente é realizada a medição do clima organizacional por meio da pesquisa de 

satisfação do público interno, monitorando o clima organizacional e preparando um plano de 

ação que garanta melhorias no ambiente organizacional. As variáveis pesquisadas e/ou 

avaliadas estão ligadas as necessidades da cooperativa e dos colaboradores. 

Cultivamos a cultura do treinar, criando uma maneira sistemática e organizada que 

possibilite as pessoas adquirir novos conhecimentos e desenvolver habilidades e 

competências, com foco nos objetivos estratégicos. Utilizamos a ferramenta Balanced Score 

Card (BSC) em nosso Planejamento Estratégico (PE) que, já contempla esse projeto, para a 

disseminação das responsabilidades e tarefas a serem utilizadas na ponta. 
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4.6 O Plano Operacional 

 

Todo cliente, assim que adquirir o plano, terá o seu médico generalista que responderá 

por uma carteira com um determinado número de usuários. O beneficiário agendará uma 

primeira avaliação e a equipe de saúde explicará como funciona o serviço, que os cuidados 

serão oferecidos ao longo da vida e que terá acesso a qualquer necessidade, sendo este sempre 

o primeiro contato com a assistência a sua saúde. Após a consulta, a equipe discutirá com o 

cliente os pontos identificados que precisam ser abordados para que este se mantenha 

saudável e juntos estabelecem um plano de cuidados que periodicamente é revisto e discutido. 

Sempre que o cliente deixa de comparecer a algum evento agendado, a equipe entra em 

contato para saber o que aconteceu e agenda uma nova data. 

Nos momentos em que a necessidade ultrapassar a capacidade do serviço, a equipe da 

atenção primária entra em contato com outros serviços da rede de atendimento e direciona o 

paciente ao local mais adequado para resolver seu problema. Todas as informações serão 

compartilhadas e discutidas com a equipe de referência do cliente e o cuidado terá 

continuidade. 

Os médicos, nesse novo modelo, trabalharão com outros elementos motivadores, pois 

conseguirão mais tempo para se dedicar a cada paciente, uma vez que eles receberão para 

cuidar dos seus clientes, e não mais para atender inúmeras consultas cada vez mais rápidas. 

Eles conversarão muito entre si, trocando experiências e opiniões entre diversas 

especialidades. O especialista, por sua vez, poderá dedicar-se exclusivamente às demandas de 

sua competência técnica, obtendo ainda melhores resultados, pois contará com a parceria do 

médico da atenção primária para as demais situações do paciente. Esse processo de mudança 

terá que alcançar a dimensão cultural para atrair, a cada dia, clientes que buscam qualidade de 

vida e médicos que desejam realização profissional. Os custos assistenciais serão 

equacionados, pois o desperdício e as más práticas não têm lugar neste novo sistema.  

 

Modelo orientado por Atenção Primária à Saúde 

Cuidado ao paciente 

Cuidado integral – Atenção colaborativa realizada por equipes 

multiprofissionais e pessoas usuárias e suas famílias e com 

ênfase no autocuidado apoiado 

Atenção à saúde Centrado na pessoa 

Forma de organização Poliarquia 

Coordenação da Realizada através da equipe APS e sistemas logísticos eficazes 
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atenção 

Comunicação entre 

componentes 

Realizada através de sistemas logísticos eficazes, 

corresponsabilização dos cuidados 

Redes Foco nas condições agudas e crônicas por meio de rede integrada 

Objetivos 
Objetivos de melhoria da saúde com resultados clínicos e 

econômicos medidos por indicadores ligados à saúde 

Orientação Voltada à carteira de pessoas classificadas em risco 

Planejamento 

Planejamento das necessidades, definido pela situação das 

condições de saúde das pessoas assistidas e de seus valores e 

preferências 

Participação da pessoa Agente corresponsável pela própria saúde, foco no autocuidado 

Ação 

Proativa, baseada em planos de cuidado de cada pessoa, 

definindo riscos coletivos e individuais, realizado conjuntamente 

pela equipe APS e pelos usuários 

Quadro 2 - Características do modelo da APS 

Fonte: Adaptado de MENDES, 2001. 

 

A atenção primária estará no centro, integrada com laboratórios, clínicas de imagem, 

clínicas de especialistas e hospitais, de maneira que as informações sobre o paciente 

trafeguem de forma apropriada, consistente e sem atrasos. Portanto, a atuação será em rede.  

Não temos ainda um local definido, mas será adquirida uma estrutura física bem 

localizada em nossa cidade, de fácil acesso e equidistante entre a sede da cooperativa e o 

hospital. Este lugar abrigará: 

a) 1 sala de espera; 

b) 2 consultórios médicos; 

c) 1 sala de medicação/observação; 

d) 1 sala para farmácia; 

e) 1 sala de curativos / 1 expurgo / 1 DML; 

f) 1 sala de pequenos procedimentos / coleta; 

g) 1 cozinha / área de descanso; 

h) 1 banheiro para colaborador; 

i) 2 banheiros com acessibilidade para pacientes; 

j) 1 sala para equipe multiprofissional ; 

k) 1 sala para atendimento da enfermeira (consultório); 

l) 1 sala para nutricionista / psicóloga. 
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Além de participar de certificações e monitorar indicadores, pretendemos estabelecer 

uma remuneração médica mista (por capitação, performance e contratação via CLT).  

Sob um sistema de pagamento por indicadores de qualidade, a remuneração do médico 

da APS é de alguma forma vinculada a metas que são definidas pelo financiador como sendo 

desejável. Essa modalidade de pagamento refere-se na literatura como pagamento por 

performance (payment for performance – P4P), porém, ao distinguir alguns aspectos deste, 

denomina-se de pagamento por indicadores de qualidade. Esse sistema não é um 

procedimento de remuneração em si, mas uma abordagem utilizada para refinar os métodos 

tradicionais de pagamento. Ele pode ser definido como: ―a adaptação dos métodos de 

pagamento aos prestadores para incluir incentivos e métricas específicas, explicitamente para 

promover a busca da qualidade e outros objetivos de desempenho do sistema de saúde.‖ 

Os programas de pagamento por indicadores de qualidade podem ajudar a estabelecer 

ou a manter um ciclo de melhoria de desempenho no sistema de saúde ao fortalecer os 

sistemas de dados, permitir a análise do trabalho (feedback) e reforçar uma cultura de 

responsabilidade. Desta forma, eles podem consentir uma mudança nos sistemas de 

pagamento a prestadores que definem melhores desfechos, por exemplo, especificar a 

continuidade dos cuidados, o manejo da doença e as orientações clínicas, mantendo 

prestadores responsáveis não apenas pelo volume mas também para processos e resultados. 

Esse pagamento parece não ser vantajoso, todavia, quando se torna improvável que a 

meta seja alcançada pelo profissional. O incentivo, então, desaparece, uma vez que não é mais 

valioso para o médico da APS esforçar-se para atingir a meta. 

Porém a literatura demonstra dificuldade de comprovar avanços consistentes aliados à 

evidência de consequências negativas não intencionais como a redução da motivação 

intrínseca. Devido a esses aspectos, sugere-se que as medidas de desempenho e pagamentos 

de incentivos devem desempenhar um apoio em vez de um papel central. 

Já atuamos na assistência à saúde há 34 anos com fornecedores alinhados com o nosso 

planejamento estratégico e, portanto, não será diferente com o novo modelo de atenção. 

Trabalhamos com gerenciamento estratégico de aquisição e controles de movimentação e 

armazenagem dos materiais e medicamento. 

  

4.7 O Plano Financeiro 

 

Utilizamos os dados atuais do custo per capita (Gráfico 1) do plano de saúde dos 

colaboradores como referencial, lembrando que nosso público-alvo é composto pelos que 
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laboram na cooperativa e no hospital (aproximadamente1100 usuários, considerando também 

o turn over).    

 

 

Gráfico 7 - Custo per capita da carteira dos colaboradores nos últimos 3 anos 

Fonte: Banco de dados Unimed Leste Paulista 

 

 Nossas projeções financeiras basearam-se na experiência e dados de duas grandes 

singulares do sistema Unimed no modelo da APS. A Unimed de Guarulhos, já com o produto 

implantando desde 2012 e a Unimed Vitória, experiência acumulada a partir de 2013. 

 Como vimos no Referencial Teórico, houve citação de diversos trabalhos fazendo 

referência à racionalidade conferida pelo modelo da APS aos mais diversos sistemas de saúde 

do mundo; contudo, considerando o ainda embrionário desenvolvimento do modelo em nosso 

país, apesar de ter sido previsto como vimos desde a criação do SUS, preferimos lidar com os 

dados da performance dessas duas instituições nacionais entendendo que a precariedade na 

aplicação do modelo desde 1988 (criação do SUS) traria, num primeiro momento, resultados 

superestimados e que durante o processo da implementação do projeto tenderiam a um 

número mais próximos do status de saúde das populações alvo do modelo. 

 A Unimed Guarulhos, entre agosto/12 e julho/2014 (24 meses), em um projeto-piloto 

com aproximadamente 3000 dos seus colaboradores foram monitorados com alguns 

indicadores após a implantação da APS baseada nos princípios do Triple Aim ( melhoria na 

experiência do cuidado, bons resultados em saúde ao menor custo possível). Entre outros 

resultados, alcançaram  uma diminuição no custo assistencial dessa carteira da ordem de 

34% nesses 2 anos (FARACO; PADUA; GOMES, 2016, p. 20, grifo nosso). 
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Gráfico 8 - Custo per capita da carteira atendida no modelo das APS na Unimed Guarulhos em 2 anos 

Fonte: FARACO; PADUA; GOMES, 2016, p. 34. 

 

 Foi observada uma diminuição média do custo assistencial na Unimed Vitória, em 

análise entre jul/2013 e jun/2015 (24 meses), de cerca de 52,6% quando da adesão de 19.627 

pacientes ao modelo assistencial da APS (Personal®) comparados aos demais produtos 

atendidos no modelo assistencial fragmentado (SILVA; MORETTO; MIRANDA, 2016, p. 

39, grifo nosso). 

 

Gráfico 9 - Custo médio assistencial da carteira Personal® nos dois primeiros anos 

Fonte: SILVA; MORETTO; MIRANDA, 2016, p. 41. 

 

 Nos Gráficos 10 e 11, aparece a estratificação da diminuição de custo de acordo com 

as variáveis estudadas.  
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Gráfico 10 - Número de internações per capita/1000 vidas 

Fonte: SILVA; MORETTO; MIRANDA, 2016, p. 41. 

 

 
Gráfico 11 - Frequência de exames per capita 

Fonte: SILVA; MORETTO; MIRANDA, 2016, p. 41. 

 

 Ainda em relação ao produto criado pela Unimed Vitória, cuja assistência é centrada 

na APS e que hoje conta com uma carteira de cerca de 47.000 vidas, houve uma diminuição 
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de 43,35% no custo assistencial quando comparado à carteira geral, somente no ano de 

2017 (informação verbal, grifo nosso)
5
. 

 

 

Gráfico 12 - Comparação do custo assistencial per capita entre o modelo Personal® e os demais modelos no ano 

de 2018  
Fonte: Apresentação Unimed Vitória em evento conjunto com a ANS, São Paulo, 2017. 

Desta forma, considerando os dados da Unimed Guarulhos (Gráfico 8) e de Vitória 

(Gráficos 9 e 12), de forma a estabelecer um parâmetro conservador, optamos por estabelecer 

o referencial de 25% de diminuição anual do custo assistencial, a partir da implantação do 

projeto. 

 Projetamos para essa carteira uma receita com preço diferenciado (20% menor sobre o 

ticket médio da carteira PJ) a partir do 2º ano de implantação. Este será o valor também 

comercializado quando formos ao mercado, dependendo logicamente dos resultados e 

indicadores gerados a partir desse projeto-piloto. 

Trabalhamos com um custo de capital (i) de 13% para estabelecer o Valor Presente 

Líquido (VPL) e a Taxa Interna de Retorno (TIR). 

 

4.7.1 Investimento Inicial 

 

Apesar de ainda não termos o local para a instalação da APS, sabemos que na cidade a 

média de valor do aluguel de imóveis com a mesma estrutura necessária varia em torno de R$ 

5.000,00. Ademais, consideramos os investimentos na adequação do futuro imóvel e em 

Tecnologia da Informação (TI), conforme abaixo: 

 

                                                           
5
 Dado fornecido por Paulo Magno do Bem Filho no evento Unimed e ANS – Unidas pela Expansão à Atenção 

Integral à Saúde, São Paulo, 2017. 
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Tabela 7 - Investimentos iniciais em infra-estrutura e tecnologia da informação 
 

INVESTIMENTOS 

Software R$ 40.000,00 

Equipamentos TI R$ 50.550,00 

Moveis Equipamentos R$ 80.000,00 

Adequação Imovel R$ 100.000,00 

TOTAL R$ 270.550,00 
Fonte: Elaboração própria. 

  

Abaixo a relação discriminando a quantidade, valor unitário e manutenção do 

equipamento de TI e mobiliário.  

 

 

 

 

 

Tabela 8 - Detalhamento da quantidade e custo do material de TI, mobiliário e linhas 

telefônicas 
 

Qtd Descrição Valor Unitário Valor Total 
Manutenção 

Mensal 

10 

Micros: 2-Medicos, 1-Enfermeira, 1-Farm, 1-

Tecnica, 1-Nutri, 1-Recep, 1-Gestora Med, 1-

Gestora Enf, 1-Admin 

R$       3.895,00 R$       38.950,00  

4 
Locação Impressoras: 2-Medicos, 1-Secret, 1-

Gestora 
  R$        580,00 

1 Switch R$       2.800,00 R$         2.800,00  

1 Rack, Patch Panel, No-Break R$       2.100,00 R$         2.100,00  

14 Instalação Pontos: Rede, Telefonia e Elétrica R$          300,00 R$         4.200,00  

1 PABX R$       2.500,00 R$         2.500,00  

4 Linhas Telefônicas R$          120,00  R$        480,00 

1 Link de dados (6M)   R$     1.985,00 

1 

Medicine One:   

Implantação+Treinamento=56.500,00; 

Relatorios especificos=23.154,00 

R$     79.654,00 R$       79.654,00  

10 Medicine One:   Locação R$            35,44  R$        354,40 

       R$     130.204,00   R$     3.399,40  

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Consideramos ainda as seguintes despesas administrativas e custo assistencial (fixo) 

para o projeto: 
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Tabela 9 - Custo e despesas administrativas mensais do projeto 
 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
VALOR 

MENSAL

VALOR NO 

ANO

Pessoal R$ 35.036,92 R$ 420.443,07

Manutenção de Software R$ 320,00 R$ 3.840,00

Imóvel (aluguel) R$ 5.000,00 R$ 60.000,00

Internet (link 2 mega) R$ 1.985,00 R$ 23.820,00

Agua R$ 282,37 R$ 3.388,44

Energia Elétrica R$ 858,90 R$ 10.306,80

Telefone R$ 393,53 R$ 4.722,36

Linhas telefônicas (4) R$ 480,00 R$ 5.760,00

Taxas Estaduais e Municipais (IPTU, Alvarás, etc) R$ 750,00 R$ 9.000,00

Consumo de Materiais / Material Manutenção R$ 1.311,29 R$ 15.735,48

Impressora (4) R$ 580,00 R$ 6.960,00

Alarme R$ 75,00 R$ 900,00

Seguro Prédio R$ 47,00 R$ 564,00

Total R$ 47.120,01 R$ 565.440,00

CUSTO ASSISTENCIAL
VALOR 

MENSAL

VALOR NO 

ANO

Equipe médica R$ 22.880,00 R$ 274.560,00

Total R$ 22.880,00 R$ 274.560,00

TOTAL R$ 70.000,01 R$ 840.000,00  

Fonte: Elaboração própria. 

 

Portanto, o recurso financeiro para a implantação, no primeiro ano, será de R$ 

340.550,00 que pretendemos captar no mercado projetando um custo de 13%, conforme já 

comentado. 

 

4.7.2 Projeção dos Resultados 

 

O resultado da operação está consolidado com os demais resultados da operadora em 

suas diversas unidades de negócio, da seguinte forma: 
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Tabela 10 - Projeção da Demonstração do Resultado (DRE) para os próximos 5 anos 
 

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Contraprestações Efetivas  de Plano de Assistência à Saúde 133.015.449  133.015.449  134.127.518  135.295.191  136.521.248  137.808.607  

Ingressos com operações de assistencia a saude 136.129.457  136.129.457  137.270.333  138.468.254  139.726.070  141.046.777  

Vendas - APS -                 1.140.876      1.197.920      1.257.816      1.320.707      

(-) Tributos diretos de Operações com Planos assistencia saude 

da Operadora 3.114.008-      3.114.008-      3.142.815-      3.173.063-      3.204.822-      3.238.170-      

Impostos - APS -                 28.807-           30.247-           31.760-           33.348-           

Eventos Indenizáveis Líquidos 114.303.193-  114.259.277-  115.035.632-  115.854.770-  116.718.831-  117.630.059-  

Custos Eventos APS -                 855.657-         898.440-         943.362-         990.530-         

Custos Eventos Equipe Medica APS 274.560-         274.560-         274.560-         274.560-         274.560-         

Redução Custos APS 318.476         353.862         353.862         353.862         353.862         

RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE 18.712.256    18.756.172    19.091.886    19.440.421    19.802.417    20.178.548    

Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas c/Planos de 

Saúde Operadora 35.947.060   35.947.060   35.947.060    35.947.060   35.947.060    35.947.060    

(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde
895.070-        895.070-        895.070-         895.070-        895.070-         895.070-         

Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde não 

Relacionadas c/ Plano 30.015.532-   29.879.043-   29.727.388-    29.575.732-   29.424.077-    29.272.422-    

Redução custos 136.490         151.655         151.655         151.655         151.655         

RESULTADO BRUTO 23.748.713    23.929.119    24.416.488    24.916.678    25.430.330    25.958.116    

Despesas de Comercialização 564.551-        564.551-        564.551-         564.551-        564.551-         564.551-         

Despesas Administrativas 16.413.650-   16.815.551-   17.193.269-    17.570.987-   17.948.705-    18.326.423-    

Despesas Administrativas -APS 565.440-         565.440-         565.440-         565.440-         565.440-         

Redução Despesas Administrativas - APS 217.649         241.832         241.832         241.832         241.832         

Depreciação/Amortização 54.110-           54.110-           54.110-           54.110-           54.110-           

RESULTADO OPERACIONAL 6.770.513      6.549.017      6.658.669      6.781.141      6.917.074      7.067.143      

Resultado Financeiro Líquido 1.152.095      1.152.095      1.152.095      1.152.095      1.152.095      1.152.095      

   Receitas Financeiras 2.839.853     2.839.853     2.839.853      2.839.853     2.839.853      2.839.853      

   Despesas Financeiras 1.687.757-     1.687.757-     1.687.757-      1.687.757-     1.687.757-      1.687.757-      

Resultado Patrimonial 1.356.837      1.356.837      1.356.837      1.356.837      1.356.837      1.356.837      

Receitas Patrimoniais 1.356.837     1.356.837     1.356.837      1.356.837     1.356.837      1.356.837      

Despesas Patrimoniais -                -                

RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES
9.279.445      9.057.949      9.167.601      9.290.073      9.426.006      9.576.075      

Imposto de Renda 836.128-        836.128-        836.128-         836.128-        836.128-         836.128-         

Contribuição Social 280.462-        280.462-        280.462-         280.462-        280.462-         280.462-         

Participações no Resultado 160.750-        160.750-        160.750-         160.750-        160.750-         160.750-         

RESULTADO LÍQUIDO TOTAL 8.002.105      7.780.609      7.890.261      8.012.733      8.148.666      8.298.735      

RESULTADO LÍQUIDO TOTAL 8.002.105      

DESTINAÇÃO FUNDO DE RESERVAS 800.211-         

DESTINAÇÃO DO FATES 400.105-         

REVERSÃO FATES          151.106 

DESTINAÇÃO FUNDO MARGEM SOLVÊNCIA (REND.APLIC.FINANCEIRA)-        199.970 

RESULTADO LÍQUIDO APÓS AS DESTINAÇÕES 14.755.031    7.855.344      8.033.993      8.222.685      8.421.921      8.632.229      

RESULTADO LÍQUIDO APS 221.496-         109.651         122.472         135.934         150.068         

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO-APS

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

No momento, nossas posições financeiras revelam que o Fluxo de Caixa indica a 

disponibilização imediata de R$ 270.550 para implantação da APS e um recurso da ordem de 

R$ 70.000/mês (Tabela 11),  perfazendo um total de R$ 840.000,00 ao término dos cinco anos 

do projeto.  
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Tabela 11 - Demonstração do Fluxo de caixa projetado para 5 anos 
 

jan/18 dez/18 dez/19 dez/20 dez/21 dez/22 Soma

ENTRADAS

FATURAMENTO -              1.140.876,48 1.197.920,30 1.257.816,31 1.320.707,13 

REDUÇÃO CUSTOS ASSISTENCIAIS 454.965,55 505.517,28    505.517,28    505.517,28    505.517,28    

SOMA -               454.965,55  1.646.393,76  1.703.437,58  1.763.333,60  1.826.224,41  7.394.354,90 

SAÍDAS

CUSTOS 274.560,00 1.130.217,36 1.173.000,22 1.217.922,24 1.265.090,35 

DESPESAS ADMNISTRATIVAS 495.440,00 565.440,00    565.440,00    565.440,00    565.440,00    

(-)REDUÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS 217.648,88- 241.832,09-    241.832,09-    241.832,09-    241.832,09-    

IMPOSTOS -              28.807,13      30.247,49      31.759,86      33.347,86      

INVESTIMENTO INICIAL APS:

INVESTIMENTO ESTRUTURA APS 270.550,00 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS (01 MÊS) 70.000,00   

SOMA 340.550,00  552.351,12  1.482.632,40  1.526.855,63  1.573.290,01  1.622.046,12  7.097.725,28 

SALDO 340.550,00-  97.385,57-    163.761,36     176.581,96     190.043,58     204.178,30     296.629,62    

FLUXO DE CAIXA - APS

 
Fonte: Elaboração própria. 

  

As despesas com registros de marcas e patentes e com licenças e alvará de 

funcionamento, serão as seguintes: 

a) Registro Produto ANS R$ 2.696,73; 

b) Vigilância Sanitária R$ 1.064,00 + R$ 100,00 por técnico habilitado; 

c) Alvará Prefeitura R$ 83,15; 

d) Responsabilidade Técnica COREN R$ 374,12/ano. 

Precisamos de R$ 340.550,00 em caixa inicialmente, já que teremos a redução do 

custo assistencial que amortizará parte do gasto com o funcionamento da operação.  

Os treinamentos para capacitação do pessoal, foram realizados previamente ao início 

das atividades e referidas despesas não integraram o projeto, pois foram absorvidas pela 

Reserva de Assistência Técnica Educacional e Social – RATES, constituída por 5% das 

sobras liquidas anuais da Cooperativa, conforme previsto no artigo 28 da Lei 5764/71 e artigo 

91, inciso II, do Estatuto Social da Leste Paulista, destinada a prestar assistência aos 

cooperados e empregados: 

a) Pós-graduação do médico coordenador e superintendente; 

b) Cursos especialização para colaboradores estratégicos; 

c) Cursos para equipe multiprofissional; 

Valor investido até o momento em recursos humanos: 

a) Treinamentos de colaboradores: R$ 13.096,07; 

b) Treinamento Coordenadora: R$ 39.964,16; 

c) Treinamento Superintendente: R$ 47.523,67; 

d) Total Geral: R$ 100.583,90. 
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4.7.3 Projeção do Balanço Patrimonial 

 

Tabela 12 - Projeção do Balanço Patrimonial 

ATIVO 2017 2018 2019 2020 2021 2022

ATIVO CIRCULANTE   37.742.983,61   37.305.048,04   37.468.809,40   37.645.391,35   37.835.434,94   38.039.613,23 

Disponível        107.692,40        107.692,40        107.692,40        107.692,40        107.692,40        107.692,40 

Realizável   37.635.291,21   37.197.355,64   37.361.117,00   37.537.698,95   37.727.742,54   37.931.920,83 

Aplicação financeira      25.238.974,57      24.801.039,00      24.964.800,36      25.141.382,31      25.331.425,90      25.535.604,19 

Rec. mensalidades                       -         1.140.876,48       1.197.920,30       1.257.816,31       1.320.707,13 

Pgto impostos                       -            (28.807,13)          (30.247,49)          (31.759,86)          (33.347,86)

Custos assistenciais          180.405,55         (624.700,07)         (667.482,94)         (712.404,95)         (759.573,06)

Pagto desp. Adm.         (347.791,12)         (323.607,92)         (323.607,92)         (323.607,92)         (323.607,92)

Pagto de Invest.         (270.550,00)                       -                         -                         -                         -   

Créditos de Operações com 

Planos Assistência à Saúde
      3.477.244,81       3.477.244,81       3.477.244,81       3.477.244,81       3.477.244,81       3.477.244,81 

Estoque       2.629.611,21       2.629.611,21       2.629.611,21       2.629.611,21       2.629.611,21       2.629.611,21 

Outros       6.289.460,62       6.289.460,62       6.289.460,62       6.289.460,62       6.289.460,62       6.289.460,62 

ATIVO NÃO CIRCULANTE   23.622.735,37   23.839.175,37   23.785.065,37   23.730.955,37   23.676.845,37   23.622.735,37 

Realizável a Longo Prazo       6.052.471,21       6.052.471,21       6.052.471,21       6.052.471,21       6.052.471,21       6.052.471,21 

Investimentos       8.511.534,67       8.511.534,67       8.511.534,67       8.511.534,67       8.511.534,67       8.511.534,67 

IMOBILIZADO     7.047.759,30     7.232.199,30     7.186.089,30     7.139.979,30     7.093.869,30     7.047.759,30 

Imóveis de Uso Próprio          722.900,83          722.900,83 722.900,83         722.900,83         722.900,83         722.900,83         

Outros Imobilizados de Uso 

Próprio
      6.324.858,47       6.509.298,47       6.463.188,47       6.417.078,47       6.370.968,47       6.324.858,47 

Móveis e equipamentos - APS          130.550,00                       -                         -                         -   

Depreciação móveis e 

equipamentos APS
         (26.110,00)          (26.110,00)          (26.110,00)          (26.110,00)          (26.110,00)

Benfeitoras imóvel locado          100.000,00 

Amortização benfeitorias          (20.000,00)          (20.000,00)          (20.000,00)          (20.000,00)          (20.000,00)

INTANGIVEL     2.010.970,19     2.042.970,19     2.034.970,19     2.026.970,19     2.018.970,19     2.010.970,19 

Software            40.000,00 

Amortização software            (8.000,00)            (8.000,00)            (8.000,00)            (8.000,00)            (8.000,00)

TOTAL DO ATIVO   61.365.718,98   61.144.223,41   61.253.874,77   61.376.346,72   61.512.280,31   61.662.348,60 

PASSIVO 2017 2018 2019 2020 2021 2022

PASSIVO CIRCULANTE 26.378.926,93   26.378.926,93   26.378.926,93   26.378.926,93   26.378.926,93   26.378.926,93 

Provisões Técnicas de Operações 

de Assistência à Saúde
14.537.717,81 14.537.717,81 14.537.717,81 14.537.717,81 14.537.717,81 14.537.717,81 

Provisão para Remissão 112.041,69         112.041,69         112.041,69         112.041,69         112.041,69         112.041,69         

Provisão de Eventos a Liquidar 

para SUS
1.432.632,36      1.432.632,36      1.432.632,36      1.432.632,36      1.432.632,36      1.432.632,36      

Provisão de Eventos a Liquidar 

para Outros Prestadores de 

Serviços Assistências

7.066.212,38      7.066.212,38      7.066.212,38      7.066.212,38      7.066.212,38      7.066.212,38      

Provisão de Eventos Ocorridos e 

Não Avisados (PEONA)
5.926.831,38      5.926.831,38      5.926.831,38      5.926.831,38      5.926.831,38      5.926.831,38      

Débitos de Operações de 

Assistência à Saúde Não 

Relacionados 

1.118.512,26   1.118.512,26   1.118.512,26   1.118.512,26   1.118.512,26   1.118.512,26   

Tributos e Encargos Sociais a 

Recolher
3.182.559,17   3.182.559,17   3.182.559,17   3.182.559,17   3.182.559,17   3.182.559,17   

Empréstimos e Financiamentos a 

Pagar
465.067,44      465.067,44      465.067,44      465.067,44      465.067,44      465.067,44      

Débitos Diversos 7.041.880,44   7.041.880,44   7.041.880,44   7.041.880,44   7.041.880,44   7.041.880,44   

 Obrigações com Pessoal 3.768.268,67      3.768.268,67      3.768.268,67      3.768.268,67      3.768.268,67      3.768.268,67      

 Fornecedores 2.515.110,04      2.515.110,04      2.515.110,04      2.515.110,04      2.515.110,04      2.515.110,04      

 Depósitos Beneficiários e 

Terceiros
66.620,62          66.620,62          66.620,62          66.620,62          66.620,62          66.620,62          

 Outros Débitos a Pagar 

(alugueis/APM/Seguros/Confeder

ativa /Outros)

691.881,11         691.881,11         691.881,11         691.881,11         691.881,11         691.881,11         

Conta-Corrente de Cooperados 33.189,81        33.189,81        33.189,81        33.189,81        33.189,81        33.189,81        

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 9.606.299,59   9.606.299,59   9.606.299,59   9.606.299,59   9.606.299,59   9.606.299,59   

Provisões Técnicas de Operações 

de Assistência à Saúde
1.564.633,03      1.564.633,03      1.564.633,03      1.564.633,03      1.564.633,03      1.564.633,03      

Provisões para Ações Judiciais 5.618.697,16      5.618.697,16      5.618.697,16      5.618.697,16      5.618.697,16      5.618.697,16      

Tributos e Encargos Sociais a 

Recolher
1.764.123,86      1.764.123,86      1.764.123,86      1.764.123,86      1.764.123,86      1.764.123,86      

Empréstimos e Financiamentos a 

Pagar
658.845,54         658.845,54         658.845,54         658.845,54         658.845,54         658.845,54         

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 25.380.492,46 25.158.996,89 25.268.648,25 25.391.120,20 25.527.053,79 25.677.122,08 

Capital Social 10.139.623,08    10.139.623,08    10.139.623,08    10.139.623,08    10.139.623,08    10.139.623,08    

Reservas 8.487.943,94      8.487.943,94      8.487.943,94      8.487.943,94      8.487.943,94      8.487.943,94      

Resultado - Cooperativas 6.752.925,44            6.752.925,44       6.531.429,87       6.641.081,23       6.763.553,18       6.899.486,77 

Resultado - APS         (221.495,57)          109.651,36          122.471,96          135.933,58          150.068,30 

TOTAL DO PASSIVO   61.365.718,98   61.144.223,41   61.253.874,77   61.376.346,72   61.512.280,31   61.662.348,60 

VARIAÇÃO      (221.495,57)        109.651,36        122.471,96        135.933,58        150.068,30 

BALANÇO PATRIMONIAL -APS

Movimentações realizadas no 

Banco, pela implantação da APS

 
Fonte: Elaboração própria. 



  65 

4.7.4 Ponto de Equilíbrio 

 

Atingiremos o breakeven (ponto de equilíbrio)
6
 ao final do 3º ano após a implantação 

do projeto. 

 

4.7.5 Análise de Investimentos 

 

O Período de Retorno de Investimento (payback) é definido como o número de anos 

necessários para recuperar o dinheiro investido em um projeto com base nos seus fluxos de 

caixa operacionais (BRIGHAM, 2016, p. 350). O ponto em que este saldo é ―zerado‖, ou 

passa de negativo para positivo, é o ponto exato em que todos os gastos com o investimento 

inicial do negócio retornam para a empresa. Nosso payback ocorreu após 16 meses, conforme 

abaixo. 

 

1.074.775

 PAYBACK = 340.550/234.241 = 1,4 ( 16 meses)

                                              FLUXO DE CAIXA ACUMULADO

-340.550 -487.759 -140.861 234.241 638.960

-340.550 -147.209 346.898 375.103 404.718 435.815

PAYBACK DO PROJETO

0 1 2 3 4 5

 

Figura 9 - Período de retorno do investimento 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Ainda segundo Brigham, temos que: 

O Valor Presente Líquido (VPL), definido como o valor presente das entradas de 

caixa de um projeto menos o valor presente de seus custos, mostra-nos o quanto o 

projeto contribui para a riqueza do acionista – quanto maior o VPL, mais valor o 

projeto agrega e, portanto, mais alto o preço das ações. O VPL é usualmente 

considerado o melhor critério de análise do fluxo de caixa. (BRIGHAM, 2016, p. 

339). 

 

 

Avaliando o nosso fluxo de caixa em 5 anos, a um custo de capital ajustado ao risco 

igual a 13%, obtivemos um VPL de R$ 886.128,00 e uma Taxa Interna de Retorno (TIR) de 

45,62% (Tabela 13). Brigham (2016, p. 341), comenta: ―[...] a taxa interna de retorno ou TIR 

                                                           
6
 Segundo Brigham (2016), é a relação que se estabelece quando as receitas obtidas se igualam às despesas 

geradas (custos fixos + custos variáveis). 
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de um projeto é a taxa de desconto que torna o valor presente (montante inicial) das entradas 

igual ao fluxo de caixa inicial. Isso é equivalente a fazer o VPL igual a zero‖. 

 

Tabela 13 - Projeção do VPL e TIR para 5 anos 
 
SOMA 340.550 568.473 2.584.295 2.681.586 2.783.742 2.891.005 11.849.652 

SALDO -340.550 -147.209 346.898 375.103 404.718 435.815 1.074.775 

TIR 45,62%

Prazo de análise (anual) 5 1 2 3 4 5 periodo 

Custo de capital 13% 13% 13% 13% 13% 13%  taxa

VPL 5 anos R$ 886.128 -130.273 141.398 401.363 649.585 886.128 acumulado 

VPL=  R$ 886.128 - R$ 340.550 = R$ 545.578 -130.273 271.672 259.965 248.221 236.543  anual  
Fonte: Elaboração própria. 

 

4.8 O Plano Jurídico 

 

Considerando que a empresa é uma cooperativa de trabalho médico, estando sob a 

égide da lei das cooperativas (lei n.º 5.764/71), a empresa será uma unidade de negócio da 

corporação. 

No caso da cooperativa, a forma de apuração dos resultados é pelo lucro real e, 

portanto, a tributação é sobre referido lucro, no entanto, no caso da APS, a forma de 

tributação será a mesma, razão pela qual não há vantagens nem desvantagens. 

Na representação da empresa foi selecionado o advogado interno, contratado através 

do regime CLT. O relacionamento com este profissional será de assessoria dos assuntos 

jurídicos. 

Em razão da caracterização de prestação de serviços, temos a vigência do código de 

defesa do consumidor e, atualmente, a tentativa de redução da judicialização da saúde, ou 

seja, levar à apreciação do judiciário questões relacionadas à saúde. 

Será necessário registrar do produto da APS na Agência Nacional de Saúde 

Suplementar – ANS, órgão responsável por regulamentar e fiscalizar as atividades das 

operadoras privadas de atenção à saúde; Alvará de Funcionamento, Alvará da Vigilância 

Sanitária, Alvará do Corpo de Bombeiros (AVCB); e Cadastro Nacional de Estabelecimento 

de Saúde (CNE). 
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5 DISCUSSÃO 

 

 Neste capítulo, o autor analisa o contexto em que se encontra a ―indústria‖ da saúde. 

Considera os dados, informações e o conhecimento que emerge das seções anteriores assim 

como, comenta acerca dos resultados encontrados no TA frente ao problema levantado na 

pesquisa. Descreve por tópicos, de forma a organizar e dar uma certa cronologia aos fatos e 

trazê-los até os dias de hoje. 

 

5.1 O problema é o modelo assistencial? 

 

Inimaginável pensar que o setor, e aqui me refiro aos diversos sistemas de saúde 

concebidos mundialmente, decide remeter à 1920 para melhor entender um modelo pensado e 

organizado de forma sistêmica, centrado na pessoa, como alternativa ao modelo fragmentado 

que temos hoje. Importante que se diga, que o mote de tal atitude é a insustentabilidade do 

custo que temos atualmente na prestação do serviço assistencial mas, independentemente do 

olhar que se quis ter nessa busca, reencontramos algo muito importante: as doenças, sejam 

elas agudas ou crônicas, transmissíveis ou não, impactam o ser humano - um conjunto de 

vários sistemas atuando num só organismo. 

 É importante lembrar que, segundo Filho e Rouquayrol: 

―[...] em um primeiro momento, não se verificava uma distinção muito clara entre as 

dimensões individual e coletiva da saúde. Num momento posterior, a arte-ciência da 

clínica terminava por reforçar o estudo do unitário, do caso, a partir da investigação 

sistemática dos enfermos recolhidos aos hospitais (Foucault, 1979). Com a obra de 

Claude Bernard (1813-1878), estruturada a partir da definição das patologias no 

nível subindividual e a teoria antimicrobiana de Louis Pasteur (1828-1895), a 

chamada ―medicina científica‖ viria a desempenhar importante papel na 

institucionalização das práticas médicas atuais, por meio do já citado Relatório 

Flexner [...]‖. (FILHO, ROUQUAYROL, 2002, p. 11). 

 

 Parecem inegáveis, contudo, as contribuições da ciência ao diagnóstico e tratamento 

das doenças, basta enxergarmos o quão longeva é a população mundial atual. Com a transição 

epidemiológica, morre-se menos de causas agudas (excetuando-se as causas traumáticas), é 

verdade, mas isto não impactou positivamente as doenças crônicas; ao contrário, há uma 

recrudescência das doenças transmissíveis e as doenças crônicas continuam evoluindo até 

geraram quadros de agudização. Cada vez mais se faz diagnósticos; trata-se mais, mas sem 

resolubilidade. Surge daí duas importantes e indesejáveis consequências: a estagnação em 

termos de prevenção primária e secundária e, por conseguinte, o alto custo gerado no 

processo. 
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 Pensando sob esse prisma, de fato, é extremamente impactante o fato do modelo 

assistencial ter negligenciado o acompanhamento longitudinal, sistemático e regular dos 

indivíduos de formar a promover saúde ou de, no mínimo, prover intervenções oportunas e 

eficazes retardando ou até impedindo a instalação de complicações das doenças.  

 No modelo que está sendo revisitado pelos mais diversos sistemas de saúde, também 

há maior acesso e um foco voltado para a saúde populacional. Estamos falando de cerca de 50 

milhões de pessoas no Brasil, população coberta atualmente pela saúde suplementar, que 

teriam condições de estar sob este olhar clínico. 

  

5.2 O investimento tecnológico e financeiro não foi suficiente? 

 

 Quanto ao investimento de recurso financeiro em saúde ―há uma significativa 

correlação, mais não completa, entre o gasto direcionado à assistência à saúde e os resultados 

obtidos no sistemas de saúde‖ (NICHOLLS; PANNELAY, 2014, p. 5). Segundo os autores, 

trata-se da forma onde é alocado o recurso e citam como exemplo os Estados Unidos que teve 

com um gasto per capita de US$ 9,216 em 2012, o maior entre os 166 países monitorados 

pela The Economist Intelligence Unit, mas que aparece no ranking somente na 33ª posição 

quando olhamos para os resultados. 

 Melhor que gastar bastante é a boa alocação do recurso. Em um levantamento feito em 

países com forte atuação na APS e membros da União Européia, entre 2009 e 2010, 

evidenciaram que a boa saúde populacional, o menor índice de internações e uma menor 

inequidade social foram alcançados mas com um custo elevado. É verdade, no entanto, que 

com o passar do tempo o custo foi diminuindo (KRINGOS et al., 2013, grifo nosso). 

 Em relação à tecnologia, vimos que o investimento não é pequeno mas, especialmente, 

no que se refere a equipamentos notamos que a tecnologia é dita não substitutiva, ou seja, 

agrega valor ao diagnóstico mas não substitui as demais tecnologias existentes. Assim, 

passam a coexistir e ambas utilizadas, gerando assim um maior custo. 

 Por outro lado, hoje contamos com a telemedicina e telemonitoramento de doentes 

crônicos com dispositivos usáveis estreitando muito a distância em um país continental como 

o nosso e, no caso dos wearables, gerando dados em tempo real. Some-se a isso os 

prontuários eletrônicos e o sistema em rede que permite o acesso pleno a todos os pontos do 

sistema pelos seus usuários, minimizando o desperdício e melhorando a qualidade e 

velocidade da informação. 
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5.3 Será um problema da remuneração dos prestadores e profissionais de saúde? 

 

Como vimos, alguns autores são bastante contundentes ao comentar sobre a maneira 

como se dá a remuneração no setor. Para alguns o pagamento por procedimento (fee-for-

service) responde por todos os problemas relacionados ao alto custo, na medida em que 

estimula o profissional a trabalhar por volume e não em busca de valor. Da mesma forma, 

vimos autores defender o modelo de remuneração por capitação (capitation) mas que também 

sofre críticas no que se refere à possibilidade do médico ser seletivo em escolher os pacientes 

com condições de saúde mais fáceis de lidar clinicamente. 

O Diagnosis-Related Groups (DRG) é um modelo de remuneração dos prestadores, 

que  através de codificação, rastrea o tratamento das condições de saúde e os recursos 

consumidos durante a internação, categorizando pacientes semelhantes em suas características 

clínicas e o consumo dos recursos necessários e suficientes para um bom desfecho. O desafio 

para residir na capacidade de geração dos dados adequados para esses agrupamentos. 

Recentemente, o pagamento por episódios (Bundled payments) oferecem reembolso 

para todos os serviços necessários a um específico paciente para uma condição de saúde 

específica, inclusive os horários médicos. Existem também os pagamentos por performance 

(P4P), que leva em conta alguns indicadores clínicos e de qualidade. 

Parece haver de fato, dependendo do modelo de remuneração, alguns incentivos 

escusos no processo o que hoje tem levado muitas instituições a considerarem um modelo 

híbrido. 

Um outro aspecto, é a exclusão do poder decisório do médico nos processos. Segundo 

Van Biesen e Weisbrod (2017), ―[...] os médicos não estão alinhados com as ideias da 

organização referentes a novos modelos de assistência e remuneração quando vêm 

implicações clínicas e baixo retorno no investimento. Referem-se também a uma carga 

administrativa significativa grande [...]‖. Acrescentam também: 

Mais de 70% dos médicos nos disse que preferem o modelo fee-for-service, citam 

problemas com a complexidade e qualidade do cuidado no que se refere ao modelo 

de remuneração associado à valor. Cerca de 53% deles dizem que o modelo de 

capitação reduz a qualidade do cuidado e a maioria não nota vantagem em relação 

ao P4P. Além disso, muitos acreditam que as suas organizações não estão 

preparadas para migrar para o modelo do cuidado baseado em valor. (VAN 

BIESEN; WEISBROD, 2017).  
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5.4 Por que não inovamos? 

 

Buscar inspiração em um antigo modelo pode indicar que não existe inovação no 

setor. A rigor existe, mas como já comentado é muito mais incremental do que disruptiva e 

mais às custas de tecnologia e não processos. Quando incremental, geralmente traz o ônus de 

não ser substitutiva. 

Alguns autores, defendem que somente a inovação disruptiva poderia trazer 

alternativas ao atual modelo e, de certa forma, temos visto acontecer com os novos modelos 

de negócio que têm surgido, digo, clínicas populares com acesso amplo, facilitado e menor 

custo. Muitas dessas clínicas já têm sido alvo de aquisição pelo capital estrangeiro. 

Há uma tendência hoje de um grande número de ―fusões‖ entre grandes operadoras e 

empresas de capital venture no Brasil investindo em conglomerados de hospitais médios 

 

5.5 O que indica o Plano de Negócios? 

 

Inicialmente, é necessário salientar que o tipo do projeto de investimento é 

independente, ou seja, o fluxo de caixa dele não é afetado pela aceitação de outro. O 

investimento inicial é relevante, assim como, os fluxos de caixa. 

A redução do custo assistencial projetado em 25% ao ano, poderia estar superestimada 

mas ao olharmos para os dados da Unimed Vitória no ano de 2017 e da Unimed de Guarulhos 

após 2 anos de implantado o projeto, entendemos como razoável e até conservador. 

Temos 60% da nossa carteira em PJ e existe uma demanda significativa para atuarmos 

nesse modelo por parte dos empresários sobretudo olhando pela presença de um gatekeeper 

respondendo pelo acesso desses usuários aos serviços secundários e terciários.  

Ter o recurso financeiro alocado no projeto de volta em 1,4 anos (payback) deve ser 

interpretado como um risco baixo considerando a perspectiva de retomada do crescimento 

econômico que descortina. Como já frisei, qualquer atitude diferente para os pacientes 

atualmente atendidos num modelo de tamanha fragmentação, deverá ser acompanhada de 

bons resultados clínicos e de redução de custo. 

Uma vez que o payback não leva em conta as magnitudes dos fluxos de caixa e sua 

distribuição nos períodos que o antecedem e ainda, que também não considera os fluxos de 

caixa que ocorrem após o período de retorno do investimento, calculamos o VPL. 

Considerando que o VPL é obtido pela diferença entre o valor presente dos benefícios 

líquidos de caixa, previstos para cada período do horizonte de duração do projeto, e o valor 
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presente do investimento (desembolso de caixa), o resultado que tivemos mostrou-se bastante 

interessante demonstrando uma rentabilidade superior à mínima aceitável. Em última análise, 

está aqui expressa o resultado econômico (riqueza) gerada no projeto. 

Calculada a Taxa Interna de Retorno (TIR), esta mostrou-se significativa ao exceder o 

percentual mínimo desejado por nós, ou seja, não só o projeto se mostrou lucrativo mas 

também superou nossas expectativas. 
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6 CONCLUSÃO 

 
 
 O conhecimento hoje disponível, sugere um novo olhar por parte dos sistemas de 

saúde sobre o modelo assistencial centrado na APS. Como vimos, foram múltiplas as causas 

elencadas como riscos à sustentabilidade dos atuais sistemas. Urge buscar um 

acompanhamento mais holístico, voltado ao indivíduo e não à doença. 

 Hoje, o problema parece estar sendo abordado em várias frentes, com os mais diversos 

fundamentos, com resultados distintos e sendo alvo inclusive de discussões e embates 

governamentais em busca de boas políticas públicas de saúde. 

 Retomar ou dar maior atenção ao modelo, certamente não será a panaceia para um 

problema tão complexo; entretanto, parece imperativo a necessidade de antevermos ou 

retardamos ao máximo as complicações das doenças crônicas, de modo a prolongarmos a 

longevidade das populações. No momento o que temos visto é uma ênfase ao diagnóstico e 

tratamento das condições de saúde agudas ou das crônicas agudizadas, algo que do ponto de 

vista da eficiência não gera qualquer valor a um sistema de saúde, ou melhor, o investimento 

no nível terciário tem logicamente o mérito enorme ao trazer às pessoas de volta às condições 

de saúde prévias à internação; contudo, estas já têm um agravo à saúde instalado, muitas 

vezes com sequelas e é este um dos motivadores da insustentabilidade ao sistema, sobretudo 

sob o aspecto financeiro. 

 Quanto ao método que optamos para solucionar um problema que vivemos no nosso 

dia-a-dia, diria que o Plano de Negócios é uma ferramenta consagrada para empresas que 

buscam novos projetos, é lógica e de fácil execução. É deveras importante mitigarmos os 

riscos e fazermos nossas projeções. As premissas podem, sem dúvida, comprometer a escolha 

sobre um determinado projeto mas, ainda que tivéssemos indicadores financeiros 

desfavoráveis à implantação do projeto, não há como negar o mérito do propósito do modelo. 

 Embora pudéssemos olhar também como empreendedorismo social, temos uma 

governança sólida na instituição e a decisão será tomada de fato com base no resultado 

apontado pelo Plano de Negócios.  É fato, contudo, que a despeito das futuras variações que o 

resultado possa apresentar, o valor social e político do modelo é evidente bastando remeter 

nosso referencial ao sistema público da saúde britânico, fortemente direcionado à APS e ainda 

com resultados expressivos nos seus atuais 70 anos de existência e como já comentado 

anteriormente tido como o melhor sistema público de saúde do mundo.  
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 Assim, olhando para a empresa em que trabalho, para o mercado atual e considerando 

todos os aspectos positivos e negativos, mesmo os contrapontos apresentados em alguns 

estudos citados, entendo que o objetivo desse trabalho foi alcançado, que poderá trazer uma 

vantagem competitiva para a empresa e que o modelo proposto é viável ao considerarmos o 

payback, a Taxa de Interna de Retorno e, principalmente, o Valor Presente Líquido atingido.   
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