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reduzindo a bagagem. As opiniões dos outros, são 

realmente dos outros, e mesmo que sejam sobre nós; 

não têm importância. Vamos abrindo mão das 

certezas, pois já não temos certezas de nada. E, isso 

não faz a menor falta. Paramos de julgar, pois já 

não existe certo ou errado e, sim, a vida que cada 

um escolheu experimentar. Por fim, entendemos que 

tudo o que importa é ter paz e sossego, é viver sem 

medo, é fazer o que alegra o coração naquele 

momento. E só.’ 

 

Mário Quintana 

 



RESUMO 
 

A concentração no mercado de saúde suplementar, que atende 24% da população brasileira, 

vem consolidando grandes operadoras verticalizadas, como por exemplo, o Grupo NotreDame 

Intermédica. Com o acirramento da concorrência, o sistema Unimed vem, ao longo dos anos, 

se reinventando diante de um ambiente de ofertas de planos mais acessíveis. Neste Trabalho 

Aplicado, o objetivo foi descrever e analisar o entendimento dos médicos cooperados de uma 

singular Unimed acerca do novo cenário competitivo provocado pela entrada local de uma 

grande operadora e avaliar a visão dos mesmos em relação a conceitos e tendências do 

mercado de saúde suplementar a médio e longo prazo. Trata-se de uma pesquisa aplicada, 

com abordagem qualitativa, que se valeu da análise de conteúdo para codificar e organizar as 

informações coletadas em 30 entrevistas com médicos cooperados de uma singular Unimed, 

realizadas on-line. Pelos resultados obtidos: 66,6% dos entrevistados acreditam que vão 

perder clientes para esses novos concorrentes. Apesar disso, os entrevistados confiam no 

potencial da Unimed local, que tem como fortalezas citadas: corpo clínico unido, motivado e 

qualificado, além de uma estrutura física de excelência. As estratégias de controle de custos e 

sobrevivência apontadas são: investimento em atenção primária à saúde (APS), citado por 12 

entrevistados (40%), expansão local com construção de novos estabelecimentos (9 citações, 

30%), principalmente hospital e verticalização (7 citações, 23,3%). Os médicos ainda 

acreditam que o investimento em APS (9 citações, 30%) e verticalização (8 citações, 26.6%) 

pode reduzir custos, enquanto o excesso de solicitações de exames ainda é um problema, e 

que, talvez, o investimento em auditoria interna possa ajudar. Contudo, observa-se uma 

fragilidade por parte dos cooperados em apontar soluções, não havendo uma citação 

contemplada por mais de 50% dos médicos. Quando o assunto é remuneração, modelos 

diferentes do fee-for-service foram muito pouco citados e poucos médicos apontaram 

limitações quanto a esta forma de pagamento. Cuidado baseado em valor, que leva em conta 

os desfechos, experiência e custo do atendimento, foi citado apenas uma vez e de forma 

superficial. Assim, podemos concluir que os desafios futuros para o sistema Unimed são 

inevitáveis, e as estratégias competitivas envolverão seus sócios-colaboradores que hoje 

apresentam fragilidades em relação aos temas de gestão, administração e empreendedorismo.  

 
Palavras-chave: saúde suplementar; administração de serviços de saúde; gastos em saúde 
atenção primária em saúde; sistemas de pagamento em saúde. 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 

The concentration in the supplementary health market, which serves 24% of the Brazilian 

population, has been consolidating large vertical operators, such as Grupo NotreDame 

Intermédica. With the escalation of fiercer competition over the years, the Unimed system has 

been reinventing itself in an environment of more accessible health insurance offers. The 

objective in this Applied Work was to describe and analyze the understanding of member 

phisicians of a single local Unimed by the cooperating physicians about the new competitive 

scenario caused by the start local entering of a large operator, and to evaluate their vision in 

relation to concepts and trends, medium and long term, in the supplementary health market. 

This qualitative approach applied research using content analysis for codifying and organizing 

information collected from 30 online interviews. According to data obtained: 66.6% of 

respondents believe they will be at risk of losing customers to these new competitors. Despite 

that, interviewees trust the potential of the local Unimed, pointing out the following strengths 

are mentioned: a united, motivated, and qualified clinical staff, in addition to an excellent 

physical structure. The cost control and survival strategies mentioned are: investment in 

Primary Health Care practices (PHC), cited by 12 respondents (40%), local expansion with 

construction of new patient facilities (9 citations, 30%), especially the new hospital and 

verticalization (7 citations, 23.3%). Even so, doctors believe that investment in PHC (9 

citations, 30%) and verticalization (8 citations, 26.6%) may reduce costs. While the excess of 

exam requests is still a problem, and that, perhaps, investment in internal auditing may help. 

Nevertheless, there is yagueness from the cooperative physician members in pointing out 

solutions, with no mention of any by more than 50% of physicians. When it comes to 

compensation, models other than fee-for-service were scarcely mentioned, and few doctors 

pointed out the usual limitations of this form of payment. Value-based care, which takes 

outcomes, experience and cost of care into account, was mentioned only once, and 

superficially. Thus, we can conclude that future challenges for the Unimed system are 

inevitable, and competitive strategies will involve its partner-collaborators who today presente 

with an early-stage maturity in relation to management, administration and entrepreneurship. 

 

Keywords: supplemental health; health services administration; health expenditures; primary 
health care; health payment systems. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 No Brasil, o acesso aos serviços de saúde ocorre, basicamente, de duas formas: via 

Sistema Único de Saúde (SUS) e saúde suplementar. Esta última forma que reúne ações e 

serviços fornecidos por prestadores diretamente ao usuário ou por meio de operadoras de 

planos e seguros privados de assistência médica, o que significa que é um serviço oferecido 

pela iniciativa privada que atende consumidores. Trata-se de um importante setor que 

complementa o SUS atendendo, atualmente, ao redor 24% da população (ARANOVICH, 

LEANDRO, 2021).  

A importância estratégica desse setor é notória, mas tende a crescer diante do cenário 

de congelamento dos gastos em saúde pública, por aproximadamente 20 anos, por meio da 

emenda constitucional n. 95, aprovada em 2016 e que começou a valer em 2018, que apesar 

de objetivar controlar déficit público é uma ferramenta que pode aumentar a desigualdade no 

acesso à saúde, especialmente em um país em que os dois setores atingidos: saúde e educação 

exigem mais do que nunca investimentos, políticas públicas e planejamento (BRASIL, 2016).  

Outro fator que vem transformando o setor da saúde pública ou particular foi a 

pandemia mundial do novo coronavírus (Covid-19, causada pelo SARS-CoV-2) que no Brasil 

já fez 533.488 mortes e 19.089.940, de infectados, segundo a Johns Hopkins, de acordo com a 

consulta realizada em 12 de julho de 2021 (JOHNS HOPKINS PAINEL, 2021).  

Em um cenário de desafios crescentes para o SUS, mas de oportunidades de negócios 

para o setor empresarial da saúde suplementar, o número de beneficiários dos planos de saúde 

vem aumentando progressivamente, como alternativa para suprir a demanda de acesso à saúde 

de milhões de brasileiros doentes. Somente entre maio e abril de 2021, o crescimento foi de 

154,1 mil usuários, segundo dados da Sala de Situação da ANS (2021a). 

O setor de saúde suplementar passou por mudanças estruturais nas últimas décadas, 

com concentração vertical e horizontal, padronização de oferta de produtos e regulamentação, 

que acabou gerando altos custos de entrada e permanência no mercado com abertura de 

capital para investimentos estrangeiros e aporte de fundos de investimentos nacionais e 

internacionais, o que beneficiou grandes grupos, permitindo consolidação das operações e  

ganho em escala (ARANOVICH, LEANDRO, 2021).  

Por meio de aquisições, houve uma expansão significativa de grandes empresas no 

mercado, como o Grupo NotreDame Intermédica e Hapvida, que cresceu principalmente por 

meio de incorporação de empresas menores. Há uma tendência de concentração dessas 

organizações pela aquisição de hospitais locais, clínicas e laboratórios promovendo uma 
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mudança de modelo e competição, principalmente, em alguns mercados do interior dos 

estados, onde o modelo cooperativista predomina. Grandes conglomerados se formaram 

alterando o mercado e colocando em xeque a posição hegemônica de instituições tradicionais, 

como as cooperativas Unimed que juntas, atualmente, ainda dominam uma expressiva parcela 

do mercado de oferta e compra de serviços médicos do segmento de operadoras.  

Nunes (2014) destaca que a concentração de mercado era visível na distribuição de 

faturamento em 2009, quando existiam 1.500 operadoras que juntas somavam faturamento de 

R$ 53 bilhões, mas o mais relevante desse número é que apenas dez empresas representavam 

40% de todo o faturamento. Ainda, segundo Nunes (2014), a concentração ocorre 

diferentemente em capitais e no interior dos Estados, pois “verifica-se que há mercados 

moderadamente concentrados em onze Estados e mercados altamente concentrados nos 

Estados do Ceará, Acre, Pará, Amapá” (NUNES, 2014, p.17). Em pouco mais de uma década, 

o panorama não se alterou de forma considerável. 

A ANS aponta em sua Sala de Situação, em maio de 2021, 736 operadoras em 

atividade e 698 operadoras ativas com beneficiários (ANS, 2021) com 48.137.767 

beneficiários e 27.681.068 em planos exclusivamente odontológicos em maio de 2021. Os 

dados demonstram, ainda, incremento de 2,77% em relação a maio do ano passado, o que 

equivale a 1.334.781 beneficiários. 

 

O total de beneficiários é o maior número registrado desde julho de 2016. 

Antes disso, só foi superado em junho daquele ano, quando o setor atingiu 

48.266.704 beneficiários nessa segmentação (ANS, 2021a, p.1) 

 

É neste contexto que se insere a Unimed – cooperativa médica criada em 1967 – que 

reúne em torno de 21% dos profissionais médicos do país, num sistema cooperativo composto 

por 343 unidades independentes organizadas por meio de uma confederação. A Unimed tem 

37% dos beneficiários de planos do país (UNIMED BRASIL, 2021). A cooperativa e parte de 

sua administração é formada por profissionais médicos, sendo que a grande maioria teve 

pouco contato com assuntos relacionados à gestão e mercado durante sua formação, 

diferentemente, dos seus concorrentes do setor, como as grandes operadoras de medicina de 

grupo, que já nasceram como empresas com governança mais especializada e, ao longo dos 

anos, vêem se firmando como fortes concorrentes em um cenário progressivamente mais 

competitivo. 
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Tomé (2019) destaca que a formação dos médicos não inclui o empreendedorismo, 

apesar desses conhecimentos serem exigidos no percurso de sua atuação profissional, assim 

como temas relacionados à gestão. O pesquisador realizou um estudo em escolas de medicina 

e junto aos especialistas em educação médica abordando o tema de empreendedorismo. 

Apesar do tema ter sido considerado relevante, o mesmo é praticamente inexistente na grade 

do ensino de medicina.   

 

Percebe-se um descompasso, uma assincronia, entre a formação do médico e 

a necessidade exigida pelo mercado de saúde. Há indícios, segundo a 

literatura, que este descompasso pode ser mitigado através da educação 

empreendedora (EE) e a partir do ensino de metodologias, de conceitos, que 

fomentam o pensamento inovador (TOMÉ, 2019, p. 18). 

 

Contudo, ao chegar ao mercado o profissional se vê num ambiente de alta 

competividade e diante de um novo panorama social. Mendes (2012) destaca que o Brasil 

passa por um processo rápido de envelhecimento com consequente aumento das condições 

crônicas, que afetam as faixas etárias mais avançadas. A mudança na pirâmide etária 

populacional impacta a sustentabilidade do modelo atual do setor de saúde suplementar, que 

já percebeu a mudança: 31,3% da população já relata doenças crônicas, sendo que o 

percentual sobe para 79,1% dos brasileiros na faixa dos 65 anos ou mais (PNAD, 2008). 

O modelo atual predominante do setor de saúde suplementar - hospitalocêntrico, 

centrado na doença, fragmentado e especializado – frente ao aumento dos custos da 

assistência, desafio do equilíbrio na sinistralidade e com modelo de remuneração sem conexão 

com os resultados, coloca em risco o equilíbrio financeiro das empresas.  

Entre as possíveis saídas para o setor estão o investimento em atenção primária à 

saúde (APS), aprimoramento na coordenação e acompanhamento dos pacientes com doenças 

crônicas, investimento em interoperabilidade, diminuindo a fragmentação do sistema e por 

último, um olhar centrado no cuidado baseado em valor com novos modelos de remuneração. 

Diante da competitividade do mercado, da necessidade de mudança no modelo de 

assistência à saúde, este Trabalho Aplicado pretende responder à seguinte questão: “Qual a 

visão dos médicos cooperados de uma singular Unimed, localizada no interior de Santa 

Catarina, em relação ao mercado local, após entrada de um grande concorrente, avaliando 

conhecimento de mercado, empresarial, de gestão e de tendências futuras que possam 

impactar o futuro da cooperativa? 
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Ao final, pretende-se ter um panorama do ambiente observado pelos profissionais 

pesquisados, avaliar a maturidade dos seus conhecimentos, mensurar a capacidade de liderar 

mudanças e oferecer propostas ao ambiente de trabalho no qual estão inseridos, mantendo-os 

como atores importantes no mercado da saúde suplementar brasileiro. 

Este trabalho está dividido em Introdução, Objetivos, Referencial Teórico, 

Metodologia, Resultados e Discussão, Conclusão, Limitações da Pesquisa, Referências e 

Apêndices.  
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2. OBJETIVOS 

 

Objetivo geral 

Descrever e analisar o entendimento dos médicos cooperados da Unimed Litoral 

acerca do novo cenário competitivo provocado pela entrada no mercado de saúde local de 

uma grande operadora (Grupo NotreDame Intermédica) e avaliar a visão dos mesmos em 

relação a conceitos e tendências do novo ambiente competitivo, no médio e longo prazo. 

Objetivos específicos 

Conhecer e analisar a percepção dos médicos: 

a)  em relação a esse forte concorrente; 

b)  em relação à necessidade de mudança estratégica e mesmo operacional a médio e 

longo prazos dentro da cooperativa; 

c)  em relação às possíveis soluções; 

d)  se a assimetria de informação e conhecimento na área de gestão em relação à 

cooperativa e operadoras os tornam um ator frágil na cadeia da saúde. 

e) em relação a essas empresas no cenário da pandemia. 
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3.      REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A história do sistema da saúde suplementar é relativamente recente no Brasil, com as 

primeiras operadoras iniciando suas atividades na década de 1960, em um mercado ainda sem 

normatização e agência reguladora. O mercado, até então, era dividido entre os usuários que 

podiam pagar pelos serviços de saúde diretamente para os prestadores e os que dependiam do 

Estado. Em poucas décadas, o mercado de saúde se tornou um dos mais complexos e 

disputados do cenário econômico, com direito ao protagonismo de grandes empresas, 

concentração do setor e a mudança de paradigma na oferta de planos de saúde, tendo o 

governo a preocupação com o acesso aos cuidados de saúde ofertados ao consumidor. 

Segundo Abelha (2012), o sistema de saúde privado é considerado suplementar porque 

comercializa serviços já oferecidos pelo SUS, configurando uma duplicidade de cobertura 

com alguns elementos adicionais, como livre escolha do prestador, hotelaria e acesso mais 

rápido. “A maior parte dos serviços hospitalares é de propriedade privada (62%). As unidades 

de apoio e diagnóstico (92%) são privadas. Já 78% das unidades ambulatoriais são estatais 

(ABELHA, 2012, p.22).”  

Os planos oferecidos pela saúde suplementar são formados por empresas subdivididas 

em diferentes modalidades: cooperativas médicas, seguradoras, medicinas de grupo, 

autogestão, filantrópicas, cooperativas odontológicas, odontologias de grupo e 

administradoras de benefício.  

A lei federal nº 9.656/98 (BRASIL, 1998) definiu operadora de plano de assistência à 

saúde como: pessoa jurídica seja sociedade civil, comercial cooperativa ou entidade de 

autogestão, que opere produto, serviço ou contrato de prestação continuada de serviços ou 

cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós-estabelecido.  

A finalidade dos serviços oferecidos por essas empresas é de garantir a assistência à 

saúde, sem limite financeiro, por meio de profissionais e serviços de rede própria, contratada 

ou referenciada. As despesas desse atendimento são de responsabilidade integral ou parcial da 

operadora contratada, seja por reembolso ou pagamento direto ao prestador pelo consumidor 

(BRASIL, 1998). 

Por definição, as operadoras são das seguintes modalidades: 

a. Medicina e odontologia de grupo – comercializam planos para pessoas físicas ou 

jurídicas e o beneficiário é atendido em estrutura (médicos, hospitais, laboratórios e clínicas) 

própria e/ou contratada; 
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b. Seguradora especializada em saúde – não possui rede própria, mas mantém uma 

rede de referência para seus beneficiários. Nesse sistema, as operadoras reembolsam usuários 

que escolhem serviços e/ou profissionais fora da rede, nos termos do contrato. 

c. Cooperativa médica ou odontológica – modalidade com legislação associada ao 

cooperativismo, que pode comercializar planos para pessoas físicas ou jurídicas, constituir 

rede própria ou contratar terceiros. As cooperativas odontológicas comercializam apenas 

planos odontológicos. 

d. Autogestão – pessoa jurídica de direito privado de fins não econômicos que opera 

planos de saúde para público exclusivo e determinado, sendo criado por empresas, 

associações de pessoas físicas ou jurídicas, fundações, sindicatos, entidades de categorias 

profissionais ou assemelhados. São divididas em três grupos: autogestão vinculada à 

entidades públicas ou privadas patrocinadoras, instituidoras ou mantenedoras; autogestão de 

associação ou fundação sem mantenedora para determinada categoria profissional e 

dependentes e autogestão, que opera plano de saúde por intermédio de departamento de 

recursos humanos ou órgão semelhante. 

e. Filantropia – entidades hospitalares sem fins lucrativos, que operam planos privados 

de assistência à saúde, como santas casas de misericórdia e hospitais de congregações, 

associações, fundações ou sociedades beneficentes.  

f. Administradoras de benefícios – pessoa jurídica que propõe a contratação de plano 

coletivo na condição de estipulante ou que presta serviços de gestão do plano para empresas.  

Esse segmento do mercado vem sofrendo mudanças, sendo que de 2016 a 2019, a 

tendência foi de queda de beneficiários das cooperativas médicas e seguradoras, com aumento 

na medicina de grupo e filantropia, conforme o Gráfico 1. 

Segundo Pinto (2003), o setor de saúde suplementar é formado por três componentes 

básicos: operadoras, prestadores de serviço e beneficiários. Os prestadores de serviço são 

médicos, laboratórios, hospitais, clínicas etc., que se credenciam para atendimento da clientela 

de um plano. O beneficiário é a pessoa física ou jurídica, titular ou dependente que, por 

mediação contratual, tem a garantia de assistência médico-hospitalar. 
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Gráfico 1 - Número-Índice de beneficiários em planos individuais de assistência 
médica, segundo a modalidade da operadora (Brasil - março/2016-março/2021). 

 

 
              Fonte: Adaptado pelo autor (ANS, 2021c) 

Para os prestadores, a relação com operadoras se tornou de dependência financeira, 

sendo que Machado (1997) indicou que entre 75% a 90% dos médicos entrevistados em seu 

trabalho indicavam que dependiam dos convênios para manter suas atividades.  

 

Criou-se um mercado peculiar, multifacetado, vinculado à supremacia dos 

interesses econômicos e arriscadamente afastado das políticas de saúde e de 

mensuração da qualidade da assistência prestada, surgindo a necessidade da 

criação e regulação da Agência Nacional de Saúde (ABELHA, 2012, p. 27) 

 

3.1 Regulamentação  

 

Como em toda relação de mercado, os interesses das três esferas nem sempre foram 

harmônicos, o que exigiu intervenção governamental para garantir, especialmente, os direitos 

dos beneficiários. Essa intervenção ocorreu por meio de esforços para a regulamentação do 

setor.  

A partir de 1994 começaram as propostas do Legislativo no âmbito federal para 

organizar e normatizar o setor da saúde suplementar, por meio de regras de autorização de 

funcionamento, monitoramento econômico e financeiro e sistematização dos reajustes de 

preços ao consumidor, por meio da Susep (Superintendência de Seguros Privados).  
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Os embates entre prestadores, operadoras, usuários e governo levaram à formulação de 

uma estrutura regulatória, que começou com proposta de projeto de lei para o setor que seria 

objeto de discussões, implementações e alterações durante décadas até criação da Agência 

Nacional de Saúde Suplementar, em 28 de janeiro de 2000, por meio da Lei Federal nº 9.961, 

com a finalidade de ser o órgão regulador das operadoras do setor na relação com prestadores 

de serviço ou com os consumidores. A missão institucional da ANS é de promover a defesa 

do interesse público na assistência suplementar à saúde (MENDES, 2014). 

A regulamentação estabeleceu parâmetros para a existência das operadoras em 

atividade e, consequentemente, exigiu investimentos, que empresas de menor porte ou de 

equilíbrio financeiro deficitário não puderam acompanhar, gerando a concentração do setor 

por meio da redução do número de operadoras a partir de 2010, segundo Nunes (2014).   

Em 2009, o “Boletim FundapCebrap, nº 2” apontava a redução no número de 

operadoras devido à regulação do setor a partir de 2000, o que poderia ser verificado pela 

hegemonia de determinados empresas nas diversas regiões e, mais especificamente, pela 

concentração de assistência médica no Sudeste do país, com aproximadamente 40% dos 

planos de saúde.  

De acordo com dados do IESSData (Banco de Dados do IESS), as operadoras de 

planos de assistência médico-hospitalar eram 1.122 com beneficiários e 1.259 em atividade no 

primeiro trimestre de 2009, mas o número de operadoras caiu para 749 com beneficiários e 

920 em atividade no quarto trimestre de 2019, que representam reduções de 33,24% e 27% 

respectivamente (IESS, 2021). 

 

No caso brasileiro, além da concentração de contratos, os segmentos 

empresariais menos competitivos criam barreiras jurídicas formais e 

informais para reforçar o seu poder de mercado, como práticas de 

unimilitância, detectadas nas cooperativas médicas ou na construção 

institucional de clientelas cativas, como no segmento de operadoras do tipo 

autogestão (NUNES, 2014, p.8). 

 

Respondendo por aproximadamente 24% da população brasileira, o setor da saúde 

suplementar enfrenta uma série de desafios, que vão desde o envelhecimento da população, 

aumento da prevalência de doenças crônicas não-transmissíveis até a inserção de novas 

tecnologias com procedimentos mais complexos e caros, o que têm influenciado o debate 

sobre a organização dos sistemas de saúde ao redor do mundo pela busca de alternativas aos 
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modelos de cuidado e de remuneração visando reduzir custos e garantir qualidade e resultados 

para os pacientes (ANS, 2019). 

 

3.2 Custos 

 

O aumento das despesas em saúde dos sistemas público e privado preocupa governos 

e instituições mundialmente. O modelo do cuidado prestado, centrado na figura do médico e 

do hospital, vem sendo questionado pelo seu alto custo e também resultados (ANS, 2019; 

MENDES, 2009; ALMEIDA et al., 2011). 

É unânime o entendimento de que os altos custos, os modelos de remuneração 

voltados somente na produção e a qualidade dos cuidados devem passar por mudanças para 

garantir a sustentabilidade econômica dos sistemas. Desde 2010, o “Relatório Mundial de 

Saúde sobre o Financiamento de Sistemas de Saúde” da OMS propõe que se limite o excesso 

de procedimentos, muitas vezes desnecessários, e se implementem modelos alternativos para 

remuneração dos prestadores. A organização destacou que a sustentabilidade econômica é um 

dos pilares dos sistemas em saúde (OMS, 2010). 

Nas últimas décadas, tem sido presenciado globalmente o aumento dos gastos com a 

saúde como demonstrado a seguir (Gráfico 2). Em alguns países, como os Estados Unidos, os 

dados são alarmantes, chegando o percentual do gasto próximo a 18% do PIB (Produto 

Interno Bruto) em 2016.  Discussões sobre formas de conter os altos custos sem piorar a 

qualidade do atendimento nunca estiveram tão presentes e modelos alternativos de 

remuneração, diferentes do fee-for-service, nunca foram tão debatidos.  

Segundo Mossialos (et al., 2015) na tentativa de conter o progressivo aumento dos 

gastos, tornando o sistema mais sustentável, diversos países têm buscado estratégias com 

objetivos claros e comuns de reduzir custos e melhorar a qualidade, duas questões que nem 

sempre aparecem correlacionadas. No ano de 2014, os Estados Unidos gastaram U$ 9.402.54 

per capita e o Reino Unido U$ 3.376.87 (Banco Mundial, 2021). No mesmo ano, a 

expectativa de vida nos dois países foi de 79 e 82 anos (OMS, 2015), respectivamente, o que 

alerta para a eficiência dos gastos em relação ao tempo de vida. 

Segundo Mendes (2009), Almeida (et al., 2011) e OMS (2010), as futuras políticas 

públicas em saúde deverão privilegiar não apenas um novo modelo de cuidado, mas também 

outras formas de remuneração dos prestadores de serviço, que visem à qualidade do serviço, 

seus resultados e não o volume de procedimentos realizados. 
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Gráfico 2: Despesa total com saúde como proporção do PIB nacional. 

 
Fonte: Our World in Data (GLOBAL CHANCE DATA LAB, 2021) 

 

Chama-se de modelo de remuneração a maneira pela qual o recurso financeiro é pago 

ao prestador de serviços em saúde, ou seja, a política de pagamento ou sistema de reembolso. 

Existem diversos formatos, como fee-for-service (FFS), capitation, orçamento global ou 

parcial, diagnosis related groupings (DRG), bundles, fee-for-performance (FFP), entre outros.  

No Brasil, o FFS é o modelo mais usado na saúde suplementar, chegando a representar 

96% dos valores pagos aos prestadores em 2018, segundo levantamento da ANS (ANS, 

2019). Nesse modelo, o operador remunera o prestador por procedimentos realizados, sem 

considerar a qualidade do serviço, além disso, não existem protocolos claros para a solicitação 

de procedimentos e exames e também não são avaliados os resultados do cuidado prestado, o 

que o torna um modelo de incentivo à produção.  

Araújo e Silva (2018) afirmam que no FFS a operadora paga ao prestador todos os 

recursos e procedimentos utilizados durante a assistência, sendo que até mesmo os gastos 

relacionados ao mau desempenho clínico e eventos adversos que possam ser gerados pelo 

mau desempenho ou imperícia do próprio prestador, são inseridos na fatura, o que significa 

que os riscos do modelo ficam quase que totalmente com a operadora. 
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O modelo FFS é um dos agravantes que pressionam a sustentabilidade das operadoras, 

resultando em gastos cada vez maiores nem sempre atrelados à boa qualidade dos serviços. 

Consequentemente, esses gastos são repassados para os beneficiários, que se constituem em 

pessoas físicas (planos individuais/familiares) ou jurídicas (planos empresariais).  

Em cinco anos, o custo per capita da assistência médica subiu 102,3% para os 

empregadores que contratam esse serviço para seus funcionários, sendo que apenas entre 2016 

e 2017 o aumento foi de 19% (R$ 270,30 para R$ 321,58), esse índice que representou 12% 

do total da folha de pagamento (ANS, 2019; ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS 

HUMANOS, 2017). A inflação do ano de 2016 foi de 6,19%, segundo o IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística). 

Diante do debate mundial e da necessidade de se buscar soluções, a ANS criou o 

Grupo de Trabalho de Modelos de Remuneração em 2016 para compreender como os 

modelos de remuneração podem contribuir para a sustentabilidade e, ainda, induzir a 

qualidade do cuidado. A ANS busca uma alternativa ao FFS, que racionalize custos sem 

reduzir a qualidade da assistência, levando em consideração os prós e contras desse modelo. 

Já se sabe que entre os vícios gerados pelo FFS está o excesso de procedimentos que, por sua 

vez, impacta na relação entre as despesas e a receita das operadoras, a chamada sinistralidade, 

colocando em xeque o equilíbrio financeiro das empresas. 

 

3.3 Fee-For-Service 

 

O modelo de pagamento fee-for-service funciona como uma conta aberta, na qual se 

registram todos os itens e procedimentos realizados, ou seja, materiais, medicamentos, 

honorários de profissionais, diárias hospitalares e serviços intermediários, como exames 

complementares, por isso, quanto mais procedimentos, materiais, insumos e exames 

utilizados, mais os prestadores recebem, o que incentiva a produção, a competição por 

usuários e o excesso de procedimentos (UGÁ, 2012; ANS, 2019). 

Apesar de ser muito utilizado no Brasil, especialmente no serviço privado, o modelo 

tem diversos problemas, como já mencionados anteriormente, relacionados ao gasto 

excessivo, o que é um agravante para a sobrevivência das operadoras. Segundo Araújo e Silva 

(2018), o aumento dos custos com cuidados assistenciais levou à insolvência e falência de 

diversas empresas, sendo que em dezembro de 2002 existiam 1.381, mas apenas 973 estavam 

ativas em setembro de 2012, uma tendência é agravada pelo modelo de remuneração FFS.   
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Uma das principais críticas a este modelo reside no fato da demanda ser 

induzida pela oferta, ou seja, há produção excessiva de procedimentos pelos 

prestadores de serviços, que nem sempre são necessários para o paciente. 

Desse modo, há estímulo à sobreutilização de serviços, principalmente, os 

que proporcionam remuneração mais elevada (ANS, 2019, p. 21). 

 

Outra questão relevante é que o cuidado com o paciente pode ser prejudicado na busca 

de maior produção, submetendo o usuário a procedimentos desnecessários, com possibilidade 

de efeitos adversos, desconfortos evitáveis e indesejáveis, mas que elevam o custo da 

assistência e, consequentemente, os ganhos dos prestadores. Mendes (2011) afirma que o 

modelo de remuneração é um fator que influencia tanto na atenção à saúde do paciente quanto 

na organização da rede em diferentes níveis. 

Segundo Cechin (2017), no Brasil realizava-se em média entre 150 e 160 

procedimentos de ressonância magnética e tomografia computadorizada para cada mil 

pessoas, enquanto em países ricos da OCDE (Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico) a média é de 60 exames para cada mil pessoas, o que 

demonstra o excesso de exames de imagens que é realizado, mas nem sempre necessário e 

indica que o modelo não favorece a racionalização de custos. 

Christensen (et al., 2009) corrobora ao afirmar que adotar como sistema de 

remuneração o FFS “é como jogar querosene para apagar o incêndio” dos custos da saúde, 

pois o mesmo só estimula a produção excessiva e desnecessária, sem avaliar os resultados em 

saúde.  

Porter e Lee (2013) relacionam o modelo de pagamento FFS a problemas na dinâmica 

do setor, sendo necessária uma reformulação no sistema de pagamento que mude o foco do 

pagamento do serviço para o pagamento por valor (fee-for-value), que enfatiza o resultado do 

atendimento, o que exigiria o fortalecimento da gestão da saúde e das práticas ambulatoriais e 

medicina primária e preventiva, gerando um cenário mais racional e menos oneroso para o 

sistema (FRANCISQUINI, 2020). 

Para Miller (2017), para se corrigir as limitações do FFS deve-se buscar modelos que 

estejam concentrados no paciente e nos bons resultados na saúde do mesmo, mas com um 

custo acessível para pacientes e operadoras. Miller (2017) aponta, ainda, quatro pontos 

negativos do FFS, mas alerta que o pagamento por valor não é a solução de todos os 

problemas da assistência médica e remuneração. Entre as falhas do FFS estão: 
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1. Não assegura que o paciente receberá o serviço apropriado com alta qualidade, que 

alcance os resultados que o paciente precisa; 

2. As taxas de pagamento são, frequentemente, menores que os custos de entrega de 

cuidados apropriados de alta qualidade; 

3. Não há avaliação para serviços muito importantes, como de enfermeiros e outros 

profissionais que prestam cuidados; 

4. É impossível prever quanto vai se pagar, nem há garantia de preço por um pacote de 

serviços (baixa previsibilidade de custos para a operadora). 

Miller (2017) também aponta as possibilidades desse sistema, que são as seguintes: 

1. Pagador e paciente pagam, mas sempre recebem um serviço em troca; 

2. Preços e pagamentos são maiores para pacientes que precisam de mais serviços; 

3. O pagamento de um provedor não depende de coisas que ele não pode controlar, por 

isso não penaliza o prestador por algo que foge ao seu controle; 

4. Prestador sabe o quanto vai receber antes mesmo de entregar/realizar o serviço. 

No Brasil, a própria ANS (2019) destacou vantagens e desvantagens do FFS, que são 

apresentados no Quadro 1- Vantagens e desvantagens do fee-for-service. Das seis vantagens 

apontadas, apenas duas estão relacionadas ao usuário, sendo as outras quatro relativas aos 

ganhos do prestador de serviços, ou seja, vinculadas à remuneração por produção. Das setes 

desvantagens apontadas, apenas uma está relacionada ao usuário, sendo quatro pontos 

negativos contra o operador e apenas duas relacionadas ao prestador. 

 

3.4 Fee-For-Value (FFV) 

 

Porter e Tiesberg (2007) elaboraram as bases do conceito de saúde baseada em valor, 

na qual o custo da assistência e os desfechos são colocados como pontos fundamentais no 

cuidado ao paciente. Pela primeira vez se propôs uma avaliação de cuidado baseado no 

melhor desfecho clínico ou cirúrgico ao menor custo possível, traduzido como qualidade da 

entrega. 

Anos depois, em 2013, Porter e Lee (2013) refinaram o conceito de saúde baseada em 

valor, colocando o paciente no centro das atenções com destaque para prevenção, reabilitação 

e cuidados paliativos, além de uma mudança no modelo de remuneração baseado em 

desfechos ou valor, no qual os profissionais envolvidos são remunerados de acordo com seus 

resultados. Essas iniciativas visavam assegurar o valor diante do inevitável envelhecimento da 

população, aumento das doenças crônicas e, consequentemente, dos gastos com a saúde. 



26 
 

 
 

Por fim, se a entrega de valor ao paciente também trouxer melhorias aos demais 

stakeholders envolvidos, as chances de tornar o sistema sustentável financeiramente, aumenta 

significativamente (PORTER, 2010). 

Franscisquini (2020) afirma que neste modelo, o prestador/provedor assume o ônus 

por complicações evitáveis, sendo obrigado a buscar de forma contínua a qualidade e o custo. 

Destaca, ainda, que o pagamento baseado em valor contribui para a competição por bons 

desfechos e não por mais pacientes, como no FFS, além de recompensar os prestadores que 

alcançam melhores resultados. 

Mas, o que é o valor? Para Wagner (2014), o valor é a qualidade do atendimento 

reunindo resultados clínicos, segurança e atendimento prestado ao menor custo possível do 

serviço. Podemos apontar com pontos positivos do modelo FFV: homogeneização do 

atendimento, responsabilidade compartilhada e remuneração variável de acordo com a 

eficiência. Além disso, uma diferença importante é o compartilhamento de riscos de 

desempenho, o que não ocorre no FFS, no qual apenas a operadora assume todos os riscos e 

custos da imperícia do profissional e/ou serviços e, ainda, o uso desnecessário de recursos são 

divididos entre prestador e pagador, com isso, acredita-se que ocorra o incentivo para o 
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aprimoramento constante e para o trabalho na otimização dos recursos (PORTER e KAPLAN, 

2015; WAGNER, 2014; BERTÓ e BEULKE, 2012 apud FRANCISQUINI, 2020).    

Um estudo demonstrou que os custos financeiros oriundos dos efeitos adversos  de 

tratamentos médicos chegaram ao patamar de R$ 1.212.363,30 em apenas dois hospitais, 

sendo que os pacientes afetados permaneceram internados, aproximadamente, 28,3 dias a 

mais que outros pacientes (TRAVASSOS, 2010; MARTINS, 2015 apud FRANSCISQUINI, 

2020), mas além do impacto econômico, mais facilmente mensurado, as sequelas na saúde 

dos atingidos muitas vezes não podem ser contabilizadas.   

Existem outros modelos de remuneração que dividem espaço com o FFS, sendo que 

cada um deles têm prós e contras, que serão apresentados a seguir.   

 

3.5 Outros modelos 

 

Apesar do FFS ser o modelo hegemônico de remuneração da saúde suplementar, 

outros modelos também são utilizados, como o capitation, orçamento global ou parcial, 

diagnosis related groupings (DGR) e o fee-for-performance (FFP), que serão apresentados de 

forma concisa a seguir. 

CAPITATION – esse modelo de remuneração paga o médico e/ou prestadores de 

serviços em saúde por indivíduo inscrito na base da operadora multiplicado por um valor per 

capita, sendo o valor ajustado ao risco, considerando, pelo menos o sexo e a idade da 

população. A remuneração independe da quantidade de serviços prestados e o valor fixo é 

pago antecipadamente. Nesse modelo o prestador absorve todos os riscos ao fornecer os 

serviços de saúde a uma determinada população, independente dos custos reais dos serviços 

(ANS, 2019). As características principais são: a) pagamento vinculado a um grupo de 

pacientes definido; b) o cuidado é pré-pago com um valor predeterminado; c) há risco para o 

prestador de assumir as despesas que excedam o valor per capita.  

O capitation é adotado em vários países de forma associada a outros modelos, 

especialmente, na atenção primária. Contudo, o modelo pode dificultar o acesso, a qualidade e 

quantidade dos serviços, o que significa impactar negativamente os resultados em saúde 

(ANS, 2019). 

DIÁRIAS HOSPITALARES (PER DIEM) - trata-se de um modelo específico para 

renumeração de internações hospitalares, que considera um valor diário estimado por dia de 

permanência e se assemelha ao sistema de hotelaria, sendo acrescidos os gastos materiais, 

medicamentos, serviços de apoio de diagnósticos e terapias e honorários médicos.  
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Existem dois subtipos do modelo, o primeiro diária global, que segue uma 

metodologia de pacote sem incluir procedimentos cirúrgicos. O pacote inclui um conjunto de 

itens relacionados à internação do paciente. São cobrados o número de diárias de acordo com 

a permanência do paciente e acomodação utilizada e para os demais itens utilizados é usado o 

sistema de conta aberta. O segundo subtipo é o de diária semi-global, modelo que inclui além 

da estada, alguns serviços de enfermagem, materiais de consumo, dieta etc., mas não 

remunera as despesas globais do paciente internado em uma determinada acomodação 

restringindo-se a algumas taxa e insumos, sendo os demais itens cobrados em conta separada. 

Entre seus benefícios estão a facilidade de padronizar itens e uma espécie de preparação para 

a implantação da diária global.  

Ugá (2012) salienta que nos países que adotam esse modelo os valores são adequados 

à complexidade do hospital e especificidades, como a especialidade médica, clínica médica, 

clínica cirúrgica, UTI (Unidade de Terapia Intensiva), etc., contudo devido às distorções o 

modelo é considerado insatisfatório. A Noruega, por exemplo, abandonou o modelo na década 

de 1980, devido ao crescente aumento do número de dias de internação, identificou nesse 

fenômeno um dos efeitos negativos desse sistema de remuneração (UGÁ, 2012; BOACHIE, 

2014).  

FEE FOR PERFOMANCE (F4P) – Não é exatamente um modelo de remuneração, 

mas uma forma de regulamentar o volume de remuneração ao desempenho dos prestadores de 

serviço, ou seja, pode ser utilizado nos modelos de capitation, DRG e até mesmo o FFS. 

Contudo, seu objetivo é a qualidade na atenção à saúde e efetividade dos serviços aliados à 

redução dos custos globais do sistema de saúde. O F4P exige a avaliação de desempenho 

prestador por meio da mensuração de indicadores de qualidade da atenção realizada para uma 

determinada população. Essa aferição pode ser feita por indicadores de estrutura, processo e 

de resultados ou quantitativos ou qualitativos (UGÁ, 2012; MILLER, 2017).   

Apesar do modelo ter sido implementado no Reino Unido, França, Finlândia, Polônia 

e Portugal desde o final dos anos 1990 e nos Estados Unidos, especialmente, com o sistema 

de saúde “Obama Care”, não está livre de potenciais distorções seja de seleção de pacientes 

e, consequente, desassistência da população ou, ainda, o atraso no acesso aos níveis 

secundário e terciário de atenção, segundo relatório da OMS (2010) e ANS (2019). 

Miller (2017) é um dos críticos ao modelo que, segundo ele, não garante que os 

serviços prestados sejam de alta qualidade e apropriados ao indivíduo alcançando o resultado 

esperado. Além disso, o prestador continua a ser remunerado por serviço prestado, mesmo 

que não atenda ao padrão de qualidade para aquele paciente específico. Um estudo do Reino 
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Unido indicou que a melhora nos padrões de resultados ocorreu apenas num momento inicial, 

mas outros indicadores pioraram ao longo do tempo.  

ORÇAMENTO GLOBAL – É uma forma de remunerar por meio de montantes de 

recursos estimados, geralmente baseados em dados históricos, pagamentos anteriores 

submetidos ao reajuste inflacionário de determinado período de tempo, o que por si só já afeta 

negativamente o modelo, já que a inflação em saúde é bem maior que a inflação oficial, 

contudo, a transferência dos recursos não está vinculada à realização dos serviços (ANS, 

2019). 

Neto (2011) destaca que este modelo de remuneração anual coloca de um lado o 

financiador e do outro o prestador, que se compromete a realizar a contrapartida, por meio de 

metas de desempenho medidas por eficiência e qualidade de serviço prestado. 

DIAGNOSIS RELATED GROUPINGS (DRG) – é um modelo que considera o tipo 

de caso ou doença tratada, por meio de um valor previamente acordado. Os DRGs foram 

desenvolvidos para instrumentalizar a gestão hospitalar, por meio da classificação dos 

pacientes, o que, por sua vez, permite medir e avaliar os hospitais.  

Entende-se que a produção final de um hospital se caracteriza por bens e serviços 

prestados aos pacientes para tratar problemas de saúde específicos, dessa forma, esse sistema 

de classificação poderia subsidiar a gestão econômica (custo das internações) e a clínica 

(perfil clínico dos pacientes). Com esses dados seria possível constituir grupos pretensamente 

homogêneos nos custos. 

BUNDLEDS – O bundleds payments for care improvement ou pagamento em pacotes 

por melhoria dos cuidados em saúde (tradução livre) é composto por vários modelos de 

atendimento, que vinculam pagamentos para múltiplos serviços durante um único episódio de 

atendimento, mas prevê a responsabilidade financeira e de desempenho pelo atendimento. Os 

prestadores se responsabilizam pelo ciclo completo de tratamento de determinada condição de 

saúde ou tratamento, além de complicações que poderiam ser evitadas. Os pagamentos podem 

ser realizados para diferentes prestadores e serem agrupado em um único pagamento (ANS, 

2019). 

É consenso que não existe um modelo de remuneração ideal, porque todos podem 

induzir a distorções e não atenderem à meta de alinhar incentivos financeiros com melhores 

indicadores de qualidade na atenção à saúde (OMS, 2010; UGÁ,2012; MILLER, 2017).  
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3.6 Sustentabilidade da saúde suplementar  

 

Para se entender a importância de se discutir a sustentabilidade financeira da saúde 

suplementar é preciso pontuar o cenário que já se delineia para o setor, que é de 

envelhecimento da população, aumento da prevalência de doenças crônicas não-contagiosas, 

surgimento de novas tecnologias e, consequente, aumento nos custos de atendimento aos 

beneficiários, muitas vezes, com terapias e procedimentos sem comprovação científicas 

adequadas, mas com custos elevados. Essas variantes incidem nos gastos, cada vez mais 

elevados, da saúde. 

Segundo dados do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), o percentual de 

idosos, que são as pessoas com 60 anos ou mais, em 2017 era de 14% da população, mas a 

previsão é de se chegar a 2060 com 34% da população nessa faixa etária (IPEA, 2018).  

O envelhecimento também vai trazer mais casos de doenças, como o câncer, que 

devem aumentar até 68% entre 2020 e 2040, ou seja, deve saltar de 559.371 novos casos em 

2018 para 994.823 em 2040, que significa acréscimo de 402.611 novos casos (GLOBAL 

CANCER OBSERVATORY, 2019).  

Fonseca e Ogata (2021) e Mendes (2012) destacam que a carga de doenças no Brasil - 

que é uma forma de verificar a situação epidemiológica da população medindo os anos de 

vida ajustados às incapacidades (AVAIs) – indica que as doenças crônicas representam 75% 

da carga global de doenças do país.   

Mendes (2012, p. 34) destaca o crescimento das doenças crônicas diretamente 

relacionada com o rápido envelhecimento da população (Gráfico 3). Segundo o autor a 

perspectiva é de que até 2050, a população com 60 anos ou mais ultrapasse a de jovens, de 

zero a 14 anos, que representava 42% da população em 1960.  

A sinistralidade, que é o equilíbrio entre o custo e a receita, é uma das preocupações 

dos gestores das operadoras de planos de assistência à saúde. O cenário atual configura-se por 

uma insatisfação coletiva entre os atores da assistência no qual o médico está cada vez mais 

insatisfeito com os honorários que a operadora já não consegue pagar, a operadora não 

consegue diminuir o uso exagerado de materiais e medicamentos cuja receita está 

intimamente ligada à remuneração dos hospitais e os pacientes demoram para serem 

atendidos. 

Para Fonseca e Ogata (2021), a harmonia entre as condições de saúde e as instituições 

é inexistente porque não há uma metodologia adequada para se atender às situações de 

doenças crônicas e agudas, além disso, os diferentes níveis de assistência não mantêm 
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comunicação entre si, o que impede um atendimento pleno, o incentivo ao autocuidado e à 

prevenção 

Gráfico 3 – Proporção de pessoas que referiram ser portadoras de pelo menos um dos 
doze tipos de doenças crônicas selecionadas, por grupos de idade no Brasil em 2008. 

 

 
         Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (apud, Mendes, 2012) 

 

De acordo com Rehem e Ergy (2011) o modelo de atenção primária, com efetividade 

na coordenação do cuidado, focado no paciente, preventivo, de promoção e curativo é capaz 

de absorver 85% das necessidades de saúde da população além de integrar os atores enolvidos 

no cuidado. 

Diante disso, percebe-se que discutir os modelos de remuneração é apenas um dos 

caminhos para garantir a sustentabilidade das empresas de saúde suplementar diante dos 

novos desafios de setor, que exige a proposição de novos modelos de atuação.  

Christensen - et al. (2009) destaca que o modelo de atenção à saúde é fragmentado, 

tem comunicação ineficiente entre os níveis de atenção e carece de coordenação assistencial, 

já que nos planos privados a figura do médico clínico generalista é ignorada e o atendimento é 

baseado nos especialistas e nos hospitais, o que significa que existe uma cultura do 

especialista e o modelo de tratamento em consultório, um modelo que não será capaz de 

atender ao novo cenário.  

Talvez o modelo do futuro na saúde suplementar deva ter como grande diferencial a 

APS, nível de atendimento capaz de resolver ao redor de 80% dos problemas de saúde, que 

também responderia pela coordenação efetiva do cuidado, resultando em melhores 

indicadores de saúde com menores custos, além de garantir o acesso do paciente aos outros 

níveis, quando necessário, num processo de interoperabilidade (OPAS, 2019).    
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A interoperabilidade, termo para designar a integração dos dados gerados pelos atores 

na saúde, é o objetivo das discussões sobre a organização do cuidado em rede (tradução livre) 

ou a chamada accountable care organization (ACO), um modelo de cuidado do chamado 

Obama Care, que promove a integração entre os diferentes agentes da atenção à saúde, com 

apoio das ferramentas de tecnologia da informação, com o necessário resguardo das 

informações protegidas pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).  

Segundo Khoumbati (et al., 2005) a interoperabilidade traz inúmeras vantagens na 

cadeia do cuidado, como:  

1. Redução de erros médicos; 

2. Estimulação da cooperação entre os atores; 

3. Melhor apoio à decisão clínica; 

4. Melhor utilização de recursos; 

5. Melhor integração nos processos de atendimento e diagnóstico, gerando sinergia 

no ciclo do paciente; 

6. Redução de custos. 

Os benefícios da APS foram comprovados por diversos estudos no âmbito dos 

resultados e dos custos, um deles realizado em 11 países desenvolvidos apontou que os países 

com baixo escore de APS também tinham resultados sanitários e indicadores de saúde infantil 

baixos (STARFIELD, 1991). 

Outro estudo apontou relação entre uma APS forte e a melhoria nos níveis de saúde 

nos Países Baixos, além de impacto na redução de gastos do sistema de saúde e melhores 

resultados em efetividade e eficiência. (HEALTH COUNCIL OF THE NETHERLANDS, 

2004)  

Mendes (2012) fez um copilado de trabalhos que avaliam a APS, sendo que os 

resultados podem ser resumidos em: melhores resultados sanitários em relação a todas as 

causas de mortalidade, mortes prematuras e causas específicas, maior satisfação dos usuários 

e menor gasto agregado na atenção à saúde, sistemas mais equitativos e acessíveis em países 

de baixa renda, redução de custos por uso de cuidados primários, entre outros. 

Segundo Rawaf (2007), o custo do atendimento em diferentes níveis de atenção à 

saúde varia de 15 libras na APS até 20 mil libras em hospital terciário no Reino Unido, sendo 

que partindo do nível da APS ao ambulatório especializado, apenas dois níveis acima, o custo 

aumenta dez vezes, conforme os dados de custos por nível de atenção que foram reunidos no 

Quadro 2 
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Quadro 2 – Custo em libras dos atendimentos em diferentes pontos de atenção no Reino Unido 

UNIDADE CUSTO MÉDIO EM LIBRAS 

Atenção Primária à Saúde 15 libras 

Call Center 16 libras 

Ambulatório Especializado 150 libras 

Hospital/dia 1.000 libras 

Hospital Secundário 5.000 libras 

Hospital Terciário 20.000 libras 

Fonte: Rawaf (2007, apud Mendes, 2012) 

 

Apesar do descompasso entre modelo e demanda, a saúde suplementar, como dito 

anteriormente, responde pelo atendimento de 24% da população brasileira, o que é 

significativo diante do cenário de restrição orçamentária do SUS, que não é capaz de prover a 

assistência à saúde a toda a população, como prevê a Constituição de 1988 (BRASIL, 1988). 

O mercado da saúde é um nicho em expansão e está aberto para novos produtos.  

 

3.7 O mercado da saúde suplementar 

  

Ter um plano de saúde é o 3º maior desejo de consumo do brasileiro, segundo 

pesquisa do Instituto de Saúde Suplementar (IESS/IBOPE, 2019), o que permite inferir que se 

trata de um mercado atrativo para grupos empresariais, o que trouxe investimentos 

estrangeiros e aporte de fundos de investimentos nacionais, mas também um forte movimento 

de concentração e verticalização.   

Na busca por mais resultados e combate aos altos custos, operadoras de planos de 

saúde e hospitais têm buscado a chamada integração vertical das operações, que ocorre em 

duas frentes: hospitais e prestadores de serviços criam seus próprios planos visando atender 

suas demandas internas e as operadoras de planos passam a oferecer serviços aos 

beneficiários, por meio de hospitais, laboratórios, clínicas e ambulatórios (CLAUDINO, 

2019).  

A partir da virada do século, algumas empresas assumiram a verticalização como uma 

vantagem competitiva motivando operadoras a comprarem ou construírem hospitais, clínicas 

de especialidades, de pronto-atendimento, laboratórios e etc. A base desse conceito é que 

realizando os serviços em sua própria estrutura é possível controlar e reduzir custos em 
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relação à contratação de terceiros, já que é incontestável o aumento dos custos da saúde no 

país e no mundo.  

 

Verticalizar (fazer a integração vertical) na saúde significa manter reunidos, 

sob a mesma organização, diferentes tipos de serviços de saúde, como 

hospitais, clínicas, empresas de home care (assistência domiciliar), centros 

de reabilitação, hospices (centros de cuidados paliativos ou para pacientes 

terminais), centros de educação em saúde e planos de saúde (OKANO e 

GOMES, 2019, p 8). 

 

Para Okano e Gomes (2019, p.22), em estudo de caso realizado em três hospitais e 

com uma operadora de plano de saúde do Sudeste do Brasil, a verticalização permitiu a 

redução de custos em relação à terceirização da prestação de serviços, sendo que a diferença 

foi 30% menor nos gastos com materiais e medicamentos (MatMed) e próteses, órteses e 

materiais especiais (OPME). Os autores afirmam que foi possível “reduzir a onerosidade de 

insumos, equipamentos e serviços, permitindo maior autonomia e controle sobre os custos 

assistenciais”, além da possibilidade de prestar serviços de forma integrada e contínua dentro 

da mesma rede, com maior controle de informações do prontuário do beneficiário. Contudo, o 

tipo de plano do beneficiário pode exigir o uso de mais de uma rede, o que impacta a 

sustentabilidade do negócio.   

Segundo Porter e Tiesberg (2007), a escalada nos custos da saúde é um dos fatores que 

tornam o setor diferente de outros ramos de negócio, como varejo, serviços financeiros e 

transportes aéreo, que buscam uma competição baseada em valor, que visa o aumento da 

qualidade em relação ao preço, melhor eficiência e fomento à inovação, o que leva empresas 

excelentes a terem resultados melhores do que as de baixa qualidade e/ou altos custos.  

Para Porter, que foi um dos principais especialistas a delinear essa questão tão 

importante para o setor, na saúde prevalece a “competição de soma zero”, isso significa que a 

competição em assistência à saúde não está focada em entregar valor aos pacientes, gerando 

no setor a transferência de custos ou de responsabilidades, desequilíbrio em negociações, 

restrição de escolha dos clientes ou redução de custos por meio de restrição de serviços 

(CLAUDINO, 2019) 

Claudino (2019) destacou que o VCMH (Índice da Variação de Custos Médico-

Hospitalares), que é acompanhado pelo IESS como principal indicador do comportamento dos 

custos no mercado da saúde, registrou alta de 20,4% em 2016, o que representou 3,2 vezes 
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mais que os 6,3% do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), que é um dos 

mais tradicionais índices da inflação no país.  

Na pesquisa do IESS (IESS/IBOPE, 2019, pag. 52), o preço é apontado como 

principal barreira de acesso aos planos de saúde pelos não beneficiários, seguido pela falta de 

necessidade. A pesquisa apontou que, em 2015, 74% dos entrevistados não tinham plano por 

causa do preço; em 2017 esse percentual subiu para 78% e, em 2019, foram 77% os que 

apontaram que não tinham plano por causa do ‘preço muito alto, não tem condições 

financeiras’ (Figura 1), o que indica que há espaço para crescimento do setor. 

Dados da pesquisa indicam que o mercado está aberto para novas formatações de 

produto e tipos diferenciados de planos de saúde, que possam responder às necessidades do 

usuário e, ao mesmo tempo, permitiriam a racionalização dos recursos humanos, financeiros e 

tecnológicos.  

 

Figura 1 – Razões para não ter Plano de Saúde 

  
 Fonte: Pesquisa Ibope/IESS (2019) 
 
Na Figura 2, é possível constatar que 62% dos entrevistados/beneficiários de planos 

afirmam que contratariam um “plano de saúde que designasse uma equipe multidisciplinar 

liderada por um médico de família para orientá-lo nos momentos de utilização do plano, SEM 

a obrigação de autorização/direcionamento deles para acesso a especialistas”.  

O percentual cai para 54% do total quando se pergunta se contrataria um “plano de 

saúde que designasse uma equipe multidisciplinar liderada por um médico de família para 

orientá-lo nos momentos de utilização do plano, mas COM obrigação de 

autorização/direcionamento deles para acesso a especialistas”. 
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Uma parcela de 54% dos entrevistados aceitaria auxiliar a operadora a conferir a fatura 

dos serviços para se verificar se o que foi lançado confere com o que foi realizado, como uma 

fatura de banco. Um percentual de 38% dos entrevistados afirmou que “contrataria um plano 

exclusivamente ambulatorial”.  

Os dados podem ser verificados no recorte da pesquisa IESS/Ibope (2019) estão na 

Figura 2.  

Segundo a ANS (2021), a taxa de cobertura de planos de assistência médica por 

unidades da federação, varia entre 20% e 30% nos Estados do Mato Grosso, Mato Grosso do 

Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, sendo que no Estado de São 

Paulo é maior que 30% da população, o que indica um mercado atrativo e, ainda, em 

movimento de expansão. 

 

Figura 2 – Novas modalidades de Plano de Saúde 

 
Fonte: Pesquisa Ibope/IESS (2019) 

 

Instituições com grandes parcelas de mercado, como a Unimed, provavelmente serão 

obrigadas a repensar seus modelos de negócios alicerçados em altos custos, modelo de 

remuneração FFS, cultura de uso de especialistas, centrado no hospital, com o cuidado 

fragmentado, ainda com poucos investimentos em prevenção e controle de doenças crônicas.  

Esse modelo tenta se manter sob o mantra da qualidade do atendimento, mas outros 

fatores como o preço e a possibilidade de reduzir custos têm se mostrado grandes diferenciais 

de mercado, levando a Unimed e outras operadoras a perderem beneficiários.  
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De maio de 2016 a maio 2021, a participação de mercado da Unimed passou de 38,4% 

para 37,8%, sendo que no mesmo período o Grupo Hapvida aumentou sua participação no 

mercado de 4% para 8,3% e o Grupo NotreDame subiu de 3,5% para 8,7%, além de 

aumentarem o número de beneficiários em 107,4% (Hapvida) e 148,4% (NotreDame). Outras 

operadoras tiveram redução na participação de mercado, como a Bradesco Saúde, Amil e 

outras, conforme dados do Quadro 3 

 

Quadro 3 – Evolução no número de beneficiários de operadoras 

Operadora 2016 2020 2021 Acumulado do período 

Sistema Unimed 18.595.085 17.750.280 18.202.833 2,1% 

Grupo Hapvida 1.922.651 3.356.580 3.987.071 107,4% 

Grupo NotreDame 1.677.628 3.527.088 4.167.728 148,4% 

Bradesco Saúde 3.820.954 3.348.142 3.456.227 -9,5% 

Amil 3.946.851 2.921.466 2.931.259 -25,7% 

Sulamérica 1.778.034 1.820.884 1.906.032 7,2% 

Outras 16.685.385 14.071.604 13.486.617 -19,2% 

Fonte: Adaptado pelo autor (ANS, 2021c) 

 
 Nas últimas décadas, observa-se diminuição do número de operadoras ativas no 

mercado de saúde suplementar (Quadro 4), com uma tendência de concentração por alguns 

conglomerados de saúde. Podemos citar duas empresas com destaque neste cenário: Grupo 

NotreDame e Hapvida. Operadoras com crescimento constante, alavancados pela abertura do 

capital em bolsa, com IPO (Initial Public Offering) de R$ 2,7 bi e R$ 3,43 bi, 

respectivamente. Um pouco antes, em 2014, a empresa NotreDame já havia se beneficiado da 

capitalização do investimento estrangeiro recém-regulamentada para este setor (OLGA, 

2020). 

De acordo com o Cade (Conselho Administrativo de Defesa do Econômica), órgão 

responsável pela avaliação de concentração do mercado, por meio da análise do IHH (Índice 

Herfindahl-Hirschman), definiu-se que IHH<1500 pontos caracteriza um mercado não 

concentrado, IHH entre 1500-2500 um mercado moderadamente concentrado e IHH acima de 

2500 um mercado altamente concentrado (CADE, 2016). 
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Quadro 4 – Evolução do nº de operadoras 2011-2021 

Ano Médico-hospitalares Odontológicas Total com beneficiários 

Dez/2011 1.015 369 1.384 

Dez/2012 962 359 1.321 

Dez/2013 920 344 1.264 

Dez/2014 874 343 1.217 

Dez/2015 828 327 1.155 

Dez/2016 790 305 1.095 

Dez/2017 766 291 1.057 

Dez/2018 749 289 1.038 

Dez/2019 727 280 1.007 

Dez/2020 711 260 971 

Jul/2021 705 255 960 

Fonte: Cadastro de Operadoras/ANS/MS e Sistema de Informações de Beneficiários-SIB/ANS/MS. 
Dados atualizados até 07/2021 
 

Alves (2021) calculou o IHH de 138 mercados relevantes da saúde suplementar entre 

2014 e 2019 e constatou que apenas 2% das estimativas do IHH estiveram abaixo de 1500, 

conotando uma alta concentração, tornando possível a quase aprovada fusão do Grupo 

NotreDame e Hapvida, com crescente aumento da sua vantagem competitiva. 

Atualmente, as maiores operadoras de planos de saúde, modalidade medicina de 

grupo, são: Grupo NotreDame com 3.157.428 vidas, Amil com 2.893.491 vidas, Hapvida com 

2.717.660 vidas e São Francisco Saúde com 768.875 vidas (ANS, 2021). 

Observa-se expressivo aumento anual do número de beneficiários dessas operadoras, 

de medicina de grupo em relação ao grupo Unimed, que ainda é hegemônico em grande parte 

dos Estados, principalmente, nas regiões Sul e Sudeste. Diante da concentração do mercado 

consumidor da saúde suplementar brasileira, grupos como Hapvida e NotreDame têm 

investido e aumentado seu portfólio de atuação nestas regiões.  

Assim, podemos afirmar que essas grandes redes, pelo seu poder econômico e 

capacidade de crescimento, com novas aquisições e fusões, geram e gerarão impacto, 

principalmente, nos mercados com alto número de clientes, localizados no interior dos 

Estados, no qual pequenas singulares de cooperativas médicas estão instaladas. 

Segundo matéria veiculada pela Globo News (QUEIROZ, 2021), a ANS teve 122 mil 

registros de consultas de usuários interessados em trocar de plano de saúde, entre janeiro e 
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julho de 2021, crescimento de 42% em relação ao mesmo período do ano passado. Apesar 

desse dado não identificar se houve migração de um plano para outro, a ANS conseguiu 

indicar os motivos que levaram esses beneficiários a pensar na portabilidade.  

Os motivos da consulta para o interesse em mudar de plano de saúde foram: 

ü 44% querem ter um plano de saúde mais barato; 

ü 17% cancelamento de contrato; 

ü 16% melhor qualidade na rede prestadora. 

De janeiro a abril, foram gerados também mais de 206 mil protocolos de consulta 

sobre portabilidade de carência, o que equivale a 60 mil a mais que no ano passado. 

Os dados da ANS devem ser considerados do ponto de vista do planejamento da 

estratégia de mercado futuro de instituições, como a Unimed, que responde por 30% do 

mercado nacional, mas vem perdendo terreno para outras operadoras.  

 

3.8 História da Unimed e Unimed Litoral 

 

    A primeira cooperativa de saúde Unimed foi criada em 1967 na cidade de Santos. Nos 

anos 2000 a Unimed se tornou uma das principais operadoras de saúde do país, sendo que 

pouco mais de uma década depois já existiam federações e confederação. 

Pela Lei das Cooperativas nº 5.764/71 (BRASIL, 1971), a cooperativa é uma 

sociedade de pessoas sem fins lucrativos, formada pela associação autônoma de pelo menos 

20 membros que se unem pelo interesse comum.  

Duarte (2001) destaca que a fundação da primeira cooperativa foi uma reação de 

dirigentes do sindicato da categoria frente as primeiras empresas de medicina de grupo, 

criadas por advogados, empresários ou grupos de médicos não vinculados ao movimento da 

categoria. Os médicos, segundo o autor, lutavam contra a mercantilização da saúde e 

defendiam a ética, a qualidade e o respeito aos usuários.  

 Associado aos aspectos éticos havia a preocupação com a qualidade dos serviços 

prestados e a defesa do médico como profissional liberal, além da defesa da remuneração 

considerada justa pelos serviços prestados. "Os médicos associados, sendo os proprietários, 

receberiam a justa remuneração por seu trabalho em troca de um alto padrão de atendimento 

aos usuários" (Akamine, 1997, apud Duarte, 2001).  

Em 1972 foi fundada a confederação das Unimed e, ao longo do tempo, outras 

estruturas foram criadas para prestar serviços complementares dando origem a um complexo 

multicooperativo e empresarial, que reúne sistemas e segmentos de diferentes atividades e 
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naturezas jurídicas, formado pela Unimed (cooperativas de trabalho médico), Unicred 

(cooperativa de economia e crédito mútuo) e Usimed (cooperativas de consumo) (Duarte, 

2001). 

A seguradora, a corretora de seguros, a Unimed Participações, a Unimed 

Administração e Serviços, Fundação Centro de Estudos Unimed, Unimed Sistemas, Unimed 

Produtos e Serviços Hospitalares e Unimed Tecnologia, Comércio Indústria e Serviços Ltda 

(Unintel) funcionam em sistema empresarial.  

Atualmente, a Confederação Nacional das Cooperativas Médicas – Unimed Brasil 

representa 21% dos profissionais médicos de todo o país, ou seja, 117 mil médicos 

cooperados distribuídos em 343 cooperativas. A estrutura gera 106 mil empregos diretos, 

além de reunir 2.363 hospitais conveniados e 131 hospitais próprios. As unidades da Unimed 

atendem a 17 milhões de beneficiários, o que representa 37% do mercado nacional 

(UNIMED, 2021). 

Em maio de 2021, a Unimed Brasil registrava 18.202.833 beneficiários, segundo 

dados da sala de situação da ANS (ANS, 2021c), apesar de ser, em conjunto, o maior player 

do mercado de saúde suplementar, houve redução 2,1% do número beneficiários de maio de 

2016 a maio de 2021, mas no último ano – embora acumule perdas no período-houve 

recuperação de 2,5% entre maio de 2020 e maio de 2021, provavelmente, devido à pandemia 

de Covid-19, conforme Quadro 5.  

Quadro 5 – Evolução no número de beneficiários da Unimed 

2016 2020 2021 Acumulado do período 

18.595.085 17.750.280 18.202.833 -2,1% 

Fonte: Adaptado pelo autor (ANS, 2021c) 

Não obstante o crescimento exponencial da organização e seus cooperados ao longo 

das últimas décadas, o cenário empresarial e econômico atual apresenta um novo desafio com 

o crescimento de redes verticalizadas e suas possíveis fusões. Com isso, o mercado de saúde 

suplementar brasileiro possivelmente sofrerá mudanças e, consequentemente, a maior 

operadora (Unimed) será impactada.  

Frente à expansão de outras operadoras, a Unimed iniciou uma reação para não perder 

participação no mercado com a criação de um fundo imobiliário, uma fintech (corretora 

digital), e com a formação de um conselho de integrantes independentes. O fundo imobiliário 

permitirá às cooperativas vender patrimônio imobiliário e usar os recursos para expansão ou 
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pagamento de dívidas, mas vinculando o imóvel a um contrato de longo prazo com a unidade, 

criando alternativa de aquisição de capital para investimento. 

Segundo matéria do jornal “Globo”, a nova gestão da Unimed quer que o cliente de 

uma cooperativa possa ser sentir acolhido e bem atendido em outras regiões do país, fazendo 

frente à possível fusão entre Hapvida e NotreDame Intermédica, hoje em análise do Cade, 

pois, caso seja aprovada, a nova empresa atuará em 20 estados brasileiros e se tornará o 

concorrente mais agressivo da Unimed, que atualmente está em 21 estados (KOIKE, 2021). 

A criação e implantação da Unimed Litoral, unidade cooperativa abordada neste 

estudo, começou em 1977 na região da Foz do Rio Itajaí-Açú (Santa Catarina). Esta iniciativa 

durou apenas dois anos com o formato de cooperativa ainda não bem assimilado à época. 

Depois, em 1985, um grupo de 20 médicos criou a Seccional da Unimed Itajaí (SC), por meio 

de uma parceria com a Federação das Unimeds de Santa Catarina. Somente sete anos depois, 

em 2 de junho de 1992, é constituída a Unimed Litoral – Cooperativa de Trabalho Médico da 

Região de Foz do Rio Itajaí Açú, com sede em Itajaí, com 97 médicos associados e 8.305 

clientes (UNIMED LITORAL, 2021).  

A partir daí, a Unimed Litoral iniciou a construção de um sistema de unidades 

integrado próprio, que fornece a estrutura de atendimento aos seus beneficiários. Em 1994, 

começaram os investimentos com a implantação de um pronto atendimento, para 

atendimentos médicos de urgência, com médicos de plantão 24 horas. Em seguida foram 

implantados mais serviços próprios como: laboratório Unimed Litoral (1996), criação do 

complexo administrativo Unimed (2000), além de ações de incremento da qualidade do 

atendimento com o programa de medicina preventiva no Espaço Viver Bem. Em 2003, a 

Unimed Litoral implantou o SOS Unimed para atendimento de urgência e emergência 

domiciliar, via telefone ou in-loco com plantão 24h; e em 2006, ampliou seu serviços de 

pronto-atendimento, ampliando seu portfólio de acesso. 

O centro de Diagnóstico de imagem veio em 2008, sendo que em 16 de outubro de 

2009 foi inaugurado o Hospital próprio, Unimed Litoral com sua ampliação se dando em 

2016. 2020, a empesa adquiriu  uma maternidade e no ano seguinte deu o ponta pé para 

construção de um novo Hospital, de alta complexidade, em Itajaí. 

Com relação à situação econômico-financeira, a cooperativa faturou R$ 315 milhões 

em mensalidades e planos em 2020, com crescimento de 15,50% em relação ao exercício 

anterior (UNIMED LITORAL, 2021a). O resultado foi obtido por meio do aumento de 

beneficiários e clientes e negociações com sua carteira de clientes atuais. O número de 
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clientes se manteve igual ao ano anterior, contudo, a previsão é de concluir o ano de 2021 

com 80 mil vidas. 

A cooperativa tem como estratégia de crescimento o investimento em estrutura de 

serviços próprios, com a intenção de administrar melhor os custos assistenciais, equilibrando 

a sinistralidade (UNIMED LITORAL, 2021a).  

Dados da Sala de Situação da ANS indicam que a cooperativa chegou a setembro de 

2021, com 71.014 beneficiários, com crescimento de 1,48% em relação ao mesmo período de 

2020, sendo que a receita de contraprestações cresceu 19% em relação ao mesmo período do 

ano anterior, ficando até setembro em R$ 409 milhões, contudo as despesas assistenciais 

também cresceram 34% no mesmo período, contabilizando R$ 351,4 milhões até setembro 

(ANS/SALA DE SITUAÇÃO, 2021). 

 

3.9 NotreDame Intermédica 

 

O Grupo NotreDame Intermédica (GNDI) teve início com uma empresa fundada em 

1968, por Paulo Sérgio Barbanti, que em apenas dez anos já contava com um programa de 

medicina preventiva e modelo verticalizado. Sua história de crescimento foi concentrada nas 

aquisições de unidades, como o Hospital Paulo Sacramento de Jundiaí, em 1998, seguido do 

Hospital Modelo, em Sorocaba. Depois vieram, a carteira de planos da Medicamp e o 

Hospital Renascença, em Campinas (GNDI, sem data, site). 

Em 2014, a empresa recebeu um aporte financeiro de R$ 140 milhões do grupo Bain 

Capital, que impulsionou reformas em centros clínicos e redes hospitalares, beneficiando-se 

da nova regulamentação do setor que liberou a entrada de capital estrangeiro na saúde 

suplementar. 

Em 2018, o grupo abriu capital na Bolsa de Valores e passou a negociar ações, o que 

permitiu aumentar sua capitalização e investir na sua estratégia de verticalização associada ao 

atendimento de qualidade. 

 

A abertura de capital também impulsionou a estratégia de verticalização do 

grupo, tornando fusões e aquisições constantes nos últimos anos, ampliando 

a atuação geográfica com operações próprias, sempre com o objetivo de 

oferecer saúde de qualidade a custos mais acessíveis para gerações de 

brasileiros. As operações com rede própria, que antes eram concentradas nos 

Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, foram expandidas para Santa 
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Catarina, Paraná e Minas Gerais, resultando na criação de duas filiais: o 

GNDI Sul e o GNDI Minas, que contemplam duas das regiões mais 

populosas do Brasil (GNDI, sem data, site) 

 

Em 2019, as aquisições continuaram com seis novas unidades - Grupo GreenLine, 

Grupo Mediplan, Hospital Amiu, Grupo Belo Dente, Grupo SMEDSJ e Grupo Ghelfond- 

agregando 911 mil novos beneficiários e 886 leitos hospitalares (GNDI, 2019). 

Em seu portal, a empresa se identifica como a maior operadora de saúde do Brasil com 

7,2 milhões de beneficiários, com clientes empresariais e individuais, sendo pioneira na 

medicina preventiva. O grupo tem 50 anos, 22 mil colaboradores, filiais em Campinas, 

Jundiaí, Sorocaba, Santos e Rio de Janeiro. São 88 centros clínicos, 17 unidades de medicina 

preventiva, 25 prontos-socorros autônomos, 72 pontos de coleta de análises clínicas, 31 

hospitais, 12 unidades para exames de imagens e dois centros de saúde exclusivos para 

beneficiários com mais de 50 anos.  

Atualmente, o GNDI e a empresa de planos de saúde e odontológico Hapvida 

aguardam a avaliação do Cade, além de acionistas, para uma fusão - avaliada em R$ 129,4 

bilhões- que resultaria em uma das maiores operadoras de planos de saúde do mundo, com 

13,6 milhões de beneficiários e faturamento de R$ 18, bilhões (ROJAS, 2021). Essa fusão é 

um fator novo na concorrência e certamente impactará no mercado atual. 
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4. METODOLOGIA  
 
Para compor o grupo de referências bibliográficas, fontes como Lilacs, Ebsco, BVS, 

Cochrane , Gooogle Acadêmico e Pubmed foram acessadas. O acervo de teses e dissertações 

da Fundação Getúlio Vargas também foi explorado. Teses e dissertações foram pesquisadas 

no banco de dados da Biblioteca Brasileira de Teses e Dissertações. Foram utilizados os 

seguintes palavras e conjuntos de palavras para a realização da pesquisa bibliográfica: saúde 

suplementar, cooperativas médicas, Unimed, Grupo NotreDame Intermédica, operadoras de 

saúde, custo na saúde suplementar, verticalização da saúde suplementar, sustentabilidade da 

saúde suplementar e modelos de remuneração médica. O período de pesquisa de publicação 

dos artigos foi delimitado entre os anos de 1970 a 2021. 	

Quanto à natureza, trata-se de uma pesquisa aplicada com objetivo exploratório e 

abordagem qualitativa. Na coleta de dados foram utilizados questionários pré-definidos como 

ferramenta de captação de informações. A técnica utilizada para avaliação dos dados 

coletados foi a análise de conteúdo. 

A metodologia qualitativa descreve a complexidade de determinado problema, permite 

analisar a interação de variáveis, assim como compreender e classificar processos dinâmicos 

de grupos determinados (RICHARDSON, 1999). 

A análise de conteúdo é um conjunto de instrumentos metodológicos em constante 

aperfeiçoamento, que se aplicam aos mais diversos discursos, desde o cálculo de frequência 

de dados cifrados até a extração de estruturas traduzíveis em modelos. O método é uma 

hermenêutica controlada baseada na dedução: a inferência, por isso, parece oscilar entre o 

rigor da objetividade e fecundidade da subjetividade (BARDIN, 2016) 

Berelson e Lazarfeld estabeleceram, em 1948, a definição da análise de conteúdo 

como “técnica de investigação que tem por finalidade a descrição objetiva, sistemática e 

quantitativa do conteúdo manifesto da comunicação” (BARDIN, 1997, p. 19).  

Aos participantes foi enviado o TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido) 

(APÊNDICE 2) e um convite com alguns dados da pesquisa (APÊNCIDE 3), pelo serviço de 

mensagem eletrônica, WhatsApp, garantindo o total sigilo e mostrando a intenção do 

pesquisador. 	

A pesquisa e modelo de entrevista foram submetidos ao Comitê de Conformidade 

Ética Envolvendo Seres Humanos da Fundação Getúlio Vargas para validação, conforme 

regem as diretrizes do trabalho aplicado, sendo aprovada no dia 16 de julho de 2021, 
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conforme parecer nº 147/2021 (APÊNDICE 4) , com aprovação posterior do prolongamento 

do período das entrevistas (APÊNDICE 5).	

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas com roteiro semiestruturado. 

As mesmas foram realizadas e gravadas pela plataforma Zoom.US, com o objetivo de 

assegurar a fidedignidade dos dados, assim como favorecer a interação entre o pesquisador e o 

entrevistado (MINAYO, 2000).  

Foram previstas 30 entrevistas, com profissionais médicos da Unimed Litoral, que, 

atualmente, atende 13 munícipios da Foz do Rio Itajaí-Açu (Balneário Camboriú, Balneário 

Piçarras, Barra Velha, Bombinhas, Camboriú, Ilhota, Itajaí, Itapema, Luiz Alves, Navegantes, 

Penha, Porto Belo e São João do Itaperiú). Após a realização de 30 entrevistas, os dados 

obtidos já podiam ser considerados saturados.  

A escolha da amostra se deu de forma intencional, não probabilística com os critérios 

definidos pelo autor, conforme descrito na página seguinte. 

A primeira fase englobou a preparação do estudo com análise da melhor forma de 

coleta dos dados a serem analisados. Na segunda fase concluiu-se a delimitação da amostra, 

as entrevistas, as transcrições com posterior organização das informações obtidas. A terceira e 

penúltima fase contemplou a avaliação da saturação dos dados, além do processo de 

codificação e categorização. Por último os dados foram analisados e comparados ao 

referencial teórico gerando uma discussão e conclusão final. 

 

4.1 Delimitação da população  
	

A população estudada baseou-se no interesse do pesquisador em avaliar o 

conhecimento do médico assistente, de uma singular Unimed localizada no litoral de Santa 

Catarina, em relação aos desafios do mercado privado local, no qual está inserido. Foram 

incluídos os médicos com papel assistencial ou gestão ou coordenação dentro da instituição.	

Considerou-se como critério de exclusão para o estudo os médicos cooperados que 

trabalham, predominantemente, para outras operadoras. 
	

4.2 Amostra  
	

A amostra utilizada foi intencional e não probabilística, na qual o autor se dirigiu 

intencionalmente ao grupo cuja opinião desejava saber. O resultado apresenta validade apenas 

para o grupo estudado, não podendo ser generalizado (BARROS, LEHFELD, 1986). 	
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Foram enviados convites para participação do estudo a 50 médicos que atendiam os 

critérios de inclusão definidos pelo autor, como: médicos cooperados que atuam na 

assistência, sendo em consultas, cirurgias ou realização de exames complementares; na gestão 

com cargos de diretoria e na coordenação de setores hospitalares ou mesmo ambulatorial. Dos 

50 médicos contatados, 25 eram médicos com atuação clínica, 24 com atuação cirúrgica, um 

anestesista e 6 também tinham cargos dentro da cooperativa não assistenciais, voltados a 

coordenação, conselhos e mesmo cargo de decisão estratégica. Apenas 30 apresentaram 

disponibilidade para entrevista no período proposto pelo autor.  A amostra dos 30 

entrevistados ficou dividida conforme Quadro 6 a seguir: 

 

Quadro 6 – Nº de Profissionais entrevistados 

Especialidade Quantidade 

Cardiologista 4 

Clínico Geral 2 

Hemodinamicista 2 

Intensivista 1 

Oncologista 2 

Pneumologista 2 

Pediatra 2 

Nefrologista 1 

Ortopedista 1 

Ginecologista e Obstetrícia 3 

Gastroenterologista 1 

Reumatologista 1 

Urologista 1 

Coloproctologista 1 

Anestesista 1 

Endocrinologista 2 

Geriatria 1 

Otorrinolaringologista 1 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 

O perfil etário dos entrevistados variou de 31 a 73 anos, sendo que a média de idade 

foi de 42 anos. Os entrevistados estavam distribuídos em 18 especialidades médicas clínicas 
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ou cirúrgicas sem predominância de alguma em especial. Definiu-se pela interrupção das 

entrevistas após saturação das opiniões concordantes, sem comprometer a análise dos dados 

adquiridos. Um número de 30 entrevistas foi perseguido com a intenção de gerar hipóteses 

fortes, com informações de qualidade em relação ao objetivo da pesquisa (Dworkin, 2012).  

 

4.3 Coleta de dados 
 
Segundo Naves (1998), nesta etapa se realizam a escolha das unidades da amostra e a 

execução do estudo (obtenção dos dados), sendo necessário um controle adequado e preciso 

sobre a qualidade do processo, por meio de formas de registro e de organização. Alguns dos 

problemas a serem evitados são a perda de unidades da amostra ou faltas no controle das 

medidas e/ou variáveis. A adoção de critério científico garante a lisura dos resultados. 

 

4.4 Transcrição das entrevistas e organização dos dados 
 
A transcrição foi realizada manualmente em concordância com os áudios. Após 

transcritas, as entrevistas foram anexadas ao software Atlas TI para análise qualitativa de 

dados, com a intenção de facilitar a criação de códigos, categorias e, posterior, análise dos 

mesmos de forma agrupada.  

 

4.5 Pré-análise com codificação e categorização 

 

Como proposto por Bardin (1977), após a coleta de dados, a pré-análise é uma fase de 

organização, sendo um período de intuições, mas que tem por objetivo tornar operacionais e 

sistematizadas as ideias iniciais. Dessa forma, torna-se possível conduzir um esquema preciso 

de desenvolvimento das operações sucessivas, num plano de análise. Ou seja, nesta fase se 

estabelece um programa, mas que devido à natureza do trabalho poderá receber alterações no 

decorrer da análise sem que se perda sua precisão.  

Segundo a autora, é o momento de se definir os documentos que serão submetidos à 

análise, além de realizar a formulação das hipóteses e a elaboração de indicadores, que serão a 

base da interpretação final.  
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4.6 Análise de dados 

 

Segundo Flick (2009), o pesquisador é parte integrante no processo da pesquisa 

qualitativa de natureza exploratória. Ele deve entender o impacto de sua presença na pesquisa 

de campo, assim como potenciais interferências decorrentes de sua experiência anterior e 

capacidade de reflexão.  

Para análise, optou-se pelo modelo apresentado por Bardin (1977), com a exploração 

do material e tratamento dos resultados, discussão e, por último, resultado. Na tentativa de se 

minimizar o impacto da parcialidade no resultado da pesquisa por parte do pesquisador, 

procurou-se detalhar o planejamento do processo de coleta e da análise de dados, o método 

escolhido para tratamento dos dados e das informações coletadas.  

Os dados foram transcritos na íntegra e analisados por meio das técnicas de análise de 

conteúdo, que abrangem as iniciativas de explicitação, sistematização e expressão do 

conteúdo de mensagens (BARDIN, 2011). 

Na primeira fase buscou-se identificar e codificar trechos das transcrições que 

conotavam uma mesma ideia. Optou-se pela codificação dedutiva após leitura detalhada das 

entrevistas. Ao longo do processo de codificação, foram criados os rótulos dos códigos 

baseados na ideia principal ligada ao objetivo da pesquisa. Ao final, obteve-se uma lista de 

códigos descritivos que serviram de base para posterior categorização. 

Com a finalidade de transformar os códigos em dados, que expressam vários tipos de 

relações conceituais, foi realizada a categorização. Segundo Bardin (2011), a análise do 

conteúdo utiliza as categorias como estratégia, que permite a organização do conteúdo das 

respostas à luz dos conceitos oriundos do referencial teórico.  

A importância desta fase foi transformar os códigos em conceitos, por meio da 

abstração de suas propriedades, realizando a análise dos trechos das transcrições codificadas. 

Na sequência foi realizada a avaliação do processo, fase de extrema importância para 

manter o rigor e a qualidade da pesquisa científica (FLICK, 2009). Revisaram as anotações 

feitas durante a formulação das categorias para se identificar o encadeamento das ideias do 

pesquisador durante a análise, assim como, para auxiliar na categorização dos conceitos e no 

exame aprofundado das opiniões obtidas relacionadas às tendências do mercado da saúde 

suplementar.  

Por último, foram correlacionados os achados identificados na pesquisa com os 

conceitos descritos no referencial teórico (GIBBS, 2009). Por meio da comparação objetiva, 

procurou-se identificar o conhecimento do médico em relação a conceitos já estabelecidos na 
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literatura. Na sequência, os resultados e sua discussão crítica foram apresentados em texto e 

quadros. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Neste tópico foram reunidos de forma organizada, codificada e categorizada as 

informações obtidas com as entrevistas, gerando um conjunto estruturado de informações para 

análise. Os trechos em destaque foram transcritos na forma original do diálogo.  

Os resultados foram colhidos por meio de entrevistas, seguindo o questionário 

disponível na seção Anexos e Apêndices, mas organizados para atender os objetivos da 

pesquisa. Procurou-se formatar os dados obtidos em categorias, que por meio das respostas 

geraram códigos, sendo que cada um deles foi citado determinado número de vezes, o que 

indicou a prevalência no universo das respostas. 

 

5.1 Impacto da entrada de um novo concorrente 

 

Inicialmente, perguntou-se aos 30 médicos cooperados que foram entrevistados se a 

mudança do cenário competitivo de mercado, com a entrada de uma grande operadora 

nacional, como por exemplo o Grupo NotreDame Intermédica, poderia trazer algum impacto 

local e quais seriam as consequências.  

A iniciativa visava avaliar os pré-conceitos sobre mercados semelhantes, nos quais a 

concorrência ocorre de forma madura e seus impactos já estão estabelecidos. Para isso, 

analisou-se o conjunto formado pela categoria e códigos com o número de vezes que foram 

citados pelos entrevistados, conforme quadro 7 abaixo: 

 

Quadro 7- Impacto de novos players no mercado local 

Pergunta (categoria)  Respostas sobre impactos no mercado 
local 

Número de 
citações 

Você acha que os movimentos de 
fortalecimento das redes 
verticalizadas como, por exemplo, 
Grupo NotreDame e Hapvida, 
impacta ou impactará no mercado 
de saúde da sua região? 

Diminuição de vidas/clientes 22 

Diminuição da autonomia do médico 
assistente 1 

Diminuição dos honorários médicos 9 

Não impactará 1 

Fonte: Desenvolvido pelo autor (2021) 

 
No primeiro recorte de dados analisado, destaca-se que 66,6% das respostas indicaram 

a preocupação com redução da carteira de clientes vinculados às operadoras locais, entre elas: 

a Unimed, cooperativa de trabalho médico que é o tema do estudo. Parte das respostas (27%) 
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demonstrou preocupação em relação aos honorários médicos praticados por esses grupos, que 

têm por estratégia achatar os ganhos da rede de fornecedores oferecendo em “troca” uma 

escala maior de atendimentos. As operadoras concorrentes costumam praticar valores de 

remuneração menores do que os praticados pela Unimed na região. Destacam-se algumas 

afirmações que sintetizam o acirramento da concorrência e a briga pela mesma fatia de 

mercado, além da necessidade de uma estratégia para não perder a hegemonia no mercado 

local.  

 
existe um público em comum no meio que elas concorrerão, que é a parte 
empresarial. Eu acho que assim, Unimed ainda é um plano dominante aqui 
na região, tem uma qualidade muito além da Hapvida e da GNDI, mas a 
gente vai ter que se reinventar com certeza. Vai ter que baixar custos. Eu 
ainda vejo que a Unimed gasta em excesso (Entrevistado 3). 
 
eu vejo essas redes, como são muito fortes, vão estimular a concorrência, 
ocupando o mesmo nicho de mercado. (Entrevistado 13). 
 
Eu acredito que sim. Na nossa região, temos mais ou menos uma 
predominância da nossa cooperativa, do plano de saúde para o qual 
trabalhamos, né. E, eu acho, que esses novos concorrentes, pelo o que a 
gente ouve falar e pelo potencial econômico que têm, certamente, irão 
impactar. A gente até já teve exemplos aí, da compra de um hospital na 
região, então, acho muito provável que vá impactar sim, criando 
concorrência, principalmente, nesse aspecto (Entrevistado 14). 
 
Impactará diminuindo a valorização salarial do médico assistente, que está 
na ponta, porque acabam ampliando o mercado, tendo acesso a muitos 
profissionais e pelo que eu tenho visto e ouvido falar de outros Estados... que 
isso pode impactar sim, principalmente, na questão salarial (Entrevistado 6). 
 
Pela que eu ouço, que eu leio, que eu vejo de fora,  essas grandes empresas 
têm um poder de barganha muito grande e a capacidade de negociação delas 
é muito maior. Isto coloca, pelo menos na minha opinião, na minha 
perspectiva, o trabalho médico numa escala inferior, assim de valorização e 
de autonomia. Essa é a impressão que eu tenho (Entrevistado 11). 
 
Eu acho que se vierem fortes, essa medicina verticalizada, terão espaço pois 
aqui é uma região de crescimento e, conforme a situação que vierem, 
conseguirão, talvez, baratear o custo da mão de obra médica e, com isso, 
diminuir a nossa remuneração, né? (Entrevistado 25). 
 

Os cooperados não citaram exemplos desta concorrência em outros locais com suas 

consequências já estabelecidas, provavelmente, por desconhecimento e/ou desinteresse no 

mercado de forma mais ampla. Apenas um entrevistado demonstrou preocupação quanto à 

perda de autonomia diante de grandes grupos empresariais, aqui representada pela perda do 
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protagonismo no ambiente de trabalho. Dados do mercado e possíveis tendências também não 

foram citadas pela grande maioria dos médicos participantes. 

 

5.2 Diferenças entre Unimed e Grandes Operadoras Verticalizadas 

 

Identificar e organizar a avaliação do cooperado ao se comparar a Unimed e uma 

grande operadora foi o objetivo desse recorte, que permite compreender a visão interna do 

médico sobre sua cooperativa, a autonomia no trabalho, pontos fortes do sistema e 

fragilidades diante do concorrente em questão.    

 

Quadro 8 - Diferenças entre Unimed e uma grande operadora 

Pergunta  Unimed Nº de 
citações GNDI Nº de 

citações 

Há diferenças entre os dois 
modelos de negócio, operadora 
de saúde do tipo medicina de 

grupo e seguradora x 
cooperativa? 

Sócio-colaborador 20 

Emprego com 
pouca 

autonomia 
3 

Segurança no emprego 1 

Participação nas 
decisões 3 

Proximidade com 
lideranças 2 

Fonte: Desenvolvido pelo autor (2021) 

 

A diferença mais citada pelos entrevistados cooperados foi ser um sócio-colaborador, 

que pode se beneficiar de futuros dividendos por se tratar de um sistema cooperado, além de 

melhores honorários. Foram 20 citações, que representaram 66,6% do universo de 

entrevistados. A participação nas decisões referentes a sua atuação teve 3 citações, o que 

representa 10%. O sentimento de pertencer, de ser dono e querer o crescimento da cooperativa 

foi mencionado algumas vezes.  

 
Na cooperativa, teoricamente, no final do ano não é pra ter lucro em caixa, 
né. Acho que tem uma chance maior de se beneficiar com o lucro total da 
cooperativa, através da divisão de lucros. Nesses grupos mais verticalizados, 
acho que você não participa disso, você é só mão de obra (Entrevistado 6). 
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A primeira diferença da cooperativa é o fato de não ter um dono único, né. É 
tudo decidido em assembleia, ou seja, tem uma tendência a ser mais 
democrática (Entrevistado 14). 
 
A meu ver, a principal diferença é que na cooperativa os médicos são donos, 
então, ela deve pensar, de alguma maneira, em beneficiar o médico, com 
bons honorários, pensando sempre na qualidade para o médico (Entrevistado 
21). 
 
Eles são diferentes porque a cooperativa, no caso, é gerida por nós, por nós 
médicos, que entendemos bem a nossa situação e procuramos sempre 
conduzir o pagamento de uma forma mais justa (Entrevistado 24). 
 
Uma diferença teórica... quando a gente está numa cooperativa, os 
cooperados podem tomar parte das decisões, eles podem definir algumas 
coisas. Tem as assembleias. (Entrevistado 11). 
 
 

Apesar de alguns cooperados prestarem serviço para empresa NotreDame, nenhum 

ponto positivo de diferença foi levantado em relação ao sistema da Unimed. As respostas 

foram focadas apenas no ponto de vista do médico e não houve registro de preocupação com a 

sustentabilidade do negócio.  

O retorno financeiro, tanto por honorários maiores quanto pelos possíveis dividendos 

oriundos de bons resultados anuais, foi frequentemente citado pelos médicos assim como o 

status de sócio-colaborador, que é um dos códigos definidos. Esses achados condizem com a 

afirmação de que “o lucro financeiro é um dos elementos importantes no foco do médico 

brasileiro” (AZZAM, 2018), que apresenta as motivações do médico no quadro abaixo. 

Quadro 9 - Área em que o participante foca a atividade médica 

 Opções de resposta Respostas 

Sacerdócio/ cunho social 25,19% 66 

Educacional (pesquisador/professor 19,08% 50 

Empreendedor 25,19% 66 

Lucro financeiro 30,53% 60 

Fonte: Azzam (2018) 

 

O sistema cooperativista é entendido pelos médicos cooperados como um escudo da 

profissão, associado à economia solidária, a favor da valorização médica e de gestão por 

colegas. Entretanto, tanto as cooperativas como as instituições de medicina de grupo são 

enquadradas no conceito de operadoras, por isso, regulamentadas pelas regras da ANS. Sendo 
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assim, ambas são empresas que vendem planos de saúde para adquirir receita e trabalham 

otimizando operação interna para manter uma sinistralidade segura.  

Dito isso, podemos inferir a prevalência de uma visão mais individual voltada ao 

retorno financeiro em detrimento de uma abordagem mais coletiva/empresarial por parte dos 

cooperados. Além disso, os entrevistados entendem como vantagem competitiva o fato de a 

Unimed local pagar melhores honorários e disponibilizar estruturas hospitalares e de 

diagnóstico mais modernas o que, como demonstrado no referencial teórico, nem sempre 

trazem qualidade na assistência e com certeza elevam o custo operacional. 

 

5.3 Fortalezas e fragilidades frente ao concorrente 

 

Neste tópico a intenção da pesquisa foi listar os pontos positivos, que se denominaram 

fortalezas, e os pontos negativos ou fracos do sistema da cooperativa, que por sua vez foram 

denominados de fragilidades, mas sempre sob o ponto de vista do médico-cooperado, que é o 

sujeito a ser compreendido neste trabalho aplicado.   

Os dados obtidos foram organizados no quadro a seguir, sendo que foi possível 

identificar que a figura do médico, citada em 30% das respostas (10 vezes), é considerada 

essencial e um dos maiores ativos da cooperativa, capaz de ser um fator de assimetria em 

relação à concorrência. Outros aspectos positivos foram citados: empresa consolidada, 

estrutura própria de atendimento de excelência, corpo clínico unido com alta qualidade. Os 

dados foram sistematizados no quadro 10. 

Quadro 10 - Fortalezas e fragilidades da Unimed 

Pergunta  Fortalezas Nº de 
citações Fragilidades Nº de 

citações 

Quais as fortalezas 
e quais as 
fragilidades das 
cooperativas em 
relação aos outros 
concorrentes 
locais? 

Corpo clínico 
motivado 10 Empresa com muitos sócios 2 

Empresa consolidada 
localmente 5 Custo alto da operação 9 

Estrutura própria de 
atendimento de 
excelência 

5 Área restrita de atuação 
2 

Corpo clínico unido 5 Financiamento externo para 
investimento 

1 

Qualidade do corpo 
clínico 5 

Decisões compartilhadas 
com resoluções demoradas 

4 

 Médicos gestores sem 
formação técnica 

9 

Fonte: Desenvolvido pelo autor (2021) 
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Existe uma visão de qualidade de estrutura e corpo clínico que parece ser 

compartilhada. Se somarmos essas ideias pode-se entender que a Unimed tem como 

qualidades: médicos motivados + estrutura de qualidade + corpo clínico unido + corpo clínico 

de qualidade, o que permite inferir que os entrevistados veem seu trabalho como de qualidade 

e excelência, conforme indica a seguir a figura 3, sobre a relação qualidade e excelência para 

os médicos.  

Figura 3 – Qualidade e excelência 

 
FONTE: Desenvolvido pelo autor (2021)  

 
A importância da figura do médico manteve-se como principal diferencial, em especial 

quando a instituição em que trabalha o deixa motivado para cumprir suas funções laborais. 

Alguns trechos selecionados sintetizam essa visão da categoria.  
 
Uma coisa que é forte na cooperativa da Unimed em relação a esses grupos é 
o médico, por ser uma cooperativa, ele trabalha por uma causa própria, faz 
parte do negócio e da empresa. Os médicos têm uma força, uma boa 
qualidade de trabalho (Entrevistado1). 
 
Acho que sem dúvida, a fortaleza é o fato de os médicos trabalharem para a 
própria empresa, ou seja, essa é a maior fortaleza (Entrevistado 14). 
 
Vou dar um exemplo da Unimed, na crise do Covid, a Unimed tentou, de 
todas as formas, abraçar o médico, mantendo a remuneração somada a um 
retorno à parte da cota que era nossa, fortalecendo o profissional que 
trabalha lá dentro. Em compensação, nas outras, a gente não viu isso. 
Baixaram os valores, tentaram mudar o modo de atendimento (Entrevistado 
17). 
 

Corpo	clínico	
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localmente	
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atendimento	
de	excelência	
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O que eu vejo na nossa microrregião, hoje, é que os melhores profissionais 
atendem pela Unimed. Os médicos mais qualificados, o melhor serviço com 
o melhor atendimento (Entrevistado 3). 
 
Uma coisa forte que é sempre procurada e incentivada é a qualidade dos 
médicos. Você não faz um contrato, você coopera e para cooperar, tem todo 
um crivo, tem toda uma avaliação que esse colega, futuro sócio-cooperado, 
precisa ter uma qualidade mínima para prestar um serviço a esses clientes, 
né, então, isso é importante (Entrevistado 23). 
 

Como pontos negativos, de fragilidade, o alto custo operacional e a gestão realizada 

por médicos, normalmente sem qualificação técnica, foram as questões mais citadas. Pontos 

importantes como: área de atuação restrita com dificuldade de expansão, além do território 

pré-estabelecido para as regionais; impossibilidade de obter acesso a capital externo para 

investimentos foram colocados por 1 e 2 médicos, respectivamente. 

Nota-se certo grau de heterogeneidade de citações dos médicos cooperados, não 

ocorrendo um elemento de concordância acima de 33%, o que pode significar dificuldade ou 

até mesmo superficialidade na avaliação de fortalezas e fragilidades fora de sua área de 

atuação. 

Parte disso pode ser explicada pela ausência de conhecimento técnico em 

administração/gestão/empreendedorismo na graduação e residência e o pouco tempo 

dispendido com assuntos relacionados à administração no cotidiano profissional (AZZAM, 

2018), conforme quadro 11. 

 

Quadro 11 - Tempo/mês dedicado as atividades administrativas profissionais 
 Opções de resposta Respostas 

≤10% 57,25% 150 

Entre 11 e 50% 27,48% 72 

Entre 50 e 70% 9,16% 24 

≥ 70% 6,11% 16 

TOTAL  262 

Fonte: Azzam (2018) 

 

5.4 A Unimed terá que vender planos mais baratos? 

 

Dados levantados no referencial teórico que indicam que o preço é um fator 

determinante na contratação de um plano de saúde (IESS/IBOPE, 2019). Recentes recordes de 
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consultas à ANS sobre migração de planos e carências, somados à atuação agressiva dos 

novos players, no caso de grandes operadoras como o GNDI investindo na venda de planos 

mais baratos, modificam o mercado e retomam a disputa pelo preço.     

Diante disso, grande parte dos médicos acredita que as duas empresas concorrerão 

pelo mesmo mercado. Assim, foi intencional a pergunta: “Você acredita que sua cooperativa 

precisará vender planos de saúde mais baratos para concorrer com esses movimentos de 

mercado?” O questionamento visava avaliar o conhecimento do cooperado quanto à tendência 

de venda de planos mais baratos e levantar a reflexão sobre o impacto disso em relação aos 

desafios da sustentabilidade financeira da própria cooperativa.  

A síntese das respostas indica que os entrevistados acham as mudanças no preço 

inevitáveis. Foram 76,6% (23 respostas) que consideram que será necessário vender planos 

mais baratos, 20% (6 respostas) acham que não e 3% (uma resposta) indicam dúvidas. 

 

Eu acho que boa porcentagem das nossas vidas atendidas não vem daquela 
classe social, que tem apartamentos de praia em Balneário, de alto poder 
aquisitivo, que busca qualidade e que vem com alto poder de consumo e de 
cobrança. Uma boa parte dos nossos clientes é de grupos empresariais, com 
funcionários de menor poder aquisitivo, sem poder de escolha, em que o 
fator decisivo é o custo de pagamento por vida. Então, eu acho que sim, a 
Unimed vai ter que se readaptar (Entrevistado 3). 
 
Sim. Acredito que nos próximos cinco anos, a gente terá que evoluir para um 
mercado assim e, não sei como o modelo da Unimed, um pouco mais 
engessado, com planos que custam mais, então, vai ter que pensar em 
alguma coisa, uma coparticipação diferente ou sei lá. Não sei, centralizar 
atendimentos aqui e ali (Entrevistado 9). 
 
Acho que já está acontecendo, né? A cooperativa fez um plano de saúde que 
foca mais na atenção primária, um plano mais enxuto que tem algumas 
restrições. Realmente não é uma perspectiva, é uma realidade (Entrevistado 
8). 
 
Acho que sim. O preço vem bastante competitivo e muitos pacientes 
questionam esse valor. Acho que a qualidade que é prestada pela cooperativa 
é muito boa, a maioria dos cooperados está relativamente contente com os 
honorários, com as consultas quando comparado com outros planos, é um 
pouco diferenciado realmente, mas eu acho que isso não se sustentará por 
muito tempo (Entrevistado 11). 
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FONTE: Desenvolvido pelo autor (2021)  

 

5.5 Atenção Primária à Saúde, planos restritos e referenciados e gestão de crônicos 

 

A literatura e experiências-piloto indicam que o investimento na APS, planos restritos 

e referenciados e a gestão coordenada de crônicos podem ser caminhos para uma nova 

formatação da saúde suplementar. Diante disso, os médicos foram questionados sobre o 

potencial desses serviços, que em linhas gerais, representam um modelo de atenção à saúde 

voltado para prevenção e promoção, sustentado financeiramente pela criação de planos de 

saúde restritos nos quais o paciente acessa o sistema por meio de consulta com um médico de 

família ou clínico geral. No plano referenciado, o paciente-cliente só seguirá pela cadeia de 

cuidados, com exames e médicos especialistas, após passar por uma consulta com um clínico 

geral ou médico de família. 

 Porter (1986) aponta que o baixo custo e a diferenciação são dois elementos básicos 

de vantagem competitiva para uma empresa. Outra especialista, a doutora Margaret Chan 

previu diversos cenários para a saúde suplementar, mas uma tendência inevitável do setor: 

aceleração do envelhecimento da população, a discussão do modelo hospitalocêntrico, 

curativo e de cuidados intensivos, predominante atualmente, e que precisa ser revista o quanto 

antes (OMS, 2015). 

O foco na atenção primária, a restrição do uso pelo cliente e a gestão coordenada das 

vidas de pacientes com doenças crônicas são mudanças necessárias para se atingir o propósito 

de baixar custo, sem diminuir a qualidade do atendimento. 

 

76,6% 

20% 

3,3% 

Grafico 4 - Unimed terá que vender planos mais baratos?  
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eu não tenho dúvida que se eles querem fazer uma medicina com menor 
custos pra poder oferecer ao cliente um valor menor e, assim, conseguir mais 
pacientes, fazer girar a bola de neve, eles têm que investir nisso. Se não 
investir nisso, a medicina do jeito que está, ela fica totalmente, não consegue 
girar valor para empresa ou mesmo para o médico por muito tempo do jeito 
que está (Entrevistado 16). 
 
Eu acho que sim, acho que são interessantes, sim. Cessação de tabagismo, os 
pacientes com longa estadia em UTI, todo aquele acompanhamento que tem 
lá no Clube do Médico e os preventivos também, né. Tem o grupo dos 
obesos, dos pré-bariátricos. Acho legal, medicina preventiva cada vez mais 
tem tido importância e, talvez, seja algo que reduz o custo para cooperativa, 
se for analisado à longo prazo (Entrevistado 21). 
 
Eu vejo sim, principalmente, no que você falou: na prevenção e no controle 
de doenças crônicas. Eu vejo até como uma maneira de diminuir custos 
(Entrevistado 30). 
 
Acho que sim. Eu acabei não tocando em nenhum momento neste assunto, 
talvez, até por esquecimento, mas eu acho que a prevenção é muito 
importante, acho que isso vai diminuir muito a questão de custo 
(Entrevistado 25). 
 

Pelos dados coletados, 76,6% dos médicos entrevistados (23 deles) acreditam no 

potencial das estratégias de atenção primária à saúde, planos restritos e referenciados, gestão 

de crônicos e coordenação de informações para melhorarem os resultados e os custos do 

sistema, sendo que 23% têm dúvidas em relação a essas estratégias, conforme gráfico a 

seguir. 

 
                             FONTE: Desenvolvido pelo autor (2021) 
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5.6 Perspectiva de mudança no modelo  

 

O modelo atual predominante de atendimento médico na saúde suplementar é o 

especializado, sendo – conforme extensa literatura - menos eficiente e consequente mais caro 

em relação ao modelo da APS. Diante dos desafios futuros, uma estratégia seria a adoção do 

atendimento médico baseado em valor, que considera um conjunto de variáveis composta por 

acesso, atendimento, desfecho e custo.   

A cultura da população quanto ao atendimento médico parte do entendimento de que a 

qualidade da assistência médica especializada é melhor do que a generalista. Entretanto, a 

visão integral do paciente e a possibilidade de acessar públicos de faixas etárias diferentes e 

gêneros têm chamado a atenção das fontes pagadoras, particularmente as operadoras 

verticalizadas. Isso sustentado pela alta resolubilidade do médico de família, hoje muito 

procurado pelas empresas de saúde privadas e, principalmente, pelos programas de atenção 

primária do governo (MURTA, 2018). 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

A maior parte dos médicos cooperados da Unimed é de especialistas, o que impacta 

nos custos. Parte considerável dos entrevistados afirmou que vislumbra a volta do clínico 

geral e do médico de família, até mesmo, como estratégia de baixar custo operacional. 

 
Sem dúvida. Esse modelo de superespecialistas é insustentável. Cada 
superespecialista pede todos os exames possíveis na sua especialidade. E 
assim encarece, sem gerar solução para o problema do paciente. Tem que 

67%	

16%	

17%	

Gráfico 6 - Atendimento médico predominantemente 
especializado mudará? 
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direcionar ao clínico geral e ser encaminhado ao especialista somente 
quando necessário. Esse sistema está fadado ao insucesso, sem dúvida. 
(Entrevistado 2). 
 
Eu acho que sim, inevitavelmente. Com o tempo vai ter que mudar. Não vai 
ser sustentável em relação à concorrência, terá que mudar para um cuidado 
baseado em valor e não em serviço, né? Mas, isso pela questão macro que 
vai obrigar a ser mais custo efetivo e não por interesse da grande maioria. 
(Entrevistado 5). 
 
Uma tendência com certeza é tentar diminuir o custo e, isso, diminui 
bastante o custo. Nós sabemos que a maioria dos médicos e dos pacientes 
que nos procuram, diretamente, muitas vezes poderiam consultar com um 
clínico com custo bem menor. Nós temos a tendência, muito maior, de pedir 
exames, porque somos especialistas, queremos definir e não podemos deixar 
passar nada, porque senão, nós que teremos que resolver aquilo. Então, essa 
mudança não tenho dúvida que vai acontecer. (Entrevistado 16). 
 
Acredito que sim. É uma tendência geral, né? Eles passam pelo clínico geral, 
por um “triador”, vamos dizer assim, e esse “triador” vai solicitar os exames 
se for preciso, esse triador é que vai mandar para o especialista. Eu acredito 
que daqui alguns tempos será assim também (Entrevistado 28). 
 
Sem dúvida, acho que tem que mudar isto. Se os pacientes passassem 
primeiro em um clínico, sem dúvida, reduziria muito o custo (Entrevistado 
29). 
 
Não. O paciente gosta de especialista, tá! Não acho que isso vai mudar. Eu 
acho até que poderia ter mais clínicos, até para auxiliar o especialista. Então, 
ajudaria a baratear um pouco... vou em um clínico geral para um começo de 
uma investigação e, depois, ele direciona para o especialista. Mas, isso não 
acontece. É difícil, quando vão aos clínicos é por algum encaminhamento, 
direcionado, até pelo especialista, ou porque não conhece ninguém na região. 
O paciente gosta de especialista. Isso não vai mudar (Entrevistado 1). 
 
 

5.7 Custo da operação 

 

A sustentabilidade da saúde suplementar é um assunto cada vez mais frequente entre 

os stakeholders da cadeia de saúde. O modelo atual, centrado na doença e médico, vem se 

mostrando muito oneroso e, possivelmente, insustentável futuramente.  

Com o envelhecimento da população, como mencionado, o aumento na utilização dos 

recursos de saúde é inevitável, como pode ser verificado no gráfico 7. Uma inclusão crescente 

pela ANS de exames diagnósticos e até mesmo de possibilidades terapêuticas, com aumento 

do rol de procedimentos, somados ao avanço tecnológico, cultura de consumo, interesses 

econômicos de grupos envolvidos na cadeia, modelo de remuneração médica fee-for-service, 
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têm elevado a inflação médica a níveis preocupantes, como a de janeiro de 2017 que chegou 

atingir dois dígitos, 20,6%. 

 

Gráfico 7 - Despesas assistenciais de planos de assistência médico-hospitalar 

 
            Fonte: Adaptado pelo autor (ANS, 2021c) 

 

Diante deste cenário desafiador, perguntou-se aos médicos cooperados quais os pontos 

que influenciavam o custo da operação e possíveis soluções presentes e futuras para os 

mesmos, conforme quadro 12. 

Os mais citados foram: investimento em atenção primária à saúde com criação de 

serviços voltados à prevenção, à promoção e verticalização com ampliação da rede própria. 

Apesar de serem os mais citados, essas soluções foram apontadas somente por 30% e 27% 

dos entrevistados, respectivamente. Alteração no modelo predominante de remuneração, o 

fee-for-service, foi citado por somente 13% dos entrevistados, apesar de ser um dos 

agravantes dos gastos crescentes. 
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Quadro 12 - Alternativas e número de citações 

Aumenta custo Nº de 
citações Reduz custo Nº de citações 

Solicitação de exames desnecessários  
 7 APS 9 

Cultura de consumo do cliente 3 

Auditoria interna 3 

Controle de ocupação de 
leitos 1 

Integração entre Unimeds 1 

Alteração do modelo de 
remuneração 4 

Verticalização 8 

Fonte: Desenvolvido pelo autor (2021) 

 

Nishikawa (2020), avaliou o processo de verticalização da Unimed Paranavaí e, como 

resultado, aumentou o número de cooperados, diminuiu o uso de outras Unimeds pelos seus 

clientes, diminuiu o número de beneficiários e trouxe um melhor desempenho econômico-

financeiro no período analisado. Porém, o mesmo autor relata que sua pesquisa tem como 

limitação a escassez de dados e informações referentes ao processo de verticalização de 

instituições de saúde, sobretudo de cooperativas, principalmente, em se tratando das inúmeras 

variáveis diferentes como: demográficas, redes prestadoras, número de vidas e etc. Logo a 

ideia de internalizar as operações e deixar os processos mais eficientes, principalmente, em 

termos econômicos, envolve transações complexas, às vezes, imprevisíveis por meio de uma 

complicada interação de financiadores, prestadores e clientes/pacientes (FERREIRA, 2013). 

Mais uma vez podemos inferir soluções não consensuais mesmo diante da afirmação  

de que parte dos custos está associado à solicitação excessiva de exames desnecessários 

(23,3%). 

 

a APS é uma tentativa inteligente, assim do meu ponto de vista (Entrevistado 
20). 
 
Eu acho que eu não sei te responder isso. Eu não sei se ela (cooperativa) é 
custo-eficiente, se ela não é (Entrevistado 22). 

 
o próprio sistema de utilização, onde a gente tem na atenção primária a 
coordenação do cuidado, diminuindo a hiperutilização, né! A gente vai olhar 
a carteira de pacientes, como que eles usam o plano e não tem sentido essa 
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pessoa passar em 12 especialistas e esses 12 especialistas pedirem cinco 
ressonâncias no ano (Entrevistado 26). 
 
Não, eu não acho.  Sempre tem coisa pra melhorar. Assim, eu não posso 
falar a fundo, porque eu não conheço tão bem a operação para dizer 
exatamente onde que podemos melhorar (Entrevistado 27). 

 
Tem uns grupos de atendimento lá que diminuíram um pouquinho na 
pandemia, mas irão voltar, de promoção à saúde, que sem dúvida reduz custo 
no longo prazo (Entrevistado 29). 
 
Principalmente, na questão de custos operacionais, hospitalares e de 
laboratórios fora. Você consegue administrar melhor quando você tem os 
recursos próprios, quando você tem um hospital próprio, você tem um setor 
ambulatorial próprio, você consegue gerenciar melhor esses desperdícios, 
esses gastos e, aí, você consegue ter um melhor controle da situação 
(Entrevistado 30). 
 

 
5.8 Pontos importantes de investimento para a cooperativa se manter forte no mercado 

 

Como vantagem competitiva, a atenção primária à saúde novamente despontou como a 

estratégia mais citada, com 40% das respostas, o que equivale a 12 entrevistados, seguida de 

expansão local (30% das citações, equivalente a 9 citações) e verticalização (27%, 8 citações). 

Pelos resultados observados é possível inferir que muitos entendem que seja necessário 

ampliar as estruturas próprias, com investimento em ativos imobilizados, sendo o 

investimento em mais hospitais e centros de diagnóstico uma das alternativas utilizadas no 

processo de verticalização que permitiria controlar gastos. 

A gestão coordenada de crônicos, que é uma das estratégias de cuidados que impactam 

nos custos e costuma gerar melhores resultados, obteve apenas 13% das citações, o 

equivalente a 4 respostas. Os resultados foram tabulados no quadro 13 a seguir, por ordem das 

mais para as menos citadas.  

 
Eu acho que precisa investir em promoção de saúde. Na verdade, isso 
precisa ser feito, pensar em promoção. Por exemplo, não pode qualquer 
médico pedir uma ressonância, uma tomografia, 100 mil exames para o 
cliente, principalmente, em relação aos planos empresariais. A empresa X, o 
médico responsável é tal médico. Todos têm que passar nesse médico, ele 
faz os encaminhamentos secundários para o especialista, se precisar ou não, 
como se ele fosse o clínico geral dessa empresa (Entrevistado 4). 
 
E o primeiro pilar, vamos considerar assim, é manter o nível de 
investimento. Então, hoje nós só conseguimos manter competitividade 
porque lá no passado, quando não tinha uma concorrência tão estruturada 
quanto hoje, nós investimos em serviço próprio, nós investimos em 



65 
 

laboratório, investimos em pronto-socorro, em máquinas, em imagem, em 
hospital, centro cirúrgico como hoje se encontra (Entrevistado 23). 
 
Hospitais próprios, investimento em materiais e hospital, ferramentas 
diagnósticas, centro cirúrgicos, UTIs, enfim, coisas que nós não tínhamos até 
8, 10, 12 anos atrás. Então, acho que já foi percebida essa forma diferente de 
lidar com a saúde e a cooperativa já se organizou dessa maneira. Então, acho 
que esse é um ponto importante (Entrevistado 11). 
 
Eu acho que a cooperativa, para conseguir competir, terá que pegar os 
melhores players do mercado, no caso, os médicos com melhor performance 
... pra trazer resultados melhores, com menos custos (Entrevistado 16). 

 

Quadro 13 - Vantagem competitiva  
Pergunta Vantagem Número de citações 

Pontos importantes de 
investimentos para a 
cooperativa se manter forte 
no mercado?  

APS 12 
Expansão local 9 
Verticalização  8 

Hospital e centros diagnósticos 7 
Interoperabilidade 7 

Planos restritos 7 
Processo seletivo de médicos 6 

Telemedicina 6 
Gestão de crônicos 4 
Auditoria interna 3 
Repasse médico 2 

Marketing 2 
Experiência do paciente 1 

Acreditação 1 
Promoção populacional local 1 

Fonte: Desenvolvido pelo autor (2021) 
 

A interoperabilidade aqui representada pela conexão dentro da cadeia de atendimento 

do cliente, hoje muito fragmentada, ainda carece de tecnologia adequada. Essa questão foi 

apontada por somente 7 (23%) cooperados como sendo essencial. O setor de tecnologia da 

informação tem gerado grandes transformações no setor da saúde, sendo que novas 

tecnologias estão sendo desenvolvidas com o objetivo de compartilhar os diversos e diferentes 

dados sobre o paciente na busca de um atendimento integral, que conecte as pontas da 

assistência (CAO et al., 2009). 

Segundo Andrade Neto (2018), para que seja possível oferecer um tratamento global e 

não apenas pontual e desconectado da situação geral de saúde do paciente é preciso uma 

ampla coordenação entre toda a sua linha de cuidados. Desta forma, o paciente será observado 

como um todo, considerando a sua história clínica e seus atuais indicadores, além disso, o 
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prestador de serviços deixará de ser o consolidador das informações, sendo centradas no 

paciente as informações necessárias para viabilizar o tratamento adequado. 

 
Primeiro deles, é ajustando a informação, né? Especialmente, para pacientes 
crônicos, o sistema Unimed, ele não construiu soluções integradas de 
segmento de um paciente que tem múltiplas utilizações. Então, hoje o 
sistema, se você for consultar com um médico e, três meses depois, consultar 
com outro da mesma especialidade, os exames serão solicitados novamente 
(Entrevistado 19) 
 
Bom, primeira coisa é unir o mesmo sistema de informação, de prontuário, 
uma extensão do Hospital da Unimed e, sem dúvida, ter acesso a todos os 
exames, sem dúvida reduz bastante a quantidade de exames solicitados, 
então ter um centro único de informação (Entrevistado 29). 
 

Outro ponto importante citado por poucos foi a telemedicina, uma ferramenta que 

amplia e gera acesso, auxilia no manejo e cuidado coordenado do paciente crônico e é capaz 

de redirecioná-lo de forma mais eficiente na cadeia do cuidado, como por exemplo, 

diminuindo a procura pelo pronto-socorro.  

Olhando a questão de custo-benefício, há uma grande vantagem da telemedicina em 

viabilizar a ligação entre médico e paciente, principalmente, para populações de áreas 

remotas, como a zona rural (ECCLES, 2019). A telemedicina pode se transformar em uma 

alternativa mais barata de acesso e mesmo de gerenciamento dos pacientes/clientes das 

operadoras, mas a substituição da consulta clássica presencial ainda é um desafio, não só para 

os pacientes, como também para os profissionais envolvidos.  

 
Eu acho que um dos pontos bons, acho que a tecnologia pode reduzir 
algumas coisas em termos de custo, acho que é importante surfar essa onda, 
pela telemedicina, enfim, não sei se depois da pandemia vai continuar, mas 
eu acredito que sim, foi uma tendência forte, com maior controle dos 
usuários (Entrevistado 5). 
 
Uma outra coisa que baixou o custo também, que eu acho ótimo e que tem 
que ser fortalecido, é a questão do atendimento digital. A pessoa liga, 
conversa e pega uma orientação, isso, às vezes, evita que o paciente vá ao 
pronto-atendimento (Entrevistado 12). 

 
Especialistas acreditam que será necessária uma mudança de percepção para a 

aceitação do sistema de consulta on-line. Ultrapassar obstáculos profissionais, institucionais e 

até mesmo culturais é um passo importante para penetração e consolidação da telemedicina 

(MALDONADO et al., 2016). 
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5.9 Saúde baseada em valor 

 

Partindo da premissa que o modelo atual de atendimento médico predominante na 

saúde suplementar é o especializado, que é oneroso e até menos eficiente que a APS. Uma das 

possibilidades para a sustentabilidade futura do sistema é o direcionamento para o 

atendimento médico baseado em valor, em que o acesso, o atendimento, o desfecho e o custo 

são levados em consideração. Contudo, boa parte dos profissionais 23 (77%) desconhece essa 

metodologia e parâmetros de ganho, conforme quadro 14. 

 

Quadro 14: Cuidado Baseada em Valor 
Pergunta Conhecem Não conhecem Dúvidas 
O que seria para você um 
modelo de prestação de 
serviços baseados em valor 
na cadeia de saúde? 

1 23 6 

Fonte: Desenvolvido pelo autor (2021) 
 

Eu já participei um pouquinho dessa discussão até ali na Unimed. Seria 
pagar o quanto que o seu serviço vale, considerando alguns critérios de 
desfecho que o seu paciente teve, o quanto que você utilizou, quanto que é o 
seu custo, resumir isso, como é que seria (Entrevistado 29). 
 
Prestação de serviço baseado em valor. Não, nunca escutei falar. Talvez 
conheça o sistema, mas não pelo nome (Entrevistado 3). 
 
Esta é uma pergunta difícil, né? Mas, eu acho que quando a gente fala em 
valor, seria entender o que faz com que o cliente hoje vá para Unimed, ele vê 
o jeito de cuidar nosso, da Unimed (Entrevistado 12). 
 
Não sei, mas eu tenho uma noção que possa ser alguma coisa relacionada à 
cada tipo de serviço, ganha um determinado tipo de valor. Você tem um 
valor X para gastar no mês e só pode gastar aquilo. Não tenho certeza se é 
isso (Entrevistado 16). 
 
Baseado em valor? Eu creio que seja um... um pagamento fixo, 
principalmente, até pelo potencial daquele profissional, né? De acordo, 
independente da demanda, eu penso que seja isso, tá? (Entrevistado 30). 
 

Como apresentado, anteriormente, nos trechos selecionados das entrevistas a grande 

maioria dos médicos não soube conceituar o tema, demonstrando falta de conhecimento e 

dúvidas sobre o assunto. Possivelmente, por ser uma realidade ainda distante da sua atuação 

centrada na doença, fragmentada, não mensurada, sem avaliação de desfechos com o modelo 

de remuneração por produção predominante e aceito como “justo” por alguns médicos. 
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Acredito ainda que a tendência vai ser ainda existir esse pagamento por 

produção. Na cooperativa, eu acho que é virtualmente impossível essa 

remuneração por performance porque querendo ou não, você estaria lidando 

com pessoas de uma certa equidade. Então, não teria como fazer essa divisão 

assim. Acho que é impossível (Entrevistado 8). 

 

Por performance... Não acho que seja de interesse nem do médico, nem da 

cooperativa (Entrevistado 21). 

 

5.10 Modelos de remuneração  

 

Foi perguntado aos médicos cooperados qual é o modelo de remuneração médica 

predominante na cooperativa, e 23 (77%) souberam responder que o modelo FFS era o 

empregado na maior parte dos serviços. Os demais não sabiam ou tinham dúvidas, conforme 

quadro 15.  

Quadro 15 - Modelo de remuneração 

Pergunta Sabem ou têm 
duvidas Não sabem 

Qual o modelo predominante de 
remuneração na cooperativa? 23 7 

Fonte: Desenvolvido pelo autor (2021) 

 

Somente 4 médicos, o equivalente a 13%, citaram problemas quanto ao predomínio do 

FFS e apenas 3 (10%) viam possibilidade de mudança de modelo como estratégica para a 

sustentabilidade futura para a cooperativa. 

Perguntados quanto ao presente e futuro da instituição na direção de novos modelos, 

63% dos médicos citaram que havia pouca expectativa de mudança, sendo que 36% alegaram 

não haver nenhuma perspectiva. Dos 11 médicos que viram sinais de mudança, todos 

disseram ser ainda uma discussão embrionária. 

 
Já ouvi falar que é, como eu vou falar, é um tipo de modelo que está 
começando a ser aplicado, já aplicado nos Estados Unidos e tal, e seria um 
modelo a ser apresentado aqui, mas não tenho conhecimento de que a nossa 
cooperativa esteja estudando isso, desconheço (Entrevistado 14). 
 
Então, eu tenho algum conhecimento sobre isso da época que fui 
coordenadora. Eu tinha algumas reuniões e tal, e já escutei falar coisas 
parecidas com isso. Mas, como médica cooperada, trabalhando lá, 
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especialmente, na assistência, eu nunca ouvi falar. Então, é diferente. Eu só 
escutei isso porque eu tinha um cargo de coordenação, há um tempo. Mas o 
médico que está só na assistência, não tem noção disso. Mas, eu acho que 
existe um movimento. É muito embrionário ainda, mas existe um 
movimento pela qualidade, pelo do pagamento de valor (Entrevistado 4). 
 
Acho muito difícil haver mudanças. Não vejo isso.  Acho muito difícil 
porque as pessoas da diretoria são pessoas que estão mais velhas lá dentro e 
acostumadas a fazer como sempre fizeram. Então, mudanças são difíceis 
nesse cenário. Existe um conforto para quem já está ali, da maneira que é 
(Entrevistado 10). 
 
 

Há diversas dificuldades para modificar o modelo de pagamento e o contexto em que 

ocorreria menor domínio sobre o resultado financeiro, assim como um baixo conhecimento 

dos players envolvidos são levantados como pontos importante pelas lideranças do setor 

(FRANCISQUINI, 2020) 

 

5.11 Impacto da pandemia de COVID-19 no cenário da saúde suplementar 

 

Dados do 6a Observatório da Associação Nacional dos Hospitais Privados (ANAHP) 

relativos ao primeiro trimestre de 2021, mostram que a pandemia alterou alguns padrões de 

comportamento dos serviços hospitalares. Entre eles, podemos citar a mudança no perfil dos 

pacientes, com incremento das doenças infecciosas e respiratória, perdendo participação 

hegemônica no total de internações as doenças cardiovasculares e do aparelho digestivo. 

(ANDRADE NETO, 2018). 

No ano de 2020, observou-se uma redução na taxa de ocupação dos leitos, com 

aumento da permanência dos doentes em virtude da doença Covid-19, com isso, os hospitais 

foram impactados negativamente devido ao represamento dos procedimentos eletivos, que 

foram postergados pelo perigo de contaminação, superlotação de UTIs (Unidades de Terapia 

Intensiva), entre outros motivos relativos ao contexto da pandemia. Com isso, a taxa de 

sinistralidade das operadoras caiu no ano de 2020, mas o número de beneficiários subiu no 

referido período. Com gastos menores, os lucros foram maiores para as operadoras 

(ANDRADE NETO, 2018).  

Os dados referentes as despesas assistenciais das Unimeds e das operadoras de 

medicina de grupo dos anos de 2019 e 2020 estão apresentados no quadro 16. 
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 Quadro 16 - Despesas assistenciais 

 2019 2020 

Unimeds R$ 57.743.495.019 R$ 55.828.131.597 

Medicina de Grupo R$ 52.695.232.364 R$ 49.868.186.290 

Fonte: Adaptado pelo autor (ANS, 2021c) 

 

Diante desse contexto atípico, os médicos cooperados foram questionados sobre o 

impacto da pandemia em relação às Unimeds e a outros grupos de medicina de grupo, 

representado localmente pelo Grupo NotreDame. A intenção era avaliar o conhecimento dos 

mesmos em relação aos dados de saúde referentes ao período da pandemia do Covid-19. 

A metade, relatou dúvidas quanto ao impacto, sendo o argumento principal a falta de 

conhecimento dos dados para análise. Somente três citaram a baixa sinistralidade do período e 

apenas dois o aumento dos beneficiados. 

 
Eu vou falar no meu achismo, porque não tenho os dados de nenhuma das 
duas, nem das cooperativas e muito menos dessas redes de saúde 
(Entrevistado 13).  
 
Olha, o que eu ouvi nos noticiários, nos jornais, é que na pandemia, a 
princípio, os planos de saúde, no geral, ganharam com a pandemia, porque a 
população deixou de comer, mas manteve o plano, com medo que se 
precisasse internar, não teria acesso pelo SUS. Então, vários pacientes que 
eu conheço mantiveram o plano com medo de precisar internar na 
pandemia, sem depender do governo, do SUS. Por outro lado, todos aqueles 
procedimentos eletivos, de alta complexidade, muitos foram suspensos por 
causa da pandemia. Então, o custo com isso aí, deve ter diminuído bastante 
para os planos de saúde. Eu acredito que eles fizeram caixa. Agora, quando 
acabar a pandemia e o pessoal começar a procurar os médicos, fazer o check-
up e agora, quantos cânceres deixaram de ser diagnosticados no início e vão 
ser muito mais custosos para esses planos. Eu acho que agora vai voltar, um 
rebote, né? Eles fizeram caixa, mas talvez agora, os próximos anos eles terão 
um custo extra (Entrevistado 28). 
 
Então, falar realmente se teve impacto, eu não sei falar. Ganharam em alguns 
aspectos, perderam em outros. Se ficou “elas por elas”, eu realmente não sei 
falar. Acredito que perder, talvez não, tipo teve prejuízo, acredito que não, 
mas não saberia dizer. Pode ter ficado equivalente (Entrevistado 8). 
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Assim, as declarações apresentadas permitem inferir que há uma fragilidade quanto ao 

conhecimento dos médicos assistentes em relação aos dados atuais do mercado da saúde 

suplementar e quanto aos elementos que mais impactam o custo do atendimento, 

principalmente hospitalar. 

 
Olha, aí é questão de gestão, né? A gente sabe que a pandemia foi uma coisa 
incalculável. Por um lado, gastou-se muito com UTI, por outro lado, 
economizou-se bastante com cirurgias e outras coisas, mas aí é uma questão 
de gestão. Eu acho que todo mundo sofreu com isso. É difícil. Essa resposta 
é difícil (Entrevistado 24). 
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6. CONCLUSÃO 

 

A literatura e os dados apresentados nos permitem inferir que o modelo de 

atendimento predominante da saúde suplementar brasileira e da grande maioria das 

operadoras Unimeds sofrerá com as transformações demográficas, aumento das doenças 

crônicas não-transmissíveis e o rápido avanço tecnológico. O modelo centrado no diagnóstico 

e tratamento, no atendimento médico especializado, altamente fragmentado, sem a 

longitudinalidade do cuidado, com a remuneração centrada no modelo fee-for-service, 

precisará ser revisto caso haja interesse na sustentabilidade do negócio. 

Grandes operadoras de medicina de grupo e até mesmo algumas Unimeds já 

diagnosticaram isso, porém, ainda, não se percebe grandes transformações capazes de serem 

detectadas pelos médicos cooperados.  

Nos últimos anos, grandes grupos empresariais se formaram e investiram seu capital 

na área da saúde pelo seu potencial de retorno. Médicos que antes figuravam como 

protagonistas na assistência e atuavam como líderes estratégicos nas instituições, por vezes 

próprias, hoje se veem como empregados, cercados por regras pré-estabelecidas, com sua 

participação nas decisões diminuída. A fragilidade no conhecimento de aspectos empresariais 

e corporativos relevantes que circundam a assistência técnica e, possivelmente, a carência de 

fundamentos teóricos em administração e gestão, justificam, em partes, seu novo 

posicionamento. 

O modelo cooperativista tem enfrentado e enfrentará desafios de sustentabilidade 

econômica em um mercado de operadoras cada vez mais concorrido, no qual a gestão 

eficiente da sinistralidade nunca foi tão necessária diante do crescente aumento das despesas. 

Planos mais baratos estão sendo ofertados por grupos maiores, detentores de milhares de 

vidas, cujas operações predominam no modelo verticalizado, com riscos diluídos pela escala e 

com gestão altamente profissionalizada. Logo, a reflexão estratégica por parte dos sócios-

cooperados se faz necessária e, talvez, urgente. 

A pesquisa procurou avaliar o conhecimento do médico em relação a possíveis 

problemas no modelo atual e mensurar a capacidade do mesmo em apontar soluções que 

possam gerar um ambiente mais competitivo e sustentável financeiramente.  

Como apresentado, muitos conseguem visualizar um mercado de saúde local mais 

acirrado com a entrada de grandes grupos, porém suas percepções são mais voltadas à 

experiência profissional individual, questões técnicas assistenciais, ricas em argumentos 
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observacionais e carentes de dados críticos da saúde suplementar e, mesmo empresariais, 

tornando-os players cada vez mais ausentes nas decisões estratégicas.  

O presente trabalho identificou um discurso positivo em relação aos serviços voltados 

à prevenção, promoção, gerenciamento de crônicos e planos restritos e referenciados, tipo 

APS, tendo os entrevistados se mostrados receptivos aos conceitos e a seus potenciais 

benefícios. Percebem esse modelo de atendimento assistencial como sendo promissor, porém 

a maioria não consegue apontá-lo como uma vantagem competitiva. 

Modelos de remuneração diferentes do fee-for-service foram muito pouco citados e 

poucos médicos apontaram problemas quanto a esta forma de pagamento. Quando 

questionados sobre o conceito de valor na cadeia de saúde, os entrevistados mostraram a 

presença de um conhecimento superficial, principalmente em relação ao conceito de 

pagamento baseado em valor, sendo que sua implementação enfrenta grande resistência dos 

próprios profissionais (FRANCISQUINI, 2020).  

Parte disso é explicado pela parática do modelo de pagamento fee-for-service, que traz 

maior comodidade ao médico, é fácil de operacionalizar, sem necessidade de envolvimento e 

coordenação entre os atores da cadeia, no qual os esforços se concentram em ações isoladas. 

Modelo que gera alta satisfação do médico, pelo alto retorno que proporciona e também pela 

alta satisfação do doente, acostumado à cultura do consumo (WANG, 2015). Isto posto, 

conclui-se que ainda há muitos desafios a serem superados, incluindo o próprio médico, na 

mudança desse tipo de remuneração. 

Observou-se nas entrevistas fragilidade por parte dos cooperados em apontar soluções 

possíveis de baixo custo operacional, não havendo uma citação contemplada por mais de 50% 

dos médicos. A APS e a verticalização foram as soluções mais citadas, respectivamente, por 9 

e 8 médicos. A verticalização carece de maiores dados na literatura como estratégia de baixar 

despesa, principalmente em relação ao modelo cooperativas. 

Como sugerido por Azzam (2018) as habilidades e conhecimento do médico em 

gestão são baixos, possivelmente por não terem formação em gestão durante sua graduação, 

quase sempre voltada ao exercício da medicina como sacerdócio/cunho social. Dito isso, 

podemos entender as dificuldades da grande maioria dos entrevistados em analisar 

criticamente assuntos relativos a mercado, gestão e tendências futuras. Diante do aumento 

expressivo de faculdades médicas, com aumento do número de médicos no mercado 

associados à alta concentração dessa mão de obra em determinadas regiões do Brasil, é certo 

o agravamento da concorrência. Assim, podemos concluir que é de fundamental importância 
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que o médico procure conhecimento além da assistência técnica, não só para manter-se ativo 

no mercado, mas também para aumentar sua participação e importância dentro das empresas. 

No cenário cooperativista, cujo modelo predominante de assistência vem sendo 

debatido, em que as transformações dependem dos médicos em maior grau, parece 

interessante apontar soluções educacionais para essa categoria, criando cadeiras de ensino em 

gestão e administração dentro das próprias cooperativas ou mesmo incentivos para obtenção 

de conhecimento e, assim, amenizar os obstáculos diante da necessidade de mudanças. 

Por fim, podemos concluir que mudanças na assistência à saúde precisarão ser 

realizadas com o objetivo de sustentar financeiramente o negócio, sem perder a qualidade no 

atendimento. Tanto as operadoras, como prestadores e clientes precisarão participar deste 

processo. Uma cadeia de cuidado mais integrada, transparente, voltada para prevenção e 

promoção de saúde, com gestão coordenada das doenças crônicas, baseada na remuneração 

por valor, precisa ser incentivada. Médicos precisam ser treinados, além da assistência, em 

programas educacionais voltados à gestão, administração de recursos e empreendedorismo os 

quais devem ser oferecidos desde a graduação. 
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7. LIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

Podemos apontar como limitação deste trabalho a própria metodologia escolhida, 

cujos achados devem ser interpretados e validados para o grupo pesquisado, evitando transpor 

as respostas a outras populações. Um ponto adicional é o tamanho da amostra que não nos 

permite afirmar e, sim, inferir características da população estudada.  

Vieses de subjetividade dos participantes e parcialidade de julgamento do observador 

precisam ser levados em consideração em relação aos resultados apresentados. Neste caso, um 

estudo de caráter quantitativo poderia ampliar o escopo das informações obtidas de forma 

altamente produtiva. 

Por fim, novos estudos precisam ser desenhados, abrangendo populações inseridas em 

ambientes demográficos distintos com características diferentes, com o intuito de confirmar as 

hipóteses levantadas por este estudo: de que os médicos envolvidos com a assistência ainda 

carecem de conhecimento nas áreas de gestão, administração e empreendedorismo e isso 

impacta e impactará cada vez mais no seu sucesso profissional e na abrangência da sua 

atuação. 
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9. ANEXOS E APÊNDICES 
 
9.1 Mercado de saúde local após entrada de um grande player (Grupo Notredame 
Intermédica): Visão dos cooperados da Unimed. 

 
QUESTIONÁRIO 

 
• Você acha que os movimentos de fortalecimento das redes verticalizadas como por 

exemplo, Grupo NotreDame e Hapvida, impacta ou impactará no mercado de saúde da 
sua região? 
 

• Há diferenças entre os dois modelos de negócio, operadora de saúde do tipo medicina 
de grupo e seguradora x cooperativa? 
 

• Quais as fortalezas e quais as fragilidades das cooperativas em relação aos outros 
concorrentes locais? 
 

• Você acredita que sua cooperativa precisará vender planos de saúde mais barato para 
concorrer com esses movimentos de mercado? 
 

• Como acha que a sua cooperativa poderia controlar o desperdício para aumentar sua 
competitividade? 
 

• Quais as estratégias presentes que estão sendo implementadas com a finalidade de 
conter ou mesmo diminuir os custos com a prestação dos serviços ofertados pela sua 
cooperativa? 
 

• Na sua opinião, quais as estratégias futuras, no médio e longo prazo, que a cooperativa 
deve perseguir para manter-se forte no mercado local? 
 

• Sabemos que grande parte dos custos está atrelada à remuneração médica. Qual o 
modelo atual predominante da sua cooperativa?  

 
• Pensando na sua realidade profissional atual, você acredita que exista uma cultura 

organizacional implantada atualmente voltada para as mudanças no modelo de 
remuneração? 
 

• Você acha que o modelo predominante de atendimento médico especializado na sua 
cooperativa deve sofrer transformações?  
 

• O que seria para você um modelo de prestação de serviços baseado em valor na cadeia 
de saúde? 
 

• Como você avaliaria o nível de conhecimento da equipe da direção da sua cooperativa 
sobre o processo de implantação do sistema de pagamento baseado em valor (fee-for-
value)? 
 

• Além de novos modelos de remuneração, há outras alternativas como planos restritos e 
referenciados, serviços organizados e centrado na prevenção e controle de doenças c 
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rônicas. Sua cooperativa oferece algo nesse sentido? Você vê potencial nesses 
serviços? 
 

• Por fim, qual a sua opinião do impacto da pandemia nesse cenário: Unimed x GNDI 
com possível fusão Hapvida? 

 
 

9.2 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – APÊNDICE 2 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

    Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa da 

pesquisa de campo de minha tese de mestrado, intitulada: O mercado de saúde local após 

entrada de um grande player (GRUPO NOTRIDAME INTERMÉDICA): Visão dos 

cooperados da Unimed , conduzida por Tiago Bueno da Silveira, aluno do mestrado 

profissional da Fundação Getúlio Vargas, médico cooperado e prestador de serviço 

especializado da Unimed Litoral, médico assistente do Hospital do Coração de Balnéario 

Camboriú pertencente ao grupo NotriDame Intermédica e médico sócio proprietário da clínica 

MedCal. 

    A pesquisa está sendo desenvolvida como trabalho aplicado para a conclusão do 

mestrado profissional em gestão para a competitividade – linha saúde.  

    O estudo tem por objetico analisar a opinião e conhecimento dos cooperados em 

relação ao mercado de saúde local e consequências do mesmo após a entrada de uma nova 

operadora verticalizada, grupo NotreDame Intermédica. 

    Você foi selecionado(a) por fazer parte de um grupo representativo da cadeia de 

cooperados da Unimed Litoral. 

    Sua participação não é obrigatória. A qualquer momento, você poderá desistir de 

participar e retirar seu consentimento. Sua recusa, desistência ou retirada de consentimento 

não acarretará prejuízo.  

    A participação no estudo não acarretará gastos aos participantes. 

    Concordando com a participação nesta pesquisa você aceitará responder perguntas 

nas quais representam opiniões da temática proposta, em caráter pessoal.  

    Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder a uma entrevista a respeito 

da temática em questão. O conjunto de perguntas não apresenta respostas corretas ou erradas, 

sendo o intuito das questões simplesmente entender sua opinião e ponto de vista. Espera-se 

que o resultado deste estudo possa contribuir para o processo de melhorias na relação e 

participação do médico nas decisões estratégicas junto a cooperativa e mesmo operadora. 
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    A entrevista será realizada por meio de reunião online com a utilização do programa 

zoom.us. Será conduzida pelo autor da pesquisa (Tiago Bueno da Silveira) e terá a duração 

máxima de 30 minutos.     Haverá habilitação do vídeo e áudio, para possibilitar a transcrição 

posterior da entrevista.  A reunião não terá a participação de outros envolvidos.  

    De forma a assegurar sua privacidade, a gravação somente se iniciará após a 

apresentação inicial, e desta forma dados que possam caracterizá-lo não serão identificados ou 

gravados. As entrevistas serão transcritas pelo autor e o material salvo em seu computador 

pessoal, contendo senha e dispositivo de segurança, evitando acesso por terceiros.  

    Os dados obtidos por meio desta pesquisa serão confidenciais e não serão 

divulgados em nível individual, visando assegurar o sigilo de sua participação.  

    O pesquisador responsável se comprometeu a tornar públicos, nos meios 

acadêmicos e científicos, os resultados obtidos de forma consolidada, sem a identificação de 

indivíduos participantes enquanto pessoas físicas ou jurídicas.   

    Seguem os telefones e o endereço institucional do pesquisador responsável e do 

CCE/FGV, onde você poderá tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação nele, agora 

ou a qualquer momento.  

Contatos do pesquisador responsável: 

Tiago Bueno da Silveira, aluno do mestrado profissional da Fundação Getúlio 

Vargas. Rua Jorge Tzaschel, 382 – apto 1402, CEP: 88301-600. E-mail: 

tisilveira23@gmail.com. Telefone: (47) 991296099 

Comitê de Conformidade Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da 

Fundação Getúlio Vargas – CCE/FGV: Praia de Botafogo, 190, sala 536, Botafogo, 

Rio de Janeiro, RJ, CEP 22250-900, telefone (21) 3799-6216. E-mail: 

etica.pesquisa@fgv.br.  

Seu consentimento de participação e conformidade com as informações acima 

descritas será realizado nos minutos iniciais da entrevista com gravação audiovisual. 

Medida essa exigida e aprovado pelo comitê de ética institucional. 

 

8.3 APROVAÇÃO DO COMITÊ DE CONFORMIDADE ÉTICA EM PESQUISA 
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