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Prefácio

Em 2011, o Instituto de Estudos de Saúde Suplementar – IESS, uma organização sem fins 
lucrativos com a missão de produzir e disseminar o conhecimento nessa área, criou o Prê-
mio IESS de Produção Científica em Saúde Suplementar. Trata-se de uma premiação de 
trabalhos de conclusão de pós-graduação em temas relevantes para o setor, nas categorias 
Economia e Saúde Suplementar e Direito em Saúde Suplementar. 

O prêmio surgiu da observação da dificuldade de se encontrar estudos relacionados ao setor 
de saúde suplementar regulado, principalmente pelo seu pouco tempo de vida, cerca de uma 
década. Essa primeira edição pode ser considerada um sucesso, com muitos candidatos 
nas duas categorias, advindos de renomadas universidades e com trabalhos de excelente 
qualidade.

O primeiro volume desta publicação apresenta os trabalhos vencedores na área de Economia. 
O trabalho vencedor dessa categoria apresenta de forma sólida e clara o desenvolvimento 
da temática, relacionando-a com o impacto do envelhecimento em planos de saúde e uti-
lizando projeções de custo. O estudo foi realizado por Beatriz Resende Rios da Mata, em 
sua dissertação de mestrado em Demografia.

O segundo trabalho foi resultado de uma tese de doutorado em Administração de Empresas 
que aborda os aspectos de estrutura, utilização e mudanças estratégicas do sistema de saúde 
no âmbito das redes de hospitais, escrito por Walter Cintra Ferreira Junior.

Neste volume também é apresentado o trabalho selecionado como menção honrosa, cuja 
proposta é um sistema para processos de auditoria em saúde. Foi desenvolvido por Lucia 
Helena da Silva Mendes em sua dissertação de mestrado em Tecnologia em Saúde.

O segundo volume desta publicação apresenta os trabalhos vencedores na área de Direi-
to. Marlus Keller Riani, 1º colocado na premiação, faz referência, em sua dissertação de 
mestrado em Direito Empresarial, a um tema de relevante importância para o mercado de 
saúde suplementar: a compreensão por parte do Judiciário do papel e da atividade da ANS.

Desenvolvido por Rosana Principe Passini em sua dissertação de mestrado em Saúde 
Pública, o segundo artigo contribui para a reflexão sobre a ética no uso de informações 
individualizadas em saúde de forma  muito bem fundamentada.
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O terceiro trabalho, selecionado como menção honrosa, foi escrito por José Antônio Diniz 
de Oliveira em sua dissertação de mestrado em Saúde Pública. No texto, a judicialização 
da saúde privada no Brasil é discutida, com base também na aplicação de métodos quanti-
tativos, resultando em um estudo jurídico extremamente interessante. 

Temos certeza de que esses estudos serão de utilidade e inspiração para a saúde suplementar, 
para que se aperfeiçoe e se inove continuamente. Esperamos que essa publicação incentive 
também a realização de outros estudos voltados para o setor, o qual tem sido pouco explo-
rado pelos pesquisadores.
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Apresentação

É de conhecimento geral a grande complexidade do sistema de saúde suplementar no Brasil. 
O setor está dividido em várias modalidades de operadoras, reunindo milhares de entidades 
e profissionais e milhões de assistidos. 

O sistema tem como marco a Lei 9.656/98, que pôs fim a décadas de mercado não regula-
do onde vigia grande heterogeneidade de planos, coberturas e exclusões. A Lei procurou 
estruturar o mercado ao longo de três eixos: primeiro, a segurança do participante, pela 
instituição de um conjunto de normas referentes à entrada, operação e saída do setor. Segun-
do, a capacitação das empresas em ofertar assistência integral à saúde. Terceiro, o alcance 
social por meio do controle de reajustes de preços e a proibição de rompimento unilateral 
de contratos por parte das operadoras no caso dos planos individuais. 

A importância econômica e social do mercado de saúde suplementar está fora de dúvida, 
mormente em face das dificuldades do sistema de saúde pública. Em 2012, o faturamento das 
operadoras de saúde suplementar se aproximou dos R$ 100 bilhões e as despesas assistenciais, 
dos R$ 80 bilhões. A elevada sinistralidade é um dos fatores de complexidade da oferta planos 
e seguros de saúde. Outro é a intervenção governamental que concedeu aos usuários certos 
direitos sem adequada contrapartida às operadoras, que enfrentam condições competitivas nas 
despesas e controles de preços em certas fontes de receitas. A consequência é o estreitamento 
das margens de lucro e a restrição da oferta de planos, com prejuízos a todos os participantes. 

Por isso, é com grande satisfação que a Escola Nacional de Seguros publica a primeira 
edição do Prêmio IESS de Produção Científica em Saúde Suplementar, cujos estudos vêm 
justamente abordar as complexidades mencionadas acima. O Instituto de Estudos de Saú-
de Suplementar – IESS focaliza sua atuação na defesa de aspectos conceituais e técnicos 
necessários ao desenvolvimento harmônico do sistema de saúde suplementar. Os trabalhos 
premiados são de autoria de profissionais pós-graduados nas áreas de Economia e Direito, 
portanto, tem a garantia de alta qualidade. Abordam temas importantes como o impacto do 
envelhecimento da população, as demandas jurídicas por coberturas, o uso de informações 
privadas, a harmonização de interesses entre participantes, indicadores de desempenho das 
operadoras e a ampliação de internações hospitalares.

Estamos certos que são leituras altamente relevantes para o desenvolvimento da assistência 
suplementar à saúde no Brasil.

Lauro Vieira de Faria
Assessor da Direção Executiva

Escola Nacional de Seguros - Funenseg 
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INTRODUÇÃO 
O tema envelhecimento populacional, decorrente da Transição Demográfica, vem cha-

mando a atenção de estudiosos de população. Suas consequências, pouco a pouco, vêm sendo 
analisadas na perspectiva atuarial, considerando os sistemas previdenciário e de saúde. 

A Transição Demográfica tem como resultado a mudança do perfil etário da popula-
ção, com aumento da proporção de idosos sobre a população total (CARVALHO, 1993).  
De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, apresentados 
por Carvalho & Wong (2006), em 1980, as pessoas acima de 60 anos representavam 6,1% 

O processo de envelhecimento das carteiras de planos de saúde individuais, aliado às mudanças 
epidemiológicas e ao aparato regulatório da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, 
coloca desafios para o mercado de saúde suplementar. Nesse contexto, o objetivo desta dissertação 
é analisar qual será o impacto financeiro nos próximos 20 anos para as operadoras de plano de 
saúde, caso o modelo de reajuste ou estrutura de tarifação dos preços das mensalidades não seja 
modificado. Os dados utilizados são de uma amostra de operadoras da modalidade de cooperativa 
médica de Minas Gerais no período de 2003 a 2009. Foi adotado o método de coorte-componente 
para as projeções financeiras, com duas abordagens metodológicas: 1) método de taxa fixa, com 
despesa por beneficiário constante, apurando um efeito demográfico puro, isolado de outros 
fatores que afetam os gastos em saúde; 2) método de taxa variável, com variação ao longo dos 
anos dos gastos por beneficiário devido à mudança do preço dos procedimentos, conjugada à 
mudança na utilização dos beneficiários. Para cada abordagem foram criados diversos cenários. 
Os resultados da projeção mostram que a proporção de idosos cresce e atinge 26% ao final de 
2030, e indicam que os prejuízos aumentam exponencialmente de 2010 a 2030, segundo os dois 
métodos empregados. Constata-se um aumento da relação entre a despesa média por beneficiário 
de 59 anos ou mais e de até 18 anos, ultrapassando o limite de seis vezes definido pela ANS entre 
as mensalidades dessas faixas etárias. Nos cenários de mensalidade inicial estimada somente 
para cobrir as despesas assistenciais, e sem reajustes reais ao longo do período, os resultados 
são preocupantes segundo os dois métodos, devido ao reduzido prazo de, no máximo, dois anos 
para as operadoras manterem suas carteiras solventes. Já nos cenários de mensalidade inicial 
com inclusão de lucro, os prejuízos permanecem e as operadoras sobreviveriam por um tempo 
maior. A situação seria mais confortável no método de taxa fixa. Nos cenários alternativos, caso 
os planos não fossem mais comercializados, os resultados indicam semelhanças com os demais 
cenários, porém, no método de taxa fixa ocorrem alguns ganhos de anos relevantes de sobre-
vivência financeira. A contribuição é apresentar resultados de impacto financeiro causado pelo 
processo de envelhecimento no setor privado, escasso em estudos dessa natureza, e auxiliar na 
reflexão de possíveis soluções para a solvência futura das operadoras.

Palavras-chave: envelhecimento, projeção demográfica, impacto financeiro, operadoras de 
plano de saúde, ANS, Minas Gerais.
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do total da população brasileira e, em 2000, já eram 8,6%. Conforme Censo DemoGráfico 
de 20101, já são 10,8% acima de 60 anos e 2,9% acima de 75 anos. Estimativas mostram 
que, em 2050, o Brasil terá 20% de sua população acima de 65 anos, uma situação mais 
alarmante do que a detectada em 2000 na Europa, conforme Wong & Carvalho (2006).  
Os mercados de previdência e saúde brasileiros funcionam com base no sistema de transfe-
rência intergeracional, no qual os recursos dos mais jovens (população economicamente ativa) 
financiam os gastos dos mais idosos (TURRA, 2001). Desse modo, o aumento da proporção 
de idosos gera uma pressão orçamentária forte, ocasionando desequilíbrio financeiro.

Paralelamente à Transição Demográfica, observa-se a Transição Epidemiológica, que 
determina maior peso para as doenças crônico-degenerativas em detrimento das doenças 
infecto-parasitárias (OMRAN, 1971). Esses dois processos estão intimamente associados – o 
aumento da população de idosos traz impactos diretos no perfil epidemiológico da população. 
Entre os grupos populacionais, a população idosa é um dos que produz mais despesas, tanto 
pela maior demanda de recursos especializados, em decorrência de enfermidades e perda 
de capacidade funcional e biológica (SAAD, 1990), como devido à frequência de utilização 
recorrente e maior duração do tratamento (NUNES, 2004). 

No mercado de saúde suplementar, os processos de envelhecimento e aumento  
da longevidade das carteiras de beneficiários também têm sido observados, conforme pode 
ser verificado com os dados disponibilizados pela Agência Nacional de Saúde Suplemen-
tar – ANS2. Esse envelhecimento das carteiras das operadoras de plano de saúde é ainda 
pressionado pela presença de seleção adversa no mercado, a qual ocorre quando há maior 
procura de planos de saúde por indivíduos com maior risco de utilização – normalmente os 
idosos (COSTA & CASTRO, 2004). 

Em relação ao sistema de precificação e financiamento dos planos e seguros de saúde, 
o envelhecimento das carteiras de plano de saúde também traz impactos importantes.  
No Brasil, as operadoras de plano de saúde trabalham de acordo com o Regime Financeiro 
de Repartição Simples, no qual as mensalidades de todos os beneficiários são destinadas ao 
pagamento das despesas despendidas por aqueles que utilizaram o plano no mesmo período, 
havendo o mutualismo entre todos. Não ocorre uma poupança individual, como no Regime 
Financeiro de Capitalização, no qual as mensalidades individuais são destinadas aos gastos 
individuais do período ou aos gastos futuros com a constituição de reserva técnica.

A estrutura de tarifação de mensalidades pode seguir dois tipos de sistemas: sistema 
de taxação comum, denominada “community rating”, ou sistema de taxação pelo risco 
definido, “experience rating”. O community rating permite um pool de risco mais equita-
tivo entre os segurados, porém só pode ser estabelecido em casos de regime compulsório.  
O sistema de experience rating é menos equitativo, na medida em que os indivíduos de maior 

1 Resultados disponibilizados pelo IBGE no endereço: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/
Tabelas_pdf/Brasil_tab_1_12.pdf
2 O ANS TabNet disponibiliza informações de beneficiários das operadoras de planos de saúde, fazendo uso da ferramenta 
TabNet desenvolvida pelo Datasus do Ministério da Saúde. Pode ser acessado no endereço: http://www.ans.gov.br/anstabnet/
anstabnet/materia_novo.htm.
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risco são os de taxação mais elevada. No caso brasileiro, para os contratos ofertados sob 
experience rating, a ANS, a fim de introduzir um sistema de transferência intergeracional, 
estabelece regras de precificação dos planos. Especificamente, são definidas as faixas etárias 
que podem ser discriminadas e também uma regra de razão de preços entre as mesmas.  
Esses mecanismos buscam estabelecer subsídio cruzado entre grupos de pessoas de baixo 
risco de adoecer (jovens), financiando as de alto risco (idosos), adotando-se como atributo 
de risco a idade dos consumidores (RIBEIRO, 2005). Cabe ainda mencionar que o mer-
cado de planos e seguros saúde funciona com a venda de contratos de curto prazo, mas 
com regras futuras preestabelecidas quando da renovação, como a variação de preços das 
Tabelas de venda em função da mudança de faixa etária do beneficiário e limites de valores 
a serem cobrados dos idosos em relação aos jovens. Nesse contexto, as transformações na 
estrutura etária da população beneficiária de planos e seguros saúde podem ter impactos 
importantes no equilíbrio financeiro e atuarial. As regras propostas pela ANS não permitem 
o recálculo das mensalidades de contratos já vendidos, de forma a recompor o equilíbrio 
financeiro, tomando por base a análise atuarial realizada anualmente, fundamentada em 
Nota Técnica. A consequência é a geração de déficits, uma vez que a receita arrecadada 
dos mais jovens pode não ser suficiente para compensar a despesa com o crescimento da 
proporção de idosos. 

As operadoras também dependem de autorização da ANS em relação ao limite máximo 
de reajuste financeiro anual que poderá ser aplicado às mensalidades dos planos individuais 
(contratados por pessoa física) para recuperação inflacionária ou de aumentos reais das des-
pesas, e não existe a possibilidade de revisão de preços por revisão atuarial. Porém, estão 
liberadas a negociar o reajuste com a empresa contratante de planos coletivos (contratados 
por pessoa jurídica para um grupo de funcionários ou associados) para recuperação de 
possíveis resultados negativos. 

Tendo em vista os maiores gastos gerados pelo aumento da quantidade de tratamentos 
mais caros despendidos com a população idosa e, principalmente, pelas regras às quais as 
operadoras estão submetidas, que nem sempre lhes possibilita a recuperação financeira, 
existe um alerta do mercado sobre possíveis impactos financeiros negativos que podem 
ocorrer futuramente devido ao envelhecimento das carteiras – principalmente nas indivi-
duais. Essa preocupação com o mercado de saúde suplementar é relevante, pois ele abrange 
quase 25% da população brasileira e, dessa população com planos de saúde, há em torno 
de 20% em planos individuais, segundo dados divulgados pela ANS (em 2011). Em relação 
ao perfil etário, cerca de 11% dos beneficiários de plano de saúde estão acima de 60 anos, 
assim como ocorre na população total brasileira3. No caso da carteira de planos individuais, 
a população de beneficiários idosos já atinge 18% (ANS, 2011). 

Os planos e seguros de saúde seguem os mesmos princípios dos demais seguros e, por 
esse motivo, são necessários os mesmos cuidados que usualmente se tem em relação aos 

3 Resultados da população brasileira conforme Censo DemoGráfico de 2010, disponibilizados pelo IBGE no endereço: 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/Tabelas_pdf/Brasil_tab_1_12.pdf.
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demais seguros para garantir seu equilíbrio econômico, financeiro e atuarial (FIPECAFI, 
2009). Há, portanto, a necessidade das operadoras implantarem políticas que visem à redução 
dos gastos, sejam estas segundo negociação dos valores pagos aos prestadores de serviços, 
por redução da utilização do beneficiário ou por redução de tratamentos mais caros com 
programas de promoção à saúde e prevenção de doenças. Paralelamente, as operadoras 
buscam o equilíbrio financeiro de seus planos com a continuidade das vendas e com intuito 
de fazer uma captação de beneficiários jovens (de baixo risco), algo denominado “seleção 
de risco” (COSTA & CASTRO, 2004), já que existe o subsídio desse grupo aos idosos. 

Discute-se, ainda, a possibilidade de a ANS adequar sua atual metodologia de reajuste 
financeiro autorizada para os planos individuais, para que haja o aumento dos valores das 
mensalidades dos beneficiários em consonância com a necessidade verificada. Contudo, é 
importante lembrar que os aumentos progressivos sobre as mensalidades podem também 
acabar expulsando financeiramente os beneficiários mais novos, que possuem menor uti-
lização do plano, concentrando cada vez mais a carteira das operadoras em beneficiários 
idosos. Mais uma vez, os planos tornam-se mais onerosos e constitui-se, assim, um círculo 
vicioso que pode inviabilizar financeiramente o atual modelo de saúde suplementar.

Outra política que tem sido discutida pela Superintendência de Seguros Privados –  
SUSEP é a possibilidade de criação de um produto de assistência à saúde com capitalização. 
Ou seja, o beneficiário paga durante a vida um montante para cobrir os custos de saúde ao 
envelhecer, como uma aposentadoria para tratamento da saúde no futuro. Entretanto, essa 
proposta ainda não foi regulamentada e está em estudo pela ANS, fazendo parte de sua 
agenda regulatória4, que prevê um cronograma de atividades prioritárias a serem definidas 
para o setor.

O debate que já se iniciou na ANS foi via Câmara Técnica do Novo Modelo de Re-
ajuste, a qual objetiva discutir a sistemática vigente de reajustes dos planos individuais 
regulamentados e analisar se deve ocorrer a construção de um possível novo modelo 
para o setor. Nas reuniões realizadas em 2010 por essa Câmara Técnica, com a presença  
de entidades representativas de operadoras de planos de saúde, prestadores de serviços de 
saúde, órgãos de defesa do consumidor, Ministério da Fazenda e do Instituto de Estudos 
da Saúde Suplementar – IESS, umas das sugestões referiu-se à possibilidade de a ANS 
definir um reajuste mais eficiente, baseado na inflação do setor de saúde, e adicionalmente 
permitir a cada operadora a solicitação de revisão técnica para sua solvência. Além disso, 
foi mencionado que as carteiras de planos individuais estão crescendo muito pouco, e que 
o Governo deve incentivar e fomentar esse mercado, e não trazer incertezas com a falta de 
previsibilidade para o reajuste. Caso contrário, ou seja, na ausência de qualquer prevenção, 
continuará havendo a seleção adversa cada vez mais, e o regime financeiro de solidariedade 
tornar-se-á insustentável5. Posteriormente a essas reuniões, os participantes decidiram pela 

4 Os temas definidos na agenda regulatória da ANS estão disponíveis em: http://www.ans.gov.br/index.php/aans/transpa-
rencia-institucional/agenda-regulatoria, conforme acesso em 13/07/2011.
5 Todas as atas das reuniões da Câmara Técnica e propostas das entidades para um novo modelo de reajuste das mensali-
dades individuais para o setor podem ser verificadas no sítio da ANS em: http://www.ans.gov.br/index.php/participacao-da-
sociedade/camaras-tecnicas/18-camara-tecnica-do-novo-modelo-de-reajuste, conforme acesso realizado em 13/07/2011.
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suspensão  da Câmara Técnica e pela instauração de Grupo Técnico para aprofundamento 
da discussão do novo modelo de reajuste. Com efeito, o Grupo Técnico já fez algumas 
reuniões neste ano de 2011 e, na última realizada, em abril de 2011, foi definido que a 
conclusão dos estudos deve se encerrar até outubro de 2011. 

O reajuste autorizado anualmente pela ANS é único para todas as operadoras do Brasil 
e é calculado pela metodologia denominada Yardstick, na qual o reajuste se baseia nos ín-
dices de reajustes aplicados pelas operadoras aos planos coletivos, como mencionado nas 
várias reuniões. O que se pretende pelo Grupo Técnico é estudar as diversas propostas, seja 
de mudanças do modelo financeiro ou de segmentações do reajuste, tais como orientar por 
porte da operadora (quantidade de beneficiários), modalidade da operadora (medicina de 
grupo, cooperativa médica, dentre outras) e região em que atua, a fim de se obter o melhor 
resultado, avaliando também o comprometimento da renda do beneficiário6. Chama-se a 
atenção de que a discussão está mais na mudança do modelo de reajuste do que na trans-
formação do regime financeiro do mercado de saúde suplementar.

Nesse contexto, o objetivo desta dissertação é analisar qual será o impacto financeiro 
nos próximos 20 anos para as operadoras de plano de saúde diante do envelhecimento das 
carteiras de planos individuais, que possuem regras mais rígidas determinadas pela ANS, 
caso o modelo de reajuste ou de tarifação dos preços das mensalidades não seja modificado. 
Procura-se, ainda, dimensionar os prejuízos futuros a valor presente e sua relação com o 
faturamento e despesa atual das operadoras como forma de propor possíveis soluções para 
que estas possam permanecer com suas carteiras individuais solventes. Para tanto, foi rea-
lizado um estudo de caso com dados de operadoras da modalidade de cooperativa médica 
e de Minas Gerais. Foram criados também cenários específicos nos quais possivelmente as 
operadoras estão inseridas. Considera-se que essa contribuição é importante, já que a maior 
parte dos trabalhos realizados utiliza dados do setor público, e não do privado. Embora as 
projeções apresentem um componente de incerteza, ajudam a situar o futuro em termos 
de cenários possíveis dentro de uma diversa gama de perspectivas e são cruciais para o 
planejamento de ações, conforme cita Rodrigues (2010).

Diante dos objetivos propostos, esta dissertação está organizada em sete seções, in-
cluindo esta introdução. No próxima seção é apresentada uma visão geral da transição 
demográfica ocorrida nos países desenvolvidos e em desenvolvimento, além da mudan-
ça do perfil de morbidade na transição epidemiológica e, por fim, há uma discussão de 
como esses processos em conjunto podem afetar os gastos em saúde. Na terceira seção 
“A Evolução do Modelo de Sistema de Saúde Brasileiro” está um breve histórico da 
evolução do sistema de saúde brasileiro público e privado, dando maior ênfase às re-
gras da ANS que impactam o equilíbrio financeiro das operadoras de planos de saúde. 
Na seção “Fonte de Dados e Estatística Descritiva” são definidas as variáveis utilizadas e é 

6 Todas as atas das reuniões do Grupo Técnico podem ser verificadas no sítio da ANS em: http://www.ans.gov.br/index.php/
participacao-da-sociedade/camaras-tecnicas/416-grupo-tecnico-do-novo-modelo-de-reajuste. A menção quanto a compro-
metimento da renda foi feita na ata da terceira reunião realizada pelo grupo técnico e está disponível em: http://www.ans.
gov.br/images/stories/Legislacao/camara_tecnica/2010_Novo_modelo_de_Reajuste/ct_reajuste_3_reuniao_ata_20101020.
pdf, acessado em 13/07/2011.



8 • Prêmio IESS de Produção Científica – Economia e Saúde Suplementar

realizada uma descrição da base de dados de beneficiários e despesas assistenciais cedida 
pelas operadoras. Já na seção “Metodologia” são descritos os caminhos metodológicos 
seguidos para alcançar os objetivos. Na sexta seção “Resultados” são apresentados os re-
sultados encontrados, analisados à luz de cada cenário de modificação da estrutura etária 
devido à rotatividade dos beneficiários nas operadoras e variação das despesas assistenciais 
ao longo dos anos. Na sétima e última seção, são apresentadas as principais conclusões da 
dissertação, buscando-se sintetizar os achados de maior interesse e apontar algumas pers-
pectivas para estudos futuros.

TRANSIÇÃO DEMOGRÁFICA E EPIDEMIOLÓGICA  
E OS GASTOS COM A SAÚDE DOS IDOSOS 

Nesta seção apresenta-se uma visão geral do processo de envelhecimento populacional, 
advindo da Transição Demográfica, ocorrido tanto nos países desenvolvidos quanto em 
desenvolvimento, destacando-se o processo no Brasil. Além disso, será tratada a mudança 
do perfil de morbidade no contexto da Transição Epidemiológica, ocorrida em conjunto com 
a mudança do perfil etário na Transição Demográfica. Por fim, será feita uma discussão de 
como esses processos em conjunto afetam os gastos em saúde.

A Transição Demográfica
A Transição Demográfica, na maioria dos países, parte de uma situação em que as taxas 

de mortalidade e fecundidade7 são altas e estáveis, com crescimento populacional constante 
e reduzido, ou mesmo nulo8. Depois há a queda da mortalidade e, consequentemente, dá-se 
um grande crescimento populacional. 

Posteriormente, ocorre a queda da fecundidade e esta alcança os baixos níveis da 
mortalidade, tendo como resultado uma nova estabilização do crescimento populacional.  
Nessa estabilização observam-se taxas de crescimento reduzidas em alguns países, como 
também negativas, conforme citam Wong & Carvalho (2006), em função da taxa de fecun-
didade ter se reduzido a ponto de ficar abaixo do nível de reposição da população (média 
de 2,1 filhos por mulher).

No decorrer dos anos durante a transição, a redução da taxa de fecundidade gera 
uma mudança da estrutura etária, levando a um estreitamento da base de sua pirâmide, 
e logo, aumento proporcional nas idades de adultos e idosos. Segundo Carvalho (1993), 
a persistência dessa queda tem como consequência uma diminuição significativa no ritmo de 
crescimento populacional e, portanto, o país entra em um processo de envelhecimento  
de sua população. 

7 Taxa de Fecundidade Total é o número médio esperado de filhos nascidos por mulher durante seu período reprodutivo. 
8 Quando o crescimento é nulo, com taxas de fecundidade e mortalidade constante e que combinadas produzem um número 
anual de nascimentos igual ao número de óbitos, chama-se a população de estacionária. Quando as taxas são constantes, 
porém sem crescimento nulo, a população somente é estável (PRESTON & GUILLOT, 2000).
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Já a influência da queda da mortalidade, por se concentrar primeiramente nas idades 
infantis e mais jovens, implica um rejuvenescimento da população, e não seu envelheci-
mento (CARVALHO & GARCIA, 2003). Além disso, ao propiciar, em cada coorte, um 
número maior de mulheres sobreviventes até o final do período reprodutivo, o declínio da 
mortalidade tem, como consequência, um número maior de nascimentos, levando a uma 
proporção ainda maior de jovens na população.

A influência da mortalidade sobre o envelhecimento populacional frente à da fecundidade 
é muito menor, pois somente após o fim da transição demográfica é que maiores quedas das 
taxas de mortalidade terão impacto na estrutura etária, pois estarão concentradas nas idades 
avançadas (WONG & CARVALHO, 2006). Assim, a população tornar-se-á cada vez mais 
envelhecida devido ao aumento do número absoluto de idosos, e também será observado o 
aumento da longevidade.

É importante diferenciar o que vem a ser aumento de longevidade e envelhecimento 
de uma população. De acordo com Carvalho & Garcia (2003), a longevidade refere-se ao 
número de anos vividos por um indivíduo ou ao número de anos que, em média, as pes-
soas de uma mesma geração ou coorte9 viverão. Ou seja, a esperança de vida ao nascer é a 
longevidade média da geração. Já o envelhecimento populacional se refere à mudança na 
estrutura etária da população, o que produz um aumento da proporção de pessoas acima 
de determinada idade, considerada como definidora do início da velhice.

Conclui-se que, se o processo de envelhecimento se dá, prioritariamente, via declínio 
da fecundidade, ao se alcançar futuramente a estabilidade da estrutura etária haverá um 
número absoluto de idosos menor do que aquele que se teria na ausência de queda da fe-
cundidade. As implicações porventura advindas desse processo não estão relacionadas ao 
número absoluto de idosos, e sim ao seu peso relativo na população total. É por esse cenário 
que os planejamentos de políticas públicas devem se orientar.

A Transição Demográfica no Mundo tem sido amplamente discutida já há alguns anos 
por diversos autores e instituições. São exemplos os estudos do Banco Mundial (1993), Meslé 
& Vallin (1996), Lee (2003) e Bloom (2006). No caso do Brasil, a Transição Demográfica foi 
mais acelerada, tal como nos países em desenvolvimento, e isso é motivo de preocupações 
por parte dos demógrafos e estudiosos de população, pois, conforme Wong & Carvalho 
(2006), o país não teve um tempo maior para se adaptar aos novos desafios.

Conforme o Banco Mundial (1993), o declínio da mortalidade nos últimos 100 anos, 
em países desenvolvidos e em desenvolvimento, foi causado por três fatores: aumento de 
renda da população, que gera melhor nutrição e moradia, avanços de tecnologia médica e 
a implantação dos programas de saúde pública. Nos países em desenvolvimento ocorreu 
maior influência dos progressos técnicos e, em todo o mundo, houve efeito extraordinário em 
razão da vacinação, a qual possibilitou erradicar a varíola e a poliomielite. Adicionalmente, 
Bloom (2006) cita como fatores as intervenções de melhoria da água e saneamento básico, 
além da difusão do uso de antibióticos.

9 Geração ou coorte é o conjunto de recém-nascidos em um mesmo momento ou mesmo intervalo de tempo.
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Em todo o mundo, segundo dados das Nações Unidas apresentadas por Lee (2003), a 
esperança de vida ao nascer aumentou de 47, em 1950, para 65 anos, em 2000. Projeta-se 
atingir 74 anos em 2050, com disparidade entre os países ricos (82 anos), e países menos 
desenvolvidos (74 anos). Esse aumento é maior para as mulheres em relação aos homens, 
sendo a diferença em 1950 nos países desenvolvidos de 5 anos para 7,4 em 2000, e nos menos 
desenvolvidos de 1,7 para 3,6. Ou seja, o aumento da longevidade é inegável.

Já a taxa de fecundidade passou de 5, em 1950, para em torno de 2,5 em 2000, conforme 
dados das Nações Unidas apresentados por Lee (2003), e cairá até 2 em 2050. No Brasil, 
de acordo com os dados do Censo DemoGráfico Brasileiro de 1991, cuja referência está 
em Carvalho & Garcia (2003), o número de filhos por mulher foi diminuindo, passando de 
6 filhos na década de 1960 para 2 filhos já no final do século XX. De acordo com Bloom 
(2006), essa queda global é altamente atribuída pelos países em desenvolvimento que tinham 
a taxa de fecundidade mais alta10 e reduziu-se fortemente em 50 anos, devido ao processo 
de urbanização, à melhor educação das mães, aumento da oportunidade de trabalho com 
as mudanças econômicas e disposição de serviços de planejamento familiar. Ou seja, o de-
clínio da fecundidade é evidente e concorre para que o processo de envelhecimento ocorra 
ainda mais rapidamente. 

Todas essas mudanças têm implicações para o ritmo do desenvolvimento econômico, 
pois com o início da queda da mortalidade criaram-se várias novas gerações que, com o 
passar dos anos, atingiram a idade adulta (15-64 anos), a qual cria desafios e oportunidades 
particulares tendo em vista a grande quantidade de pessoas em idade para a força laboral, o 
chamado dividendo demográfico (BLOOM, 2006). Esse dividendo pode pressionar a escassez 
de recursos, diluir o capital pela força de trabalho e liderar as economias de escala. 

Dentro de todo esse cenário, questiona-se quanto mais a esperança de vida ao nascer 
ainda aumentará. Com relação aos países desenvolvidos, Meslé & Vallin (1996) apontam 
se o limite de 85 anos de esperança de vida ao nascer seria uma visão pessimista ou se 
poderia ser ultrapassado. Alguns demógrafos e biólogos têm defendido a hipótese de que a 
revolução tecnológica fará com que seja possível estender a esperança de vida para mais de 
100 anos com as tendências de mortalidade em idades mais avançadas, mas só se tornará 
real em um futuro distante. 

Ainda nessa linha de raciocínio, Bloom (2006) cita que somente é possível chegar à 
esperança de vida de 95 a 100 anos quando são feitas estimativas considerando que a po-
pulação possui saúde extremamente boa, sem ou quase sem fatores de risco, como doença 
infecciosa, fumo, abuso de álcool e obesidade, e na presença de comportamento de promoção 
da saúde com dieta e exercícios físicos. Preston (1996) observou que 60% da esperança de 
vida aumentaram nos Estados Unidos desde 1950, devido ao declínio da mortalidade  
de pessoas acima de 50 anos em função da mudança de comportamento na área da saúde. 

10 Embora alta nos países em desenvolvimento, Lee (2003) cita que seu nível não chegava a ultrapassar o limite biológico 
de 15 a 17 filhos por mulher, o qual é definido por Bongaarts em alguns de seus estudos. 
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Assim, o que é importante, segundo a literatura internacional, também corroborada 
pela literatura nacional, é observar que a mudança da estrutura etária traz novas demandas 
de políticas públicas e possui implicações sociais distintas para cada grupo etário. As im-
plicações no Brasil se dão da seguinte forma (WONG & CARVALHO, 2006; MARTINE 
& CARVALHO, 1989):

a) Infância e População Escolar: a população abaixo de 5 anos, que se reduziu muito, 
de 15% para 11%, entre 1970 e 1990, mesmo que numerosa, deverá ficar estacionária. 
Os programas mais urgentes e importantes para esse grupo etário se relacionam com a 
alimentação e nutrição, creches e atenção à saúde. Já a população entre 5 e 15 anos, que 
se reduziu de 14% para 12%, deverá diminuir em termos absolutos, por crescer a taxas 
negativas. Dessa forma, tem-se a oportunidade de solucionar a situação educacional 
do país, investindo na qualidade do ensino, principalmente nos níveis fundamental e 
médio, preparando esse público hoje que constituirá a força de trabalho de amanhã. 
Muitas políticas governamentais têm sido direcionadas desde então com esse foco;

b) Trabalhadores: a população entre 15 e 64 anos deverá crescer a taxas significativas, 
entre 1,6% e 2% ao ano até 2015, porém em ritmos diferenciados dentro desse intervalo, 
aumentando sua proporção em relação à população total, mas declinante e alcançando, 
entre 2045 e 2050, variação negativa. Assim, estamos diante de uma janela de opor-
tunidades (bônus demográfico) e as implicações são maiores taxas de atividade para a 
população menos jovem e maior participação feminina, assim como melhor preparação 
técnica antes que se comece a trabalhar junto a uma melhoria nos níveis educacionais 
dos jovens;

c) Terceira Idade: a população acima de 65 anos crescerá a taxas altas, acima de 3% 
ao ano, e aquela acima de 75 anos, a taxas superiores a 4% até 2030. Após essa data 
será sentido efetivamente o aumento do volume dos idosos sobre a população total.  
Desse modo, surgirão problemas como famílias pequenas para cuidarem dos idosos e 
doenças crônicas e degenerativas que atingirão o sistema de saúde. O sistema de Pre-
vidência Social ficará prejudicado e deverá suportar o crescente pagamento de pensões 
e aposentadorias e achar uma solução para a insuficiência da relação de dependência, 
a qual é a base do sistema. 

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE apresen-
tados por Carvalho & Wong (2006), em 1980 as pessoas acima de 60 anos representavam 
6,1% do total da população brasileira e, em 2000, já eram 8,6%, o equivalente a mais de 
14 milhões de idosos. Atualmente, conforme Censo DemoGráfico de 201011, já são 10,8% 

11 Resultados disponibilizados pelo IBGE no endereço: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/
Tabelas_pdf/Brasil_tab_1_12.pdf.
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acima de 60 anos e 2,9% acima de 75 anos. Estimativas mostram que em 2050 o Brasil terá  
20% de sua população acima de 65 anos, conforme Wong & Carvalho (2006). 

Wong & Carvalho (2006) observam que a razão de dependência, uma boa medida para 
sintetizar as mudanças da estrutura etária, de jovens (até 14 anos) e idosos (acima de 65 
anos) sobre a população adulta (15 a 64 anos), tem caído em função da redução do número 
absoluto de jovens e aumento da população adulta. Porém, a composição de jovens e ido-
sos sobre a adulta mostra elevação da dependência de idosos. A mesma situação acontece 
nos Estados Unidos, de acordo com Lee (2003), em que a razão de dependência de idosos 
também tem aumentado rapidamente, e a de jovens vem caindo, de forma que, no fim da 
transição, a dependência total praticamente não mudará, mas a sua composição sim. Já o 
índice de envelhecimento, que considera apenas a divisão dos idosos pelos jovens e mostra 
bem a velocidade do processo de transição (WONG & CARVALHO, 2006), será três vezes 
mais em 2025, em relação ao observado em 2000. 

Com isso, há o problema dos programas que se baseiam em transferências intragera-
cionais, como é o caso do sistema previdenciário, o qual depende do equilíbrio entre os 
contribuintes (população em idade ativa) e os beneficiários (população idosa), e do sistema 
de saúde, que se baseia em transferência intergeracional com o jovem subsidiando parte 
dos custos dos idosos.

A Transição Epidemiológica 
No processo de Transição Demográfica houve queda da mortalidade, passando de altas 

taxas, com prevalência das doenças infecciosas e parasitárias, a baixas taxas com padrão 
de morbidade substituído pelas doenças cardiovasculares, neoplasmas, diabetes e causas 
externas. A esse processo de mudança da distribuição das causas de morte denomina-se 
Transição Epidemiológica (OMRAN, 1971). 

Conforme mencionado por Meslé & Vallin (1996), a teoria da Transição Epidemioló-
gica, formulada por Abdel Omran em 1971, trata-se do controle das doenças infecciosas 
nas populações, progredindo de uma era de pestilência e fome para uma era de doenças 
degenerativas e causadas pelo homem. Torna-se mais acelerada, segundo Camargo (1996), 
tendo em vista a mudança do perfil etário da população, pois as doenças que atingem os 
idosos são distintas das que atingem as crianças. 

No período de 1930 a 1970, ocorreram as mudanças mais significativas de queda da 
mortalidade no Brasil, segundo Camargo (1996), devido à melhoria das condições de higiene, 
melhor nutrição e moradia, trabalho e educação mais adequados e extensão do saneamento 
básico. Porém, o Banco Mundial (1993) chama a atenção para o fato de existir uma sugestão 
de que as medidas sanitárias só surtiram efeito quando as pessoas passaram a conhecer as 
causas dos problemas de saúde e começaram a se prevenir de forma simples: na preparação 
de alimentos, na realização de depósitos de lixos com higiene e na colocação dos familiares 
enfermos em quarentena. 
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Em 1970, as doenças do aparelho circulatório assumiram o papel da principal causa de 
morte, seguidas pelas doenças infecciosas e parasitárias, neoplasmas, doenças respiratórias 
e causas externas (violentas e acidentes). Entre 1970 e 1990, continuaram a haver diversas 
pesquisas, mas somente se podia observar evidências acerca de tendência, segundo Camargo 
(1996), pois os níveis ainda estavam prejudicados na coleta de dados. Assim, as doenças in-
fecciosas e parasitárias passaram a ser a quinta causa de morte, as neoplasias foram de quinta 
para terceira causa, as doenças do aparelho circulatório ainda permaneceram como principal 
causa de morte, respiratórias, quarta, e as causas externas passaram a ser a segunda.

De 1990 em diante, surgiriam novos desafios na área da saúde, sendo certo o aumento 
considerável dos casos de doenças não transmissíveis decorrentes da Transição Demográfica, 
que inseriu o processo de envelhecimento populacional nas discussões e propiciou mudan-
ças drásticas na distribuição etária da população nos países em desenvolvimento (BANCO 
MUNDIAL, 1993). Assim, conforme Riley (1990), o risco de ficar doente aparentemente 
permaneceu estável ou declinou muito pouco, e o risco de permanecer doente aumentou 
consideravelmente em cada idade.

Em função do processo de Transição Demográfica que dá origem ao envelhecimento 
populacional, o que se observa como consequência sobre a participação dos óbitos é uma 
redução das mortes infantis e um aumento nas idades acima de 50 anos. Assim, as proje-
ções demográficas indicam que os serviços de saúde devem se preparar para um modesto 
aumento das demandas no primeiro ano de vida até 2030 e, ao mesmo tempo, com o cresci-
mento acelerado do número de idosos, haverá demandas também para esse grupo (BANCO 
MUNDIAL, 1993). Além disso, o crescimento das causas violentas vem em conjunto com 
o aumento da população adulta e com o próprio aumento da violência nas cidades, que vão 
se desenvolvendo cada vez mais. 

A Transição Demográfica tem um peso sobre essa mudança do ranking das causas de 
morte, mas também continua havendo melhoria nas políticas públicas, melhor acesso aos 
serviços de saúde e mudança do comportamento da população, com desenvolvimento e 
modernização do país. Ainda há políticas de promoção à saúde, que corroboram as modifi-
cações nos padrões de saúde e socioeconômicos, os quais também influenciam a morbidade 
de uma população. 

 A demanda por cuidados de saúde na população idosa é diferenciada em relação àquela 
do resto da população, devido à sua incapacidade e ao processo degenerativo, que requerem 
grandes gastos com equipamentos, medicamentos e recursos humanos capacitados (WONG 
& CARVALHO, 2006). Portanto, passa a ter prioridade o tratamento de neoplasias, diabetes 
e doenças cardiovasculares, que são as que atingem a população idosa (CAMARGO, 1996), a 
qual tem se tornado representativa com o processo de envelhecimento populacional, gerando 
maior diversificação e complexidade do atendimento. Com efeito, Wong & Carvalho (2006) 
definem que as políticas de saúde pública do sistema de saúde brasileiro devem ser revistas, 
visto que se sabe que são bastante direcionadas à saúde materno-infantil e reprodutiva, e 
para lidar com doenças infecciosas. No que se refere ao sistema de saúde suplementar, as 
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operadoras precisam implantar cada vez mais programas de prevenção de doenças e pro-
moção à saúde para tentar controlar os gastos com idosos e suportar o envelhecimento de 
suas carteiras.

Os Gastos em Saúde com a População Idosa e seu 
Financiamento

A população idosa necessita de recursos humanos especializados para receber sua 
devida atenção. Existe também uma maior demanda pelos serviços de saúde em razão 
da recorrência das enfermidades desse público, com sua perda de capacidade funcional e 
biológica, segundo Saad (1990). Ressalta-se que essa utilização dos serviços é fortemente 
associada a doenças crônico-degenerativas, que possuem tratamentos de longa duração e 
até com tecnologia mais avançada, gerando maiores gastos.

Para analisar os custos decorrentes desse novo perfil epidemiológico e estimar quais 
serão os problemas futuros com o envelhecimento populacional, a melhor forma seria a 
realização de pesquisa sobre doenças específicas para produzir informações sobre a mor-
bidade. Porém, na ausência dessa informação, difícil de ser obtida, como Nunes (2004) 
aponta, muitos estudos utilizam o sistema de informações sobre internação hospitalar para 
aproximar o perfil de morbidade, desconsiderando os atendimentos ambulatoriais por serem 
também de difícil acesso no setor público. Nunes (2004) entende, porém, que a amostra 
hospitalar é bastante significativa, por representar cerca de 72% de procura da população 
por esses serviços. 

Algumas análises das internações dos idosos feitas por Nunes (2004) por meio de dados 
do Ministério da Saúde, relativos ao serviço público, em 2003, mostram exatamente o que 
leva a maiores custos dessa população idosa. Nesse estudo observou-se que os homens têm 
uma taxa de internação superior à das mulheres, possivelmente porque as mulheres utili-
zam mais os serviços preventivos quando mais jovens. Portanto, os homens possuem um 
processo de envelhecimento de qualidade inferior ao do sexo feminino, segundo o autor. 
Isso inclusive corrobora os estudos que dizem que as mulheres possuem uma maior longe-
vidade do que os homens, podendo ser notada a diferença por faixa etária nas divulgações 
pelo IBGE da esperança de vida12.

Nunes (2004) observa que os custos médios de internação se elevam durante a vida até 
os 70 anos de idade e depois começam a ter quedas. Uma provável explicação é o fato de 
que procedimentos mais onerosos nem sempre são usados na população mais envelhecida, 
por não serem eficazes, já que a condição de saúde dos idosos é debilitada. Por exemplo, 
um transplante que tem custos elevadíssimos nem sempre será feito nessa população.  
O estudo de Miller (2001) corrobora tal informação com dados americanos de 1995, ao indicar 

12  No sítio do IBGE está disponível a informação da esperança de vida por faixa etária e sexo, para 2003 e 2008, em http://
www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1507&id_pagina=1, o qual foi acessado em 
20/07/2011.
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que esse declínio dos gastos com saúde com a maior longevidade dos idosos teria relação 
com o tipo de tratamento destinado aos pacientes, uma vez que os mais velhos tendem a 
ser tratados com menor agressividade do que os mais novos. Ademais, a probabilidade de 
um indivíduo mais velho morrer aumenta de uma forma geral, o que diminui, em média, o 
tempo de tratamento, assim como o número de dias de internação.

Assim, Nunes (2004) conclui que os custos médios não são mais caros para os idosos, 
ou seja, os procedimentos individuais ligados a idosos não são necessariamente mais caros. 
Na verdade, a maior despesa com esse grupo deve-se à frequência de utilização elevada e 
ao tempo do tratamento. 

Quando Nunes (2004) analisou os tipos de doenças prevalecentes nas internações dos 
idosos, verificou que estão ligadas a doenças cardíacas e coronarianas, AVC e doenças 
pulmonares. Há intensificação dos casos de desnutrição, desidratação e anemia à medida 
que o indivíduo se torna mais velho dentro do grupo de idosos. Esses casos aumentam a 
probabilidade de morte segundo estudos nos Estados Unidos, mas poderiam ser evitados 
com prevenção nesse sentido, de orientação da dieta dos idosos (NUNES, 2004). 

Portanto, torna-se de extrema importância para o planejamento futuro dos orçamentos 
na área de saúde, seja na forma de tratamento ou de prevenção, mas desde que seja suficiente 
para a atenção especial a esse contingente idoso que está aumentando, saber todos os im-
pactos que existem com os tratamentos de saúde da população idosa (causa da internação, 
o custo despendido, o tempo de permanência hospitalizado e o motivo da saída, além dos 
custos com procedimentos ambulatoriais). 

Neste trabalho serão analisados, nas Seções “Fonte de Dados e Estatística Descritiva” 
e “Metodologia”, os dados disponíveis pelo setor privado de algumas operadoras de plano 
de saúde. Com eles será possível ter uma visão geral de como se comportam a utilização e 
os custos médios no ambiente ambulatorial. Poderão ser comparados os custos hospitalares 
com os estudos realizados com dados do setor público.

Embora exista um ponto positivo quando se investe em saúde, já que boa saúde compõe 
o capital humano, o problema maior no caso do envelhecimento populacional é como arcar 
com esses custos. O tema vem sendo amplamente discutido em países desenvolvidos que 
já possuem elevada proporção de idosos em suas populações, por estarem avançados no 
processo de Transição Demográfica. No Brasil já se iniciou a preocupação, para definições 
do financiamento desses custos gerados pela população idosa. Nunes (2004) lembra que a 
consequência do envelhecimento populacional é a transformação na direção das transfe-
rências monetárias entre gerações, já que o Estado assume responsabilidades com o grupo 
idoso e os mais jovens são os que custeiam os serviços por meio da arrecadação de impostos 
(de onde vêm os recursos públicos).

Turra (2001) apresenta alguns dados projetados pelo Cedeplar13 que indicam que a razão 
de dependência total irá declinar, saindo dos 84,2% calculados em 1970 para 46,5% em 

13 Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal 
de Minas Gerais.
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2020/2025, visto que ocorre um aumento considerável da população em idade adulta, mesmo 
havendo o aumento dos idosos. Haverá um pequeno aumento, para 53,6%, em 2045/2050. 
Além disso, o aumento relativo de idosos (acima de 65 anos) e o declínio da proporção de 
jovens (0-15 anos) fizeram com que a razão de dependência total (que é a soma da razão de 
dependência de jovens e idosos) ganhasse uma grande representação da dependência dos 
idosos, passando de 7% em 1970 para 43% em 1995/2000. 

Existirá um problema futuro de aumento da razão de dependência de idosos e, portanto, a 
população adulta (15-64 anos), considerada uma população em idade ativa e que ainda é nume-
rosa em razão da época das altas taxas de fecundidade, conforme Carvalho & Wong (2006), 
terá um peso enorme. O fato é que o Brasil possui vários programas sociais que funcionam 
no sistema de transferências entre gerações em um mesmo período de tempo. Assim, segundo 
Turra (2001), recairão sobre a população adulta as políticas de aumento de arrecadação de 
receitas pelo Governo, de forma que sejam destinadas aos gastos com os idosos, não só em 
saúde como na previdência e investimento das iniciativas sociais. 

Turra (2001) mostra com uma simulação simples, aplicando-se o método de projeção de 
coorte-componente e tomando por base o arcabouço construído por Ronald Lee em alguns 
de seus estudos sobre sistema de transferência intergeracional, que as futuras despesas go-
vernamentais crescerão proporcionalmente mais do que a receita arrecadada com impostos 
que vêm da população em idade ativa, devido à Transição Demográfica. Isso porque, ainda 
que a razão de dependência total tenha se reduzido com o passar dos anos, o aumento da 
proporção de idosos é considerável e seu custo equivale a 10 vezes o custo da criança, se-
gundo estimativas de Turra & Lanza (2011).

Entretanto, com a taxa de fecundidade continuando a diminuir, a população adulta se 
reduz e aumenta-se mais a população idosa, e a queda da mortalidade em idades adultas 
faz aumentar a longevidade da população. Portanto, o Governo terá que aumentar a receita 
arrecadada ou reduzir as despesas, de forma que acumule um resultado em torno de 50% 
a mais até 2050, quando comparado a 2000, segundo estimativas de Turra (2001), para que 
os benefícios concedidos à população se tornem equilibrados financeiramente.

É importante chamar a atenção para o fato de que nas projeções de Turra (2001) foram 
utilizadas estimativas fixas dos gastos e receitas do Governo de 2000 para todo o período 
projetado, quando podem mudar até 2050 não somente pela mudança da estrutura etária e 
sim por mudanças econômicas e de comportamento. Contudo, Turra (2001) menciona que 
não é claro se o aumento de produtividade solucionaria o problema no Brasil futuramente. 
Lee (2001) apud Turra (2001), inclusive, verificou para os Estados Unidos que mesmo ao 
considerar nas projeções o aumento da produtividade laboral com elevação dos salários não 
irá evitar os ajustes a serem feitos pelos governos. Existem outros trabalhos de Cássio Turra e 
Bernardo Lanza sobre transferências intergeracionais que detalham ainda mais esse processo, 
como análise das transferências segundo status socioeconômico (TURRA, 2005), dentre 
outros presentes no projeto National Transfer Accounts – NTA. Esse projeto foi criado em 
2004, é coordenado por Ronald Lee, da Universidade da Califórnia de Berkeley, e Andrew 
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Mason, da Universidade do Hawaii, contando com a participação de pesquisadores de 28 
países da Ásia, Europa, Américas, África e Oceania14. 

Existe uma intensa discussão na literatura internacional sobre qual a forma mais apro-
priada de se projetar os gastos com saúde. Para Miller (2001), as projeções que levam em 
consideração a idade como indicador simples demográfico, como é feito pelos Trustees15 
nos Estados Unidos, não fazem o mais adequado para determinar o estado de saúde de uma 
população idosa. Miller (2001) sugere também um indicador alternativo, que é o tempo até 
a morte, já que os custos com saúde crescem tanto com a idade como com o menor tempo 
até a morte. Da mesma forma, Lee & Miller (2002) adotam esse novo indicador nas suas 
projeções, porém incluindo uma variabilidade por saberem que há grande incerteza nos 
resultados das projeções, devido aos custos de saúde serem influenciados por diversos 
aspectos, quais sejam: novas tecnologias, políticas de acesso ao sistema de saúde, custo 
dos serviços, estado de saúde e a própria estrutura etária. Já Shang & Goldman (2008) 
consideram em suas projeções a esperança de vida. Cutler (2005), por sua vez, critica as 
projeções que não levam em consideração dois tipos de inovações: as novas tecnologias, 
que reduzem os custos dos serviços com saúde, pois deixam o tratamento mais simples (ou 
seja, não prever só aumento de custos com novas tecnologias), e a redução de dias de inter-
nação ou de visitas do médico a internados, com introdução, por exemplo, de algum serviço 
farmacêutico. No entanto, para Baker et al (2003) apud Rodrigues (2010), e Mendes (2006) 
apud Rodrigues (2010), as novas tecnologias possuem um efeito muito mais complementar 
do que substitutivo. De forma complementar, Carr-Hill et al (1994) apud Berenstein (2005) 
citam que o comportamento da demanda e a utilização dos serviços são influenciados pela 
disponibilidade de serviços à população. Não se pode dizer, por exemplo, que não existe 
demanda por determinado procedimento hospitalar se esse procedimento não é oferecido 
para a população. 

Desse modo, além das características individuais associadas ao estado de saúde, a utili-
zação também depende do arcabouço institucional do sistema de saúde, como organização, 
distribuição dos recursos e mecanismos de financiamento, entre outros (RODRIGUES, 2010). 
Assim, na próxima seção será possível identificar como foi a evolução do sistema de saúde 
brasileiro no decorrer da Transição Demográfica e Epidemiológica e suas implicações, dado 
o processo de envelhecimento da população.

A EVOLUÇÃO DO MODELO DE SISTEMA DE SAÚDE 
BRASILEIRO

O Brasil passou por várias mudanças do seu modelo institucional de sistema de saúde 
desde sua criação até os anos recentes, na tentativa de oferecer a forma mais apropriada 
de organização do sistema para o atendimento às necessidades de cuidado da saúde da po-

14 Informação obtida no endereço eletrônico: http://www.cedeplar.ufmg.br/pesquisas/projetos-em-andamento/projeto-nta.php
15 Os Trustees são estudos realizados nos EUA que servem como benchmark. 
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pulação. Inclusive, esta já era preocupação desde a época colonial por meio das entidades 
filantrópicas conhecidas como as Santas Casas de Misericórdia, que estavam voltadas para 
o cuidado da saúde dos pobres, segundo Vilarinho (2003).

Esta seção apresenta a evolução do sistema de saúde brasileiro, correlacionando o 
funcionamento público com o privado e citando sua coexistência marcante. Apresenta-se, 
também, a universalização do sistema com vários segmentos que foram sendo incorpora-
dos. Maior ênfase será dada à regulação governamental do sistema privado, detalhando-se 
algumas regras que impactam o equilíbrio financeiro das operadoras de planos de saúde, 
principalmente no contexto de envelhecimento populacional de suas carteiras. A literatura 
empírica já evidenciou que as doenças dos indivíduos mais idosos geram tratamentos 
mais caros. 

Da Assistência à Saúde até a Criação do Sistema Único de 
Saúde – SUS

Ao longo do século XX, o sistema de saúde brasileiro seguiu a trajetória de vários países 
latino-americanos, segundo Médici (2003) apud Vilarinho (2003), desenvolvendo-se dentro do 
sistema da Previdência Social, que surgiu com a Lei Eloy Chaves, de 24 de janeiro de 1923. 

Essa lei determinava que as empresas de estrada de ferro deveriam possuir uma caixa de 
aposentadoria e pensão para amparar seus empregados na inatividade e esses trabalhadores 
teriam direito à assistência médica e medicamentos com preços especiais. Iniciava-se um 
sistema de saúde voltado para uma classe de trabalhadores especializados, de alto poder 
aquisitivo e organizados em sindicatos e associações de classe (BRASIL, 2004).

Na década de 1930 foram criados diversos institutos de aposentadoria e pensões – IAP, 
por categoria profissional e restritos aos trabalhadores urbanos, conforme encontramos 
na legislação BRASIL (2004). Durante os anos de 1930 a 1945 a assistência médica era 
prestada por esses institutos e algumas entidades filantrópicas voltadas às famílias pobres 
e indigentes, além de escassos hospitais especializados em doenças transmissíveis e em 
psiquiatria, conforme Vilarinho (2003). 

Porém, Bahia (2001) cita que alguns dos atuais esquemas assistenciais coletivos privados 
e de autogestão, baseados na captação de recursos de empresas empregadoras e seus empre-
gados, destinados ao financiamento de uma assistência médico-hospitalar adicional àquela 
organizada pelo Estado, foram criados ainda nos anos de 1940 e 1950. No setor público, 
refere-se à Caixa de Assistência aos Funcionários do Banco do Brasil (Cassi) e à assistên-
cia patronal para os servidores do Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários 
(atual GEAP). No setor privado, refere-se aos sistemas assistenciais que acompanharam a 
instalação da indústria automobilística, particularmente das montadoras estrangeiras. 

Em 1960, os IAPs tiveram sua legislação unificada pela Lei Orgânica da Previdên-
cia Social (LOPS). Sua unificação institucional se deu em 1966, com o surgimento do 
Instituto Nacional de Previdência Social – INPS, atendendo aos trabalhadores urbanos 
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(BRASIL,2004) e concentrando a gestão da assistência a todos os trabalhadores formais, 
conforme Vilarinho (2003). 

A incorporação de um número maior de segmentos da sociedade (categorias excluídas) 
para gozarem das coberturas previdenciárias iniciou-se em 1963 e foi concluída na década 
de 1970, com a inclusão de empregados domésticos, autônomos e trabalhadores rurais.  
Dessa forma, todas as pessoas que exerciam atividades remuneradas no país eram abran-
gidas pela Previdência Social, e a universalização de cobertura consolidou-se (MÉDICI 
et al, 1995). 

Essa universalização foi importante não só para cobrir a população que não tinha acesso 
a um sistema de saúde, mas também porque durante 1960 e 1970 o país encontrava-se em 
ritmo acelerado de crescimento populacional, devido à queda da mortalidade, principal-
mente infantil, e precisaria de um sistema melhor estruturado para oferecer atendimento 
à população.

Entretanto, a consolidação da política de universalização da assistência, com o conse-
quente aumento da população coberta não foi acompanhada da adequação do tamanho da 
rede assistencial que era oferecida pelos IAPs. Essa situação ocasionou uma série de proble-
mas que culminaram na contratação de uma rede de estabelecimentos privados, mediante 
compra de serviços médicos do setor privado pelo serviço público, que assim passaram a 
incorporar a rede de assistência médica do INPS (SCATENA, 2004).

Dada a política de crescimento da rede prestadora de serviços privada e em função da 
insatisfação de uma parte da população de melhor renda com o INPS, passou a ocorrer a 
realização de convênio entre a empresa contratante e o INPS, em que a empresa arcava com 
a responsabilidade da atenção médica a seus empregados, por intermédio de seu próprio 
departamento médico, desobrigando o INPS da prestação direta de tais serviços (SCATENA, 
2004). Ou seja, já se pode ver o início da estruturação de um sistema privado, que independe 
dos recursos públicos, no qual a própria população arca com seus custos ou com uma parte, 
devido aos possíveis subsídios da empresa contratante. 

Adicionalmente, já existiam as medicinas de grupo que se organizaram em torno de 
proprietários/acionistas de hospitais e as Unimeds, que surgiram em 196716 com a Unimed 
Santos – uma alternativa para preservar a prática nos consultórios médicos com a consti-
tuição de cooperativas de trabalho. Tornaram-se compradoras de serviços, por meio dos 
credenciamentos de profissionais, laboratórios e hospitais (BAHIA, 2001). O financiamento 
desse serviço privado funcionava na lógica de seguro.

Esse setor de saúde suplementar cresceu durante anos, estruturou-se antes da organiza-
ção do sistema público de saúde e funcionou como um setor não regulado, já que somente 
as seguradoras que operavam planos com assistência à saúde eram fiscalizadas pela Su-
perintendência de Seguros Privados – SUSEP, órgão do Ministério da Fazenda, sendo que 
as demais operadoras nunca seguiram regras diferenciadas e não estavam submetidas à 
fiscalização de órgão específico (SCATENA, 2004).

16 Informação obtida no endereço da Unimed do Brasil, www.unimed.com.br, acessado em 03/04/2011.
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Já durante o período de estagnação econômica de 1980, Vilarinho (2003) afirma que 
houve ruptura unilateral de vários prestadores de serviços privados contratados como rea-
ção aos baixos valores pagos pelo Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência 
Social – INAMPS a eles. Nessa ocasião, inúmeros hospitais privados lucrativos optaram 
pelo relacionamento com as modalidades de atenção médica complementar. 

Nesse mesmo momento, diante da crise financeira da Previdência Social, iniciaram-se 
discussões sobre mudanças para o setor de saúde, desvinculando-o do sistema previden-
ciário e de assistência social, o que foi implantado na nova Constituição Federal Brasileira, 
promulgada em 1988. 

Conforme dispõe a Constituição Federal de 1988 em seu capítulo II, seção I, artigo 194, 
passou a existir um conceito mais amplo, que é o da Seguridade Social, que compreende 
um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, desti-
nadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Já na 
seção II da Constituição, que trata especificamente da saúde, verifica-se o surgimento do 
Sistema Único de Saúde – SUS, que tem como princípios a universalidade da cobertura e 
atendimento, equidade e integralidade, sendo a saúde um direito de todos e dever do Estado, 
além de um bem de relevância pública garantido mediante políticas sociais e econômicas 
que visam à redução do risco de doença e acesso às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação.

Para Faveret & Oliveira (1990) apud Scatena (2004), com a criação do SUS, ocorreu a 
grande reforma do sistema de saúde brasileiro, eliminando a contribuição previdenciária 
como requisito para o direito ao atendimento nos serviços de saúde.

Destacam-se como competências do SUS, conforme art. 200 da Constituição: controlar 
e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde; executar as 
ações de vigilância sanitária e epidemiológica; ordenar a formação de recursos humanos; 
participar da formulação da política e execução das ações de saneamento básico; incrementar 
o desenvolvimento científico e tecnológico; fiscalizar e inspecionar alimentos e bebidas para 
consumo humano e colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do tra-
balho. Os recursos para seu financiamento integram o Orçamento da Seguridade Social.

Além da previsão da universalidade de assistência à saúde pública, a Constituição de 
1988 também dispôs sobre a iniciativa privada, determinando que as instituições privadas 
poderiam participar de forma complementar ao SUS, mediante contrato de direito público 
ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.

O Sistema Único de Saúde – SUS e a Coexistência com o 
Mercado de Saúde Suplementar Não Regulado

Embora o SUS tenha sido criado para prestar atendimento a toda população, sabe-se 
que desde o final da década de 1960 surgiram diversas modalidades de empresas privadas 
voltadas para a intermediação ou prestação de serviços médicos hospitalares, constituindo-
se, assim, o chamado sistema de saúde suplementar (SCATENA, 2004). 
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De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD de 
1998, apresentados por Bahia (2001), um ano antes da regulamentação desse setor de me-
dicina suplementar e após 10 anos de criação do SUS o Brasil já contava com 29 milhões 
de pessoas cobertas por planos de empresas privadas. Além disso, havia quase 10 milhões de 
pessoas cobertas por planos categorizados como “instituição de assistência ao servidor 
público”, sendo que parte integra o mercado privado de planos de saúde.

Dessa forma, o que se percebe é que o país convivia com o sistema público e privado 
após a criação do SUS. Um grupo considerável de pessoas, em torno de 24% da população 
total brasileira, considerando-se os 39 milhões (total mencionado na PNAD de 1998), possuía 
plano de saúde e renunciava à qualidade de acesso pelo serviço público. Cita-se a qualidade, 
pois o provedor de serviços era o mesmo, como já detalhado, atendendo ao sistema público 
e privado. Ou seja, mesmo com a criação do SUS, esse grupo não o viu como algo atrativo e 
permaneceu no sistema privado. De acordo com Faveret & Oliveira (1990) apud Ocké-Reis 
et al (2006), o SUS não fora capaz de atrair para o seu interior as famílias que compunham 
o núcleo dinâmico da economia, fenômeno conhecido como universalização excludente. 

Nesse cenário, houve mudança de postura do Estado, passando de provedor para regu-
lador, o que resultou na criação de agências reguladoras para vários setores, inclusive da 
Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS no setor de saúde. Porém, antes da criação  
da ANS, o Governo já vinha observando diversos pontos negativos sobre as estratégias 
adotadas pelas operadoras para garantir sua rentabilidade econômica, muitas vezes sem preo- 
cupação com os consumidores (MONTONE, 2004), o que culminou com a regulamentação 
do setor por meio da Lei 9.656/98. No próximo item, serão abordados com maior especifi-
cidade os motivos que levaram o Governo a intervir na atuação desse setor privado. 

A Lei 9.656/98 de Regulamentação dos Planos de Saúde e o 
Papel da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS

Uma questão amplamente discutida sobre a necessidade de regulação do setor de saúde 
suplementar refere-se ao fato de o setor de atenção à saúde apresentar falhas de mercado. 
Existem quatro características principais, segundo Andrade & Lisboa (2001), que diferenciam 
o setor de bens e serviços de saúde dos demais setores econômicos e que podem resultar 
em perda de bem-estar social na ausência de regulação.

A primeira é a assimetria de informação, na qual o paciente não detém informação 
suficiente para julgar a qualidade da decisão do profissional, bem como para decidir qual 
o melhor produto ou serviço. As operadoras possuem incerteza da necessidade de uso dos 
serviços pelos consumidores e incerteza do diagnóstico dos provedores. A segunda são os 
problemas de agência: os provedores têm o controle sobre as informações, mas também 
da oferta de serviços, e pode haver perda da qualidade de conduta. Em terceiro lugar, os 



22 • Prêmio IESS de Produção Científica – Economia e Saúde Suplementar

produtos e equipamentos do setor saúde possuem elevados gastos com pesquisa e desenvol-
vimento de novos processos, ou mesmo de novos medicamentos que permitem maior eficácia 
dos tratamentos. Em quarto lugar estão as externalidades difusas que ocorrem quando o 
consumo médio da sociedade tem um impacto direto no bem-estar de cada indivíduo (por 
exemplo, a vacinação).

A própria atividade de seguro, de intermediação financeira, num ambiente de assime-
tria de informação, gera falhas de mercado devido aos seguintes fatores, segundo Costa 
& Castro (2004):

a) existência de risco moral17 (moral hazard), dada a sobreutilização dos serviços de saúde 
por indivíduos segurados, que possuem baixo incentivo para controlar a demanda pelos 
serviços de saúde. Conforme Almeida (1998), segundo o senso comum, seria o “já que 
estou pagando, vou usar”. Andrade & Lisboa (2001) citam ainda o risco moral pela 
indução dos provedores à utilização, tanto para elevar seus rendimentos quanto para 
garantir o diagnóstico correto;

b) seleção adversa18, na qual os indivíduos de maior risco (com maior probabilidade de utiliza-
ção dos serviços de saúde) tentam buscar proteção com a compra do seguro para as despe-
sas inesperadas e possuem maior incentivo no mercado de saúde para contratar do que os 
indivíduos jovens (de baixo risco). Com isso, as operadoras tentam captar esses indivíduos 
de baixo risco, ocorrendo uma seleção de risco ou cream skimming ao evitar os idosos, 
pacientes com doenças e mulheres em idade fértil, impondo altos valores de mensalidades, 
entrevista qualificada para descobrir doença preexistente, entre outros meios.

Adicionalmente às falhas de mercado, é importante regular o setor, por ser a saúde es-
sencial. Conforme expôs Andreazzi (2004), embora o seguro saúde seja ofertado como um 
produto financeiro, está vinculado a algo cujo preço é inexistente, mas de valor inestimável: 
a vida humana. 

A maioria das operadoras de planos de saúde que surgiram desde os anos 1960 atuavam 
com estratégias contratuais lesivas ao consumidor, incluindo seleção de risco com exigências 
indevidas para a admissão de pacientes mais idosos ou com doenças preexistentes, restrições 
de cobertura com limites de utilização e tempo de permanência de internações, exclusão de 
tratamentos, principalmente deixando o alto custo ambulatorial e cirurgias de maior porte 
para o SUS, além de colocar de lado as doenças crônicas e degenerativas e praticar aumentos 
indiscriminados e unilaterais das mensalidades (GAMA et al, 2002).

17 Risco moral é a situação em que o indivíduo, após comprar o seguro, modifica deliberadamente seu comportamento e 
passa a praticar ações que, se não houvesse o seguro, não praticaria (FIPECAFI, 2009).
18 Seleção adversa consiste na autoexclusão dos consumidores que têm gastos com saúde esperados inferiores ao prêmio 
cobrado no mercado. Para contornar esse problema, o seguro teria que ser compulsório (ANDRADE & LISBOA, 2001). 



Impacto Financeiro de 2010 a 2030 do Envelhecimento dos Beneficiários em  
Operadoras de Plano de Saúde de Minas Gerais: um Estudo de Caso • 23 

Diante de todos os fatores expostos, a regulamentação do setor privado era de extrema 
importância para preservar o bom atendimento da população e proteger o consumidor contra 
as práticas lesivas das operadoras de planos de saúde. Embora, conforme Almeida (1998), 
com base nas experiências internacionais, seja possível afirmar que é difícil, inclusive do 
ponto de vista técnico, e bastante caro, em termos de financiamento, custo e gasto, corrigir 
as falhas do mercado em saúde, sobretudo nos seguros privados.

Essa regulamentação começou a ser discutida em 1997 na Câmara dos Deputados, com 
a aprovação da primeira versão do projeto de lei, e já mostrava dificuldades, visto ser uma 
atividade que atingia mais de 30 milhões de brasileiros. Profundamente descontentes com os 
serviços recebidos, segundo Montone (2004), essas pessoas também não tinham o interesse 
em retornar ao sistema público, devido às falhas que o SUS apresentava.

A regulação seria operada pela SUSEP – Superintendência de Seguros Privados, pois 
a atividade era econômica e tinha atribuição do Ministério da Fazenda. Já na discussão 
do projeto de lei no Senado, no primeiro semestre de 1998, o Ministério da Saúde ganhou 
um papel amplo, sendo responsável pela atividade de produção dos serviços de saúde, um 
modelo bipartite de regulação (MONTONE, 2004).

Assim, em 03 de junho de 1998, foi promulgada a Lei n° 9.656. Posteriormente, foram 
editadas medidas provisórias que alteraram seu conteúdo, sendo a última a MP 2.177-44, de 
24 de agosto de 2001. Essa lei abrange as pessoas jurídicas de direito privado, constituídas 
sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa ou entidade de autogestão, que 
operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica 
que rege suas atividades, e sua vigência teve início a partir de janeiro de 1999.

Algumas práticas adotadas pelas operadoras até então foram vedadas e regulamentadas, 
tais como: restrições de cobertura e exclusão de procedimentos; cobrança ou cobertura 
irregular para portadores de doenças preexistentes; exigências indevidas para admissão 
de pacientes; prazos e carências irregulares; condições de validade e rescisão de contratos; 
falta de cobertura para doenças crônicas e degenerativas; insuficiência na abrangência 
geográfica do plano de saúde e descumprimento das normas de atendimento de urgência 
e emergência.

Com a regulamentação, Montone (2004) afirma ter havido uma expansão da cobertura 
assistencial obrigatória, inclusive de procedimentos de alto custo, cobertura para tratamento 
de câncer e AIDS, transplante de rim e córnea, proibição da seleção de risco (operadora 
passa a não poder escolher seus beneficiários) e rescisão unilateral dos contratos. Tudo isso 
contribuiu para uma elevação dos custos assistenciais e consequente aumento das mensa-
lidades oferecidas aos beneficiários, na visão desse autor. 

Foi criado um rol de procedimentos mínimos, que constitui a referência básica para 
as operadoras para cada tipo de cobertura assistencial oferecida: ambulatorial (consultas, 
exames, terapias e demais atendimentos ambulatoriais), hospitalar (internação), obstétrica 
(parto e procedimentos ligados ao pré-natal e pós-operatório) e odontológica. Esse rol é 
atualizado periodicamente de dois em dois anos desde 2008. 
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Porém, o modelo bipartite de regulação não demonstrou efetividade e, no final de 1999, 
toda a regulação foi atribuída ao Ministério da Saúde, tendo findado com a criação da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar, por meio da Lei 9.961, de 28 de janeiro de 2000. 

Conforme estabelecido por essa lei, a ANS é uma autarquia sob o regime especial para 
atuar em todo o território nacional como órgão de regulação, normatização, controle e fis-
calização das atividades que garantam a assistência suplementar à saúde. Possui autonomia 
administrativa regida por um contrato de gestão com o Ministério da Saúde, com regras 
para avaliar sua atuação e desempenho, autonomia financeira, patrimonial e de gestão de 
recursos humanos, nas suas decisões técnicas, e mandato fixo de seus dirigentes.

Sua finalidade institucional é promover a defesa do interesse público na assistência 
suplementar à saúde, regulando as operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações 
com prestadores e consumidores, contribuindo para o desenvolvimento das ações de saúde 
no país, como definido no art. 3 da Lei 9.961/00. 

Diferentemente das outras agências reguladoras criadas no Brasil, essa possui um desafio, 
já que não há qualquer órgão constituído a quem suceder, ou seja, não veio de uma priva-
tização da prestação de serviços estatais, não possuindo qualquer informação de produção 
do setor e sendo destinada a regular uma atividade privada (ARAÚJO, 2004). Assim, a 
ANS estabeleceu ações normativas e fiscalizadoras para definir as regras de funcionamento 
do mercado de saúde suplementar e padronizar a atividade, seja de caráter econômico ou 
caráter de assistência à saúde.

As ações estabelecidas, voltadas para a garantia da solidez econômica às empresas de 
assistência médica, visam à solvência financeira do mercado e à padronização dos produtos, 
para que não haja exclusões de renda, idade ou tipo de assistência ao consumidor de planos 
de saúde, além de haver a intervenção direta na própria gestão das empresas. A agência 
disciplina, também, os elos de ligação entre os campos da saúde suplementar e o da saúde 
pública, evitando que este seja explorado economicamente por aquele nos tratamentos dis-
pendiosos (VILARINHO, 2003).

Alguns Pontos do Aparato Regulatório da Saúde Suplementar 
no Brasil

[...] Uma importante característica dos riscos segurados, que é a homogeneidade dentre o grupo 
segurado, de forma que cada membro do grupo tenha a mesma probabilidade de incorrer no 
risco que os demais. No âmbito dos planos de saúde, no Brasil, a única segregação possível 
dos indivíduos em grupos é com base na idade do consumidor. 

[...]
Ainda que a idade seja um indicador bastante relevante da probabilidade de ocorrência no risco, 
não é o único. Sexo, local de residência, atividade profissional, condição de saúde e a existência 
de determinadas doenças são outros fatores que, teoricamente, poderiam ser empregados para 
compor grupos homogêneos de segurados, os quais teriam a mesma chance de incorrer no risco 
e, portanto, pagariam o mesmo preço pela cobertura do seguro. A legislação e regulamentação 
atualmente vigentes no Brasil não permitem a organização de grupos diferenciados com base 
nesses fatores (FIPECAFI, 2009, p.13).
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Neste tópico serão apresentadas de forma mais detalhada as regras de estabelecimento 
de preços definidas em legislação pela ANS, que possuem relevância para o presente estudo 
e cujo critério básico é a idade. Essas regras estão diretamente relacionadas aos problemas 
futuros de desequilíbrio financeiro pelos quais as operadoras podem passar com o envelhe-
cimento dos beneficiários de suas carteiras, sendo tratadas mais longamente.

Faixas Etárias
Já no início do processo de regulamentação foram estabelecidos critérios e parâmetros 

de variação das faixas etárias dos beneficiários para efeito de cobrança diferenciada das 
mensalidades em pré-pagamento, cobrança esta necessária, devido ao fato de a utilização 
variar entre os grupos etários. Dessa forma, pressupõe-se que dentro de cada uma dessas 
faixas a probabilidade de cada indivíduo ser afetado pelo risco é igual à dos demais, jus-
tificando assim o pagamento do mesmo valor por todos os segurados da respectiva faixa, 
como citado no relatório da FIPECAFI (2009).

As mensalidades em pré-pagamento são aquelas cujos valores são pagos pela contratante 
à operadora antes da utilização das coberturas contratadas. Os planos individuais somente 
podem ser comercializados nesse formato, e nunca em pós-pagamento. O pós-pagamento 
ocorre quando o valor pago pelo contratante é efetuado após a realização das despesas com 
as coberturas contratadas, ou seja, é exatamente o custo despendido e não uma estimativa 
de utilização, como no pré-pagamento.

Assim, de acordo com a Resolução do CONSU n° 06/98, as variações das contrapresta-
ções pecuniárias em razão da idade do beneficiário e de seus dependentes, obrigatoriamente, 
deveriam ser estabelecidas nos contratos de planos ou seguros privados de assistência à 
saúde, observando-se o máximo de sete faixas (em anos): 0 a 17; 18 a 29; 30 a 39; 40 a 49; 
50 a 59; 60 a 69; e 70 ou mais.

Além disso, as operadoras de planos e seguros privados de assistência à saúde podiam 
adotar, por critérios próprios, os valores e fatores de acréscimos das contraprestações entre as 
faixas etárias, ou adotar valores iguais em diferentes faixas etárias, ou seja, a variação de uma 
faixa para outra poderia ser zero, desde que observassem o limite máximo estabelecido para 
variação. O valor fixado para a última faixa etária (70 anos ou mais) não poderia ser superior 
a seis vezes o valor da primeira faixa etária (0 a 17 anos), como previsto naquela norma.

Ao criar essa regra, a preocupação da ANS possivelmente era a de proteger o benefi-
ciário mais idoso para que a mensalidade a ser cobrada dele não fosse abusiva, possuindo 
um reajuste elevado quando completasse 70 anos e, com isso, fosse praticamente expulso 
do sistema por não ter condições financeiras de arcar com o valor da nova mensalidade.  
Se não houvesse a limitação, as operadoras poderiam cobrar baixas mensalidades dos jo-
vens e valores exorbitantes para os idosos, visto que buscam o beneficiário jovem, de baixo 
risco, que é a já mencionada seleção de risco. Além dessa busca, cabe mencionar que as 
operadoras poderiam cobrar preços exorbitantes dos idosos, pois o custo da última faixa 
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etária em alguns produtos pode ser realmente superior a seis vezes o custo da primeira19. 
Isso se dá em função de os tipos de tratamentos utilizados pelos mais idosos serem de custo 
superiores em relação aos dos jovens. 

Dessa forma, diante das regras criadas, para compensar os maiores custos dos idosos, 
os valores a serem definidos na Tabela de venda levam em consideração que o beneficiário 
mais jovem deverá pagar uma mensalidade maior do que a necessária para sua idade, sub-
sidiando o custo do beneficiário idoso.

A legislação permitia ainda, conforme § 1° do art.2° da CONSU n° 06/98, que o bene-
ficiário com mais de 60 anos de idade que já participasse de um plano ou seguro de saúde 
há mais de 10 anos não poderia sofrer variação de valor de sua mensalidade por mudança 
de faixa etária, ou seja, ao completar 70 anos. Essa era mais uma forma de proteção a esse 
grupo de beneficiários.

Já em outubro de 2003, a Lei 10.741/03, Estatuto do Idoso, estabeleceu ser veda-
da a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferen-
ciados em razão da idade. Essa norma define como idoso aquele com idade igual ou 
superior a 60 anos. Em virtude disso, e considerando que a Resolução do CONSU  
nº 06/98, então vigente, estabelecia reajuste aos beneficiários que completassem 60 e 70 anos 
(esse último, quando vinculado ao plano em período inferior a dez anos), a ANS publicou 
a Resolução Normativa n° 63/03, estabelecendo novas regras para compensar a perda do 
reajuste dessas duas faixas, fazendo com que o último reajuste de mensalidade por mudança 
de faixa etária ocorresse quando o indivíduo completasse 59 anos. As novas faixas etárias 
(em anos) passaram a ser: 0 a 18; 19 a 23; 24 a 28; 29 a 33; 34 a 38; 39 a 43; 44 a 48; 49 a 
53; 54 a 58; e 59 ou mais.

Enquanto a legislação anterior previa sete faixas e a determinação de que a última faixa 
não poderia ser seis vezes superior à primeira, a nova norma criou 10 faixas, manteve a regra 
sobre o valor máximo de seis vezes e incluiu a regra de que a variação acumulada entre a 
sétima e a décima faixas não poderia ser superior à variação acumulada entre a primeira e 
a sétima faixas, obrigando que parte da variação que poderia ser alocada a tais idades fosse 
diluída pelas primeiras sete faixas.

Essa nova regra não está diretamente relacionada ao Estatuto do Idoso, mas a uma 
prática que, acredita-se, a ANS já vinha percebendo como abusiva, na qual as operado-
ras sobrecarregavam o preço na faixa de 60 anos, de forma que o beneficiário, habituado 
com determinado orçamento, talvez não tivesse condições de continuar mantendo o plano  
ao envelhecer (quando, geralmente, passa a utilizar mais). Além disso, como o reajuste aos 
70 anos possivelmente não era aplicado (posto que somente podia ser praticado para quem 
tinha mais de 60 anos e estivesse há mais de 10 anos no plano), esta tornou-se uma forma 
de garantir o maior índice de reajuste permitido quando a pessoa completasse 60 anos.

19 Essa observação vem da experiência da autora deste trabalho, atuária, que lida com os dados de despesas assistenciais 
de diversas operadoras em sua consultoria atuarial (Plurall Consultoria) desde 2003.
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Quando o Estatuto do Idoso foi publicado, conforme consulta realizada a uma assessoria 
jurídica20 que presta serviços a diversas operadoras, era recente a decisão da liminar do Su-
premo Tribunal Federal – STF na Ação Direta de Inconstituicionalidade – ADI nº 1931, que 
discute a Lei nº 9.656/98, suspendendo a eficácia de diversos dispositivos que afrontavam o 
ato jurídico perfeito21, por determinar ações a serem feitas em contratos que já haviam sido 
pactuados quando da entrada em vigor dessa norma.

Portanto, foi definido pela ANS que as novas regras seriam aplicadas somente aos con-
tratos celebrados após 1º de janeiro de 2004, data em que entraram em vigor o Estatuto do 
Idoso e a RN nº 63/03, conforme diversas manifestações da ANS que estão disponíveis em 
seu sítio22. Todavia, essa assessoria jurídica informou que o Poder Judiciário vem se mani-
festando de forma contrária, lançando mão da vedação do Estatuto do Idoso para qualquer 
pessoa que complete 60 anos, ou seja, não se pode aplicar reajustes a partir dessa idade, 
independente da data de celebração de seu contrato.

Em virtude da controvérsia entre o entendimento da ANS e o do Poder Judiciário, as ope-
radoras ficam vulneráveis economicamente com relação a essas decisões, visto que a Tabela 
de preços definida em contrato levou em conta a possibilidade de reajuste aos 60 e 70 anos e, 
sem eventual direito de aplicar esses reajustes, pode haver efetivo prejuízo às operadoras.

Com relação aos contratos celebrados antes de 1º de janeiro de 1999 (data que entrou em 
vigor a Lei nº 9.656/98) e não adaptados a essa norma, havia a previsão contida no art. 35-E 
da Lei nº 9.656/98 de que qualquer variação na contraprestação pecuniária para consumidores 
com mais de 60 anos de idade estaria sujeita à autorização prévia da ANS. Contudo, confor-
me manifestado anteriormente, o STF suspendeu a eficácia de diversos dispositivos da Lei  
nº 9.656/98, dentre eles o art. 35-E ora apresentado, de forma que prevalece para esses con-
tratos anteriores à Lei nº 9.656/98 e a ela não adaptados exclusivamente o disposto nesses 
instrumentos. Após essa decisão, a ANS não mais teve que autorizar os reajustes, conforme 
a assessoria jurídica consultada.

20  Foi efetuada uma consulta à assessoria jurídica Oliveira Rodarte, por meio da advogada Dra. Virgínia Rodarte.
21 O art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal de 1988, estabeleceu que: “A lei não prejudicará o direito adquirido, o 
ato jurídico perfeito e a coisa julgada”. Conforme ensinamentos do Dr. Celso Bastos: “O ato jurídico perfeito é aquele que 
se aperfeiçoou, que reuniu todos os elementos necessários a sua formação, debaixo da lei velha. Isto não quer dizer, por 
si só, que ele encerre em seu bojo um direito adquirido. Do que está o seu beneficiário imunizado é de oscilações de forma 
aportadas pela lei nova”.BASTOS, Celso Ribeiro. Dicionário de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 1994. 
22 A ANS disponibiliza em seu endereço eletrônico diversas perguntas e respostas para esclarecer as dúvidas das opera-
doras, tais como:

A mensalidade do meu plano foi reajustada em função de mudança de faixa etária. Como saber se o reajuste foi 
efetuado de maneira correta? 
O reajuste por mudança de faixa etária deve ser efetuado de acordo com o estabelecido no contrato, sendo que a 
cláusula contratual de variação de faixa etária deve estar em conformidade com as regras vigentes à  época da 
assinatura desse contrato. Disponível em: http://www.ans.gov.br/portal/site/duvidas/index.asp?secao=Consumidor
&perfil=1&topico=25833&subtopico=25834, Acessado em 03/11/2010.
Nos planos assinados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/98, deve-se cumprir o que consta no contrato. 
Contratos assinados entre 2 de janeiro de 1999 e 1º de janeiro de 2004 (...) A Consu 06/98 determina (...). Contratos 
assinados ou adaptados depois de 1º de janeiro de 2004 (...) Resolução Normativa (RN nº 63), publicada pela ANS 
em dezembro de 2003, determina (...).
http://www.ans.gov.br/portal/site/perfil_consumidor/variacao_custo_faixa_etaria.asp, acessado em 03/11/2010.
O consumidor deve observar a data de contratação do plano de acordo com o seguinte critério: se contratado antes 
de 2 de janeiro de 1999; entre 2 de janeiro de 1999 e 1º de janeiro de 2004; depois de 1º de janeiro de 2004. Disponível 
em: http://www.ans.gov.br/portal/site/_destaque/artigo_complementar_11363.asp, acessado em 03/11/2010.
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Portanto, como se pode perceber, nas regras de estabelecimento de preços por faixa etária 
foi implementado um sistema de subsídio cruzado entre grupos de pessoas de baixo risco, 
financiando as de alto risco, adotando-se como atributo de risco a idade dos consumidores 
(RIBEIRO, 2005). Ou seja, existe uma transferência intergeracional dentro de uma estrutura 
de financiamento baseada no mutualismo, denominada de Regime Financeiro de Repartição 
Simples, como no sistema previdenciário geral brasileiro, no qual todos os participantes 
pagam para o benefício de alguns e não formam uma poupança individualizada. 

Na saúde, o termo adotado, ao invés de “Repartição Simples”, é o community rating e, 
assim, todos os beneficiários pagam uma mensalidade em um determinado período indepen-
dente da ocorrência ou não do risco segurado, que irá cobrir as despesas somente daqueles 
que utilizaram o plano no mesmo período. Destaca-se que, nessa estrutura de financiamento, 
os beneficiários não têm direito à devolução da mensalidade referente à cobertura a riscos 
já decorridos, mesmo que o sinistro não tenha acontecido.

Caso não houvesse a limitação de variação de valor conforme as faixas etárias, as 
operadoras poderiam estabelecer o valor das mensalidades de forma a acompanhar o custo 
de cada faixa, buscando o perfeito equilíbrio atuarial e financeiro. Ainda assim, porém, 
existiria o problema da última faixa etária ser aberta, a partir de 59 anos, pois abrange uma 
ampla gama de pessoas e pode haver uma diferença de 40 (ou mesmo 45) anos ou mais, 
entre dois indivíduos nessa mesma faixa etária, com grande heterogeneidade no segmento 
populacional considerado idoso, conforme FIPECAFI (2009).

Dessa forma, a operadora de plano de saúde, em um processo de envelhecimento de sua 
carteira, passa a ter um problema, se considerarmos essa regra de precificação isolada das 
demais regras, pois com uma maior proporção de idosos serão geradas maiores despesas, 
as quais deverão ser arcadas pelo restante da carteira mais jovem. 

Assim, deve-se analisar primeiro como a legislação define todo o processo de formação 
dos preços, bem como de aplicação de reajuste às mensalidades dos beneficiários que já 
compraram o plano de saúde. Os impactos dessas regras sobre a entrada e saída dos bene-
ficiários também devem ser considerados, de forma que a carteira possa se tornar mais ou 
menos envelhecida.

Nota Técnica Atuarial
No início da regulamentação, a ANS não regulou os valores da Tabela de venda das ope-

radoras, mas tão somente as variações e limites entre as faixas etárias, deixando-as livres para 
definirem seus preços. Já em 2000, contudo, por meio da Resolução da Diretoria Colegiada 
n° 28, de 28 de junho de 2000, alterada pela Instrução Normativa da DIPRO (Diretoria de 
Produtos) n° 08/02, estabeleceu alguns parâmetros de controle de preços necessários quando 
do registro do produto e também periodicamente, vigente até os dias atuais.

Nessa resolução, foi criada a Nota Técnica de Registro de Produto – NTRP, a ser 
elaborada por um atuário da operadora, na qual são estabelecidos os custos assistenciais 
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do produto por faixas etárias, justificando a formação inicial dos preços para comerciali-
zação. O preço mínimo atuarial constante na NTRP representa a despesa exclusivamente 
assistencial acrescida da respectiva margem de segurança estatística, que previne o risco 
de oscilações de custos, e as operadoras são impedidas de comercializar o produto com 
valores de contraprestações abaixo desse preço mínimo para garantir, conforme Montone 
(2004), ao menos a operacionalidade. 

Além dos preços mínimos atuariais, também são inseridos na NTRP os custos não 
assistenciais, como expectativa de despesas administrativas e comerciais, que são somados 
ao preço mínimo. Por fim, toda essa despesa acrescida de margem de resultado esperado 
pela operadora deve ser ajustada aos percentuais de reajuste por mudança de faixa etária, 
seguindo as regras determinadas pela ANS, expostas no item “Faixas Etárias”, chegando-se 
ao valor comercial sugerido de mensalidade.

Assim, os planos individuais (contratados por pessoa física) e os planos coletivos (contra-
tados por pessoa jurídica), com exceção dos planos exclusivamente odontológicos e coletivos 
em que exista vínculo empregatício do beneficiário para com a empresa contratante, passaram 
a ser atuarialmente tarifados e o mercado começou a dar importância e se preocupar com as 
informações necessárias a essa tarifação, já que havia um desconhecimento anterior a 2000 
desse profissional responsável por cálculo de risco. Para todos esses planos que estivessem 
sendo comercializados pela operadora, ou seja, para aqueles que possuíssem beneficiários 
ativos, era devido o envio da Nota Técnica, a qual estabelece os valores a serem adotados 
para os próximos 12 meses de comercialização, devendo ser atualizados a cada 12 meses. 

Em 19 de dezembro de 2008, a ANS procedeu a mais algumas modificações na  
RDC n° 28, por meio da Resolução Normativa n° 183/08, estabelecendo novos limites sobre 
a Tabela de comercialização das operadoras. Definiu-se como limite mínimo aquele que 
corresponde à subtração de 30% do valor comercial da mensalidade e limite máximo a adição 
de 30% sobre esse valor comercial enviado pela NTRP. Permaneceu a obrigatoriedade de 
que o preço de comercialização deveria respeitar o preço mínimo atuarial. Dessa forma, o 
limite mínimo pode ser o desconto de até 30% do valor comercial da mensalidade, desde 
que não fique abaixo do preço mínimo atuarial.

Além disso, deixou de existir a obrigatoriedade de atualização anual da Nota Técnica. 
Esta passa a ser atualizada somente quando for verificado que o preço da Tabela de vendas 
ultrapassou o limite máximo, devendo ser atualizada com um percentual de resultado maior, 
ou sempre que houver alterações nas premissas epidemiológicas, atuariais ou de custos, bem 
como quaisquer outras que modifiquem o valor comercial da mensalidade. 

Independente da regulamentação da ANS, o Instituto Brasileiro de Atuária – IBA já 
se pronunciou e definiu que a Nota Técnica deve ser atualizada periodicamente, pois não 
existe a possibilidade de o cálculo atuarial no sistema de saúde suplementar, pela forma do 
regime financeiro implantado, determinar os custos de um produto para mais de 12 meses, 
sendo importante rever as premissas adotadas.
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É importante lembrar que a Nota Técnica destina-se à indicação de custos e preço mí-
nimo a ser comercializado para novas vendas, nos próximos 12 meses da sua elaboração.  
Ou seja, caso o custo seja modificado pelo atuário no ano seguinte, em função de mudança 
das premissas adotadas anteriormente, com previsão de maiores custos para a operadora, e 
os contratos já firmados tenham Tabelas de preços inferiores a esse novo custo, não poderão 
sofrer reajuste em função da nova Nota Técnica Atuarial. Somente podem ser reajustados 
financeiramente seguindo a regulação da ANS, algo que será abordado mais adiante.

Portanto, sabe-se que a sustentabilidade econômico-financeira de longo prazo do merca-
do de planos de saúde depende da adequada relação entre os riscos e os prêmios cobrados. 
No entanto, essa sustentabilidade só será possível se, ao longo dos anos, for respeitada a 
formação de preço por faixa etária, originada da análise atuarial anual fundamentada em 
Nota Técnica (FIPECAFI, 2009).

O contrato estabelecido entre a operadora e o beneficiário é de curto prazo, somente 
um ano, com algumas raras exceções ultrapassando esse período em contratações por 
empresas, e podendo ser renovado anualmente. Quando forem estabelecidas as condições 
do contrato, uma delas será o preço do plano de saúde contratado, definido pelo atuário na 
Nota Técnica e que contempla todas as regras de variação de preços por faixa etária com a 
transferência intergeracional.

Nesse momento da contratação não se observa qualquer problema de equilíbrio finan-
ceiro do contrato, já que a precificação do atuário determinará o custo ideal pelas 10 faixas 
etárias existentes, ajustado nessas faixas de acordo com as regras da ANS. No ajuste há a 
análise da distribuição de beneficiários por faixa etária esperada para o próximo ano, de 
forma que a receita de mensalidade a ser arrecadada esteja equilibrada com a previsão dos 
custos do ano vindouro.

Porém, ainda que o contrato seja de curto prazo, na renovação contratual anual a men-
salidade a ser paga pelo beneficiário será reajustada por um índice determinado pela ANS 
para todo o mercado, e não por novas análises atuariais em função de mudança de custos 
da região na qual é oferecido o plano, e pela mudança da estrutura etária da carteira da 
operadora, o que será explicado no próximo item. 

Daí surge a contradição: o preço do plano de saúde é estabelecido em curto prazo e em 
community rating modificado (não é puro, já que um dos fatores de risco do indivíduo, a 
idade, é levado em consideração ao definir custos por faixa etária, mas ainda assim há o 
cálculo do custo médio da faixa etária, e não individualizado, e redistribuição desse custo 
entre as faixas de idade, havendo subsídio cruzado). Porém, no contrato ficam estabeleci-
das regras de longo prazo com os percentuais de reajuste por mudança de faixa etária do 
beneficiário, sendo que o sistema não funciona no Regime Financeiro de Capitalização – 
em que as mensalidades são definidas individualmente e pode-se prever as mudanças em 
longo prazo. Visto isso, deveria haver a possibilidade de alteração da variação entre faixas 
etárias ou aplicação de reajuste superior ao definido pela ANS no momento de renovação 
contratual.
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Dessa forma, se após a contratação do plano a operadora começar a ter uma mudança 
de sua estrutura etária de beneficiários, com envelhecimento da carteira, haverá um dese-
quilíbrio financeiro se não for feita a aplicação de reajuste seguindo o aumento de custos 
indicado na Nota Técnica Atuarial. Isso porque os valores inicialmente calculados na con-
tratação dos planos não foram previstos para um perfil de distribuição de beneficiários que 
estará mudando ao longo dos anos, justamente por ser um sistema de tarifação inserido no 
Regime Financeiro de Repartição Simples (mutualismo e curto prazo), e não de Capitali-
zação (individual, para longo prazo).

Mais uma vez, observa-se que o processo de envelhecimento de uma carteira acarretará 
problemas financeiros para as operadoras, também ao serem consideradas essa regulação e 
a forma como está estruturada a regulação dos contratos. 

Veremos a seguir como se dá a regulamentação da ANS nessa questão de reajuste de 
preços de contratos já vendidos.

Reajuste Financeiro das Mensalidades
Além da proporcionalização que já ocorre por mudança de faixa etária, a Resolução Nor-

mativa da ANS, RN n° 171, de 29 de abril de 2008, é a atual resolução que trata do reajuste 
anual e financeiro para reequilíbrio econômico que poderá ser aplicado nas mensalidades 
dos beneficiários com planos médico-hospitalares, com ou sem cobertura odontológica, 
com tratamento diferenciado para contratos coletivos e individuais. 

Embora existam algumas regras mais específicas nessa resolução normativa, seja em 
relação ao período de aplicação ou à permissão de retroatividade da aplicação, as regras 
gerais dos reajustes dos planos individuais e coletivos não sofreram modificações em relação 
às normativas anteriores desde a regulamentação do setor.

Aos planos individuais sempre foi determinado que o reajuste máximo divulgado anu-
almente pela ANS, para todo o mercado, somente poderia se dar sobre as mensalidades 
e coparticipações23 quando autorizado por ela a cada operadora, desde que a operadora 
cumprisse os requisitos da resolução (estar regular com suas obrigações perante a Agência 
e pagar a taxa de solicitação de reajuste), não podendo ultrapassar esse limite, ainda que 
seja verificada tecnicamente a necessidade. 

A visão da ANS é de que não há necessidade de revisão técnica (que seria uma revisão 
do atuário), pois os preços dos planos foram determinados seguindo a Nota Técnica e toda 
a regulação da legislação, e possíveis desequilíbrios são um risco a ser assumido pela ope-
radora, conforme entende Montone (2004). 

23 A coparticipação é um mecanismo financeiro de regulação adotado por grande parte das operadoras, visando ao controle 
de utilização dos beneficiários e consequente redução de custos. O beneficiário paga à operadora, além da mensalidade, 
um valor adicional para cada procedimento realizado, ou seja, participa no pagamento de cada procedimento. Em planos 
não regulamentados praticamente não existia essa opção nos produtos, o que também foi informado pelas operadoras 
que forneceram os bancos de dados para o presente estudo. Já em planos regulamentados fez-se mais comum a oferta 
de planos com a previsão de cobrança de coparticipação, tornando as mensalidades menos onerosas e mais atrativas aos 
beneficiários.
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Para os planos individuais contratados até 1º de janeiro de 1999 e não adaptados à  
Lei nº 9.656/98, deverá ser aplicado o reajuste disposto no contrato, desde que esteja expresso 
o índice de preços a ser utilizado ou critério claro de apuração e demonstração das variações 
consideradas no cálculo do reajuste. Caso contrário, deverá ser adotado o percentual limitado 
ao reajuste estipulado pela ANS para os planos contratados após a Lei nº 9.656/98. 

A definição do percentual máximo de reajuste é realizada pela ANS em conjunto com 
o Ministério da Saúde e da Fazenda, e desde 2000 foi calculado pela média ponderada 
dos reajustes coletivos livremente negociados e informados à ANS pelas operadoras 
(MONTONE, 2004). Porém, já a partir do segundo semestre de 2010, após a mudança da 
presidência da ANS no início de 2010, iniciaram-se discussões, por meio de Câmara Técnica 
e, em seguida, por meio de Grupo Técnico24, a respeito da definição de um novo modelo de 
reajuste a ser adotado a partir de 2012, estando em pauta a possibilidade de aplicação de 
reajuste diferenciado por operadoras e regiões.

Em relação aos planos coletivos, o reajuste nunca foi regulado pela ANS, mas somente 
monitorado e acompanhado por ela. As operadoras devem informá-la do percentual apli-
cado a cada contrato coletivo, após livre negociação com a pessoa jurídica contratante, por 
meio de aplicativo e eletronicamente. Essa menor interferência, segundo Montone (2004),  
deve-se à maior capacidade de negociação dos contratantes com as operadoras, fruto do volu-
me de beneficiários cobertos pelos contratos. Embora seja definido entre as partes o percentual  
de reajuste, a ANS determinou, no art. 20 da RN n° 195/09, que não poderá haver aplicação de 
percentuais de reajuste diferenciados dentro de um mesmo plano ligado a um determinado 
contrato coletivo. Assim, ainda que existam ativos e aposentados em um mesmo contrato, 
gerando custos bastante distintos devido à idade média de cada um desses grupos, o reajuste 
negociado é único para todos. 

Já para os beneficiários com planos exclusivamente odontológicos, os critérios de 
aplicação de reajuste estão definidos por meio da RN n° 172, de 08 de julho de 2008.  
Para os planos individuais poderão ser aplicadas cláusulas de reajuste que sejam claras, 
assim consideradas as que elejam um índice de preços divulgado por instituição externa, 
não havendo necessidade de seguir o índice da ANS. Para os planos coletivos, permanece 
a mesma regra de livre negociação entre as partes.

Diante dessas regras determinadas pela Agência, verifica-se o motivo pelo qual as 
operadoras estão cada vez mais concentrando seus esforços em venda de planos coletivos 
como estratégia de aversão ao risco, conforme observado no aumento da carteira coletiva 
comparada à individual, com relação a planos regulamentados, ao longo dos últimos anos 
(Tabela1). Isso porque em planos coletivos há maior liberdade quanto à recuperação finan-
ceira dos contratos, além de haver uma entrada maior de público jovem. Assim, as opera-
doras tentam compensar o perfil etário de planos individuais, que são mais envelhecidos, 

24 Informações sobre as discussões na Câmara Técnica e do Grupo Técnico a respeito do novo modelo de reajuste podem 
ser acessadas no seguinte endereço eletrônico: http://www.ans.gov.br/index.php/participacao-da-sociedade/camaras-
tecnicas. 
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como pode ser visto na Tabela 2 (a qual mostra o perfil de todos os beneficiários de planos 
regulamentados e não regulamentados).

Tabela 1 – Crescimento da população de beneficiários de planos regulamentados por tipo de 
contratação de plano de 2005 a 2010 – Brasil

Ano
Total Coletivo Individual

Qtde. Crescimento 
Anual (%) Qtde. Crescimento 

Anual (%) Qtde. Crescimento 
Anual (%)

dez/05  23.084.711 –  17.101.658   –  5.983.053  –
dez/06  25.538.444  10,6  19.144.691  11,9  6.393.753  6,9 
dez/07  28.031.446  9,8  21.263.189  11,1  6.768.257  5,9 
dez/08  30.729.037  9,6  23.785.658  11,9  6.943.379  2,6 
dez/09  33.094.276  7,7  25.773.140  8,4  7.321.136  5,4 
jun/10  34.948.867  5,6  27.379.402  6,2  7.569.465  3,4 
Crescimento de jun/10 a dez/05  54,4  60,1  26,5 

Fonte dos dados básicos: Sistema de Informações de Beneficiários/ANS/MS, extraído do Caderno de Informação 
da Saúde Suplementar, edição set/10, disponível no sítio da ANS (www.ans.gov.br), acessado em 30/03/2011.

Tabela 2 – Distribuição relativa da população de beneficiários por faixa etária e tipo de contratação 
de plano – Junho/2010 – Brasil

Faixa Etária  
(em Anos)

Quantidade 
Beneficiários 

Planos 
Coletivos

Distribuicão (%)

Quantidade 
Beneficiários 

Planos 
Individuais

Distribuicão (%)

Quantidade 
Beneficiários 
Planos Não 

Identificados

Distribuicão (%)

00 a 18  7.779.598  24,2  2.653.067  28,5  547.984  21,6 

19 a 23  2.851.098  8,9  580.162  6,2  203.547  8,0 

24 a 28  3.642.355  11,3  741.781  8,0  183.740  7,3 

29 a 33  3.632.085  11,3  734.490  7,9  188.016  7,4 

34 a 38  2.951.549  9,2  618.289  6,6  170.391  6,7 

39 a 43  2.544.392  7,9  571.941  6,1  174.685  6,9 

44 a 48  2.328.919  7,2  578.555  6,2  195.486  7,7 

49 a 53  1.907.150  5,9  547.414  5,9  186.044  7,3 

54 a 58  1.472.402  4,6  530.730  5,7  168.104  6,6 

59 ou mais  3.029.586  9,4  1.766.419  19,0  514.979  20,3 

Inconsistente  14.455  0,0  754  0,0  2.391  0,1 

Total  32.153.589  100,0  9.323.602  100,0  2.535.367  100,0 

Fonte dos dados básicos: Sistema de Informações de Beneficiários/ANS/MS, extraído do TABNET em 11/11/2010, 
no endereço www.ans.gov.br.

Para os planos individuais, visto que as operadoras não têm a possibilidade de revisão 
de preços pelo recálculo atuarial, o processo de envelhecimento das carteiras passa a ser 
um problema real para as operadoras, já que esse fenômeno não é observado com a mesma 
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intensidade em planos coletivos, e são os reajustes dos planos coletivos que dão base para 
a apuração do índice dos planos individuais.

Nos planos coletivos, por estes serem oferecidos a uma massa de beneficiários mais jovem 
e por sempre existir uma rotatividade dos funcionários na empresa contratante, a estrutura 
etária se mantém mais jovem. Contudo, os ativos que se tornaram aposentados têm o direito 
de permanecer nesse contrato, sem qualquer elevação dos valores de sua mensalidade, como 
está previsto na legislação, e isso pode levar ao envelhecimento dessa carteira.

Registra-se que a ANS, ao definir esse tipo de reajuste para planos individuais, buscou 
proteger os beneficiários, já que as operadoras poderiam aplicar reajustes, muitas vezes 
considerados abusivos, a cada contrato. Já em planos coletivos entende-se haver um poder 
de barganha dos contratantes, o que minimiza o reajuste desejado pelas operadoras, que 
assim seria repassado aos individuais. Esse é outro problema, pois aplica-se um reajuste 
médio, um único valor para todo o país, sem levar em consideração a variação de custos 
assistenciais regionais.

Resumindo, o Quadro 1 pontua os aspectos da legislação que foram discutidos, como as 
regras que possuem maior influência sobre o equilíbrio econômico-financeiro das operadoras 
diante do processo de envelhecimento de suas carteiras de beneficiários:

Quadro 1 – Regras da ANS que influenciam no equilíbrio econômico-financeiro das operadoras

Itens Apresentados Influência no Equilíbrio Econômico-Financeiro

Faixa Etária

Definição de transferência intergeracional de recursos dentro de uma estrutura de financiamento baseada 
no mutualismo. Sistema de subsídio cruzado entre grupos de pessoas de baixo risco financiando as de 
alto risco.
Caso não houvesse a limitação de variação de valor conforme as faixas etárias, as operadoras poderiam 
estabelecer o valor das mensalidades de forma a acompanhar o custo de cada faixa, buscando o perfeito 
equilíbrio atuarial e financeiro.

Nota Técnica Atuarial

Destina-se à indicação do preço mínimo a ser comercializado para novas vendas, e não para ser adotado 
em reajuste de contratos já firmados. 
O preço do plano de saúde é estabelecido em curto prazo e community rating modificado, mas no 
contrato ficam estabelecidas regras de longo prazo com os percentuais de reajuste por mudança de faixa 
etária do beneficiário, sem qualquer possibilidade de alteração dessa variação entre faixas e reajuste 
anual determinado por análise atuarial, que leva em consideração a mudança da estrutura etária da 
carteira do produto ou da operadora.
A sustentabilidade econômico-financeira de longo prazo só será possível se, ao longo dos anos, for 
respeitada a formação de preço por faixa etária, originada com base na análise atuarial fundamentada em 
Nota Técnica. 

Reajuste Financeiro 
Anual

Aos planos individuais o reajuste a ser aplicado é o máximo divulgado anualmente pela ANS para todo 
o mercado, sem levar em consideração a variação de custos assistenciais regionais, não podendo 
ultrapassar esse limite, ainda que seja verificada tecnicamente a necessidade. 
Para os planos individuais, visto que as operadoras não têm a possibilidade de revisão de preços pelo 
recálculo atuarial, o processo de envelhecimento das carteiras passa a ser um problema real para essas 
empresas. Isso ocorre porque esse fenômeno não é observado com a mesma intensidade em planos 
coletivos e são os reajustes dos planos coletivos que dão base para a apuração do índice dos planos 
individuais.

Fonte: Elaboração própria.
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Discussão e Algumas Estatísticas
De acordo com os executivos das empresas de planos de saúde, em pesquisa feita por 

Bahia (2005), as regras sobre cobertura e reajustes dos preços dos planos de saúde impedem 
a expansão das clientelas em função da elevação dos valores das mensalidades e resultam na 
sub-remuneração de serviços prestados, uma tentativa das operadoras de reduzir os custos, 
gerando conflitos com os prestadores. Assim, os debates giram em torno de discursos que 
tratam das responsabilidades governamentais sobre a redução ou estagnação do mercado 
privado. Isso tem sido mencionado pelos representantes que participam da Câmara Técnica 
do Novo Modelo de Reajuste. 

O ideal, como em qualquer contrato de prestação de serviços, é prever que, a cada ano, 
os valores de mensalidades serão revisados. Assim, poderia-se contemplar a existência da 
revisão atuarial, sendo uma saída para o equilíbrio financeiro da operadora no processo de 
envelhecimento das carteiras de planos individuais. Esse envelhecimento já tem sido verifi-
cado, ainda que de forma branda ao longo de somente cinco anos (período mais consistente 
dos dados disponibilizados pela ANS25), o que pode ser visto na Tabela 3. 

Tabela 3 – Comparação da distribuição relativa da população de beneficiários com planos individuais 
em junho/2005 e junho/2010 no Brasil

Faixa Etária (em Anos) Distribuição dos Beneficiários  
em jun/2005 (%)

Distribuição dos Beneficiários  
em jun/2010 (%)

até 18  28,1  28,5 

19 a 23  6,9  6,2 

24 a 28  8,2  8,0 

29 a 33  7,3  7,9 

34 a 38  6,9  6,6 

39 a 43  7,1  6,1 

44 a 48  6,6  6,2 

49 a 53  6,4  5,9 

54 a 58  5,8  5,7 

59 ou mais  16,8  18,9 

Inconsistente 0,0  0,0 

Total  100,0  100,0 

Fonte dos dados básicos: Sistema de Informações de Beneficiários/ANS/MS, extraído do TABNET em 11/11/2010, 
no endereço www.ans.gov.br.

Tendo em vista que a população idosa possui tratamentos mais onerosos devido a 
doenças que são mais comuns à sua idade, a situação se torna ainda mais grave. Pode ainda 
se tornar mais intensa se o mercado atingir seu limite, ou seja, quando não terá grandes 

25 A ANS já divulgou em eventos, e as operadoras também mencionam, que no início do envio dos dados por essas empresas, 
desde 2000, havia grande inconsistência das informações, com lacunas que foram sendo aprimoradas ao longo dos anos.
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crescimentos nas carteiras de beneficiários das operadoras e, portanto, o perfil etário dos 
que ainda entrarem no sistema privado não compensará ou irá equilibrar o envelhecimento 
dos que já possuem plano de saúde. 

Para Bahia (2008), como o mercado de planos e seguros de saúde constitui-se com base 
na escolha ou, em certos casos, no esforço de consumidores individuais, a variável que ex-
plica sua existência e tamanho é a renda familiar e individual. Dessa forma, a limitação de 
crescimento desse mercado poderá estar ligada ao fator renda26. Porém, conforme dados da 
Tabela 4, o mercado ainda está em crescimento e com aumento da proporção da população 
coberta por planos de saúde, que passou de 18,3% em 2005 (período mais consistente dos 
dados disponibilizados pela ANS) para 23,1% em 2010. 

Tabela 4 – Cobertura e crescimento dos planos de saúde de 2005 a 2010 no Brasil

Competência* População com 
Planos de Saúde Crescimento (%) População Total Crescimento (%) % de Cobertura

jun/05  33.684.764 –  184.184.074 –  18,3 

jun/06  35.724.758  6,1  186.770.613  1,4  19,1 

jun/07  37.499.826  5,0  189.335.191  1,4  19,8 

jun/08  39.542.764  5,4  189.612.814  0,1  20,9 

jun/09  40.807.129  3,2  191.481.045  1,0  21,3 

jun/10  44.012.558  7,9  190.732.694 -0,4  23,1 

Fonte dos dados básicos: Sistema de Informações de Beneficiários/ANS/MS, extraído do TABNET em 11/11/2010, 
no endereço www.ans.gov.br. População: IBGE/DATASUS.
* A competência de junho refere-se aos dados extraídos para a população com planos de saúde. Já a competência 
para a população total refere-se à data de referência da PNAD de 2005 a 2009 e Censo DemoGráfico de 2010. 

Uma situação também que se discute, ainda que fosse possível reajustar os preços 
das mensalidades de plano individual livremente pelas operadoras, é de como seria esse 
impacto sobre a movimentação dos beneficiários. Ou seja, poderão ocorrer entradas cada 
vez maiores de pessoas com idade mais avançada, que precisam utilizar o plano com 
maior frequência. Já os jovens, além de não comprarem os planos de saúde, cancelariam 
seus planos, saindo desse sistema, pois estariam pagando um valor muito acima de seu 
risco para cobrir o risco dos idosos, visto o subsídio cruzado existente na determinação 
das mensalidades por faixas etárias. 

Efetivamente, ocorreria uma seleção adversa e essa situação levaria a um círculo vi-
cioso de aumento de custos para a operadora em decorrência do envelhecimento cada vez 
maior da carteira de beneficiários. De acordo com os dados da PNAD de 2008 expostos no 

26 No estudo efetuado pela Diretoria de Produtos da ANS com dados da PNAD 2008, apresentado na terceira reunião do 
Grupo Técnico de Estudos de Novo Modelo de Reajuste, é apontado que o rendimento da população coberta por plano de 
saúde é três vezes maior que o rendimento da população não coberta, e que o comprometimento médio da renda com pla-
nos de saúde, considerando todas as formas de contratação, é de 9,7%. A ata da reunião foi acessada em 12/07/2011 e está 
disponível no endereço http://www.ans.gov.br/images/stories/Legislacao/camara_tecnica/2010_Novo_modelo_de_Reajuste/
ct_reajuste_3_ata_3%20reunio_%20do%20grupo_tcnico_modelo_de_reajuste.pdf.
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Caderno de Informação da Saúde Suplementar de dezembro de 2010, a pirâmide etária da 
população que possuía plano de saúde já era mais envelhecida do que a da população sem 
plano e essa situação pode se tornar agravada nesse círculo.

Contudo, quando se analisa a cobertura por faixa etária em 2005 e 2009 com os dados de 
beneficiários informados pelas operadoras à ANS (Tabela 5), o que se pode ver é o aumento 
da cobertura por planos de saúde da população brasileira jovem de até 39 anos, possivelmente 
devido ao maior aumento de planos coletivos em que a estrutura etária é mais jovem.

Tabela 5 – Cobertura dos planos de saúde por faixa etária nos anos de 2005 e 2009 no Brasil

Faixa Etária            
(em Anos)

População 
com Planos de 
Saúde em 2005

População Total 
em 2005 % de Cobertura

População 
com Planos de 
Saúde em 2009

População Total 
em 2009 % de Cobertura

até 19  9.746.988  74.092.934  13,2  10.770.143  65.922.207  16,3 

20 a 24  3.095.759  17.561.354  17,6  3.548.390  17.496.388  20,3 

25 a 29  3.226.439  15.082.976  21,4  4.286.706  17.671.575  24,3 

30 a 34  2.929.222  14.174.783  20,7  3.871.799  15.648.490  24,7 

35 a 39  2.770.719  13.318.319  20,8  3.300.635  13.463.958  24,5 

40 a 44  2.670.350  11.440.594  23,3  3.068.100  12.653.419  24,2 

45 a 49  2.341.022  9.442.867  24,8  2.806.557  11.626.572  24,1 

50 a 54  1.939.658  7.626.892  25,4  2.392.701  9.732.315  24,6 

55 a 59  1.506.333  5.862.095  25,7  1.916.061  7.838.035  24,4 

60 a 64  1.094.225  4.943.210  22,1  1.369.254  6.095.901  22,5 

65 a 69  907.961  3.841.583  23,6  1.031.503  4.529.501  22,8 

70 a 74  708.442  2.936.635  24,1  833.043  3.552.071  23,5 

75 a 79  542.230  1.903.310  28,5  631.867  2.457.478  25,7 

a partir de 80  536.402  1.956.522  27,4  745.516  2.793.135  26,7 

Inconsistente  32.130 – –  17.364 – –

Total  34.047.880  184.184.074  18,5  40.589.639  191.481.045  21,2 

Fonte dos dados básicos: Sistema de Informações de Beneficiários/ANS/MS, extraído do TABNET em 30/03/2011, 
no endereço www.ans.gov.br. População: IBGE/DATASUS. 

Conclui-se, portanto, que todas as regras definidas pela ANS possuem como objetivo a 
proteção ao beneficiário. Montone (2004) menciona que a operadora possui o risco do negócio 
atrelado à sua atividade, devendo suportá-lo com reservas técnicas financeiras. Entretanto, 
com o envelhecimento das carteiras de planos de saúde, torna-se um grande problema para 
as operadoras, o qual está além da sustentação do risco do negócio. 

Contudo, a questão é que todo risco pode ser mensurável, e nessa situação as operadoras 
estão impedidas de recalcular as mensalidades. Ainda que façam reservas técnicas para 
suportar os possíveis desequilíbrios financeiros futuros, necessitam de geração de receita 
para essa constituição. Assim, uma outra questão que vem sendo amplamente discutida pela 
nova presidência da ANS diz respeito ao modelo de financiamento do sistema, que pode ser 
alterado para tentar manter o equilíbrio financeiro futuro.
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FONTE DE DADOS E ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS
Para a análise do impacto financeiro decorrente do envelhecimento das carteiras das 

operadoras de plano de saúde serão avaliados os microdados com características dos be-
neficiários de planos individuais, bem como microdados de despesas assistenciais de cada 
procedimento realizado por esses beneficiários. Essas informações são referentes ao período 
de 2003 a 2009. As bases de dados são mantidas por operadoras de plano de saúde, tendo 
sido cedidas por algumas dessas empresas de Minas Gerais, do grupo Cooperativa Médica, 
especificamente para o presente estudo. 

As operadoras fundadas como Unimed participam de algumas regras comuns que regem 
todo sistema, além de não serem concorrentes umas das outras por terem a região de comer-
cialização delimitada. Por isso, optou-se por trabalhar somente com o grupo Cooperativa 
Médica, que é composto basicamente por Unimeds. Tendo em vista a grande comunicação 
entre elas, a tendência é haver um grupo mais homogêneo quanto às políticas comerciais, o 
que influencia a estrutura etária e custos assistenciais, seja pela forma de comercialização, 
seja pela definição dos produtos que são vendidos, o que gera custos assistenciais diferen-
ciados. Portanto, a junção desse grupo com outros segmentos, tais como medicina de grupo, 
filantropia e autogestão, poderia inviabilizar as inferências com base nas análises, já que 
cada segmento possui características próprias que o diferenciam.

Assim, muito embora este estudo não tenha sido construído para ser representativo 
de todas operadoras, é interessante mostrar quão próximo os dados analisados estão da 
população total de cooperativas médicas de Minas Gerais, bem como de todas operadoras 
do estado. O banco de dados em estudo representou, em 2009, 8,2% de toda a população 
de beneficiários nas cooperativas médicas de Minas Gerais, e 4,4% da população de bene-
ficiários em Minas Gerais (Tabela 6). 

Tabela 6 – Representatividade da população em estudo sobre grupos de Minas Gerais – 2003 e 2009

Grupo de Beneficiários 
de Planos Individuais

Quantidade de Beneficiários Representatividade do Banco de Dados  
sobre Demais Beneficiários (%)

2003* 2009** 2003* 2009**

Banco de Dados  30.072  32.450 – –

Cooperativas  
Médicas de MG  407.238  393.827 7,4  8,2 

Minas Gerais  749.903  743.889 4,0  4,4

Fonte dos dados básicos: 
* Banco de dados em estudo na data de 01/01/2004. Sistema de Informações de Beneficiários/ANS/MS, extraído 
do TABNET em 04/04/2011, no endereço www.ans.gov.br (dez/03). 
** Banco de dados em estudo na data de 01/01/2010. Sistema de Informações de Beneficiários/ANS/MS, extraído 
do TABNET em 04/04/2011, no endereço www.ans.gov.br – Dez/09. 

A justificativa para se trabalhar somente com planos individuais deve-se ao fato de 
ser uma carteira mais vulnerável financeiramente frente ao envelhecimento, visto que a 



Impacto Financeiro de 2010 a 2030 do Envelhecimento dos Beneficiários em  
Operadoras de Plano de Saúde de Minas Gerais: um Estudo de Caso • 39 

regulação da ANS sobre esses planos é enrijecida, conforme detalhado ao longo da seção  
“A Evolução do Modelo de Sistema de Saúde Brasileiro”. Já os planos coletivos se encontram 
mais distantes do processo de envelhecimento, por estarem associados ao tempo de vida 
do beneficiário na empresa, embora no futuro esse tipo de plano possa vir a ter problemas 
com o aumento dos aposentados que possuem direito de nele permanecer por tempo inde-
terminado, mesmo assumindo integralmente o custeamento, que antes poderia ser coberto 
pela empresa contratante. 

Já acerca da definição do estudo ser de beneficiários de somente uma unidade federa-
tiva, Minas Gerais, justifica-se pelas diferenças de custos assistenciais em cada região do 
país e pelo fato de as políticas comerciais possuírem tendências distintas, além de se ter 
maior conhecimento da realidade das operadoras desse estado, com facilidade de obtenção 
de informações oficiais que permitam uma análise mais apurada dos dados. Dessa forma, 
deve-se ter cuidado na utilização dos resultados desse trabalho para outros estados.

Variáveis
Foram cedidos pelas operadoras dois bancos de dados, um de beneficiários e outro de 

despesas assistenciais. 
O banco de beneficiários é composto por variáveis que detalham as características indi-

viduais (matrícula na operadora, sexo, data de nascimento, grau de dependência – se titular 
ou dependente –, data de ingresso e data de saída do plano de saúde) e as características 
do produto do beneficiário. As variáveis que detalham o produto são: código do produto 
contratado, status de regulamentação (plano anterior ou posterior à Lei nº 9.656/98), tipo 
de cobertura assistencial (ambulatorial, hospitalar ou suas combinações), acomodação na 
internação (enfermaria ou apartamento), se o plano possui coparticipação e se era comer-
cializado em 2010 pela operadora.

Recorda-se que o status de regulamentação é indicativo das duas diferenças básicas 
entre os planos, ou seja, o plano anterior à lei mencionada não pode ser mais comerciali-
zado pelas operadoras, mas tão somente ocorrer entradas de dependentes nos contratos já 
firmados pelos titulares do plano. Além disso, não dá ao beneficiário o direito de utilizar 
muitos procedimentos, tendo a cobertura assistencial reduzida.

O banco de dados de despesas assistenciais contém cada procedimento realizado pelos 
beneficiários e pôde ser relacionado com o banco de beneficiários pela matrícula, que tam-
bém compõe esse banco. As variáveis que detalham o procedimento efetuado são: código 
da Tabela de remuneração com o prestador de serviço, classificação (consultas, exames, 
terapias, demais atendimentos ambulatoriais ou internação), data de utilização do procedi-
mento pelo beneficiário e valor pago pela operadora ao prestador de serviço.
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Análise Descritiva da População em Estudo
Inicialmente, será apresentado o perfil dos beneficiários de planos individuais da carteira 

em estudo obtido para 01 de janeiro de 2010 e a comparação com as carteiras individuais 
das operadoras do Brasil, de Minas Gerais e de cooperativas médicas de Minas Gerais. 
Posteriormente, será descrito o processo de envelhecimento ocorrido no período de análise 
(2003-2009).

Características dos Beneficiários em 01/01/2010 e Comparação com o 
Brasil e Minas Gerais

Essa seção descreve o perfil dos beneficiários tomando por base a idade e sua distribui-
ção de acordo com as características do produto contratado, para fornecer um indicativo da 
utilização e geração dos gastos assistenciais da carteira. Além disso, nesta seção será feita 
a comparação desse perfil com a carteira de beneficiários de planos individuais no Brasil, 
Minas Gerais e, principalmente, Cooperativas Médicas de Minas Gerais, de forma a de-
monstrar quão próximas estão a amostra e a população total com planos de saúde, visando 
a verificar se os resultados do presente estudo podem ser generalizados.

Quanto mais avançada é a idade, maior é a frequência de utilização esperada do benefi-
ciário, por este demandar maiores cuidados, além de poder gerar maiores gastos devido aos 
tratamentos realizados. Além disso, a composição da carteira pelas diversas características 
dos planos dos beneficiários é importante, já que o tipo de cobertura define quais gastos 
prováveis terá a população. O fato do plano ainda ser ou não comercializado pode interferir 
na distribuição etária da carteira, e o fato de serem coparticipativos ou não é também um 
fator que pode influenciar na menor ou maior utilização.

Usualmente, as análises de população são feitas por grupo etário e sexo. Todavia, neste 
trabalho priorizou-se a idade, único atributo que pode ser considerado na formação dos pre-
ços dos planos de saúde, não sendo permitida pela legislação a composição da mensalidade 
com valores diferenciados por sexo.

Ao analisar a distribuição etária na Tabela 7, nota-se que a carteira possui em torno de 
17% de beneficiários idosos (com 60 anos ou mais), contra 30% de jovens até 14 anos e 53% 
de adultos. É uma distribuição elevada de idosos se comparada à proporção existente na 
população brasileira de 10,8%, observada pelo Censo DemoGráfico de 2010.

Já a razão de dependência de idosos é de 33%, ou seja, para cada 33 idosos existem 100 
adultos que dividem os custos com o grupo de idosos. Essa medida torna-se importante, 
já que na composição dos preços existe o subsídio entre faixas etárias, como já exposto na 
seção “A Evolução do Modelo de Sistema de Saúde Brasileiro”.
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Tabela 7 – Distribuição de beneficiários por grupo etário em janeiro de 2010 de algumas cooperativas 
médicas de Minas Gerais

Faixa Etária (em Anos)
População Total

N Distribuição (%)

0 a 4  3.889  12,0 

5 a 9  3.446  10,6 

10 a 14  2.364  7,3 

15 a 19  1.821  5,6 

20 a 24  1.618  5,0 

25 a 29  2.193  6,8 

30 a 34  2.099  6,5 

35 a 39  1.925  5,9 

40 a 44  2.018  6,2 

45 a 49  1.967  6,1 

50 a 54  1.874  5,8 

55 a 59  1.629  5,0 

60 a 64  1.418  4,4 

65 a 69  1.223  3,8 

70 a 74  1.109  3,4 

75 a 79  820  2,5 

80 e +  1.037  3,1 

Total  32.450  100,0 

Fonte dos dados básicos: Banco de dados em estudo em 01/01/2010.

Gráfico 1 – Comparação entre a distribuição etária dos beneficiários em estudo em janeiro de 2010 
e beneficiários com planos de saúde individual no Brasil, Minas Gerais e cooperativas médicas de 
Minas Gerais em dezembro de 2009

Fonte dos dados básicos: Banco de dados em estudo em 01/01/2010 e Sistema de Informações de Beneficiários/
ANS/MS, extraído do TABNET em 11/11/2010, no endereço www.ans.gov.br (dez/09). 
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De acordo com o Gráfico 1, são bastante semelhantes as estruturas etárias da carteira de 
beneficiários com planos individuais do banco de dados em estudo, no Brasil, Minas Gerais e 
em cooperativas médicas localizadas nesse estado. De fato, o coeficiente de correlação entre a 
distribuição etária dos beneficiários do banco de dados e a população com planos individuais 
no Brasil, Minas Gerais e suas cooperativas é de 0,90, 0,88 e 0,92, respectivamente.

Quando se analisa a composição dos beneficiários em estudo pelos tipos de produtos 
contratados segundo status de regulamentação, observa-se, na Tabela 8, que a maior parte 
está em planos regulamentados. Dentre esses beneficiários, mais de 59% possuíam planos 
que ainda são comercializados pelas operadoras. Os outros quase 41% tinham planos que 
já não são mais ofertados pelas operadoras em novos contratos.

Tabela 8 – Distribuição de beneficiários de algumas cooperativas médicas de Minas Gerais por status 
de regulamentação e comercialização em janeiro de 2010

Comercialização
Não Regulamentado Regulamentado Total

N Distribuição (%) N Distribuição (%) N Distribuição (%)

NÃO  6.833 100,0  10.401 40,6  17.234 53,1

SIM  – 0,0  15.216 59,4  15.216 46,9

TOTAL  6.833 100,0  25.617 100,0  32.450 100,0

Distribuição (%) 21,1 78,9 100,0

Fonte dos dados básicos: Banco de dados em estudo em 01/01/2010.

Tabela 9 – Comparação da distribuição de beneficiários por status de regulamentação entre as 
populações em estudo em janeiro de 2010 e de Minas Gerais e Brasil em dezembro de 2009

Tipo de Produto Banco Coop. MG MG Brasil

N Distribuição 
(%) N Distribuição 

(%) N Distribuição 
(%) N Distribuição 

(%)

Não regulamentado  6.833  21,1  64.183  16,3  158.417  21,3  1.812.955  19,9 

Regulamentado  25.617  78,9  329.323  83,7  585.255  78,7  7.285.168  80,1 

Total  32.450  100,0  393.506  100,0  743.672  100,0  9.098.123  100,0 

Fonte dos dados básicos: Banco de dados em estudo em 01/01/2010 e Sistema de Informações de Beneficiários/
ANS/MS, extraído do TABNET em 16/01/2011, no endereço www.ans.gov.br (dez/09). 

Da mesma forma, quando se compara a carteira de beneficiários em estudo com as 
demais carteiras de planos individuais de cooperativas médicas de Minas Gerais, desse 
mesmo estado e do Brasil, constata-se que a proporção de beneficiários em planos antigos 
é bastante semelhante, em torno de 20% (Tabela 9). 

Ademais, já que os planos não regulamentados não podem ser mais comercializados, 
observa-se no Gráfico 2 que a distribuição etária é totalmente inversa à do perfil da car-
teira de beneficiários em planos regulamentados em estudo, ou seja, a primeira é bastante 
envelhecida, e a segunda, jovem.
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Gráfico 2 – Distribuição etária dos beneficiários por status de regulamentação de algumas cooperativas 
médicas de Minas Gerais – Janeiro/2010

Fonte dos dados básicos: Banco de dados em estudo em 01/01/2010.

Quando se analisa o perfil dos beneficiários de todas as cooperativas médicas de Minas 
Gerais pelo status de regulamentação dos planos contratados, nota-se, pelo Gráfico 3, que 
a distribuição etária também é bastante envelhecida na carteira de beneficiários de planos 
não regulamentados, e mais jovem para os planos regulamentados.

Ao se verificar a distribuição de beneficiários segundo status de comercialização pela opera-
dora, pode-se notar, no Gráfico 4, que a carteira de beneficiários de planos regulamentados não 
mais comercializados era ligeiramente mais envelhecida do que a de planos comercializados.

Gráfico 3 – Distribuição etária dos beneficiários com planos de saúde individual nas cooperativas 
médicas de Minas Gerais por status de regulamentação – Dezembro/2009

Fonte dos dados básicos: Banco de dados em estudo em 01/01/2010 e Sistema de Informações de Beneficiários/
ANS/MS, extraído do TABNET em 16/01/2011, no endereço www.ans.gov.br (dez/09). 
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Gráfico 4 – Distribuição dos beneficiários com planos regulamentados por grupo etário e status de 
comercialização de algumas cooperativas médicas de Minas Gerais – Janeiro/2010

Fonte dos dados básicos: Banco de dados em estudo em 01/01/2010.

Outras duas características que influenciam a apuração dos custos da carteira devem 
ser levadas em consideração: o tipo de cobertura assistencial contratada pelo beneficiário e 
se o plano de saúde possui coparticipação. Na carteira em análise verifica-se que cerca de 
67% dos beneficiários possuíam planos coparticipativos em janeiro de 2010.

Em relação às coberturas contratadas pelos beneficiários, a carteira em estudo está 
composta, principalmente, por clientes de planos com cobertura completa (ambulatorial 
e hospitalar com obstetrícia), tanto em planos regulamentados como não regulamen- 
tados (Tabela 10). Deve-se atentar para o fato de que a quantidade de procedimentos ofe-
recidos em cada um desses planos é diferenciada, tendo em vista a regulação do setor que 
definiu um rol de procedimentos mínimos. 

De forma semelhante, vê-se, pela Tabela 11, que a maior proporção de beneficiários de 
cooperativas médicas de Minas Gerais também está em planos com cobertura completa e 
em percentual próximo ao da carteira em estudo. Conclui-se, assim, que o perfil dos bene-
ficiários da carteira em estudo é bastante próximo do perfil dos beneficiários das carteiras 
individuais totais das cooperativas médicas de Minas Gerais e, em termos de distribuição 
etária, também de todas operadoras de Minas Gerais e do Brasil.
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Tabela 10 – Distribuição de beneficiários por status de regulamentação e cobertura de algumas 
cooperativas médicas de Minas Gerais – Janeiro/2010

Cobertura
Não Regulamentado Regulamentado Total

N Distribuição (%) N Distribuição (%) N Distribuição (%)

Referência – –  196  0,8  196  0,6 

Ambulatorial + Hospitalar 
+ Obstétrica  5.326  78,0  16.791  65,6  22.117  68,2 

Ambulatorial + Hospitalar  916  13,4  4.587  17,9  5.503  17,0 

Ambulatorial  589  8,6  3.951  15,4  4.540  14,0 

Hospitalar  –  –  3  0,0  3  0,0 

Odontológica  2  0,0  –  –  2  0,0 

Ambulatorial + 
Hospitalar + Obstétrica + 
Odontológica 

–  –  89  0,4  89  0,3 

TOTAL  6.833  100,0  25.617  100,0  32.450  100,0

Fonte dos dados básicos: Banco de dados em estudo em 01/01/2010.

Tabela 11 – Distribuição de beneficiários de cooperativas médicas de Minas Gerais por status de 
regulamentação e cobertura – Dezembro/2009

Cobertura
Não Regulamentado Regulamentado Total

N Distribuição (%) N Distribuição (%) N Distribuição (%)

Referência – –  30.920  9,4  30.920  7,9 

Ambulatorial + 
Hospitalar + Obstétrica + 
Odontológica 

 20  0,0  4.870  1,5  4.890  1,2 

Ambulatorial + Hospitalar 
+ Obstétrica  55.295  86,2  234.372  71,2  289.667  73,6 

Hospitalar + Obstétrica + 
Odontológica – –  1  0,0  1  0,0 

Hospitalar + Obstétrica  22  0,0  769  0,2  791  0,2 

Ambulatorial + Hospitalar 
+ Odontológica – –  6  0,0  6  0,0 

Ambulatorial + Hospitalar  7.560  11,8  46.045  14,0  53.605  13,6 

Hospitalar  31  0,1  837  0,3  868  0,2 

Ambulatorial + 
Odontológica – –  2  0,0  2  0,0 

Ambulatorial  1.249  2,0  11.501  3,5  12.750  3,2 

TOTAL  64.177  100,0  329.323  100,0  393.500  100,0

Fonte dos dados básicos: Sistema de Informações de Beneficiários/ANS/MS, extraído do TABNET em 16/01/2011, 
no endereço www.ans.gov.br (dez/09).
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Envelhecimento da Carteira em Estudo
A preocupação do impacto financeiro para as operadoras com o envelhecimento da 

população cujos planos são individuais foi motivada pela observação de dados disponí-
veis pela ANS de que o processo de envelhecimento das carteiras das operadoras estava 
ocorrendo ano a ano. No banco de dados em estudo pode-se notar esse envelhecimento 
(Tabela 12 e Gráfico 5).

Tabela 12 – Comparação da distribuição etária de beneficiários entre 2003 e 2010 de algumas 
cooperativas médicas de Minas Gerais

Faixa Etária  
(em Anos)

População em 01/01/2003 População em 01/01/2010

N Distribuição (%) N Distribuição (%)

0 a 4  3.987  14,9  3.889  12,0 

5 a 9  2.390  8,8  3.446  10,6 

10 a 14  1.541  5,7  2.364  7,3 

15 a 19  1.434  5,3  1.821  5,6 

20 a 24  1.801  6,6  1.618  5,0 

25 a 29  1.938  7,1  2.193  6,8 

30 a 34  1.859  6,8  2.099  6,5 

35 a 39  1.917  7,1  1.925  5,9 

40 a 44  1.750  6,4  2.018  6,2 

45 a 49  1.640  6,0  1.967  6,1 

50 a 54  1.454  5,3  1.874  5,7 

55 a 59  1.358  5,0  1.629  5,0 

60 a 64  1.230  4,5  1.418  4,4 

65 a 69  995  3,7  1.223  3,8 

70 a 74  795  2,9  1.109  3,4 

75 a 79  540  2,0  820  2,5 

80 e +  506  1,9  1.037  3,2 

Total  27.135  100,0  32.450  100,0

Fonte dos dados básicos: Banco de dados em estudo.



Impacto Financeiro de 2010 a 2030 do Envelhecimento dos Beneficiários em  
Operadoras de Plano de Saúde de Minas Gerais: um Estudo de Caso • 47 

Gráfico 5 – Comparação da distribuição dos beneficiários por grupo etário e sexo entre 2003 e 2010 
de algumas cooperativas médicas de Minas Gerais

Fonte dos dados básicos: Banco de dados em estudo.

Por meio da comparação do ano de 2010 em relação a 2003, a proporção de idosos pas-
sou de 15% para 17,3% (aumento de 15,5%), e a razão de dependência dos idosos passou de 
27% para 33%, o que representa um aumento de 22% em apenas sete anos. Ao se analisar 
somente a distribuição etária dos beneficiários com planos regulamentados e que ainda 
são comercializados pelas operadoras (Tabela 13), observa-se que o envelhecimento está 
ainda mais acelerado, embora a proporção de idosos seja bem menor do que a carteira total.  
De 2003 a 2010, a proporção de idosos passou de 5,5% para 7,7% (aumento de 39,6%), e a 
razão de dependência dos idosos passou de 9% para 14%, o que representa um aumento de 
57%. Essa maior velocidade do envelhecimento pode indicar que estão acontecendo vendas 
de novos contratos para idosos em proporção superior aos de jovens e adultos, e não somente 
que estaria se dando o envelhecimento natural da carteira composta por contratos firmados 
em períodos anteriores. 
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Tabela 13 – Comparação da distribuição etária de beneficiários de planos regulamentados 
comercializados entre 2003 e 2010 de algumas cooperativas médicas de Minas Gerais

Faixa Etária (em Anos)
População em 01/01/2003 População em 01/01/2010

N Distribuição (%) N Distribuição (%)

0 a 4  1.515  19,0  2.924  19,2 

5 a 9  656  8,2  1.780  11,7 

10 a 14  422  5,3  943  6,2 

15 a 19  439  5,5  782  5,1 

20 a 24  779  9,8  952  6,3 

25 a 29  894  11,2  1.446  9,5 

30 a 34  719  9,0  1.293  8,5 

35 a 39  587  7,4  1.004  6,6 

40 a 44  526  6,6  896  5,9 

45 a 49  439  5,5  790  5,2 

50 a 54  298  3,7  686  4,5 

55 a 59  267  3,3  544  3,6 

60 a 64  159  2,0  333  2,2 

65 a 69  99  1,2  253  1,7 

70 a 74  76  1,0  190  1,2 

75 a 79  56  0,7  179  1,2 

80 e +  52  0,6  221  1,4 

Total  7.983  100,0  15.216  100,0

Fonte dos dados básicos: Banco de dados em estudo.

Análise Descritiva das Despesas Assistenciais da População 
em Estudo 

O custo assistencial é composto por três componentes: preço, frequência de utilização e tipo 
de procedimento realizado, e sua variação é o efeito combinado da variação desses fatores.

A despesa cresce com o aumento dos preços, da frequência de utilização e da substi-
tuição da utilização de procedimentos menos onerosos por procedimentos mais onerosos, 
influenciada mais pelos pedidos médicos do que por decisão individual do próprio paciente. 
Mesmo com preços inalterados, a despesa aumenta se as pessoas realizam maior número 
de procedimentos ou passam a utilizar procedimentos mais dispendiosos. Além disso, a 
despesa assistencial pode aumentar quando preço e frequência de utilização são mantidos, 
porém as pessoas são submetidas a procedimentos mais caros.
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A mudança do tipo de procedimento realizado muitas vezes está ligada à incorporação 
de tecnologia. Procedimentos que necessitam de mais equipamentos, maior capacidade, 
precisão dos diagnósticos e implicam menor risco das intervenções permitem tratar doenças 
antes incuráveis, o que prolonga a vida e leva a gastos adicionais. Ao mesmo tempo, torna 
maior o número de pessoas elegíveis a procedimentos que antes não podiam ser realizados 
por risco elevado, diagnóstico impreciso ou ausência de técnica (IESS, 2010a).

A frequência de utilização total na operadora pode se alterar, tendo em vista a mudança 
de comportamento individual e da composição etária de sua carteira (pois pessoas idosas 
demandam mais serviços de saúde), além de maior ou menor proporção de beneficiários 
com planos com mecanismos de regulação que possam inibir a utilização indevida, dema-
siada e desnecessária. Cita-se, como exemplo hipotético, consultar-se com determinados 
especialistas para obter segunda ou terceira opinião ou até repetir os mesmos exames em 
curto espaço de tempo. 

É importante ressaltar que no mercado de saúde suplementar o preço dos procedimentos 
nem sempre aumenta anualmente na mesma proporção da inflação, podendo ser inferior, 
igual ou superior a esta. Alguns procedimentos também ficam com os preços congelados 
por certo período e depois são reajustados em índices variados, que podem ou não tomar 
por base a inflação acumulada, conforme informação prestada pelas operadoras.

Tendo em vista a peculiaridade do aumento de preços e de que os componentes fre-
quência de utilização e tipo de utilização estão envolvidos na apuração da despesa, não 
necessariamente o aumento dos custos assistenciais das operadoras segue a inflação geral. 
Assim, serão mostrados nos itens a seguir a evolução dos custos assistenciais por beneficiá-
rio no período abrangido pelo banco de dados em análise (2003-2009), a comparação com 
os índices inflacionários e como a utilização e o custo médio de grupo de procedimentos 
evoluíram no período.

Evolução da Despesa Assistencial por Beneficiário Exposto de  
2003 a 2009

Inicialmente, será apresentada a evolução da despesa assistencial mensal média em 
cada ano por beneficiário exposto à utilização do plano de saúde e a preços nominais, 
ou seja, sem correção pela inflação. Dividiu-se os custos em ambulatoriais e hospitalares 
para melhor percepção, já que houve mudanças distintas para cada grupo de cobertura.  
Foram consideradas nos custos ambulatoriais as despesas com consultas, exames, terapias 
e demais atendimentos ambulatoriais não classificados como os demais já citados e custos 
hospitalares referentes a todas internações realizadas.

Pela Tabela 14 observa-se que o crescimento foi suave, não sendo desproporcional entre 
os períodos, exceto em 2004, ano em que os custos hospitalares variaram bem acima da 
média anual de 10% no período. Cabe registrar que, efetivamente, houve esse grande aumen-
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to proporcional em 2004, visto que o setor hospitalar estava sem reajustes há alguns anos 
quando, enfim, houve a negociação com as operadoras. Nota-se, ainda, que o custo hospitalar 
oscilou mais do que o ambulatorial, embora este também não tenha sido uniforme. 

Tabela 14 – Despesa média mensal por beneficiário exposto a preços nominais e suas variações 
anuais e no período de 2003 a 2009 de algumas cooperativas médicas de Minas Gerais

 Ano 
Despesa Média Mensal por Beneficiário  

(em R$) Variação Anual e entre Períodos (%)

Total Ambulatorial Hospitalar Total Ambulatorial Hospitalar

2003  56,29  31,03  25,26 – – –

2004  66,23  32,26  33,98  17,7  4,0  34,5 

2005  72,34  35,44  36,90  9,2  9,9  8,6 

2006  77,51  37,93  39,58  7,1  7,0  7,3 

2007  82,85  42,17  40,68  6,9  11,2  2,8 

2008  91,39  47,14  44,25  10,3  11,8  8,8 

2009  99,65  51,94  47,71  9,0  10,2  7,8 

2003-2009  77,0  67,4  88,9 

Média anual do período 2003-2009  10,0  9,0  11,2 

Média anual retirando variação de 2004/2003  8,5  10,0  7,0

Fonte dos dados básicos: Banco de dados em estudo.

Entretanto, uma primeira dificuldade na comparação temporal é a mudança da com-
posição da carteira de beneficiários por status de regulamentação, em planos com e sem 
coparticipação, e tipo de cobertura (ambulatorial, hospitalar ou obstétrica e suas variadas 
junções), já que cada grupo gera um custo assistencial diferenciado, seja pelo grau de 
cobertura de procedimentos assistenciais ou pela influência da utilização. Dessa forma, 
é necessário inicialmente proceder a uma padronização dos custos médios anuais por be-
neficiário em função dessa composição, já que o estudo tem interesse nas despesas totais 
da operadora. Para isso, tomou-se por base a proporção de beneficiários de 2009 em cada 
grupo definido por status de regulamentação, além da proporção de beneficiários em planos 
com e sem coparticipação no grupo de regulamentados, e dentro de cada um desses gru-
pos, a proporção de beneficiários com cobertura ambulatorial e hospitalar com obstétrica.  
Assim, foi feita a multiplicação da despesa anual média por beneficiário de cada grupo 
analisado, para cada ano da análise, pela proporção de beneficiários de 2009 em cada um 
desses grupos, apurando-se, por fim, uma nova despesa média total por beneficiário no ano, 
padronizada pela distribuição de beneficiários de 2009.

Ao ser feita a padronização, vê-se, na Tabela 15, que a variação média anual das despesas 
mensais por beneficiários expostos, na verdade, foi ainda maior do que o observado sem a 
padronização. Passou de 8,5%, no período de 2004 a 2009, para 9,1%.
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Tabela 15 – Despesa média mensal por beneficiário exposto a preços nominais de 2003 a 2009 
e padronizada pela composição de beneficiários de 2009 de algumas cooperativas médicas de 
Minas Gerais

Ano 
Despesa Média Mensal por Beneficiário  

(em R$) Variação Anual e entre Períodos (%)

Total Ambulatorial Hospitalar Total Ambulatorial Hospitalar

2003  51,48  28,94  22,54 – – –

2004  64,57  30,95  33,62  25,4  6,9  49,2 

2005  69,95  34,36  35,59  8,3  11,0  5,9 

2006  75,81  36,92  38,89  8,4  7,4  9,3 

2007  81,25  41,29  39,96  7,2  11,8  2,8 

2008  90,67  46,68  43,99  11,6  13,1  10,1 

2009  99,65  51,94  47,71  9,9  11,3  8,5 

2003-2009  93,6  79,5  111,6 

Média anual do período 2003-2009  11,6  10,2  13,3 

Média anual retirando variação de 2004/2003  9,1  10,9  7,3

Fonte dos dados básicos: Banco de dados em estudo.

Posteriormente à padronização, uma segunda dificuldade na comparação temporal é 
apurar os aumentos reais das despesas, devendo-se corrigir os preços anuais dos proce-
dimentos até o ano de 2009 de acordo com os reajustes sofridos anualmente. Entretanto, 
existe dificuldade em se obter essa informação dos reais reajustes anuais negociados entre 
operadoras e prestadores de serviço, sendo complicada a recuperação da informação por 
parte das operadoras em relação aos períodos passados. Porém, sabe-se que esses reajustes, 
além dos momentos de aplicação serem diferenciados em cada operadora, não seguindo 
uma tendência entre as cooperativas médicas, também não possuem um padrão aplicado a 
cada procedimento, devido à negociação diferenciada com cada prestador de serviço.

 Diante desse fato, a melhor opção é analisar limites, ou seja, avaliar a variação real 
máxima, se for desconsiderada a inflação dos preços dos procedimentos, como apresen-
tado na Tabela 15, e a variação real mínima, se for considerado que os preços seguem a 
inflação do setor de saúde (que toma como base os custos ligados à saúde de forma geral,  
e não especificamente dos preços negociados pelas operadoras).

Para comparação da evolução real dos custos por beneficiário, aplicando-se a inflação 
sobre os períodos passados, ou seja, corrigindo-se os custos de cada ano até 2009, foram 
adotados alguns diferentes índices inflacionários (Tabela 16). A Tabela 16 oferece uma ideia 
geral de que, caso as negociações de reajustes pelas operadoras que compõem o banco de 
dados em estudo tenham seguido o aumento de preços anual com base na inflação, seja pela 
inflação geral do Brasil, inflação específica do estado (que seria representada no IPCA me-
dido na Região Metropolitana de Belo Horizonte – RMBH) ou mesmo do município de São 
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Paulo, ainda assim há um aumento real das despesas ao longo do período. Esses aumentos 
teriam sido causados pelas outras duas componentes da formação das despesas, quais sejam, 
o aumento da frequência de utilização e a mudança de utilização por procedimentos mais 
caros. Dificilmente se acreditaria que os preços aumentaram acima da inflação do setor 
saúde, podendo, na verdade, terem estado abaixo. Para cada situação colocada na Tabela 
16, estar-se-ia subestimando a variação real de aumento dos custos por beneficiário.

Tabela 16 – Comparação da variação real da despesa média mensal de algumas cooperativas 
médicas de Minas Gerais por beneficiário exposto, padronizada e corrigida por diferentes índices de 
inflação – 2003 a 2009 
       (em %)

Ano Sem Correção 
pela Inflação

Correção  
pelo IPCA

Correção pelo 
IPCA RMBH

Correção IPCA 
RMBH – Serviços 

de Saúde

Correção pelo 
FIPE – Saúde 

(mun. SP)

2003 – – – – –

2004 25,4 16,6 15,1 17,0 14,1

2005 8,3 2,5 2,0 -0,9 -0,9

2006 8,4 5,1 3,3 -0,7 1,9

2007 7,2 2,6 1,3 0,3 1,4

2008 11,6 5,4 5,9 4,6 4,9

2009 9,9 5,4 5,0 3,4 2,9

2003-2009 93,6 43,0 36,6 25,0 26,2

Média anual (2003-2009) 11,6 6,1 5,3 3,8 4,0

Média anual (2004-2009) 9,1 4,2 3,5 1,3 2,0

Média anual (2004-2009) 9,1 4,2 3,5 1,4 2,0

Fonte dos dados básicos: Banco de dados em estudo. Índices de inflação obtidos do IBGE, pelo endereço  
www.ibge.org.br, acessado em 29/03/2011, e FIPE , pelo endereço www.fipe.org.br, acessado em 04/04/2011.

De acordo com dados divulgados pelo IESS (2010b), a variação das despesas  
médico-hospitalares de um conjunto de planos individuais de operadoras que representam 
cerca de um quarto do mercado também esteve superior ao IPCA nos anos de 2007 a 2009. 
Para comparação com os dados da Tabela 16, sem correção pela inflação, os dados do IESS 
(2010b) mostraram uma variação anual de 8,1%, 10,2% e 12% nos anos de 2007, 2008 e 
2009, respectivamente. Ou seja, observa-se que são variações bem próximas do que foi 
detectado no banco de dados em estudo.

No Gráfico 6 pode-se visualizar o aumento real da despesa média mensal por beneficiário 
exposto, adotando correção pelo IPCA da RMBH em serviços de saúde, por se entender 
que esse índice está mais próximo da realidade do banco de dados que trata de operadoras 
de Minas Gerais. O Gráfico 7 mostra a variação percentual desse crescimento.
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Gráfico 6 – Evolução da despesa média mensal de algumas cooperativas médicas de Minas 
Gerais por beneficiário exposto, padronizada e corrigida pelo IPCA da RMBH em serviços de 
saúde – 2003 a 2009

Fonte dos dados básicos: Banco de dados em estudo.

Gráfico 7 – Variação real anual da despesa média mensal de algumas cooperativas médicas de 
Minas Gerais por beneficiário exposto, padronizada e corrigida pelo IPCA da RMBH em serviços  
de saúde – 2003 a 2009

Fonte dos dados básicos: Banco de dados em estudo.

Importante ressaltar que todas as análises feitas nessa seção ainda não estão levando 
em consideração a padronização por idade. A análise por faixa etária, que irá eliminar o 
efeito da idade sobre o custo final, será realizada na próxima seção, quando da definição 
do método a ser adotado nas projeções dos gastos futuros.
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 Como já foi verificado na Tabela 12, está havendo um envelhecimento da carteira e, 
portanto, os aumentos do custo por beneficiário também podem ser influenciados por esse 
envelhecimento, o que gera maior utilização e gastos mais elevados em função dos tipos 
de tratamentos característicos das idades avançadas.

Evolução da Frequência de Utilização e Preço Médio  
por Evento de 2003 a 2009

Uma vez apurada a existência do aumento real no custo médio mensal por beneficiário 
exposto, desde que o preço dos procedimentos tenha seguido no limite a inflação da área 
de serviços de saúde, é interessante avaliar como se comportou a evolução da frequência 
de utilização e o preço médio dos eventos ambulatoriais e hospitalares. Assim, pode-se 
investigar quais eventos causaram maior impacto sobre o aumento real final e se isso se 
deveu somente ao aumento da utilização ou se os preços médios se modificaram, indicando 
alguma mudança de tipo de procedimento realizado27.

Ressalta-se, novamente, que as análises serão feitas adotando o IPCA da RMBH em 
serviços de saúde como índice inflacionário do setor, sempre em comparação com a evolução 
anual caso não houvesse correção pela inflação, para se entender em que medida pode ter 
havido o aumento real das despesas. 

 Na análise das consultas realizadas pelos beneficiários entre 2003 e 2009, verifica-se, 
na Tabela 17, que houve pequena variação da frequência de utilização anual e o preço médio 
da consulta praticamente não teve aumento real, mostrando aumento, em seis anos, próximo 
à inflação. Assim, ao se avaliar a frequência multiplicada pelo preço médio do evento, que 
gera a despesa final, nota-se que foi pequeno o aumento real da despesa com consultas. 

Tabela 17 – Variação da frequência de utilização anual por beneficiário exposto e do preço médio do 
evento consulta de algumas cooperativas médicas de Minas Gerais – 2003 a 2009
     (em %)

Ano Frequência de 
Utilização

Preço Médio do 
Evento sem inflação

Frequência × Preço 
médio sem inflação

Preço Médio do 
Evento inflacionado

Frequência × Preço 
médio inflacionado

2003 – – – – –

2004 -2,7 6,2 3,4 -0,9 -3,6

2005 -2,2 14,2 11,6 4,5 2,2

2006 2,4 9,5 12,2 0,4 2,8

2007 -0,3 4,5 4,2 -2,2 -2,5

2008 2,0 8,9 11,1 2,0 4,1

2009 2,6 2,3 4,9 -3,8 -1,3

2003-2009 1,8 54,4 57,1 -0,3 1,4
Fonte dos dados básicos: Banco de dados em estudo.

27 Nessa análise também foram padronizadas as frequências de utilização e custos médios dos procedimentos, tomando por 
base a proporção de beneficiários de 2009 em cada tipo de produto (regulamentado ou não, com e sem coparticipação).
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Conforme dados do IESS (2010b), a variação do preço médio da consulta foi de 12%, 9% 
e 6,1% em 2007, 2008 e 2009, respectivamente. Já a frequência de utilização aumentou em 
torno de 4% nos anos de 2008 e 2009. Ou seja, em uma maior proporção de beneficiários do 
mercado, a variação foi maior do que a detectada no presente estudo (dados da Tabela 17).

A respeito dos reajustes reais que foram negociados pelas operadoras anualmente com 
os prestadores de serviço em relação aos preços dos procedimentos oferecidos, o valor da 
consulta é o único evento para o qual as operadoras possuem informação do reajuste real 
aproximado aplicado no período. Entre 2003 e 2009, a informação fornecida pelas operadoras 
que compõem o banco de dados é de que o valor variou na média de R$ 27,00 a R$ 42,00 
(55,5%), ou seja, realmente bem próximo à inflação acumulada do período.

Na análise dos exames realizados pelos beneficiários de 2003 a 2009, observa-se na 
Tabela 18 que houve um grande aumento da frequência de utilização anual (28,7%), e o 
preço médio do exame teria ficado abaixo da inflação (13,7%), ou seja, seus reajustes foram 
menores do que a inflação do período. Outra especulação seria a de que o cálculo pode ter 
acompanhado a inflação, mas o aumento da utilização veio acompanhado de maior quan-
tidade de realização de exames de baixo custo, o que faria com que o valor médio caísse a 
cada ano. Em comparação aos dados divulgados pelo IESS (2010b), a variação da frequência 
de utilização foi de 2,1%, 7,4% e 5,3%, de 2007 a 2009, a qual é bem próxima da observada 
na Tabela 18. Já o preço médio entre 2007 e 2009, segundo o IESS (2010b) verificou, foi  
de 3,3%, 0,9% e 3,3%, sendo somente 2009 próximo ao verificado neste estudo.

Ao se avaliar a frequência de utilização multiplicada pelo preço médio do evento, su-
pondo que o preço sofreu reajustes menores do que a inflação, nota-se, ainda assim, que o 
aumento real das despesas com exames foi expressivo, de 11,1%, e causado, sobretudo, pela 
maior utilização. Essa maior utilização pode estar influenciada pelo suave envelhecimento 
da carteira ano a ano, embora a checagem da quantidade de consultas realizadas por bene-
ficiário denote que o aumento foi bem pequeno. Tal fato indica que o envelhecimento não 
foi o único causador do aumento da utilização dos exames.

Tabela 18 – Variação da frequência de utilização anual por beneficiário exposto e do preço médio do 
evento exame de algumas cooperativas médicas de Minas Gerais – 2003 a 2009
     (em %)

Ano Frequência de 
Utilização

Preço Médio do 
Evento sem Inflação

Frequência × Preço 
Médio sem Inflação

Preço Médio do 
Evento Inflacionado

Frequência × Preço 
Médio Inflacionado

2003 – – – – –

2004 2,0 3,1 5,2 -3,0 -1,1

2005 3,0 5,3 8,5 -3,9 -1,1

2006 5,0 2,2 7,2 -6,4 -1,7

2007 1,6 10,1 11,9 2,9 4,6

2008 8,5 4,5 13,3 -2,2 6,1

2009 5,8 4,5 10,7 -1,7 4,0

2003-2009 28,7 33,4 71,7 -13,7 11,1
Fonte dos dados básicos: Banco de dados em estudo.
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Segue nos Gráficos 8 e 9 a evolução do valor da frequência de utilização e o valor médio 
das consultas e exames ao longo dos seis anos.

Gráfico 8 – Evolução da frequência de utilização anual de consultas e exames padronizada por 
beneficiário exposto de algumas cooperativas médicas de Minas Gerais – 2003 a 2009

Fonte dos dados básicos: Banco de dados em estudo.

Gráfico 9 – Evolução anual do preço médio padronizado das consultas e exames de algumas 
cooperativas médicas de Minas Gerais e corrigido pelo IPCA da RMBH em serviços de saúde – 2003 
a 2009

Fonte dos dados básicos: Banco de dados em estudo.

Conforme já exposto neste trabalho, a frequência de utilização anual por beneficiário 
em planos com e sem coparticipação é bastante distinta, sendo menor em planos com  
coparticipação. Em consultas, calcula-se que a frequência de utilização anual por beneficiá-
rio em planos com coparticipação tenha sido em torno de 11% menor do que a frequência 
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de utilização anual por beneficiário em planos sem coparticipação e, em exames, gira em 
torno de 19%, registrando que a diferença não se deve à estrutura etária de cada grupo, 
pois verificou-se que são semelhantes. No Gráfico 10 pode-se observar a evolução dessa 
frequência, bem como a diferença de níveis.

Gráfico 10 – Evolução da frequência de utilização anual de consultas e exames por beneficiário 
exposto em planos regulamentados com e sem coparticipação de algumas cooperativas médicas de 
Minas Gerais – 2003 a 2009

Fonte dos dados básicos: Banco de dados em estudo.

Na análise das internações realizadas pelos beneficiários entre 2003 a 2009, observa-se 
na Tabela 19 que houve um grande aumento da frequência de utilização (12,3%) de 2004 
em relação a 2003 e, posteriormente, quedas até 2009. Porém, ainda que tenham ocorrido 
quedas, a utilização de 2009 ainda permaneceu acima da utilização de 2003 em 4,5%. 

O preço médio da internação teria ficado pouco abaixo da inflação (-1,1%) no decorrer 
do período, se for avaliado somente o intervalo de 2004 a 2009 para eliminar o grande au-
mento real em 2004 (24,2%). Pode ter ocorrido também por influência da hipótese de que 
alguns grupos de beneficiários, por terem sido tratados ao longo do período, não tiveram 
mais necessidade de internações de alto custo. Assim, o custo médio teria caído em razão 
de as internações realizadas serem de menor custo ano a ano, ou mesmo por mudança de 
comportamento mais preventivo. Outra possibilidade, e com indício de ter ocorrido nesse 
banco de dados, é de os beneficiários terem detectado mais cedo os seus problemas de 
saúde, ou de seus provedores terem percebido isso mais precocemente com relação a eles, 
uma vez que os exames tiveram grande aumento de utilização no período. Logo, não foi 
preciso realizar internações ou foram realizadas internações mais simples, tendo em vista 
as menores complicações do tratamento. Ressalta-se que a proporção de beneficiários em 
planos com acomodação do tipo enfermaria e apartamento permaneceu a mesma de 2003 
a 2009, não sendo essa, portanto, a causa da variação nos gastos.
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Tabela 19 – Variação da frequência de utilização anual por beneficiário exposto e do preço médio do 
evento internação de algumas cooperativas médicas de Minas Gerais – 2003 a 2009
     (em %)

Ano Frequência de 
Utilização

Preço Médio do 
Evento sem Inflação

Frequência × Preço 
Médio sem Inflação

Preço Médio do 
Evento Inflacionado

Frequência × Preço 
Médio Inflacionado

2003 – – – – –

2004 12,3 28,4 44,1 24,2 39,4

2005 1,3 9,7 11,2 -4,8 -3,5

2006 -0,7 7,8 7,0 0,1 -0,6

2007 -5,4 5,1 -0,6 -1,8 -7,2

2008 -0,7 10,4 9,7 3,5 2,8

2009 -1,5 8,9 7,3 2,1 0,6

2003-2009 4,5 91,9 100,6 22,8 28,4

2004-2009 -6,9 49,5 39,2 -1,1 -7,9

Fonte dos dados básicos: Banco de dados em estudo.

Ao avaliar a frequência multiplicada pelo preço médio do evento, nota-se que o aumento 
real das despesas com internação foi expressivo, sendo de 28,4%, e causado, sobretudo, 
pela maior utilização e pelo grande incremento de preços em 2004. Contudo, considerando-se 
o período de 2004 a 2009, as despesas com internações teriam se reduzido em 7,9%.  
Essa tendência talvez continue, se a frequência permanecer caindo, ainda que o valor mé-
dio da internação aumente sempre de acordo com a inflação. É importante lembrar que a 
utilização veio caindo, mesmo com evidente envelhecimento da população.

Para comparação, os dados do IESS (2010b) mostram que o custo (frequência × preço) 
variou em 2008 e 2009 em 9,9% e 12,9%, respectivamente. Tais variações são ainda su-
periores ao apurado no banco de dados em estudo (9,7% e 7,3%). Já a variação somente da 
utilização foi indicada pelo IESS (2010b) como positiva de 2007 a 2009 (0,9%; 11,7% e 4,5%), 
enquanto os dados do presente estudo demonstraram (Tabela 19) uma variação negativa.

Segue no Gráfico 11 e no Gráfico 12 a evolução do valor da frequência de utilização 
anual e valor médio das internações ao longo dos seis anos.
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Gráfico 11 – Evolução da frequência de utilização anual de internações por beneficiário exposto e 
padronizada de algumas cooperativas médicas de Minas Gerais – 2003 a 2009

Fonte dos dados básicos: Banco de dados em estudo.

Gráfico 12 – Evolução anual do preço médio padronizado das internações de algumas cooperativas 
médicas de Minas Gerais e corrigido pelo IPCA da RMBH em serviços de saúde – 2003 a 2009

Fonte dos dados básicos: Banco de dados em estudo.

Em relação às terapias e demais atendimentos ambulatoriais, foi verificado (Tabela 20) que 
tiveram um aumento real expressivo de 53,6%, causado tanto pela maior frequência de utiliza-
ção como pela alta dos preços. Entretanto, esse grupo de despesas somente representa 15% da 
despesa total do beneficiário, ficando os demais 85% com as consultas, exames e internações 
e, portanto, sem uma contribuição expressiva para o aumento real da despesa total. 
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Tabela 20 – Variação da frequência de utilização anual por beneficiário exposto e do preço médio dos 
eventos terapias e outros atendimentos ambulatoriais de algumas cooperativas médicas de Minas 
Gerais – 2003 a 2009
     (em %)

Ano Frequência de 
Utilização

Preço Médio do 
Evento sem Inflação

Frequência × Preço 
Médio sem Inflação

Preço Médio do 
Evento Inflacionado

Frequência × Preço 
Médio Inflacionado

2003 – – – – –

2004 9,6 2,2 12,0 -1,4 8,1

2005 0,5 13,6 14,2 5,6 6,2

2006 -1,7 0,5 -1,2 -7,2 -8,8

2007 8,5 13,0 22,6 8,2 17,4

2008 9,3 3,2 12,9 -1,2 8,0

2009 1,1 20,7 21,9 14,6 15,8

2003-2009 29,8 64,2 113,2 18,4 53,6

2003-2008 28,5 36,1 74,9 3,3 32,7
Fonte dos dados básicos: Banco de dados em estudo.

Observa-se ainda pela Tabela 20 que houve um aumento maior do preço médio das 
terapias e demais atendimentos ambulatoriais (exceto consultas e exames) de 2008 para 
2009, o que possivelmente foi causado pela ampliação de cobertura do rol de procedimentos 
da ANS em 2008. Nesse novo rol houve aumento de coberturas de terapias. Alguns trata-
mentos tinham valores elevados e foram incluídos medicamentos mais onerosos (tais como 
tipos de quimioterapia). Foram agregadas sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais 
e fonoaudiólogos. Assim, considerando-se somente o período 2003-2008, percebe-se que 
o aumento real da despesa total teria sido menor, mas ainda mais elevado em comparação 
aos demais eventos, significando um aumento real de 32,7%.

As análises efetuadas nesta seção, seja em relação às características dos beneficiários 
e de seus planos, seja da variação das despesas ao longo dos anos, permitem melhor en-
tendimento sobre o comportamento das despesas por beneficiário e o estabelecimento de 
abordagens distintas para as projeções que serão realizadas neste estudo. O detalhamento 
da metodologia a ser utilizada nas projeções será descrito na próxima seção.

METODOLOGIA
Para mensurar o impacto financeiro decorrente do envelhecimento das carteiras de planos 

individuais das operadoras será feita uma projeção da população de beneficiários, de suas 
despesas assistenciais com procedimentos médico-hospitalares geradas para as operadoras 
de planos de saúde e de suas mensalidades pagas às operadoras, no período de 2010 a 2030, 
considerando-se as diferenças dos grupos etários.

As projeções serão realizadas para grupos de beneficiários estratificados segundo as 
categorias de plano definidas: (1) beneficiários com planos não regulamentados; (2) be-
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neficiários com planos regulamentados sem coparticipação; (3) beneficiários com planos 
regulamentados com coparticipação. O método de projeção é o de coorte-componente, 
introduzido por Welpton com uma sequência de artigos iniciada em 1928, que consiste 
em projetar anualmente, ou em intervalos de cinco anos, o número futuro de nascimentos, 
mortos e migrantes, a partir de um conjunto de premissas adotadas para os componentes 
demográficos – fecundidade, mortalidade e migração –, adicionando-os para formar um 
novo vetor de população (FÍGOLI, 1998). Esse cálculo é repetido para cada ano de proje-
ção, conforme Shryock & Siegel (1976) apud Fígoli (1998). Além disso, o método utilizado 
requer uma população-base a partir da qual a população é projetada. Serão abordados dois 
métodos de projeção, a fim de testar a robustez dos resultados. 

A primeira abordagem trata-se de uma projeção dos gastos com efeito demográfico 
puro, utilizando-se o método de taxa fixa, em que o custo por beneficiário e faixa etária 
permanece constante e só há variação do tamanho e estrutura da população. Nesse caso, 
será apurado um efeito isolado de quaisquer outros fatores que afetam os gastos em saúde 
(RODRIGUES, 2010), sendo útil, segundo Strunk et al (2006) apud Rodrigues (2010), para 
apurar os efeitos do crescimento demográfico e mudança de estrutura etária.

Já a segunda abordagem será uma projeção dos gastos, adotando-se o método de taxa 
variável. Ao longo dos anos visualiza-se a variação dos custos por beneficiário e faixa etária, 
estando nela inserida a tendência de mudança do preço dos procedimentos, conjugada com a 
mudança na utilização dos beneficiários. Na seção “Fonte de Dados e Estatística Descritiva” 
já foi apresentada a variação dos custos por beneficiário, porém, nesta seção, a intenção é 
mostrar a variação dos custos também por faixa etária, e não da população como um todo, 
avaliando-se o histórico de 2003 a 2009.

Para as duas abordagens, é necessário definir qual será a despesa assistencial inicial 
por beneficiário e em faixas etárias. Também, visto ser um estudo de impacto financeiro, 
deverá ser definida a mensalidade inicial e sua taxa de variação ao longo dos anos, de for-
ma a avaliar a cada ano qual foi o lucro ou prejuízo apurado pela diferença entre receita 
de mensalidade e despesa assistencial. Cabe registrar que, por se tratar de estudo de caso 
de cooperativas médicas, os termos contábeis corretos deveriam ser “resultado positivo” 
e “resultado negativo” ao invés de “lucro” e “prejuízo”, respectivamente, pois são lucros 
revertidos para a operadora. Entretanto, serão usados os termos “lucro” e “prejuízo” para 
tornar mais simples o entendimento do leitor. 

As projeções dos gastos em saúde e receitas por beneficiário serão realizadas levando-se 
em conta unicamente as variações reais ocorridas no período, não sendo, portanto, con-
sideradas variações inflacionárias. Deste modo, os valores monetários apresentados nos 
resultados são valores nominais.

Na análise do impacto financeiro supõe-se que o resultado encontrado a cada ano 
– diferença entre o montante arrecadado com receitas e montante gasto com despesas 
assistenciais – seja destinado a um fundo de reserva remunerado. Assim, os resultados 
positivos são acumulados, e os negativos, pagos com o montante presente no fundo, até a 
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sua extinção. Portanto, a determinação de quantos anos a operadora permanece solvente 
(ou seja, sobrevive financeiramente) com o processo de envelhecimento de suas carteiras 
de planos individuais ocorrerá pelo ano de extinção do fundo de reserva, e não pelo ano em 
que os prejuízos anuais começarem a surgir, ganhando a operadora alguns “anos de fôlego”.  
Serão também apresentados os resultados sem suposição de criação do fundo de reserva.

Resumindo, a análise financeira será feita da seguinte forma:

Resultadot = Rect = Despt,  (5.1)

onde:
t, ano da projeção = 0, 1, 2, ...., 20;

Rect é a receita apurada pela operadora com as mensalidades dos beneficiários presentes 
no ano t, dada por:

 (5.2)

Despt é a despesa gasta pela operadora com os procedimentos médico-hospitalares 
realizados pelos beneficiários no ano t, dada por:

 (5.3)

onde:
x é a idade do beneficiário;
w é o limite de idade do beneficiário, e considerou-se até 115 anos;

t
xnaoregBenef , é a quantidade de beneficiários à idade x com planos não regulamentados, no 

tempo t;
t

xregsemcpBenef ,  é a quantidade de beneficiários à idade x com planos regulamentados sem 
coparticipação, no tempo t;

t
xregcomcpBenef ,  é a quantidade de beneficiários à idade x com planos regulamentados com 

coparticipação, no tempo t;
t

xnaoregCusto ,  é o custo assistencial por beneficiário à idade x com planos não regulamentados, 
no tempo t;

t
xregsemcpCusto ,  é o custo assistencial por beneficiário à idade x com planos regulamentados 

sem coparticipação, no tempo t;
t

xregcomcpCusto ,  é o custo assistencial por beneficiário à idade x com planos regulamentados 
com coparticipação, no tempo t;

t
xnaoregMens ,  é a mensalidade por beneficiário à idade x com planos não regulamentados, no 

tempo t;
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t
xregsemcpMens ,  é a mensalidade por beneficiário à idade x com planos regulamentados sem 

coparticipação, no tempo t;
t

xregcomcpMens ,  é a mensalidade por beneficiário à idade x com planos regulamentados com 
coparticipação, no tempo t.

Apurados os resultados anuais, tem-se o fundo de reserva constituído da seguinte 
forma:

 (5.4)

onde:
i é taxa de rendimento do fundo, a taxa de juros;

1−tFundo somente será reajustado financeiramente (tendo rendimentos) quando for positivo.

Após a apresentação dos resultados, será mostrado o montante de prejuízo trazido 
a valor presente, ou seja, descontado anualmente até 2009 pela taxa de juros de 6% ao 
ano, desconsiderando-se a criação do fundo de reserva, da seguinte forma (MANO & 
FERREIRA, 2009):

 (5.5)

onde:
i é o ano de projeção;
n é quantidade total de anos projetados.

Cabe registrar que fundos de reserva com destinação certa normalmente não são co-
muns nas práticas das operadoras e somente são constituídos por obrigatoriedade prevista 
na legislação da ANS. A taxa de 6% foi utilizada, pois o papel soberano, disponibilizado 
pelo Governo ao mercado, está atrelado a índice de preço pago atualmente a uma taxa  
de juros de 6% + IPCA, conforme recomendação de um consultor entrevistado28.

28 Informação adquirida na entrevista realizada em 13/06/2011 com o diretor geral da empresa Plurall Consultoria, Sr. João 
Rodarte, que possui vasta experiência com operadoras de planos de saúde desde 1995.
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Premissas Adotadas para a Projeção
Nesta seção detalham-se as premissas consideradas nas projeções anuais de beneficiários 

para cada uma das componentes demográficas, assim como as metodologias empregadas no 
cálculo da despesa assistencial e mensalidade por beneficiário no ano inicial da projeção, e 
a taxa de variação real das despesas e mensalidades no decorrer do período projetado.

Taxas de Rotatividade dos Beneficiários
No método de coorte-componente para projeção da população é necessário definir 

as premissas para as componentes demográficas, fecundidade, mortalidade e migração.  
No presente estudo, as componentes demográficas sofrerão algumas modificações para que 
haja melhor adequação à realidade do setor de saúde suplementar. 

A taxa de fecundidade não é adequada para esta análise, já que a participação de bene-
ficiários nos planos de saúde não ocorre somente pelos nascimentos, mas devido à entrada 
no plano em qualquer idade. Em relação à mortalidade, as saídas dos planos de saúde pelos 
beneficiários se dão tanto por morte como por iniciativa voluntária. O banco de dados per-
mite avaliar o comportamento das entradas e saídas dos beneficiários dos planos de saúde 
por meio das informações atinentes às datas de ingresso e saída, porém não há informação 
sobre o motivo da saída (por morte ou saída voluntária). 

Por fim, quanto à migração, esta poderia ocorrer entre planos da mesma operadora, 
sendo alterada a cobertura do beneficiário. Entretanto, essa prática não tem como ser ava-
liada pelo banco de dados, já que, ao ocorrer a mudança de planos, o beneficiário ganha 
uma nova matrícula. Portanto, não há como identificar quando e para qual plano o bene-
ficiário migrou. De qualquer forma, foi mantida na projeção a proporção de beneficiários 
nas coberturas existentes no início da projeção, como se as entradas e saídas, bem como 
as migrações, permanecessem com a proporção constante em relação ao tipo de cobertura 
contratada inicialmente.

O Gráfico 13 apresenta a evolução das taxas anuais de entrada dos beneficiários por 
faixa etária para o período de 2005 a 2009. A taxa de entrada é calculada pela razão entre 
a quantidade de entradas no ano e a população no início do ano. Os anos de 2003 e 2004 
foram excluídos por apresentarem comportamento atípico com relação à entrada de benefi-
ciários, devido a uma expansão de uma das operadoras em estudo. Essa operadora adquiriu 
a carteira de beneficiários de outra operadora.
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Gráfico 13 – Evolução das taxas anuais de entrada dos beneficiários nos planos de saúde por faixa 
etária de algumas cooperativas médicas de Minas Gerais – 2005 a 2009

Fonte dos dados básicos: Banco de dados em estudo.

A análise do Gráfico 13 evidencia que a estrutura das taxas de entrada permanece 
constante ao longo dos anos e o nível quase não se modifica na maioria das faixas etárias. 
Algumas destas mostram algum aumento, e outras, redução, mas sem uma tendência 
explícita. Há picos nas faixas etárias de 0 a 4 anos e de 20 a 24 anos, assim como ocorre 
com as taxas de saída (Gráfico 14), ainda que em menor intensidade. Esses picos de 0 a 4 
anos decorrem da entrada permitida a recém-nascidos nos planos de saúde com cobertura 
por 30 dias sem cumprimento de prazos de carência. Na idade de 20 a 24 anos, acontece, 
na maior parte dos contratos, a perda da qualidade de dependência dos filhos. Estes, para 
permanecerem com cobertura, devem firmar novos contratos na condição de beneficiários 
titulares, o que modifica sua matrícula. O Gráfico 13 indica que muitos entram novamente 
no plano nessa nova condição.

A taxa de saída é calculada pela razão entre o estoque de beneficiários que saiu ao longo 
do ano e o estoque de beneficiários inicial acrescido das entradas que aconteceram no ano. 
O Gráfico 14 apresenta as taxas de saída considerando os grupos etários até os 89 anos.  
As idades a partir de 90 anos foram expurgadas por possuírem alta taxa de mortalidade, de 
forma a se obter uma melhor visualização das taxas de saída nas demais idades – as quais 
são bem inferiores. Temporalmente, as taxas de saída são mais variáveis do que as taxas de 
entrada, mas, ainda assim, nota-se um certo padrão da estrutura e mesmas variações dos 
níveis nas faixas etárias. Entretanto, os níveis oscilam bastante.

Ta
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Gráfico 14 – Evolução das taxas anuais de saída dos beneficiários nos planos de saúde por faixa 
etária até os 89 anos de algumas cooperativas médicas de Minas Gerais – 2003 a 2009

Fonte dos dados básicos: Banco de dados em estudo.

Para melhor entendimento do comportamento do crescimento da população em função 
das taxas de entrada e saída apresentadas nos Gráficos 13 e 14, foram calculadas as taxas 
de crescimento anual r, tanto para a população total como para o grupo de beneficiários em 
planos não regulamentados; regulamentados sem coparticipação; e regulamentados com 
coparticipação, por meio da Fórmula 5.5 (PRESTON et al, 2000). Foi possível adotar essa 
equação porque as entradas e saídas estão distribuídas de forma praticamente uniforme no 
decorrer dos meses em um ano. 

 (5.6)

onde:
T é o tempo decorrido em anos entre as datas que se quer apurar a taxa de crescimento;
N(T) é a quantidade de beneficiários na data final da análise;
N(0) é a quantidade de beneficiários na data inicial da análise.
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Tabela 21 – Taxa de crescimento anual de beneficiários da carteira de planos individuais em estudo 
e carteiras totais de planos individuais no Brasil, Minas Gerais e cooperativas de Minas Gerais – 
2003 a 2010
        (em %)

Grupo de Beneficiários
Ano

2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 Média 2007-10

Banco de Dados em Estudo

População total 10,1 9,2 -3,2 -2,4 -0,6 2,3 2,2 1,3

Pop. não regulamentados -8,3 -8,8 -6,2 -5,2 -5,3 -4,7 -4,9 -4,9

Pop. reg sem copart -10,4 17,4 -14,3 -10,5 -6,1 6,3 -0,3 0,0

Pop. reg com copart 61,8 16,4 8,4 4,9 5,4 3,5 6,8 5,2

Banco de Dados ANS

População Brasil – 3,5 2,2 1,6 -0,4 2,1 4,7 2,1

População Minas Gerais – -0,9 -6,8 7,1 -8,2 2,1 5,2 -0,3

Pop. Cooperativas MG – -1,6 -11,0 1,0 2,5 3,3 5,5 3,8

Pop. Cooperativas MG não reg – -10,7 -11,8 -7,5 -9,2 -9,5 -12,0 -10,2

Pop. Cooperativas MG reg – 1,0 -10,8 3,2 5,2 5,8 8,5 6,5

Fonte dos dados básicos: Banco de dados em estudo. Sistema de Informações de Beneficiários/ANS/MS, extraído 
do TABNET em 04/04//2011, no endereço www.ans.gov.br.

A análise dos resultados da Tabela 21 mostra que o comportamento das taxas de 
crescimento de beneficiários é bastante errático ao longo dos anos, para todos os tipos  
de planos. Somente no plano não regulamentado observa-se uma tendência de decrescimento 
mais consistente. O mesmo padrão irregular é observado para a carteira de beneficiários 
no Brasil e em Minas Gerais. Já comparando-se as taxas encontradas no banco em estudo 
com as taxas das cooperativas médicas de Minas Gerais, nota-se um padrão próximo.  
Esse comportamento aleatório inviabiliza a estimação da taxa de crescimento através de 
métodos de tendência. Adicionalmente, como o número de anos é reduzido, a estimação por 
séries temporais também não é adequada. Nesse contexto, foi adotada como premissa, para 
a projeção da taxa média de entrada e saída, somente a variação anual média mais recente 
observada nos últimos três anos.

Essa taxa média será mantida fixa em todo o período projetado. Conforme Rodrigues 
(2010), as projeções por métodos determinísticos possuem elevado grau de incerteza em 
relação ao valor projetado, já que não fornecem a probabilidade de que o valor projetado 
esteja dentro de um intervalo de confiança, o que somente seria apurado por método esto-
cástico, o qual se baseia em séries históricas de longo prazo. Como os dados históricos do 
banco são de somente seis anos e não permitem análises mais elaboradas, considera-se que, 
para uma projeção de curto prazo, os valores projetados são confiáveis.

A média obtida na Tabela 21 de taxa de crescimento anual, de 1,3%, da população em 
estudo, em comparação com a taxa média de crescimento anual, de 0,2%, da população de 
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Minas Gerais de 2006 a 2010, segundo dados do IBGE29, está acima da população mineira, o 
que faz com que o percentual da população mineira coberta por planos de saúde cresça nos 
próximos anos, segundo a projeção desse estudo. De acordo com os dados já mostrados na seção 
“A Evolução do Modelo de Sistema de Saúde Brasileiro”, Tabela 5, o aumento de cobertura da 
população por planos de saúde vem ocorrendo na população brasileira desde 2005.

A tendência de crescimento da cobertura por planos de saúde pode mudar futuramente 
em função de fatores econômicos que atingem o poder aquisitivo da população e influenciam 
sua decisão de ter plano de saúde ou substituí-lo por outro bem. Entretanto, esse não é o 
objetivo do estudo e, portanto, a taxa será mantida constante na projeção. 

Em relação aos grupos etários, estes foram construídos considerando-se intervalos  
de 10 anos, até os 79 anos, seguidos do grupo composto pelos indivíduos com idade a 
partir de 80 anos. Com esse intervalo, foi obtido um maior número de beneficiários, de 
forma a minimizar a volatilidade das taxas calculadas. Porém, a faixa etária de 0 a 9 anos 
foi subdividida entre a idade de até 11 meses e 29 dias e faixa etária de 1 a 9 anos, já que 
as entradas até 1 ano de idade guardam uma relação com o montante de beneficiários em 
idade reprodutiva, bem como sua variação ao longo dos anos.

Tabela 22 – Taxa média anual de entrada de beneficiários nos planos de saúde por grupo de planos 
e faixa etária e proporção de beneficiários menores de 1 ano em relação aos beneficiários de 15 a 
49 anos de algumas cooperativas médicas de Minas Gerais – 2007/2010
   (em %)

Faixa Etária 
(Anos) Planos Não Regulamentados Regulamentados sem 

Coparticipação
Regulamentados com 

Coparticipação 

0-9  6,9  11,4  36,5 

   < 1  0,4  3,0  8,9 

   1-9  1,6  4,9  21,4 

10-19  0,7  3,8  25,4 

20-29  3,2  8,5  36,9 

30-39  0,8  4,6  23,8 

40-49  0,4  3,3  19,1 

50-59  0,3  4,7  19,4 

60-69  0,3  3,7  19,1 

70-79  0,3  2,8  20,8 

80+  0,2  1,9  22,1 

Fonte dos dados básicos: Banco de dados em estudo.

As taxas de entrada por faixa etária e grupo de planos possuem alta variação anual 
(Tabela 37, Tabela 38 e Tabela 39 do Anexo A), motivo por ter sido considerada somente 
a média dos últimos três anos, a qual é apresentada na Tabela 22. Já a taxa de variação 
somente da idade até 1 ano sofre oscilações superiores às demais faixas etárias no decorrer 

29 Informação retirada do sítio do Datasus em 14/07/2011, no endereço http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?ibge/cnv/
popmg.def.
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do período analisado e, portanto, foi adotada a proporção média desse grupo em relação 
à população de beneficiários em idade reprodutiva nos anos de 2007 a 201030. Para idade 
reprodutiva, considerou-se de 15 a 49 anos, que é a idade fértil das mulheres, mas ressalta-
se que não foram separados os beneficiários por sexo, pois se somente o homem possui o 
plano de saúde, seu filho também pode entrar. Ainda que o homem tenha idade fértil bem 
superior à das mulheres, assumiu-se que a maior parte dos homens têm seus filhos também 
nessa faixa etária. 

Em relação à taxa de saída dos beneficiários, foram apuradas faixas etárias de 10 em 
10 anos e, posteriormente, comparadas com a probabilidade de morte da tábua de vida do 
Brasil em 2009, calculada pelo IBGE (Tabela 40 do Anexo B). Verificou-se que essa taxa de 
saída é sempre maior do que a probabilidade de morte da Tábua, demonstrando-se assim, 
efetivamente, que ocorrem saídas voluntárias e não só por morte. Adotou-se a taxa média 
dos últimos três anos, constante no período de projeção, de forma determinística, assim 
como realizado com a taxa de entrada.

Entretanto, a partir de 80 anos o IBGE não mais detalha a probabilidade de morte e, 
para efeito deste trabalho, preferiu-se avaliar grupos etários fechados que englobassem 
idades mais avançadas, porque a população está cada vez mais longeva. A quantidade de 
beneficiários no banco a partir de 80 anos é bastante reduzida, e faz com que as taxas  
de saída variem muito. Por esse motivo, foram adotadas nas projeções para o grupo etário 
acima de 80 anos as probabilidades de morte da tábua de vida americana AT-2000 média 
(Tabela 41 do Anexo B), com uma mescla das probabilidades de morte feminina e masculina, 
por idade simples até a idade limite de 115 anos. 

Cabe registrar que as probabilidades de morte da Tábua AT-2000 foram adotadas como 
constantes na projeção de beneficiários, por se entender que os ganhos de esperança de vida 
a partir dessa idade são pequenos em curto período, como os 20 anos da projeção, conforme 
indicações obtidas no estudo feito por Rodrigues (2010) e também nas esperanças de vida 
divulgadas pelo IBGE em suas tábuas de mortalidade ao longo dos anos31. Seguem na Tabela 
23 as taxas médias de saída adotadas na projeção para as faixas etárias até 79 anos.

30 Pode ser que, com o tempo, essa proporção venha a cair, em função de a fecundidade estar também caindo, conforme é 
observado por Oliveira & Wong (2008) de 1970 a 1995, e por Rodrigues (2010) para Minas Gerais, nas projeções realizadas 
pelo Cedeplar. Entretanto, como a quantidade de filhos por homem pode não cair e até mesmo aumentar, a taxa média foi 
considerada constante na projeção.
31 No sítio do IBGE podem ser verificadas as esperanças de vida em várias idades exatas no ano de 2003 e 2008. 
Nesses anos, a esperança de vida aos 80 anos era de 8,72 anos em 2003, passando para 9,50 anos em 2008. Os dados 
foram acessados em 20/07/2011, no endereço http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.
php?id_noticia=1507&id_pagina=1.
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Tabela 23 – Taxa média anual de saída dos beneficiários nos planos de saúde de algumas cooperativas 
médicas de Minas Gerais por grupo de planos e faixa etária – 2007/2010
   (em %)

Faixa etária 
(anos) Planos Não Regulamentados Regulamentados sem 

coparticipação
Regulamentados com 

coparticipação 

0-9  5,2  9,1  18,2 

10-19  8,7  8,5  16,4 

20-29  18,1  12,6  19,9 

30-39  5,2  9,8  17,1 

40-49  4,4  6,7  13,5 

50-59  3,3  6,8  13,4 

60-69  3,1  5,0  12,3 

70-79  4,7  6,6  11,0 

Fonte dos dados básicos: Banco de dados em estudo.

Adotando-se as premissas descritas para a taxa média anual de entrada e saída dos 
beneficiários, obtém-se o resultado da evolução da taxa de crescimento anual no período 
de projeção, apresentado no Gráfico 15. Esse resultado pode ser comparado com as taxas 
médias de crescimento calculadas para a carteira total de beneficiários de 2007 a 2010, sem 
considerar as faixas etárias (Tabela 21). Verifica-se que as taxas obtidas estão bem próximas 
da média apurada em cada grupo de beneficiários. 

O grupo de beneficiários de planos regulamentados sem coparticipação é um grupo 
que possui taxa de crescimento negativa na média apurada de 2007 a 2010, com grandes 
oscilações entre os períodos de 2003 a 2010, existindo, inclusive, anos nos quais ocorre 
crescimento da carteira. Dessa forma, preferiu-se adotar as taxas de entrada e saída mais 
recentes para esse grupo, ou seja, as de 2009, ao invés da média de 2007 a 2009.



Impacto Financeiro de 2010 a 2030 do Envelhecimento dos Beneficiários em  
Operadoras de Plano de Saúde de Minas Gerais: um Estudo de Caso • 71 

Gráfico 15 – Evolução da taxa de crescimento anual de beneficiários no período de projeção por 
status de regulamentação e coparticipação de algumas cooperativas médicas de Minas Gerais – 
2010 a 2030

Fonte dos dados básicos: Banco de dados em estudo.

Resumindo, a projeção dos beneficiários com idade x e no ano t será dada da seguinte 
forma:

• para x = 0 

  
(5.7) 

onde Prop é a proporção apurada na Tabela 22.

• para 1 ≤ x ≤ 79

  (5.8)

• para x = 80

  (5.9)
 

• para x > 80

  (5.10)

onde:
tx.entradax é a taxa média anual de entrada de beneficiários na idade x;
tx.saídax é a taxa média anual de saída de beneficiários na idade x;
qx é a probabilidade de morrer, no próximo ano, do beneficiário com idade x.
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Taxa de Variação das Despesas Decorrentes dos Serviços de Saúde 
Prestados pelas Operadoras

Conforme já visto na seção “Fonte de Dados e Estatística Descritiva”, foi verificado que, 
no período de 2004 a 2009, o aumento real das despesas assistenciais gastas com os benefi-
ciários ficou em torno de 1,3% ao ano. Recorda-se que foi expurgada da análise a variação 
de 2003/2004, em função do forte aumento nos custos hospitalares que ocorreu no ano de 
2004. Motivo: estagnação dos preços negociados com as operadoras até então. 

Porém, como parâmetro para as projeções pelo método de taxa variável, pretende-se 
avaliar o percentual de aumento das despesas por faixa etária. A metodologia adotada será 
a mesma de apuração de variação das despesas totais, descrita na seção “Fonte de Dados 
e Estatística Descritiva”, mas, dessa vez, feita para cada faixa etária definida de 10 em 10 
anos e o grupo aberto de 80 anos e mais. 

As etapas para a apuração dessa variação das despesas totais consistem na realização 
inicial da padronização das despesas por beneficiário pela composição da carteira por status 
de regulamentação, em planos com e sem coparticipação e tipo de cobertura (ambulato-
rial, hospitalar ou obstétrica e suas variadas junções). Tomou-se por base a despesa mensal 
média por beneficiário ambulatorial e hospitalar de cada ano e por grupo estratificado.  
Essa despesa foi padronizada pela proporção de beneficiários de 2009 em cada um desses gru-
pos (status, coparticipação e cobertura), de forma a obter a despesa total anual padronizada por 
essa composição de beneficiários em 2009. A variação anual das despesas padronizadas está 
apresentada na Tabela 24. Como segunda etapa, foram apurados os aumentos reais da despesa 
média por beneficiário padronizada, corrigindo a despesa de cada ano pelo IPCA da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte em serviços de saúde até 2009. Na Tabela 25 é apresentada a 
comparação entre a variação da despesa média mensal por beneficiário nominal e padronizada 
e a despesa média mensal por beneficiário padronizada e corrigida pela inflação.

Tabela 24 – Variação da despesa média ambulatorial e hospitalar mensal por beneficiário exposto e 
faixa etária a preços nominais de 2003 a 2009 e padronizada pela composição de beneficiários de 
2009 de algumas cooperativas médicas de Minas Gerais

Faixa Etária 
(em Anos)

Variação Ambulatorial (%)

2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2003-09 Média Anual 
2003-09

Média Anual 
2004-09

0-9 3,7 18,0 14,2 5,0 9,4 0,5 61,3 8,3 9,2
10-19 7,2 3,4 13,0 7,8 12,8 8,1 64,6 8,7 9,0
20-29 0,4 7,4 2,4 2,8 13,8 10,0 42,1 6,0 7,2
30-39 -0,4 3,8 7,6 12,3 12,1 7,0 49,9 7,0 8,5
40-49 6,1 6,9 3,1 21,4 19,7 9,9 86,7 11,0 12,0
50-59 -13,6 23,6 7,4 16,8 16,3 8,0 68,4 9,1 14,3
60-69 -7,7 31,1 2,5 13,0 22,6 10,6 90,0 11,3 15,5
70-79 -1,4 23,3 4,5 9,0 12,3 9,5 70,4 9,3 11,5
80+ 0,3 16,7 6,1 6,6 25,4 0,2 66,5 8,9 10,7
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Faixa Etária 
(em Anos)

Variação Hospitalar (%)

2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2003-09 Média Anual 
2003-09

Média Anual 
2004-09

0-9 155,8 -39,0 38,8 -19,8 -9,6 86,4 192,5 19,6 2,7
10-19 44,5 -38,0 65,8 -42,4 72,1 22,8 81,0 10,4 4,6
20-29 70,7 19,9 9,8 -28,5 48,4 -1,7 134,4 15,3 6,5
30-39 26,2 18,9 -22,2 49,4 -6,5 5,0 71,3 9,4 6,3
40-49 28,5 -13,7 30,9 -14,6 41,0 -10,4 56,6 7,8 4,0
50-59 73,3 6,6 4,5 7,8 24,5 -1,5 155,3 16,9 8,1
60-69 4,6 56,7 -30,9 20,6 -1,7 -3,2 30,1 4,5 4,5
70-79 21,8 -9,0 18,3 16,5 -0,3 -0,1 52,0 7,2 4,5
80+ 66,0 -0,5 37,4 -13,9 -17,4 24,2 100,5 12,3 3,8

Fonte dos dados básicos: Banco de dados em estudo.

Tabela 25 – Comparação da variação da despesa média mensal nominal e padronizada por beneficiário 
exposto e faixa etária e despesa padronizada corrigida por índice de inflação de algumas cooperativas 
médicas de Minas Gerais – 2003 a 2009

Faixa Etária  
(em Anos)

Variação Despesa Nominal e  
Padronizada sem Inflação (%)

Variação Despesa Padronizada Corrigida  
pelo IPCA Serviços Saúde RMBH (%)

2003-09 Média Anual 
2003-09

Média Anual 
2004-09 2003-09 Média Anual 

2003-09
Média Anual 

2004-09
0-9 94,4 11,7 6,5 25,5 3,9 -1,1

10-19 70,7 9,3 7,1 10,2 1,6 -0,5
20-29 72,2 9,5 6,9 11,2 1,8 -0,7
30-39 58,5 8,0 7,5 2,3 0,4 -0,1
40-49 73,1 9,6 8,3 11,7 1,9 0,6
50-59 98,9 12,1 11,2 28,4 4,3 3,3
60-69 55,8 7,7 9,4 0,6 0,1 1,7
70-79 58,8 8,0 7,0 2,5 0,4 -0,6
80+ 88,8 11,2 5,7 21,9 3,4 -1,8

Fonte dos dados básicos: Banco de dados em estudo e índice de inflação obtido do IBGE, pelo endereço www.
ibge.org.br, acessado em 29/03/2011.

Para a projeção pelo método de taxa variável foi adotada como premissa a variação 
média anual de 2004 a 2009 das despesas corrigidas pela inflação, a qual foi mantida fixa ao 
longo de todo o período de projeção, de forma determinística. Entretanto, devido à grande 
variabilidade entre os anos pela pouca quantidade de informações em cada faixa etária, 
foi definido que, para aquelas faixas etárias em que a taxa de variação média anual ficou 
negativa, valeria a ideia de que não haverá aumento de custos ao longo do período projetado, 
ao invés de haver redução. De tal modo, somente de 40 a 69 anos haverá uma estimativa de 
aumento real das despesas, ficando todas as demais faixas etárias sem variação. 

Uma das explicações para esse fato pode estar ligada aos tipos de doenças que acometem 
esse grupo de 40 a 69 anos, ou seja, moléstias crônico-degenerativas. Essas doenças possuem 
tratamento de longa duração, com custos altos e, a cada ano, mais tecnologia é empregada 
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no setor, o que leva a maiores valores por beneficiário nessa faixa etária. A partir de 70 
anos, possivelmente não haveria aumentos na despesa média por beneficiário em função das 
doenças inerentes a esse grupo etário, conforme Miller (2001), porque os tratamentos são 
menos agressivos e, às vezes, pode não estar sendo empregada toda a tecnologia disponível, 
já que o beneficiário não suportaria o tratamento. 

Cabe registrar que, ao se fixar a taxa média anual de crescimento da despesa ao longo 
dos anos da projeção, não foram consideradas possíveis mudanças que venham a ocorrer 
nos tipos de doenças dessa população e, assim, os tratamentos relacionados a elas. Tal fato 
seria objeto de um estudo mais específico, pois estaria relacionado às tendências da morbi-
dade em Minas Gerais e porque sabe-se ser difícil analisar tal impacto sobre as despesas, 
conforme já mencionado por outros autores, como citado na seção “Transição Demográfica 
e Epidemiológica e os Gastos com a Saúde dos Idosos”. Logo, preferiu-se lançar mão de 
outros parâmetros, como a utilização e a despesa média ao longo de um período, para que 
pudessem ser medidas as mudanças.

Cabe ressaltar que não foi efetuada a análise estratificada por planos regulamentados 
e não regulamentados, senão a quantidade de informações por faixa etária ficaria ainda 
menor e geraria oscilações ainda maiores, não sendo possível apurar de fato a variação de 
custos que ocorre nas carteiras de planos individuais.

Taxa de Variação das Mensalidades dos Beneficiários
Para a projeção das receitas com mensalidades, é importante avaliar os reajustes autorizados 

pela ANS sobre as mensalidades de planos individuais, por ser a Agência o órgão regulador 
desse reajuste. Conforme explicado na seção “A Evolução do Modelo de Sistema de Saúde 
Brasileiro”, o índice de reajuste é apurado pela ANS com base nos reajustes aplicados pelas 
operadoras nas carteiras de planos coletivos.

De 2003 a 2005, a ANS autorizou reajustes acima da inflação medida pelo IPCA da 
RMBH em serviços de saúde. Já de 2006 até 2010, esse reajuste tem ficado abaixo da in-
flação ou próximo a ela, como ocorreu em 2009 (Tabela 26). A comparação também pode 
ser feita entre o reajuste do ano autorizado pela ANS e o índice de inflação medido no ano 
anterior, já que a Agência libera o reajuste no primeiro semestre do ano. Ainda assim, os 
reajustes liberados permanecem inferiores ou próximos à inflação.
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Tabela 26 – Comparação entre os índices de reajustes autorizados pela ANS para todas as operadoras 
no Brasil e o IPCA em serviços saúde da RMBH – 2003 a 2011

Ano Reajustes  
da ANS (%)

IPCA em Serviços 
Saúde da RMBH (%) Diferença (%)

2003 9,3 6,2 3,1

2004 11,8 7,2 4,6

2005 11,7 9,3 2,4

2006 8,9 9,1 -0,2

2007 5,8 6,8 -1,0

2008 5,5 6,7 -1,2

2009 6,8 6,3 0,5

2010 6,7 7,2 -0,5

2011 7,7 4,5* –

Fonte dos dados básicos: Índices de reajuste da ANS, obtido pelo endereço www.ans.gov.br, e índice de inflação 
obtido do IBGE, pelo endereço www.ibge.org.br, acessados em 29/03/2011 e 12/07/2011.
* Índice de inflação acumulado de janeiro a junho de 2011.

Diante da tendência de reajustes divulgados pela ANS abaixo da inflação, deveria ser 
adotada uma média negativa para as projeções. Entretanto, cabe registrar que a Agência 
tem estado em alerta, conforme suas divulgações, com relação ao constante aumento  
de custos com o envelhecimento das carteiras de plano de saúde. Esse efeito, inclusive, já 
pode ser observado pelo índice de reajuste recentemente autorizado em julho de 2011: 7,69%, 
que foi superior ao IPCA em serviços de saúde da RMBH de 2010, de 7,23%. Portanto, nas 
projeções será adotada como premissa a ideia de que as mensalidades não sofrerão reajustes 
reais em seus valores, assumindo que a ANS passará a autorizar reajustes ao menos para 
cobrir o efeito da inflação, e não com índices inferiores a ela. 

Definição do Valor Inicial da Despesa Assistencial por Beneficiário 
Exposto e por Faixa Etária

No método de coorte-componente toma-se como base a última informação disponível 
antes da projeção para aplicação das premissas adotadas para as componentes demográfi-
cas, o que seria efetuado também para a despesa média por beneficiário inicial. Entretanto, 
por haver grandes variações das despesas assistenciais por beneficiário e por faixa etária 
ao longo do período de 2003 a 2009, será adotada como inicial a média da despesa mensal 
por beneficiário exposto e faixa etária, dos anos de 2004 a 2009, padronizada e corrigida 
até 2009 pelo IPCA em serviços de saúde da RMBH. Lembra-se que o ano de 2003 foi 
retirado do cálculo da média justamente pelo fato de ter ocorrido um grande reajuste sobre 
os valores hospitalares de 2003 para 2004. 
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As despesas médias foram apuradas também por grupos, ou seja, para beneficiários  
de planos não regulamentados, planos regulamentados sem coparticipação e regulamentados 
com coparticipação. Isso porque as despesas são bastante distintas entre si, devido à cober-
tura presente em cada grupo e à influência da coparticipação na frequência de utilização, o 
que também gera influência sobre a variação dos custos por faixa etária. 

Tabela 27 – Despesa média mensal padronizada e corrigida pela inflação por beneficiário exposto, 
faixa etária, status de regulamentação e coparticipação de algumas cooperativas médicas de Minas 
Gerais, apurada entre 2004 e 2009

Faixa Etária

Planos Não Regulamentados Planos Regulamentados  
sem Coparticipação

Planos Regulamentados  
com Coparticipação

Despesa por 
Beneficiário 

(R$)

Variação  
entre Faixas 

(%)

Despesa por 
Beneficiário 

(R$)

Variação  
entre Faixas  

(%)

Despesa por 
Beneficiário 

(R$)

Variação  
entre  

Faixas (%)

0-9  29,17 –  64,31 –  44,32 –

10-19  25,96 -11,0  44,22 -31,2  36,79 -17,0

20-29  44,76 72,5  81,24 83,7  68,28 85,6

30-39  62,99 40,7  87,56 7,8  79,11 15,9

40-49  74,01 17,5  131,96 50,7  100,64 27,2

50-59  97,10 31,2  167,93 27,3  126,20 25,4

60-69  150,53 55,0  264,24 57,4  200,97 59,3

70-79  185,88 23,5  288,02 9,0  279,49 39,1

80+  207,73 11,8  403,08 39,9  315,09 12,7

Relação entre a última 
e primeira faixas  7,12  6,27  7,11

Fonte dos dados básicos: Banco de dados em estudo.

O aumento dos custos entre as faixas etárias, observado na Tabela 27, é devido ao 
crescimento das taxas de utilização e do custo médio dos procedimentos realizados pelos 
beneficiários com seu envelhecimento. No Gráfico 16 apresenta-se a evolução da frequência 
de utilização e custo médio do procedimento ocorrido em 2009 por faixa etária de todos os 
beneficiários em estudo, para os procedimentos mais representativos da despesa assistencial, 
consultas, exames e internação.
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Gráfico 16 – Frequência de utilização anual por beneficiário exposto e preço médio de consultas, 
exames e internação de algumas cooperativas médicas de Minas Gerais – 2009

Fonte dos dados básicos: Banco de dados em estudo.

As utilizações apresentam um crescimento por faixa etária aproximadamente expo-
nencial (Gráfico 16). Para consultas e internações ocorre uma maior utilização no início da 
vida, depois há uma queda, para, em seguida, voltar a aumentar, até as idades mais avan-
çadas. Nota-se, ainda, que de 20 a 39 anos há um aumento diferenciado, devido ao período 
pré-natal e ao próprio parto. Para os valores médios, observa-se que os exames apresentam 
certo aumento entre as idades adultas e ocorre uma queda nas idades avançadas, indicando 
que os exames mais complexos são realizados na faixa etária adulta, para diagnóstico de 
tratamentos mais onerosos. Já para as internações ocorrem oscilações no decorrer da vida, 
mas sempre com tendência ao aumento por faixa etária.
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Embora tenha sido adotada para a projeção a despesa média por beneficiário em faixas 
etárias de 10 em 10 anos, pelas razões já expostas sobre menor variabilidade da informação 
anual, cabe registrar que a despesa assistencial por beneficiário até 4 anos de idade é bem 
superior à despesa por beneficiário de 5 a 9 anos, principalmente devido à alta utilização 
de consultas e internações dos recém-nascidos.

Ressalta-se que foi adotada como premissa para a despesa inicial somente a média 
apurada, sem acréscimo de margem de segurança estatística devida pela variabilidade das 
despesas em cada ano, justamente por já estar sendo levada em consideração uma análise 
média de vários anos, e não somente a despesa do ano de 2009. Cabe registrar que a mar-
gem de segurança estatística normalmente é empregada no cálculo atuarial de planos de 
saúde, tomando por base a Teoria do Risco Coletivo, que consiste em avaliar a variabilidade  
dos valores dos procedimentos, além de variabilidade da quantidade de procedimentos rea-
lizados pelos beneficiários. Ademais, caso a margem de segurança estatística fosse somada 
à média apurada, é como se fosse considerado que a despesa sempre poderia estar acima da 
média, o que prejudicaria a projeção, quando na verdade sabe-se que, a cada ano, a despesa 
média atingida pode estar tanto abaixo quanto acima da média. 

 

Definição do Valor Inicial da Mensalidade por Beneficiário  
e por Faixa Etária

Para atingir o objetivo deste trabalho de análise financeira é necessário avaliar tanto a 
evolução das despesas quanto das receitas. Entretanto, o valor inicial das mensalidades pagas 
pelos beneficiários deverá ser estimado, já que o banco de dados não possui tal informação. 
Isso será feito de forma que no início da projeção haja um equilíbrio financeiro, ou seja, o 
total arrecadado com mensalidades cobrirá todas as despesas assistenciais. 

Seguindo essa linha, o ideal seria que a mensalidade tivesse exatamente o valor da des-
pesa assistencial estimada por beneficiário exposto e pelas faixas etárias de 10 em 10 anos 
consideradas no estudo. Contudo, é necessário ajustar a despesa assistencial às regras da 
ANS, definidas na Resolução Normativa n° 63/03, quanto à definição das dez faixas etárias, 
bem como dos limites de valores a serem pagos: o valor da décima faixa etária não pode ser 
superior a seis vezes o valor da primeira, e a variação acumulada entre a sétima e a décima 
faixas não pode ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas, como 
já exposto na seção “A Evolução do Modelo de Sistema de Saúde Brasileiro”.

Para se fazer o ajuste da despesa assistencial para as dez faixas etárias, tomou-se por 
base a despesa assistencial média mensal por beneficiário exposto e por faixa etária de 10 
em 10 anos, conforme apresentado na Tabela 27. Com base na quantidade de beneficiários 
no ano de 2009 apurou-se a despesa média mensal por beneficiário nas faixas etárias da 
ANS. Na Tabela 28 pode-se ver os valores apurados para cada grupo de beneficiários e os 
percentuais de variação entre as faixas etárias.
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Tabela 28 – Despesa média mensal por beneficiário exposto, faixa etária da ANS e status de regulamentação 
e coparticipação do plano de algumas cooperativas médicas de Minas Gerais – 2009

Faixa Etária

Planos Não Regulamentados Planos Regulamentados  
sem Coparticipação

Planos Regulamentados  
com Coparticipação

Despesa por 
Beneficiário 

(R$)

Variação  
entre Faixas 

(%)

Despesa por 
Beneficiário 

(R$)

Variação  
entre Faixas 

(%)

Despesa por 
Beneficiário 

(R$)

Variação  
entre Faixas 

(%)
0-18  26,60 –  55,75 –  42,34 –

19-23  38,74  45,7  73,80  32,4  61,78  45,9 
24-28  44,76  15,5  81,24  10,1  68,28  10,5 
29-33  59,78  33,6  86,31  6,2  76,70  12,3 
34-38  62,99  5,4  87,56  1,4  79,11  3,1 
39-43  72,05  14,4  123,97  41,6  96,07  21,4 
44-48  74,01  2,7  131,96  6,4  100,64  4,7 
49-53  92,73  25,3  160,70  21,8  120,98  20,2 
54-58  97,10  4,7  167,93  4,5  126,20  4,3 
59+  170,20  75,3  292,08  73,9  241,12  91,1 

Relação entre a última 
e primeira faixas  6,4  5,2  5,7

Fonte dos dados básicos: Banco de dados em estudo.

A despesa média mensal por beneficiário encontrada para as dez faixas etárias deveria 
ser exatamente o valor da mensalidade a ser adotada na projeção, para haver o equilíbrio 
financeiro em cada faixa etária. Porém, ainda foi necessário ajustar essas despesas para 
atender às regras de variação de valores entre as faixas etárias determinadas pela ANS. 
Tendo em vista que cada grupo possui uma variação entre faixas etárias distinta, mas as 
operadoras normalmente adotam um único percentual de variação entre faixas etárias em 
todos os seus planos, foram avaliados os percentuais de variação entre faixas etárias do 
grupo com maior número de beneficiários com o fim de tomar como base para os demais.

As despesas do grupo de beneficiários com plano regulamentado coparticipativo, que é 
o maior grupo e possui maior crescimento verificado na carteira em estudo, foram ajustadas 
em percentuais de variação entre faixas etárias próximos à realidade verificada na Tabela 
28, porém de forma a atender à ANS e ficar mais perto da realidade das operadoras, que 
normalmente adotam percentuais em suas Tabelas de venda com o limite máximo permitido 
de seis vezes entre o valor da primeira e da última faixas etárias, para não ultrapassar 50% 
entre uma faixa e outra, em razão de muitas decisões judiciais acharem abusivos os aumentos 
acima desse percentual, conforme consulta feita a uma consultoria jurídica32.

Nota-se, pela Tabela 29, que ao proceder com o ajuste da despesa pelos novos percentuais 
de reajuste por mudança de faixa etária definidos, atendendo às regras da ANS, ocorre a 
situação já comentada na seção “A Evolução do Modelo de Sistema de Saúde Brasileiro”, de 
que algumas faixas etárias mais jovens subsidiam as mais idosas. O mesmo ajuste foi feito 
para o grupo não regulamentado e regulamentado sem coparticipação, adotando o percentual 
de variação por faixa etária encontrado para os planos coparticipativos. 

32 Foi efetuada uma consulta à assessoria jurídica Oliveira Rodarte, por meio da advogada Dra. Virgínia Rodarte.



80 • Prêmio IESS de Produção Científica – Economia e Saúde Suplementar

Tabela 29 – Despesa média mensal ajustada às regras da ANS por beneficiário exposto, faixa etária, 
status de regulamentação e coparticipação do plano e apresentação dos subsídios por beneficiário 
e faixa etária de algumas cooperativas médicas de Minas Gerais – 2009

Faixa  
Etária  

(em Anos)

Despesa 
Observada por 

Beneficiário 
(R$)

Quantidade 
Beneficiários 

em 2009

Despesa 
por Faixa 

Etária: B * C                    
(R$)

Despesa por 
Beneficiário 

Ajustada 
aos Novos 

Percentuais – 
Ajuste ANS (R$)

Percentual de 
Variação entre 
Faixas Etárias 
– Adequada à 

ANS (%)

Despesa 
por Faixa 

Etária: C * E                          
(R$)

Subsídio por 
beneficiário: 

B – E                     
(R$)

Planos Regulamentados com Coparticipação
0-18  42,34  7.266  307.674,26  37,02 –  269.019,14  (5,32)

19-23  61,78  940  58.075,57  55,54  50,0  52.204,37  (6,25)
24-28  68,28  1.566  106.928,81  69,59  25,3  108.973,74  1,31 
29-33  76,70  1.434  109.989,54  81,42  17,0  116.752,21  4,72 
34-38  79,11  1.134  89.710,83  93,63  15,0  106.176,12  14,52 
39-43  96,07  1.052  101.069,28  105,80  13,0  111.303,29  9,73 
44-48  100,64  988  99.428,95  112,15  6,0  110.803,91  11,51 
49-53  120,98  804  97.269,65  134,58  20,0  108.202,03  13,60 
54-58  126,20  648  81.774,81  148,04  10,0  95.928,37  21,84 
59+  241,12  1.424  343.356,61  222,06  50,0  316.208,33  (19,06)
Total  17.256 1.395.278,31  1.395.571,52 

Planos Regulamentados sem Coparticipação
0-18  55,75  3.212  179.067,55  46,52 –  149.420,79  (9,23)

19-23  73,80  428  31.585,38  69,78  50,0  29.865,55  (4,02)
24-28  81,24  423  34.363,02  87,43  25,3  36.984,37  6,20 
29-33  86,31  542  46.779,40  102,30  17,0  55.445,07  15,99 
34-38  87,56  546  47.805,88  117,64  15,0  64.232,40  30,09 
39-43  123,97  511  63.346,36  132,94  13,0  67.929,88  8,97 
44-48  131,96  509  67.167,54  140,91  6,0  71.723,85  8,95 
49-53  160,70  443  71.191,21  169,09  20,0  74.908,45  8,39 
54-58  167,93  438  73.552,80  186,00  10,0  81.469,28  18,07 
59+  292,08  1.309  382.330,30  279,00  50,0  365.216,73  (13,07)
Total  8.361  997.189,44  997.196,37 

Planos Não Regulamentados
0-18  26,60  704  18.726,79  27,25 –  19.184,39  0,65 

19-23  38,74  225  8.717,44  40,88  50,0  9.197,06  2,13 
24-28  44,76  123  5.505,73  51,22  25,3  6.299,74  6,46 
29-33  59,78  182  10.880,22  59,92  17,0  10.906,24  0,14 
34-38  62,99  258  16.250,28  68,91  15,0  17.779,57  5,93 
39-43  72,05  411  29.613,74  77,87  13,0  32.005,29  5,82 
44-48  74,01  526  38.929,90  82,54  6,0  43.418,17  8,53 
49-53  92,73  650  60.272,85  99,05  20,0  64.384,36  6,33 
54-58  97,10  610  59.228,42  108,96  10,0  66.464,47  11,86 
59+  170,20  3.161  538.015,62  163,44  50,0  516.625,04  (6,77)
Total  6.850  786.141,00  786.264,33

Fonte dos dados básicos: Banco de dados em estudo.
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Cabe registrar que os planos não regulamentados são anteriores à existência da definição 
de faixas etárias e regras de variação entre elas pela ANS. As operadoras informaram, para 
este estudo, que possuem diversas variações de percentuais de mudança de faixa etária em 
cada contrato não regulamentado, muitas vezes não havendo variação, ou seja, com um preço 
de mensalidade único para qualquer idade. Ademais, existem muitos planos regulamentados 
adquiridos por beneficiários antes da atual regulamentação da ANS de dez faixas etárias. 
Portanto, estes possuem ainda sete faixas etárias, definidas pela CONSU n° 06/99. 

Devido à falta de informação no banco de dados sobre as mensalidades reais pagas 
pelos beneficiários e por haver distintas situações de variação por faixa etária estabele-
cidas em contrato em cada operadora presente no banco, todo o grupo foi padronizado.  
Assim, criou-se a situação hipotética de que todos os grupos seguem as dez faixas etárias. 
Entretanto, registra-se que, em uma projeção real a ser feita pelas operadoras, o ideal é 
adotar a mensalidade observada para cada beneficiário e as variações de faixa etária que 
possuem para o futuro, definidas em seu contrato, além de ser melhor assumir para as novas 
entradas a Tabela atual de comercialização da operadora.

Cabe registrar ainda que os valores da mensalidade dos planos coparticipativos seriam 
menores do que o praticado na projeção, pois deveriam cobrir a despesa assistencial já 
descontada do montante recuperado pela operadora com a coparticipação paga pelo be-
neficiário. Porém, isso em nada prejudica a análise financeira, uma vez que foi aplicada 
a despesa bruta na projeção, e não a despesa reduzida da recuperação de coparticipação.  
Ou seja, o correto seria reduzir a mensalidade e também ter a redução da despesa na proje-
ção na mesma proporção, mas por ser na mesma proporção, não prejudicaria a análise dos 
lucros e prejuízos a cada período examinado.

Os valores ajustados apresentados na Tabela 29 serão, portanto, as mensalidades iniciais 
adotadas para o primeiro ano da projeção, tendo sido definidas no conceito atuarial como 
mensalidade pura, ou seja, mensalidade para cobrir somente o gasto com despesa assistencial 
da operadora. No entanto, em alguns cenários da projeção, que serão descritos na próxima 
seção, optou-se por definir as mensalidades com acréscimo de lucro, ou seja, tentando maior 
aproximação da realidade das operadoras que possuem valor de mensalidade dos planos 
para cobrir as despesas assistenciais e ainda gerar lucros para investimentos anuais. 

Assim, essa mensalidade, chamada de mensalidade comercial, é calculada da seguinte 
forma:

,  (5.11)

onde:
MC é a mensalidade comercial;
MP é a mensalidade pura apurada na Tabela 29;
e lucro deve ser definido em percentual.
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RESULTADOS
Nesta seção apresenta-se a projeção da população de beneficiários das operadoras, 

demonstrando-se o processo de envelhecimento das carteiras de planos individuais.  
Além disso, serão descritos os resultados da projeção financeira, de receitas e despesas ge-
radas por essa população de beneficiários, de acordo com vários cenários possíveis. Por fim, 
será feita uma discussão sobre o montante de prejuízos trazidos a valor presente e indicação 
de constituição de provisão técnica como prevenção pelas operadoras, para manutenção da 
solvência financeira.

Projeção dos Beneficiários
Apresenta-se no Gráfico 17 como será o processo de envelhecimento das carteiras de 

beneficiários em planos individuais em estudo no período de 2010 a 2030.

Gráfico 17 – Distribuição etária dos beneficiários por status de regulamentação de algumas 
cooperativas médicas de Minas Gerais – 2010 a 2030

2010 2020

2030

Fonte dos dados básicos: Banco de dados em estudo.

O processo de envelhecimento nas carteiras de planos não regulamentados será muito 
mais acelerado, em função de serem planos que não podem ser mais comercializados, 
ocorrendo somente poucas entradas de dependentes que são superadas pelas saídas de todos 
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os beneficiários. Embora seja um envelhecimento mais acelerado, representa um impacto 
menor sobre a carteira total, já que é uma população que está se reduzindo e será extinta.  
Já a carteira de planos regulamentados está em crescimento devido a novas vendas de planos, 
mas também possuirá a tendência de envelhecimento, ainda que em menor velocidade.

Conforme apresentado na seção “Fonte de Dados e Estatística Descritiva”, em 01/01/2010, 
a proporção total de idosos com 60 anos ou mais (com planos regulamentados e não regu-
lamentados) sobre a população total era de 17,2% e, pelas projeções do presente estudo, 
passará a ser de: 17,7% ao final de 2010, 21,5% ao final de 2020 e 25,6% ao final de 2030 
(Tabela 30). 

Tabela 30 – Distribuição etária total dos beneficiários de algumas cooperativas médicas de Minas 
Gerais – 2010 a 2030

Faixa Etária Distribuição Total  
em 2010 (%)

Distribuição Total  
em 2020 (%)

Distribuição Total  
em 2030 (%)

0-9  21,3  18,0  18,8 

10-19  13,5  12,8  7,5 

20-29  12,1  14,7  17,2 

30-39  12,4  13,3  13,5 

40-49  12,1  9,9  9,8 

50-59  10,9  9,8  7,6 

60-69  8,1  8,3  7,4 

70-79  6,0  5,9  6,6 

80+  3,6  7,3  11,6 

Total  100,0  100,0  100,0

Fonte dos dados básicos: Banco de dados em estudo.

Ademais, a razão de dependência de idosos em 2010 será de 33 idosos para cada 100 
adultos, em 2020, de 39 idosos, e em 2030, de 50 idosos (Gráfico 21 do Anexo D). Ou seja, 
crescerá a uma velocidade alta e, com o aumento da população idosa sobre a adulta, haverá 
implicação sobre o resultado financeiro das operadoras, já que na composição das mensa-
lidades, usualmente, ocorre um subsídio das idades mais jovens para as idosas. 

Se for avaliada a relação entre a despesa assistencial dos idosos e a dos adultos, conside-
rando que a despesa por beneficiário a cada idade não mudará ao longo dos anos, tem-se que 
essa razão passará de 0,84 em 2010 a 1,12 em 2020, e para 1,55 em 2030. Ou seja, a depen-
dência, efetivamente, é bastante relevante, já que em 2030 os idosos representarão a metade 
dos adultos, porém a despesa total desse grupo representará 1,5 vez a despesa dos adultos.

Se for avaliada a quantidade de procedimentos que serão realizados pelos idosos e os 
adultos, considerando que a média da frequência de utilização de 2003 a 2009 por faixas 
etárias de consultas, exames e internação permanecerá constante durante o período proje-
tado, tem-se que essa razão passará de 0,47 (consultas), 0,59 (exames) e 0,84 (internação), 
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em 2010, para 0,66 (consultas), 0,85 (exames) e 1,40 (internação), em 2030. Ou seja, em 
2030, os idosos representarão a metade dos adultos, porém a quantidade de procedimentos 
realizados por esse grupo é mais do que a metade daqueles realizados pelos adultos.

Projeção das Receitas e Despesas Assistenciais
A apresentação dos resultados da projeção financeira será feita comparativamente 

às duas abordagens definidas: método de taxa fixa e método de taxa variável das despe-
sas assistenciais. Para cada abordagem foram criados quatro cenários para comparação  
das possibilidades que poderão ocorrer ou podem já estar ocorrendo nas operadoras, apresen-
tados no Quadro 2. Ademais, os resultados serão mostrados considerando-se: (i) a suposição  
de criação do fundo de reserva e (ii) sem a sua existência. 

Quadro 2 – Descrição dos cenários projetados

Método Cenário

Premissas adotadas

Taxa de 
Entrada

Taxa de 
Saída

Despesa Inicial 
por Beneficiário 

Mensalidade Inicial 
por Beneficiário 

Taxa de 
Variação Anual 

da Despesa

Taxa de Variação 
Anual da 

Mensalidade

Taxa Fixa

A
Sim

Sim

Pura

Não há

Não há

B Comercial  
(pura + lucro)

C
Não há Sim

Pura

D Comercial  
(pura + lucro)

Taxa Variável

E
Sim

Pura

Sim
F Comercial  

(pura + lucro)

G
Não há Sim

Pura

H Comercial  
(pura + lucro)

Fonte dos Dados Básicos: Elaboração própria.
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Resultados Considerando Mensalidade Pura e Taxas de Rotatividade
O Gráfico 18 apresenta os resultados da variação anual das despesas e receitas projetadas 

segundo os dois métodos. Nota-se que a variação do montante de despesas assistenciais é 
superior à variação do montante de receitas com mensalidades pelos dois métodos, exceto 
para o primeiro ano de projeção no método de taxa fixa. Os resultados referentes ao mé-
todo de taxa variável mostram variação das despesas superior à variação obtida segundo 
o método de taxa fixa, começando em 3,2% e indo até 6,5% e saindo de 2,4% para 6,1%, 
respectivamente. 

Gráfico 18 – Variação anual das despesas pelo método de taxa fixa e taxa variável e variação anual 
das mensalidades com ou sem inclusão de lucro de algumas cooperativas médicas de Minas Gerais 
– 2010 a 2030

Fonte dos dados básicos: Banco de dados em estudo.

Tendo em vista a variação das despesas superarem a das receitas, é interessante inves-
tigar a evolução anual dos prejuízos originados. Constatou-se que os prejuízos aumentam 
exponencialmente ao longo de 2010 a 2030, segundo os dois métodos empregados, com 
diferenças decorrentes somente dos montantes em valores monetários (Gráfico 19). O au-
mento exponencial é esperado, já que a carteira de planos individuais da operadora está em 
processo de envelhecimento, e um maior grupo, portanto, gera despesas mais elevadas. 
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Gráfico 19 – Prejuízos anuais da carteira de planos individuais de algumas cooperativas médicas de 
Minas Gerais, empregando-se o método de taxa fixa e taxa variável – 2010 a 2030

Cenário Taxa Fixa

Cenário Taxa Variável

Fonte dos dados básicos: Banco de dados em estudo.

Outro ponto avaliado, e que tem relação com os prejuízos produzidos ao longo dos anos, 
é o aumento da relação entre a despesa média por beneficiário de 59 anos ou mais e a despesa 
média por beneficiário até 18 anos, chegando a ultrapassar o limite determinado pela ANS 
de seis vezes entre as duas faixas etárias (Gráfico 20). Por haver um subsídio cruzado entre 
as dez faixas etárias, esses aumentos têm como consequência o desequilíbrio financeiro das 
carteiras que estão passando por um processo de envelhecimento.
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Gráfico 20 – Relação entre a despesa média por beneficiário de 59 anos ou mais e a despesa média 
por beneficiário até 18 anos de algumas cooperativas médicas de Minas Gerais – 2010 a 2030

Cenário A – Taxa Fixa

Cenário E – Taxa Variável

Fonte dos dados básicos: Banco de dados em estudo.

De acordo com o “Cenário E”, no método de taxa variável as operadoras apresentariam 
prejuízos financeiros já em 2010 nessa carteira de planos individuais (Tabela 31), enquanto 
no “Cenário A”, no método de taxa fixa, “sobreviveriam” por dois anos, ou seja, até 2011 
(Tabela 32). Esse fato se deu mais fortemente em função da evolução financeira da carteira 
de planos não regulamentados e regulamentados com coparticipação (Tabela 45 e Tabela 
47 do Anexo E). Já na carteira de planos regulamentados sem coparticipação, os prejuízos 
somente se iniciam em 2015, segundo o “Cenário A”. Porém, se os ganhos obtidos de 2010 
a 2014 forem aplicados em um fundo de reserva com rendimento financeiro de 6% ao ano, 
as operadoras poderão sustentar os desequilíbrios dos planos regulamentados sem copar-
ticipação até 2019 (Tabela 46 do Anexo E).
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Tabela 31 – Evolução financeira da carteira total de planos individuais na projeção de algumas 
cooperativas médicas de Minas Gerais, segundo o método de taxa variável e considerando 
mensalidade pura – 2010 a 2030

Ano
Saldo Inicial Fundo + 
Reajuste Financeiro 

Saldo Anterior

Receita com 
Mensalidades

Despesa 
Assistencial Resultado Saldo Final Fundo

2009 –  38.148.386,67  38.143.305,02  5.081,65  5.081,65 

2010  5.386,55  39.046.557,53  39.347.776,26  (301.218,73)  (295.832,19)

2011  (295.832,19)  40.049.170,44  40.716.392,84  (667.222,40)  (963.054,58)

2012  (963.054,58)  41.135.390,57  42.288.550,97  (1.153.160,41)  (2.116.214,99)

2013  (2.116.214,99)  42.354.072,77  43.993.589,71  (1.639.516,94)  (3.755.731,93)

2014  (3.755.731,93)  43.710.464,95  45.902.740,36  (2.192.275,42)  (5.948.007,34)

2015  (5.948.007,34)  45.230.200,20  48.005.440,85  (2.775.240,65)  (8.723.247,99)

2016  (8.723.247,99)  46.895.348,98  50.338.848,86  (3.443.499,88)  (12.166.747,87)

2017  (12.166.747,87)  48.709.020,02  52.878.194,35  (4.169.174,33)  (16.335.922,21)

2018  (16.335.922,21)  50.687.564,32  55.641.868,03  (4.954.303,70)  (21.290.225,91)

2019  (21.290.225,91)  52.851.663,51  58.654.305,49  (5.802.641,98)  (27.092.867,89)

2020  (27.092.867,89)  55.191.807,73  61.944.784,50  (6.752.976,77)  (33.845.844,66)

2021  (33.845.844,66)  57.757.576,38  65.492.725,05  (7.735.148,68)  (41.580.993,34)

2022  (41.580.993,34)  60.530.056,77  69.388.778,25  (8.858.721,47)  (50.439.714,81)

2023  (50.439.714,81)  63.519.826,72  73.591.594,64  (10.071.767,91)  (60.511.482,72)

2024  (60.511.482,72)  66.754.644,07  78.123.411,95  (11.368.767,87)  (71.880.250,60)

2025  (71.880.250,60)  70.250.418,56  83.007.760,07  (12.757.341,50)  (84.637.592,10)

2026  (84.637.592,10)  74.006.573,45  88.256.808,44  (14.250.234,99)  (98.887.827,10)

2027  (98.887.827,10)  78.028.189,81  93.892.199,76  (15.864.009,96)  (114.751.837,05)

2028  (114.751.837,05)  82.326.204,09  99.949.482,49  (17.623.278,41)  (132.375.115,46)

2029  (132.375.115,46)  86.921.350,42  106.416.888,87  (19.495.538,45)  (151.870.653,91)

2030  (151.870.653,91)  91.827.452,34  113.340.649,75  (21.513.197,42)  (173.383.851,32)

Fonte dos dados básicos: Banco de dados em estudo.
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Tabela 32 – Evolução financeira da carteira total de planos individuais na projeção de algumas 
cooperativas médicas de Minas Gerais, segundo o método de taxa fixa e considerando mensalidade 
pura – 2010 a 2030

Ano
Saldo Inicial Fundo + 
Reajuste Financeiro 

Saldo Anterior

Receita com 
Mensalidades

Despesa 
Assistencial Resultado Saldo Final Fundo

2009 –  38.148.386,67  38.143.305,02  5.081,65  5.081,65 

2010  5.386,55  39.046.557,53  39.038.077,21  8.480,32  13.866,86 

2011  14.698,88  40.049.170,44  40.077.500,23  (28.329,78)  (13.630,90)

2012  (13.630,90)  41.135.390,57  41.298.102,50  (162.711,93)  (176.342,84)

2013  (176.342,84)  42.354.072,77  42.624.233,21  (270.160,44)  (446.503,28)

2014  (446.503,28)  43.710.464,95  44.133.062,83  (422.597,88)  (869.101,16)

2015  (869.101,16)  45.230.200,20  45.801.303,02  (571.102,81)  (1.440.203,97)

2016  (1.440.203,97)  46.895.348,98  47.668.872,74  (773.523,76)  (2.213.727,72)

2017  (2.213.727,72)  48.709.020,02  49.708.860,99  (999.840,97)  (3.213.568,69)

2018  (3.213.568,69)  50.687.564,32  51.940.013,65  (1.252.449,33)  (4.466.018,02)

2019  (4.466.018,02)  52.851.663,51  54.373.549,84  (1.521.886,33)  (5.987.904,34)

2020  (5.987.904,34)  55.191.807,73  57.043.606,96  (1.851.799,23)  (7.839.703,58)

2021  (7.839.703,58)  57.757.576,38  59.937.527,62  (2.179.951,24)  (10.019.654,82)

2022  (10.019.654,82)  60.530.056,77  63.125.774,02  (2.595.717,25)  (12.615.372,07)

2023  (12.615.372,07)  63.519.826,72  66.575.447,47  (3.055.620,75)  (15.670.992,82)

2024  (15.670.992,82)  66.754.644,07  70.303.646,79  (3.549.002,72)  (19.219.995,54)

2025  (19.219.995,54)  70.250.418,56  74.324.593,49  (4.074.174,93)  (23.294.170,47)

2026  (23.294.170,47)  74.006.573,45  78.674.776,38  (4.668.202,93)  (27.962.373,40)

2027  (27.962.373,40)  78.028.189,81  83.337.426,71  (5.309.236,91)  (33.271.610,31)

2028  (33.271.610,31)  82.326.204,09  88.334.980,56  (6.008.776,47)  (39.280.386,78)

2029  (39.280.386,78)  86.921.350,42  93.654.958,60  (6.733.608,18)  (46.013.994,95)

2030  (46.013.994,95)  91.827.452,34  99.332.760,65  (7.505.308,32)  (53.519.303,27)

Fonte dos dados básicos: Banco de dados em estudo.

Cabe registrar que o resultado é preocupante, devido ao reduzido prazo para as opera-
doras manterem suas carteiras de planos individuais solventes. Para os prejuízos anuais não 
serem verificados, é necessário reajustar as mensalidades anualmente em percentual pouco 
acima da inflação, variando, de 2011 a 2030, entre 0,1% e 0,5% no “Cenário A”, segundo o 
método de taxa fixa, e entre 0,8% a 1,1% no “Cenário E”, segundo o método de taxa variável 
(Gráfico 21). Ou seja, a ANS deverá autorizar reajustes mais elevados do que os observados 
nos últimos anos, para manter o equilíbrio financeiro das operadoras. 
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Gráfico 21 – Reajustes reais anuais e acumulados a serem aplicados à mensalidade pura, necessários 
ao equilíbrio financeiro da carteira de planos individuais de algumas cooperativas médicas de Minas 
Gerais – 2010 a 2030

 

Quando Turra (2001) analisou o sistema de transferências intergeracionais adotado pelo 
Governo em diversos programas sociais, verificando o efeito demográfico puro, percebeu 
que as receitas arrecadadas deveriam ser aumentadas, ou as despesas, reduzidas, de forma 
que o resultado acumulado até 2050 (comparado a 2000) fosse de 50% a mais do que o 
projetado, para o equilíbrio financeiro futuro.

Ao se analisar o sistema de saúde suplementar, conforme as projeções do presente es-
tudo, vê-se a necessidade de um reajuste acumulado das mensalidades até 2030 – de 8,2% 
no “Cenário A” (método de taxa fixa) e 23,4% no “Cenário E” (taxa variável) (Gráfico 21). 
Caso as projeções fossem efetuadas até 2050, esses valores seriam de 17,0% e 47,3%, res-
pectivamente, estando este último próximo aos resultados do autor (TURRA, 2001).

Resultados Considerando Mensalidade Comercial e Taxas de Rotatividade
Os resultados apresentados nos cenários A e E não levaram em consideração um pos-

sível lucro já embutido nas mensalidades dos beneficiários, o que normalmente é adotado 
nas práticas das operadoras, sendo em torno de 5%. Esse lucro é previsto nas mensalidades 
para a constituição de reservas técnicas definidas pela ANS, investimentos na operadora e 
aumento de patrimônio para garantir a solvência da operadora, no entanto, pode estar sendo 
destinado ao pagamento de despesas assistenciais.

Se o lucro for utilizado pela operadora para o pagamento das despesas assistenciais, ainda 
assim ocorrerão prejuízos ao longo dos anos, embora mais tardiamente. Nesse cenário, as 
operadoras sobreviveriam por um tempo maior, conforme pode ser visto na Tabela 33. 

De acordo com o cenário F, segundo o método de taxa variável, o equilíbrio financeiro 
das operadoras permanecerá no máximo até 6 anos sem a criação do fundo de reserva, se 
todo o lucro for destinado ao pagamento das despesas assistenciais, ou permanecerá por 11 
anos se este fundo for criado. Já no “Cenário B”, segundo o método de taxa fixa, a situação 
é melhor, e o prazo de sobrevivência financeira das carteiras individuais será de 15 anos, 
no máximo, sem o fundo de reserva, ou de 31 anos com a presença do fundo.
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As operadoras de plano de saúde se encontram em um panorama de pleno processo de 
capitalização para constituição de provisões técnicas e aumento de patrimônio, definido 
pela ANS e, possivelmente, não destinarão todo o lucro para pagamento das despesas 
assistenciais. Alternativamente, e para comparação, os cenários B e F foram construídos 
considerando que somente parte do lucro (por hipótese, 2%) cobrirá o pagamento das des-
pesas assistenciais, e o restante será destinado a investimentos e constituição de garantias 
financeiras definidas pela ANS.

Pela Tabela 33, observa-se que diante da premissa de lucro a 2%, pelo “Cenário F”, 
segundo o método de taxa variável, a permanência de equilíbrio financeiro das operadoras 
será de, no máximo, 3 anos sem a criação do fundo, e 5 anos com a criação do fundo. Já no 
“Cenário B”, segundo o método de taxa fixa, o equilíbrio irá ocorrer por 8 anos sem o fundo 
de reserva, e 16 anos com o fundo de reserva. Embora pareça menos preocupante o cenário 
pelo método de taxa fixa, acredita-se ser mais próximo da realidade o cenário de aumento 
das despesas per capita ao longo dos anos, segundo método de taxa variável.

Tabela 33 – Comparação entre os cenários com taxa de entrada e saída em relação ao ano que 
algumas cooperativas médicas de Minas Gerais apresentarão prejuízo em suas carteiras individuais 
com e sem formação de fundo de reserva

Ano do Prejuízo

Taxa Fixa Taxa Variável

Cenário A Cenário B Cenário B Cenário E Cenário F Cenário F

sem Lucro com Lucro 2% com Lucro 5% sem Lucro com Lucro 2% com Lucro 5%

início prejuízo 2011 2017 2024 2010 2012 2015

início prejuízo 
fundo de reserva 2011 2025 2040 2010 2014 2020

Fonte dos dados básicos: Banco de dados em estudo.

Resultados Considerando Mensalidade Pura e Comercial e Somente 
Taxa de Saída

Cabe registrar que as operadoras sabem dos riscos financeiros que possuem com a carteira 
de planos individuais e temem a cada ano o valor do reajuste financeiro que será definido 
pela ANS, conforme consulta realizada a uma empresa de consultoria atuarial33. 

Poderia ser questionado como as operadoras estão agindo para manter suas carteiras 
equilibradas, já que o mais provável de estar ocorrendo nas carteiras individuais são os 
cenários de taxa variável e a não utilização do lucro ou de todo o lucro para pagamento das 
despesas assistenciais. Uma das estratégias que pode estar sendo levada em conta pelas ope-
radoras é a de manter a carteira total equilibrada, ou seja, de planos individuais e coletivos. 
Assim, possivelmente, aplicam reajustes acima da necessidade financeira verificada sobre 
as mensalidades de planos coletivos, de forma a gerar lucros que possam garantir a despesa 
de planos individuais, fazendo com que a carteira individual permaneça em equilíbrio. 

33 Consulta realizada em 13/06/2011 à Plurall Consultoria, por meio de entrevista do diretor geral da empresa, João Rodarte, 
que possui vasta experiência com operadoras de planos de saúde desde 1995.
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Diante da incerteza com os reajustes financeiros futuros da ANS, outro questionamento 
que poderia ser feito pelas operadoras, frente aos cenários apresentados, é até quando as 
carteiras de planos individuais sobreviveriam financeiramente caso esses planos não fossem 
mais comercializados por elas. Para isso, foram criados novos cenários, considerando que 
não há taxa de entrada e somente ocorrem saídas de beneficiários da operadora por morte 
e voluntariamente, de forma a testar a sensibilidade dos resultados.

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 34, conclui-se que, na aplicação 
do método de taxa variável, a situação é praticamente igual à observada na movimentação 
de beneficiários com a continuidade de comercialização dos planos regulamentados pela 
operadora. Já no método de taxa fixa ocorrem alguns ganhos de anos relevantes de sobre-
vivência financeira das carteiras individuais quando há a criação do fundo de reserva.

Tabela 34 – Comparação entre os cenários somente com taxa de saída em relação ao ano que 
algumas cooperativas médicas de Minas Gerais apresentarão prejuízo em suas carteiras individuais 
com e sem formação de fundo de reserva

Ano do Prejuízo

Taxa Fixa Taxa Variável

Cenário C Cenário D Cenário D Cenário G Cenário H Cenário H

sem Lucro com Lucro 2% com Lucro 5% sem Lucro com Lucro 2% com Lucro 5%

início prejuízo 2012 2018 2024 2010 2012 2014

início prejuízo 
fundo de reserva 2013 2041 vitalício 2010 2015 2023

Fonte dos dados básicos: Banco de dados em estudo.

A título de ilustração, embora seja mais improvável de acontecer, caso ocorram somen-
te saídas de beneficiários por morte e não mais entradas (Tabela 35), a situação também 
é melhor para a operadora do que nos cenários que ela está comercializando seus planos 
individuais ou nos cenários em que ocorrem saídas por morte e voluntárias.

Tabela 35 – Comparação entre os cenários somente com taxa de saída por morte em relação ao 
ano que algumas cooperativas médicas de Minas Gerais apresentarão prejuízo em suas carteiras 
individuais com e sem formação de fundo de reserva

Ano do Prejuízo

Taxa Fixa Taxa Variável

Cenário C Cenário D Cenário D Cenário G Cenário H Cenário H

sem Lucro com Lucro 2% com Lucro 5% sem Lucro com Lucro 2% com Lucro 5%

início prejuízo 2040 2046 2067 2010 2017 2017

início prejuízo 
fundo de reserva vitalício vitalício vitalício 2010 2025 2025

Fonte dos dados básicos: Banco de dados em estudo.
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O Impacto Financeiro Apurado a Valor Presente
A solvência de uma operadora está condicionada à constituição de provisões técnicas. 

Assim, a preocupação neste item é a de sugerir às operadoras a constituição de uma provisão 
técnica de insuficiência futura de contraprestações, para não dependerem dos reajustes auto-
rizados pela ANS. Conforme Mano & Ferreira (2009), a provisão técnica de contraprestações 
corresponde à parcela de contraprestações que deve ser colocada em provisão para fazer 
face aos compromissos futuros da operadora com pagamento das despesas assistenciais. 
Embora nos seguros estruturados no Regime de Repartição Simples não haja formação 
de provisões de contraprestações, no sistema de saúde suplementar há a necessidade.  
As contraprestações são dimensionadas de acordo com o pagamento das despesas do perío-
do, no sistema de mutualismo, porém existe a controvérsia de serem contratos estruturados 
em curto prazo mas com previsões de longo prazo. Dessa forma, ao não se ter um reajuste 
adequado anualmente das mensalidades, torna-se necessária a constituição de provisão para 
equilíbrio financeiro das operadoras.

Neste item será apresentado o montante de prejuízo trazido a valor presente, ou seja, 
descontado anualmente até 2009 pela taxa de juros de 6% ao ano para cada cenário avaliado 
que considera todas as taxas de rotatividade (cenários A, B, E e F), desconsiderando a criação 
do fundo de reserva. Esse montante seria o valor de constituição da provisão técnica. 

Entretanto, o foco é avaliar a relação entre o prejuízo trazido a valor presente e o montante 
total de mensalidades e despesas assistenciais das operadoras com as carteiras de planos 
individuais e coletivos no presente, de forma análoga à metodologia definida pela ANS para 
a constituição de outras garantias financeiras previstas na Resolução Normativa n° 209/09. 
Ou seja, pretende-se oferecer um panorama do percentual das mensalidades ou despesas 
assistenciais que deveria ser destinado à constituição de provisão técnica de insuficiência 
de contraprestações, como sugestão de criação de nova provisão técnica com base nos 
percentuais apresentados e de forma a generalizar a todas operadoras do segmento. Porém, 
entende-se que essa nova provisão técnica já está contida na atual garantia financeira deno-
minada margem de solvência (corresponde à suficiência do patrimônio líquido ou patrimônio 
social). Dessa forma, ao criar essa nova provisão técnica de insuficiência de contraprestações, 
a Agência deveria reduzir o valor a ser destinado para a margem de solvência.

A Tabela 36 apresenta os montantes monetários e os percentuais das contraprestações 
e despesas assistenciais líquidas (despesa bruta menos a recuperação de coparticipação 
do beneficiário) destinados à constituição de provisão técnica para insuficiência de con-
traprestações. São apresentados tais montantes para suficiência separadamente até 2020 e 
até 2030, já que a mudança é significativa ao inserir dez anos a mais na análise. Tomou-se 
por base o montante de contraprestações e despesas assistenciais reais das operadoras do 
estudo no ano de 2010.
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Tabela 36 – Prejuízos anuais a valor presente e a correspondência em percentual da totalidade de 
contraprestações e despesas líquidas reais de algumas cooperativas médicas de Minas Gerais – 
2020 e 2030

Aporte a  
Valor Presente

Taxa Fixa Taxa Variável

sem lucro

com Lucro 2% 
para Pagar 
Despesas 

Assistenciais

com Lucro 5% 
para Pagar 
Despesas 

Assistenciais

sem Lucro

com Lucro 2% 
para Pagar 
Despesas 

Assistenciais

com Lucro 5% 
para Pagar 
Despesas 

Assistenciais

Cenário A Cenário B Cenário B Cenário E Cenário F Cenário F

para cobrir prejuízos  
até 2020 (R$)  4.802.607,53  762.341,66 – 21.375.401,03  14.722.467,35  7.001.682,67 

para cobrir prejuízos 
 até 2030 (R$)  21.426.052,01  11.736.200,70  2.884.639,67 72.674.904,33  60.372.385,20  43.731.202,45 

para cobrir  
prejuízos até 2020  

(% das contraprestações 
anuais)

 3,6  0,6 –  16,1  11,1  5,3 

para cobrir  
prejuízos até 2030  

(% das contraprestações 
anuais)

 16,2  8,9  2,2  54,8  45,5  33,0 

para cobrir  
prejuízos até 2020  
(% das despesas  
líquidas anuais)

 4,9  0,8 –  21,9  15,0  7,2 

para cobrir  
prejuízos até 2030  
(% das despesas  
líquidas anuais)

 21,9  12,0  3,0  74,3  61,7  44,7

Fonte dos dados básicos: Banco de dados em estudo e dados contábeis cedidos pelas operadoras para o ano 
de 2010.

Tendo em vista que as premissas adotadas na projeção podem mudar a partir de 2020, 
por alterações na economia que possam interferir na rotatividade da carteira de planos indi-
viduais, o ideal é reavaliá-las periodicamente e rever as projeções financeiras. Desse modo, 
e também em função de os planos de saúde serem contratos de curto prazo, as operadoras 
somente devem estar atentas para os percentuais de suficiência até 2020 da Tabela 36.  
Além disso, uma outra opção em trabalhos futuros é avaliar o tempo médio de permanên-
cia dos beneficiários em planos individuais, para que a apuração a valor presente seja da 
projeção por esse tempo médio de permanência, de forma que os resultados não fiquem 
superestimados, uma vez que os contratos não são vitalícios. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A regulamentação do setor privado de planos de saúde foi de extrema importância para 

preservar o bom atendimento da população e proteger o consumidor contra as práticas le-
sivas das operadoras de planos de saúde. Entretanto, deve-se ter como objetivo atingir uma 
situação ideal em que haja oferta de coberturas de saúde para todos, a preços admissíveis e 
assegurando-se condições mínimas de solvência das operadoras. Questionar a forma com 
que se implementa a regulação de preços em planos de saúde não significa ser contrário a 
esses objetivos, mas sim ter ciência de que eles não serão alcançados por meio da imposição 
de limites extremos de preços pela regulação.

Este trabalho, à luz da legislação existente e da realidade das operadoras, discutiu que 
o processo de envelhecimento das carteiras de planos de saúde individuais, aliado às mu-
danças epidemiológicas e ao aparato regulatório da ANS, coloca desafios para o mercado 
de saúde suplementar. As implicações advindas desse processo não estão relacionadas ao 
número absoluto de idosos, mas sim ao seu peso relativo na população total de beneficiários, 
tendo em vista a estrutura de tarifação, conjugada à política de reajuste financeiro definida 
pela ANS.

Nas regras de estabelecimento de preços por faixa etária, caso não houvesse a limitação 
de variação de preços conforme as faixas etárias, as operadoras poderiam estabelecer o 
valor das mensalidades de forma a acompanhar o custo de cada faixa, buscando equilíbrio 
atuarial e financeiro. Se após a contratação do plano a operadora começar a ter uma mu-
dança de sua estrutura etária de beneficiários, com envelhecimento da carteira, haverá um 
desequilíbrio financeiro e atuarial. Isso ocorre porque os valores inicialmente previstos na 
contratação dos planos seguem a Nota Técnica Atuarial de Registro de Produto, a qual não 
tem previsão de mudança do perfil de distribuição de beneficiários ao longo dos anos, por 
se tratar de estrutura de tarifação inserida no Regime Financeiro de Repartição Simples, 
com base no mutualismo. Por fim, com relação aos planos individuais, sempre foi determi-
nado que somente poderia ser aplicado sobre as mensalidades o reajuste máximo divulgado 
anualmente pela ANS para todo o mercado, sem variações por regiões ou modalidades de 
operadoras. Não é permitido ultrapassar esse limite, ainda que seja verificada a necessidade 
tecnicamente, por novas análises atuariais. 

Conclui-se, portanto, que todas as regras definidas pela ANS possuem como objetivo a 
proteção ao beneficiário. Entretanto, com o envelhecimento das carteiras de planos de saúde, 
esse conjunto de regras torna-se uma grande “camisa de força”, ou seja, um grande problema 
financeiro para as operadoras. Nesse contexto, o presente trabalho buscou verificar de que 
forma as mudanças demográficas, isoladamente (método de taxa fixa) e em conjunto com 
alterações nas despesas assistenciais por beneficiário (método de taxa variável), afetarão 
o equilíbrio econômico-financeiro das carteiras de planos individuais das operadoras no 
futuro – entendendo-se que apenas com embasamento teórico-metodológico bem funda-
mentado é possível propor mudanças. 
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Na análise do banco de dados, detectou-se que as utilizações apresentam um crescimento 
por faixa etária aproximadamente exponencial e tendência ao aumento por faixa etária do 
custo médio por procedimento médico-hospitalar realizado pelo beneficiário. De uma forma 
geral, observou-se que de 2004 a 2009 a despesa assistencial aumentou anualmente em média 
1,3% acima da inflação medida pelo IPCA da Região Metropolitana de Belo Horizonte e 
em serviços de saúde. Além disso, observou-se que houve um forte aumento da utilização 
de exames e terapias pelos beneficiários, mas com redução de internações.

Os resultados da projeção de beneficiários mostraram que a proporção total de idosos com 
60 anos ou mais sobre a população total passará de 17% em 2009 para 26% ao final de 2030. 
No decorrer do processo de envelhecimento projetado nessas carteiras, e sem aplicação de 
reajuste real das mensalidades, constata-se que os prejuízos aumentaram exponencialmente 
ao longo de 2010 a 2030, segundo os dois métodos empregados. Outro ponto avaliado, e que 
tem relação com os prejuízos produzidos ao longo dos anos, é o aumento da relação entre 
a despesa média por beneficiário de 59 anos ou mais e a despesa média por beneficiário 
até 18 anos, chegando a ultrapassar o limite dos valores de mensalidade determinado pela 
ANS, de seis vezes entre as duas faixas etárias. 

Assim sendo, um achado importante verificado nas projeções financeiras é que, ao 
considerar a mensalidade inicial estimada por faixa etária somente para cobrir as despesas 
assistenciais e sem sofrer reajustes reais ao longo do período, segundo o método de taxa 
variável, as operadoras apresentariam prejuízos financeiros já um ano após o início da 
projeção, enquanto no método de taxa fixa “sobreviveriam” por dois anos. Cabe registrar 
que o resultado é preocupante, devido ao reduzido prazo para as operadoras manterem 
suas carteiras de planos individuais solventes. Porém, para os prejuízos anuais não serem 
verificados, detectou-se que seria necessário reajustar as mensalidades anualmente em per-
centual pouco acima da inflação, ou seja, a solução não é tão “assustadora”, mas depende 
da autorização da ANS.

Já nos cenários criados que consideram na mensalidade inicial estimada a inclusão do 
lucro das operadoras, caso esse lucro seja utilizado pela operadora para o pagamento  
das despesas assistenciais, ainda assim ocorrerão prejuízos durante os anos, embora mais tar-
diamente. Nesses cenários, as operadoras sobreviveriam por um tempo maior, sendo a situação 
mais confortável no método de taxa fixa, tendo em vista o fato de o prazo de sobrevivência 
financeira das carteiras individuais ser de, no máximo, 15 anos sem o fundo de reserva ou de 
31 anos com a presença do fundo que guarda anualmente os ganhos de cada período.

Na simulação feita considerando-se que somente parte do lucro é destinado ao pagamento 
de despesas assistenciais, há redução do prazo de solvência no método de taxa fixa para 16 
anos com o fundo de reserva. Porém, pelo método de taxa variável é de, no máximo, 3 e 5 
anos, sem e com a criação do fundo, respectivamente. Embora o cenário pelo método de 
taxa fixa pareça menos preocupante, acredita-se ser mais próximo da realidade o cenário 
de aumento das despesas per capita ao longo dos anos.

Foi observado por dados disponibilizados pela ANS que a velocidade do aumento 
da carteira coletiva é superior à individual ao longo dos últimos anos, o que pode se dar 
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em função das regras mais rígidas determinadas pela Agência aos planos individuais.  
Portanto, procurou-se fazer alguns cenários alternativos na projeção para que fosse possível 
verificar até quando as carteiras de planos individuais sobreviveriam financeiramente caso 
esses planos não fossem mais comercializados. Concluiu-se que, na aplicação do método de 
taxa variável, a situação é praticamente igual à observada na movimentação de beneficiários 
com a continuidade de comercialização dos planos regulamentados pela operadora. Já no 
método de taxa fixa ocorreram alguns ganhos de anos relevantes de sobrevivência financeira 
das carteiras individuais, quando é criado o fundo de reserva.

A sustentabilidade econômico-financeira de longo prazo do mercado de planos de saúde 
depende da adequada relação entre os riscos e os prêmios cobrados. Cabe à ANS verificar 
a possibilidade de aumentar o limite de seis vezes, por ser essa a tendência estudada, além 
de autorizar reajustes mais elevados do que os observados nos últimos anos – conforme 
apresentado neste trabalho, seriam reajustes pouco acima da inflação. A ANS poderá, 
ainda, mudar o modelo de reajuste, determinando às operadoras que seja elaborada uma 
Nota Técnica Atuarial de reajuste anual de toda carteira individual, tornando-se uma saída 
para o equilíbrio financeiro da operadora no processo de envelhecimento dessas carteiras. 
Porém, deve-se lembrar do círculo vicioso que pode ser criado: quanto maiores os reajustes, 
mais perdas de jovens nas carteiras. A população se torna mais envelhecida, necessitando 
de novos reajustes. 

Contudo, para que as operadoras não dependam das mudanças por parte da ANS, 
sugere-se um planejamento de ações que busque o controle das despesas assistenciais. 
Objetiva-se, portanto, que as operadoras se aproximem dos cenários projetados que levaram 
em consideração o método de taxa fixa, ou seja, sem variação da despesa por beneficiário ao 
longo dos anos, os quais mostraram melhores resultados financeiros. Nessa circunstância, 
é importante conhecer os impactos que existem com os tratamentos de saúde da população 
idosa (a causa da internação, o custo despendido, o tempo de permanência hospitalizado e 
o motivo da saída, além dos custos com procedimentos ambulatoriais). Algumas opções de 
investimento para redução das internações são programas de prevenção à doença e promoção 
à saúde com serviços ambulatoriais de menor custo, acompanhamentos de casos crônicos, 
melhora na qualidade do atendimento hospitalar, para que o paciente não retorne ao hospital, 
e até investimentos com internações domiciliares para reforçar a sensação de bem-estar do 
paciente, além de rede própria para melhor dimensionamento dos custos. É nesse sentido que 
deverá ocorrer um avanço das redes sociais de apoio aos idosos (com a família e parentes 
ou cuidadores definidos pela família) que, se incentivadas, podem favorecer o bem-estar 
do idoso e melhorar sua condição de vida.

Alcançar tal objetivo de manutenção da despesa por beneficiário e faixa etária ao longo 
dos anos pode ser complicado, já que, a cada dois anos, ocorre aumento de rol de coberturas 
pela ANS, ou seja, mais coberturas são permitidas à utilização dos beneficiários e, com 
isso, pode ocorrer aumento da utilização como mudança do custo dos procedimentos, caso 
exista substituição da utilização por procedimentos de mais alto custo que tenham sido 
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incluídos no rol. Outra dificuldade é que a redução ou manutenção das despesas em função 
da implantação de programas de promoção e prevenção normalmente não ocorrem em curto 
prazo. Dessa forma, as operadoras podem se sentir ameaçadas financeiramente diante das 
regras impostas pela ANS e cogitar a ideia de paralisação da comercialização de seus planos 
individuais, tendo em vista que, pelos resultados da projeção, a situação financeira é um 
pouco melhor do que a possibilidade de continuar com a comercialização. 

Ademais, as operadoras devem passar a constituir um fundo de reserva para se manterem 
equilibradas financeiramente por um tempo maior, inserindo nele os ganhos anuais para 
serem utilizados nas perdas dos anos seguintes, sem a dependência dos reajustes anuais da 
ANS e de carteiras coletivas. Cita-se ainda, como sugestão, a constituição de provisão técnica 
de insuficiência de contraprestações. O trabalho oferece, inclusive, subsídio às operadoras 
para averiguarem qual percentual de suas mensalidades ou despesas assistenciais deveria 
ser destinado à constituição dessa provisão. Para a ANS ficaria também uma sugestão de 
criação de nova provisão técnica com base nos percentuais apresentados.

Este texto não tem por mérito elucidar todos os problemas com relação ao aumento dos 
gastos em maior proporção do que o aumento das receitas na saúde suplementar – o que 
não seria possível por qualquer esforço isolado. Contudo, visa a contribuir para um debate, 
apontando ideias para mudanças por parte da ANS e dando sugestões de prevenção por 
parte das operadoras.

Para trabalhos futuros pode ser levada em consideração, nas premissas sobre rotatividade 
dos beneficiários, a tendência de crescimento da cobertura por planos de saúde em função de 
mudanças dos fatores econômicos que atingem o poder aquisitivo da população e influenciam 
sua decisão de ter um plano de saúde ou substituí-lo por outro bem. Ademais, podem ser 
adotadas as mensalidades reais pagas pelos beneficiários e aquelas comercializadas em novas 
vendas pela operadora, ao invés de se proceder a estimativas, como feito no presente estudo. 
Outra iniciativa importante seria realizar também as projeções financeiras das carteiras de 
planos coletivos das operadoras, para uma análise da solvência total da operadora.

Os resultados apresentados referem-se a uma amostra da população de beneficiários 
de cooperativas médicas de Minas Gerais. Por terem o perfil etário e de composição de 
cobertura de planos, de status de regulamentação e de mecanismo de regulação (copar-
ticipação) próximos da população de todas as cooperativas médicas de Minas Gerais, os 
resultados conseguem ser representativos, com certa segurança, para toda essa população.  
Entretanto, análises para todas as cooperativas médicas de Minas Gerais, outras unidades 
geográficas e modalidades de operadoras também devem ser realizadas, a fim de que se possa 
elucidar se o fenômeno observado para a amostra em estudo alcança todas as operadoras 
do Brasil e qual a sua magnitude. 

Por fim, é necessário enfatizar que, embora projeções de uma forma geral recebam 
inúmeras críticas, pois variações bruscas nas premissas podem gerar resultados distintos, 
tornando o futuro imprevisível, esse tipo de exercício mostra que, mesmo não sendo pos-
sível antever o futuro com a máxima precisão, é viável ter cenários plausíveis com base no 
conhecimento existente.
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ANEXO A
Taxa de Entrada dos Beneficiários nos Planos de Saúde

Tabela 37 – Taxa média anual de entrada dos beneficiários nos planos de saúde não regulamentados 
e por faixa etária de algumas cooperativas médicas de Minas Gerais – 2003 a 2009
        (em %)

Faixa Etária 
(Anos)

Ano

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Média 2007-2009

0-9 5,3 5,8 5,4 4,8 5,8 3,4 11,8 6,9

10-19 2,7 1,2 0,8 1,2 0,9 0,3 1,0 0,7

20-29 7,1 4,8 1,2 2,8 2,5 2,8 4,2 3,2

30-39 3,0 2,1 1,0 1,4 0,7 0,8 0,9 0,8

40-49 0,8 0,9 0,3 0,7 0,6 0,4 0,1 0,4

50-59 0,7 0,8 0,2 0,3 0,5 0,2 0,2 0,3

60-69 0,4 0,9 0,4 0,5 0,4 0,2 0,4 0,3

70-79 0,4 1,3 0,4 0,5 0,2 0,3 0,4 0,3

80+ 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,4 0,2 0,2

Fonte dos dados básicos: Banco de dados em estudo.

Tabela 38 – Taxa média anual de entrada dos beneficiários nos planos de saúde regulamentados 
sem coparticipação e por faixa etária de algumas cooperativas médicas de Minas Gerais –  
2003 a 2009
        (em %)

Faixa Etária 
(Anos)

Ano

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Média 2007-2009

0-9  13,4  23,5  9,3  6,7  8,8  11,1  14,3  11,4 

10-19  8,6  40,2  3,1  2,5  2,4  3,2  5,8  3,8 

20-29  8,9  36,5  5,4  3,7  6,2  5,6  14,0  8,5 

30-39  8,5  36,6  3,8  2,5  3,3  3,3  7,4  4,6 

40-49  10,4  42,2  1,8  1,3  2,7  4,1  3,2  3,3 

50-59  13,0  49,9  2,0  1,6  4,5  6,1  3,4  4,7 

60-69  14,3  56,5  2,5  0,5  3,8  5,6  1,7  3,7 

70-79  21,5  64,5  2,9  1,4  2,9  2,9  2,6  2,8 

80+  15,4  67,3  2,5  0,5  2,0  1,9  1,8  1,9 

Fonte dos dados básicos: Banco de dados em estudo.
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Tabela 39 – Taxa média anual de entrada dos beneficiários nos planos de saúde regulamentados 
com coparticipação e por faixa etária de algumas cooperativas médicas de Minas Gerais –  
2003 a 2009
        (em %)

Faixa Etária 
(Anos)

Ano

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Média 2007-2009

0-9  137,8  57,0  49,3  44,0  37,4  38,1  34,2  36,5 
10-19  114,7  47,9  35,6  27,7  29,0  25,1  22,3  25,4 
20-29  142,7  51,1  46,0  36,6  38,1  36,4  36,2  36,9 
30-39  114,7  41,1  30,6  26,1  21,8  26,6  23,0  23,8 
40-49  129,3  36,2  30,6  21,3  20,2  19,2  17,9  19,1 
50-59  131,2  40,2  31,5  22,7  20,0  20,9  17,5  19,4 
60-69  139,9  38,9  26,9  19,3  20,5  25,0  12,1  19,1 
70-79  175,8  57,6  38,1  29,9  22,3  22,4  17,7  20,8 
80+  263,2  79,7  27,7  17,7  27,6  21,5  17,2  22,1

Fonte dos dados básicos: Banco de dados em estudo.
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ANEXO B
Probabilidades de Morte das Tábuas de Vida Brasileira e 
Americana 

Tabela 40 – Probabilidades de morte da população brasileira da tábua de vida do IBGE de 2009 
comparadas com as taxas médias anuais de saída apuradas no banco de dados em estudo para 
algumas cooperativas médicas de Minas Gerais

Idade

Probabilidade 
de Morte – 

Tábua IBGE 
2009

Taxa Média de 
Saída Banco  

de Dados  
por Faixa 

Etária 2007 
a 2009 – Não 

Regulamentados

Diferença 
Taxa do 
Banco 
sobre a 

Probabilidade 
IBGE

Taxa Média de 
Saída Banco 
de Dados por 
Faixa Etária 

2007 a 2009 – 
regulamentados 

sem 
coparticipação

Diferença 
Taxa do 
Banco 
sobre a 

Probabilidade 
IBGE

Taxa Média de 
Saída Banco 
de Dados por 
Faixa Etária 

2007 a 2009 – 
Regulamentados 

com 
Coparticipação

Diferença 
Taxa do 
Banco 
sobre a 

Probabilidade 
IBGE

0  0,0225  0,0519  0,0295  0,0913  0,0689  0,1826  0,1601 

1  0,0022  0,0519  0,0498  0,0913  0,0892  0,1826  0,1804 

2  0,0011  0,0519  0,0508  0,0913  0,0902  0,1826  0,1814 

3  0,0008  0,0519  0,0512  0,0913  0,0906  0,1826  0,1818 

4  0,0006  0,0519  0,0514  0,0913  0,0908  0,1826  0,1820 

5  0,0004  0,0519  0,0515  0,0913  0,0909  0,1826  0,1821 

6  0,0004  0,0519  0,0516  0,0913  0,0910  0,1826  0,1822 

7  0,0003  0,0519  0,0516  0,0913  0,0910  0,1826  0,1823 

8  0,0003  0,0519  0,0517  0,0913  0,0911  0,1826  0,1823 

9  0,0002  0,0519  0,0517  0,0913  0,0911  0,1826  0,1823 

10  0,0002  0,0875  0,0872  0,0848  0,0845  0,1641  0,1639 

11  0,0003  0,0875  0,0872  0,0848  0,0845  0,1641  0,1639 

12  0,0003  0,0875  0,0872  0,0848  0,0845  0,1641  0,1639 

13  0,0004  0,0875  0,0871  0,0848  0,0844  0,1641  0,1638 

14  0,0005  0,0875  0,0870  0,0848  0,0843  0,1641  0,1637 

15  0,0007  0,0875  0,0867  0,0848  0,0840  0,1641  0,1634 

16  0,0009  0,0875  0,0866  0,0848  0,0839  0,1641  0,1633 

17  0,0011  0,0875  0,0864  0,0848  0,0837  0,1641  0,1631 

18  0,0012  0,0875  0,0863  0,0848  0,0836  0,1641  0,1630 

19  0,0013  0,0875  0,0862  0,0848  0,0835  0,1641  0,1628 

20  0,0014  0,1808  0,1794  0,1264  0,1250  0,1995  0,1981 

21  0,0015  0,1808  0,1793  0,1264  0,1248  0,1995  0,1980 

22  0,0016  0,1808  0,1792  0,1264  0,1248  0,1995  0,1979 

23  0,0017  0,1808  0,1792  0,1264  0,1247  0,1995  0,1978 

24  0,0017  0,1808  0,1791  0,1264  0,1247  0,1995  0,1978 

25  0,0017  0,1808  0,1791  0,1264  0,1247  0,1995  0,1978 

26  0,0018  0,1808  0,1791  0,1264  0,1246  0,1995  0,1978 
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Idade

Probabilidade 
de Morte – 

Tábua IBGE 
2009

Taxa Média de 
Saída Banco  

de Dados  
por Faixa 

Etária 2007 
a 2009 – Não 

Regulamentados

Diferença 
Taxa do 
Banco 
sobre a 

Probabilidade 
IBGE

Taxa Média de 
Saída Banco 
de Dados por 
Faixa Etária 

2007 a 2009 – 
regulamentados 

sem 
coparticipação

Diferença 
Taxa do 
Banco 
sobre a 

Probabilidade 
IBGE

Taxa Média de 
Saída Banco 
de Dados por 
Faixa Etária 

2007 a 2009 – 
Regulamentados 

com 
Coparticipação

Diferença 
Taxa do 
Banco 
sobre a 

Probabilidade 
IBGE

27  0,0018  0,1808  0,1791  0,1264  0,1246  0,1995  0,1977 

28  0,0018  0,1808  0,1790  0,1264  0,1246  0,1995  0,1977 

29  0,0019  0,1808  0,1790  0,1264  0,1245  0,1995  0,1976 

30  0,0020  0,0517  0,0497  0,0979  0,0959  0,1712  0,1692 

31  0,0020  0,0517  0,0497  0,0979  0,0958  0,1712  0,1692 

32  0,0021  0,0517  0,0496  0,0979  0,0958  0,1712  0,1691 

33  0,0022  0,0517  0,0495  0,0979  0,0957  0,1712  0,1690 

34  0,0023  0,0517  0,0494  0,0979  0,0956  0,1712  0,1689 

35  0,0024  0,0517  0,0493  0,0979  0,0954  0,1712  0,1688 

36  0,0025  0,0517  0,0492  0,0979  0,0953  0,1712  0,1686 

37  0,0027  0,0517  0,0490  0,0979  0,0952  0,1712  0,1685 

38  0,0029  0,0517  0,0489  0,0979  0,0950  0,1712  0,1683 

39  0,0030  0,0517  0,0487  0,0979  0,0948  0,1712  0,1682 

40  0,0032  0,0438  0,0405  0,0672  0,0639  0,1352  0,1319 

41  0,0035  0,0438  0,0403  0,0672  0,0637  0,1352  0,1317 

42  0,0037  0,0438  0,0401  0,0672  0,0635  0,1352  0,1315 

43  0,0040  0,0438  0,0398  0,0672  0,0632  0,1352  0,1312 

44  0,0042  0,0438  0,0395  0,0672  0,0629  0,1352  0,1309 

45  0,0046  0,0438  0,0392  0,0672  0,0626  0,1352  0,1306 

46  0,0049  0,0438  0,0389  0,0672  0,0623  0,1352  0,1303 

47  0,0052  0,0438  0,0385  0,0672  0,0619  0,1352  0,1299 

48  0,0056  0,0438  0,0382  0,0672  0,0616  0,1352  0,1296 

49  0,0060  0,0438  0,0378  0,0672  0,0612  0,1352  0,1292 

50  0,0064  0,0327  0,0263  0,0684  0,0620  0,1346  0,1282 

51  0,0068  0,0327  0,0259  0,0684  0,0616  0,1346  0,1278 

52  0,0073  0,0327  0,0254  0,0684  0,0611  0,1346  0,1273 

53  0,0079  0,0327  0,0248  0,0684  0,0605  0,1346  0,1267 

54  0,0085  0,0327  0,0242  0,0684  0,0599  0,1346  0,1261 

55  0,0092  0,0327  0,0235  0,0684  0,0592  0,1346  0,1254 

56  0,0099  0,0327  0,0228  0,0684  0,0585  0,1346  0,1247 

57  0,0107  0,0327  0,0220  0,0684  0,0577  0,1346  0,1239 

58  0,0115  0,0327  0,0212  0,0684  0,0569  0,1346  0,1231 

59  0,0123  0,0327  0,0204  0,0684  0,0560  0,1346  0,1222 

60  0,0132  0,0307  0,0174  0,0504  0,0371  0,1226  0,1094 

61  0,0142  0,0307  0,0164  0,0504  0,0362  0,1226  0,1084 
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Idade

Probabilidade 
de Morte – 

Tábua IBGE 
2009

Taxa Média de 
Saída Banco  

de Dados  
por Faixa 

Etária 2007 
a 2009 – Não 

Regulamentados

Diferença 
Taxa do 
Banco 
sobre a 

Probabilidade 
IBGE

Taxa Média de 
Saída Banco 
de Dados por 
Faixa Etária 

2007 a 2009 – 
regulamentados 

sem 
coparticipação

Diferença 
Taxa do 
Banco 
sobre a 

Probabilidade 
IBGE

Taxa Média de 
Saída Banco 
de Dados por 
Faixa Etária 

2007 a 2009 – 
Regulamentados 

com 
Coparticipação

Diferença 
Taxa do 
Banco 
sobre a 

Probabilidade 
IBGE

62  0,0153  0,0307  0,0154  0,0504  0,0351  0,1226  0,1074 

63  0,0164  0,0307  0,0142  0,0504  0,0340  0,1226  0,1062 

64  0,0177  0,0307  0,0130  0,0504  0,0327  0,1226  0,1050 

65  0,0190  0,0307  0,0117  0,0504  0,0314  0,1226  0,1037 

66  0,0204  0,0307  0,0102  0,0504  0,0300  0,1226  0,1022 

67  0,0221  0,0307  0,0086  0,0504  0,0283  0,1226  0,1006 

68  0,0239  0,0307  0,0067  0,0504  0,0264  0,1226  0,0987 

69  0,0261  0,0307  0,0046  0,0504  0,0243  0,1226  0,0966 

70  0,0284  0,0468  0,0184  0,0658  0,0374  0,1098  0,0814 

71  0,0309  0,0468  0,0159  0,0658  0,0349  0,1098  0,0790 

72  0,0335  0,0468  0,0133  0,0658  0,0323  0,1098  0,0763 

73  0,0363  0,0468  0,0104  0,0658  0,0295  0,1098  0,0735 

74  0,0394  0,0468  0,0074  0,0658  0,0264  0,1098  0,0704 

75  0,0426  0,0468  0,0041  0,0658  0,0231  0,1098  0,0672 

76  0,0462  0,0468  0,0006  0,0658  0,0196  0,1098  0,0637 

77  0,0500  0,0468  (0,0032)  0,0658  0,0158  0,1098  0,0599 

78  0,0541  0,0468  (0,0073)  0,0658  0,0117  0,1098  0,0557 

79  0,0586  0,0468  (0,0118)  0,0658  0,0072  0,1098  0,0512 

80 ou 
mais  1,0000  0,1052  (0,8948)  0,1305  (0,8695)  0,1666  (0,8334)

Fonte dos Dados Básicos: Banco de dados em estudo e dados do IBGE extraídos em 13/04/11, no endereço 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/tabuadevida/2009/defaulttabzip.shtm. 
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Tabela 41 – Probabilidades de morte da tábua de vida americana AT-2000

Idade
AT-2000 

Feminina
AT-2000    

Masculina
AT-2000  
Média

qx qx qx
0   0,001794   0,002311  0,002053 
1   0,000755   0,000906  0,000831 
2   0,000392   0,000504  0,000448 
3   0,000290   0,000408  0,000349 
4   0,000232   0,000357  0,000295 
5   0,000189   0,000324  0,000257 
6   0,000156   0,000301  0,000229 
7   0,000131   0,000286  0,000209 
8   0,000131   0,000328  0,000230 
9   0,000134   0,000362  0,000248 

10   0,000140   0,000390  0,000265 
11 0,000148   0,000413  0,000281 
12   0,000158   0,000431  0,000295 
13   0,000170   0,000446  0,000308 
14   0,000183   0,000458  0,000321 
15   0,000197   0,000470  0,000334 
16   0,000212   0,000481  0,000347 
17   0,000228   0,000495  0,000362 
18   0,000244   0,000510  0,000377 
19   0,000260   0,000528  0,000394 
20   0,000277   0,000549  0,000413 
21   0,000294   0,000573  0,000434 
22   0,000312   0,000599  0,000456 
23   0,000330   0,000627  0,000479 
24   0,000349   0,000657  0,000503 
25   0,000367   0,000686  0,000527 
26   0,000385   0,000714  0,000550 
27   0,000403   0,000738  0,000571 
28   0,000419   0,000758  0,000589 
29   0,000435   0,000774  0,000605 
30   0,000450   0,000784  0,000617 
31   0,000463   0,000789  0,000626 
32   0,000476   0,000789  0,000633 
33   0,000488   0,000790  0,000639 
34   0,000500   0,000791  0,000646 
35   0,000515   0,000792  0,000654 
36   0,000534   0,000794  0,000664 
37   0,000558   0,000823  0,000691 

Idade
AT-2000 

Feminina
AT-2000    

Masculina
AT-2000  
Média

qx qx qx
38   0,000590   0,000872  0,000731 
39   0,000630   0,000945  0,000788 
40   0,000677   0,001043  0,000860 
41   0,000732   0,001168  0,000950 
42   0,000796   0,001322  0,001059 
43   0,000868   0,001505  0,001187 
44   0,000950   0,001715  0,001333 
45   0,001043   0,001948  0,001496 
46   0,001148   0,002198  0,001673 
47   0,001267   0,002463  0,001865 
48   0,001400   0,002740  0,002070 
49   0,001548   0,003028  0,002288 
50   0,001710   0,003330  0,002520 
51   0,001888   0,003647  0,002768 
52   0,002079   0,003980  0,003030 
53   0,002286   0,004331  0,003309 
54   0,002507   0,004698  0,003603 
55   0,002746   0,005077  0,003912 
56   0,003003   0,005465  0,004234 
57   0,003280   0,005861  0,004571 
58   0,003578   0,006265  0,004922 
59   0,003907   0,006694  0,005301 
60   0,004277   0,007170  0,005724 
61   0,004699   0,007714  0,006207 
62   0,005181   0,008348  0,006765 
63   0,005732   0,009093  0,007413 
64   0,006347   0,009968  0,008158 
65   0,007017   0,010993  0,009005 
66   0,007734   0,012188  0,009961 
67   0,008491   0,013572  0,011032 
68   0,009288   0,015160  0,012224 
69   0,010163   0,016946  0,013555 
70   0,011165   0,018920  0,015043 
71   0,012339   0,021071  0,016705 
72   0,013734   0,023388  0,018561 
73   0,015391   0,025871  0,020631 
74   0,017326   0,028552  0,022939 
75   0,019551   0,031477  0,025514 
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Idade
AT-2000 

Feminina
AT-2000    

Masculina
AT-2000  
Média

qx qx qx
76   0,022075   0,034686  0,028381 
77   0,024910   0,038225  0,031568 
78   0,028074   0,042132  0,035103 
79   0,031612   0,046427  0,039020 
80   0,035580   0,051128  0,043354 
81   0,040030   0,056250  0,048140 
82   0,045017   0,061809  0,053413 
83   0,050600   0,067826  0,059213 
84   0,056865   0,074322  0,065594 
85   0,063907   0,081326  0,072617 
86   0,071815   0,088863  0,080339 
87   0,080682   0,096958  0,088820 
88   0,090557   0,105631  0,098094 
89   0,101307   0,114858  0,108083 
90   0,112759   0,124612  0,118686 
91   0,124733   0,134861  0,129797 
92   0,137054   0,145575  0,141315 
93   0,149552   0,156727  0,153140 
94   0,162079   0,168290  0,165185 
95   0,174492   0,180245  0,177369 

Idade
AT-2000 

Feminina
AT-2000    

Masculina
AT-2000  
Média

qx qx qx
96   0,186647   0,192565  0,189606 
97   0,198403   0,205229  0,201816 
98   0,210337   0,218683  0,214510 
99   0,223027   0,233371  0,228199 

100   0,237051   0,249741  0,243396 
101   0,252985   0,268237  0,260611 
102   0,271406   0,289305  0,280356 
103   0,292893   0,313391  0,303142 
104   0,318023   0,340940  0,329482 
105   0,347373   0,372398  0,359886 
106   0,381520   0,408210  0,394865 
107   0,421042   0,448823  0,434933 
108   0,466516   0,494681  0,480599 
109   0,518520   0,546231  0,532376 
110   0,577631   0,603917  0,590774 
111   0,644427   0,668186  0,656307 
112   0,719484   0,739483  0,729484 
113   0,803380   0,818254  0,810817 
114   0,896693   0,904945  0,900819 
115   1,000000   1,000000  1,000000 

Fonte dos dados básicos: Dados obtidos no endereço www.atuarios.org.br, na área restrita a membros do 
IBA – Instituto Brasileiro de Atuária. A autora do presente trabalho é um membro do IBA e pôde acessar tais 
informações.
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ANEXO C
Taxa de Saída dos Beneficiários nos Planos de Saúde
Tabela 42 – Taxa média anual de saída dos beneficiários nos planos de saúde não regulamentados 
e por faixa etária de algumas cooperativas médicas de Minas Gerais – 2003 a 2009
        (em %)

Faixa Etária 
(Anos)

Ano

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Média 2007-2009

0-9  13,6  12,8  8,5  6,6  3,7  2,9  9,0  5,2 

10-19  12,5  13,4  10,0  7,9  9,5  6,9  9,8  8,7 

20-29  18,7  21,0  14,8  14,6  21,6  15,3  17,4  18,1 

30-39  12,7  13,7  6,7  5,5  4,1  5,9  5,5  5,2 

40-49  7,1  7,6  4,6  4,5  5,1  4,0  4,0  4,4 

50-59  6,6  5,5  5,1  4,0  3,5  3,9  2,5  3,3 

60-69  6,4  6,3  3,9  4,2  3,4  3,0  2,7  3,1 

70-79  8,2  8,5  7,2  5,9  4,4  4,4  5,2  4,7 

Fonte dos dados básicos: Banco de dados em estudo.

Tabela 43 – Taxa média anual de saída de beneficiários nos planos de saúde regulamentados sem 
coparticipação e por faixa etária de algumas cooperativas médicas de Minas Gerais – 2003 a 2009
        (em %)

Faixa Etária 
(Anos)

Ano

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Média 2007-2009

0-9  20,2  15,4  16,1  13,3  10,8  9,0  7,6  9,1 

10-19  20,0  12,3  16,6  13,1  9,4  8,4  7,6  8,5 

20-29  22,3  14,7  23,2  15,8  14,5  12,3  11,1  12,6 

30-39  19,5  13,0  19,4  13,8  12,1  8,7  8,6  9,8 

40-49  16,7  9,6  16,6  11,4  8,2  6,9  5,1  6,7 

50-59  13,1  6,6  15,2  9,6  8,2  7,2  5,1  6,8 

60-69  9,5  7,4  14,4  8,6  6,5  4,0  4,6  5,0 

70-79  13,4  7,7  13,4  11,1  8,1  5,6  6,0  6,6

Fonte dos dados básicos: Banco de dados em estudo.
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Tabela 44 – Taxa média anual de saída dos beneficiários nos planos de saúde regulamentados com 
coparticipação e por faixa etária de algumas cooperativas médicas de Minas Gerais – 2003 a 2009
        (em %)

Faixa Etária 
(Anos)

Ano

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Média 2007-2009

0-9  20,6  21,2  23,3  20,6  20,0  17,3  17,5  18,2 

10-19  21,5  20,3  22,3  21,3  19,2  15,3  14,7  16,4 

20-29  21,5  23,3  25,4  26,1  21,0  20,1  18,7  19,9 

30-39  18,5  20,1  22,1  21,5  18,9  16,3  16,2  17,1 

40-49  17,1  19,1  18,2  17,0  15,7  12,3  12,5  13,5 

50-59  18,2  16,5  17,2  17,6  16,2  12,9  11,3  13,4 

60-69  17,8  16,5  14,8  14,0  12,5  13,0  11,2  12,3 

70-79  17,6  13,3  19,1  11,0  10,6  9,5  12,9  11,0

Fonte dos dados básicos: Banco de dados em estudo.

ANEXO D
Razão de Dependências dos Idosos
Gráfico 22 – Razão de dependência de idosos de algumas cooperativas médicas de Minas Gerais 
– 2010 a 2030

Fonte dos dados básicos: Banco de dados em estudo.
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ANEXO E
Evolução Financeira das Carteiras de Planos Individuais  
de 2010 a 2030
Tabela 45 – Evolução financeira da carteira de planos individuais não regulamentados de algumas 
cooperativas médicas de Minas Gerais na projeção pelo método de taxa fixa sem inclusão de lucro 
nas mensalidades – 2010 a 2030
     (R$)

Ano
Saldo Inicial Fundo + 
Reajuste Financeiro 

Saldo Anterior

Receita com 
Mensalidades

Despesa 
Assistencial Resultado Saldo Final Fundo

2009 –  9.435.171,96  9.433.692,05  1.479,92  1.479,92 

2010  1.568,71  9.181.668,70  9.235.673,28  (54.004,58)  (52.435,87)

2011  (52.435,87)  8.922.850,32  9.015.176,45  (92.326,13)  (144.762,01)

2012  (144.762,01)  8.670.199,23  8.799.633,94  (129.434,71)  (274.196,71)

2013  (274.196,71)  8.419.408,63  8.584.299,39  (164.890,76)  (439.087,47)

2014  (439.087,47)  8.166.812,52  8.376.386,91  (209.574,39)  (648.661,87)

2015  (648.661,87)  7.927.728,91  8.159.145,87  (231.416,96)  (880.078,82)

2016  (880.078,82)  7.678.572,64  7.955.531,23  (276.958,59)  (1.157.037,41)

2017  (1.157.037,41)  7.431.761,63  7.739.139,12  (307.377,50)  (1.464.414,91)

2018  (1.464.414,91)  7.168.081,88  7.531.081,94  (363.000,06)  (1.827.414,97)

2019  (1.827.414,97)  6.912.509,89  7.296.199,40  (383.689,52)  (2.211.104,49)

2020  (2.211.104,49)  6.648.204,13  7.060.670,11  (412.465,98)  (2.623.570,46)

2021  (2.623.570,46)  6.396.041,47  6.810.773,11  (414.731,64)  (3.038.302,10)

2022  (3.038.302,10)  6.143.757,32  6.571.443,61  (427.686,29)  (3.465.988,39)

2023  (3.465.988,39)  5.889.777,14  6.330.883,79  (441.106,65)  (3.907.095,05)

2024  (3.907.095,05)  5.637.462,19  6.092.728,20  (455.266,01)  (4.362.361,05)

2025  (4.362.361,05)  5.391.398,88  5.851.316,54  (459.917,66)  (4.822.278,72)

2026  (4.822.278,72)  5.146.027,20  5.624.173,90  (478.146,70)  (5.300.425,42)

2027  (5.300.425,42)  4.901.603,82  5.388.971,65  (487.367,83)  (5.787.793,24)

2028  (5.787.793,24)  4.661.482,44  5.157.307,35  (495.824,91)  (6.283.618,15)

2029  (6.283.618,15)  4.426.658,51  4.918.064,15  (491.405,65)  (6.775.023,80)

2030  (6.775.023,80)  4.189.193,78  4.684.666,44  (495.472,65)  (7.270.496,45)

Fonte dos dados básicos: Banco de dados em estudo.
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Tabela 46 – Evolução financeira da carteira de planos individuais regulamentados sem coparticipação 
de algumas cooperativas médicas de Minas Gerais na projeção pelo método de taxa fixa sem inclusão 
de lucro nas mensalidades – 2010 a 2030
     (R$)

Ano
Saldo Inicial Fundo + 
Reajuste Financeiro 

Saldo Anterior

Receita com 
Mensalidades

Despesa 
Assistencial Resultado Saldo Final Fundo

2009 –  11.966.356,50  11.966.273,31  83,19  83,19 

2010  88,18  11.994.545,03  11.949.878,79  44.666,25  44.754,43 

2011  47.439,70  12.035.975,00  11.951.021,08  84.953,91  132.393,61 

2012  140.337,23  12.042.671,92  12.000.288,01  42.383,91  182.721,14 

2013  193.684,41  12.051.699,86  12.014.596,55  37.103,31  230.787,71 

2014  244.634,98  12.058.995,98  12.047.485,85  11.510,13  256.145,11 

2015  271.513,81  12.067.991,66  12.078.936,87  (10.945,21)  260.568,61 

2016  276.202,73  12.079.959,16  12.121.063,09  (41.103,94)  235.098,79 

2017  249.204,72  12.083.065,07  12.164.844,79  (81.779,71)  167.425,00 

2018  177.470,50  12.105.614,48  12.193.168,48  (87.554,00)  89.916,50 

2019  95.311,49  12.130.851,08  12.233.561,31  (102.710,23)  (7.398,73)

2020  (7.398,73)  12.153.369,16  12.284.672,33  (131.303,17)  (138.701,91)

2021  (138.701,91)  12.189.469,70  12.327.460,34  (137.990,63)  (276.692,54)

2022  (276.692,54)  12.215.858,39  12.387.523,80  (171.665,41)  (448.357,95)

2023  (448.357,95)  12.231.448,95  12.425.933,88  (194.484,94)  (642.842,89)

2024  (642.842,89)  12.248.123,54  12.442.971,01  (194.847,47)  (837.690,36)

2025  (837.690,36)  12.267.061,28  12.446.160,03  (179.098,75)  (1.016.789,11)

2026  (1.016.789,11)  12.284.864,03  12.443.885,37  (159.021,33)  (1.175.810,44)

2027  (1.175.810,44)  12.294.764,43  12.433.763,31  (138.998,88)  (1.314.809,32)

2028  (1.314.809,32)  12.290.393,02  12.418.680,37  (128.287,35)  (1.443.096,67)

2029  (1.443.096,67)  12.277.205,47  12.387.385,70  (110.180,23)  (1.553.276,90)

2030  (1.553.276,90)  12.262.470,34  12.347.125,48  (84.655,13)  (1.637.932,04)

Fonte dos dados básicos: Banco de dados em estudo.
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Tabela 47 – Evolução financeira da carteira de planos individuais regulamentados com coparticipação 
de algumas cooperativas médicas de Minas Gerais na projeção pelo método de taxa fixa sem inclusão 
de lucro nas mensalidades – 2010 a 2030
     (R$)

Ano
Saldo Inicial Fundo + 
Reajuste Financeiro 

Saldo Anterior

Receita com 
Mensalidades

Despesa 
Assistencial Resultado Saldo Final Fundo

2009 –  16.746.858,21  16.743.339,67  3.518,54  3.518,54 

2010  3.729,65  17.868.348,11  17.850.616,75  17.731,36  21.461,01 

2011  22.748,67  19.086.129,83  19.107.267,26  (21.137,43)  1.611,24 

2012  1.707,91  20.415.829,64  20.491.771,19  (75.941,55)  (74.233,64)

2013  (74.233,64)  21.873.498,16  22.016.261,77  (142.763,61)  (216.997,25)

2014  (216.997,25)  23.472.069,52  23.697.108,89  (225.039,38)  (442.036,63)

2015  (442.036,63)  25.218.390,90  25.547.758,86  (329.367,96)  (771.404,59)

2016  (771.404,59)  27.116.802,92  27.573.010,29  (456.207,37)  (1.227.611,96)

2017  (1.227.611,96)  29.169.787,94  29.781.328,27  (611.540,33)  (1.839.152,28)

2018  (1.839.152,28)  31.384.568,92  32.187.405,77  (802.836,85)  (2.641.989,13)

2019  (2.641.989,13)  33.773.550,86  34.810.042,18  (1.036.491,31)  (3.678.480,45)

2020  (3.678.480,45)  36.349.419,80  37.658.480,94  (1.309.061,14)  (4.987.541,59)

2021  (4.987.541,59)  39.124.513,20  40.752.755,24  (1.628.242,04)  (6.615.783,63)

2022  (6.615.783,63)  42.115.399,45  44.112.702,32  (1.997.302,87)  (8.613.086,50)

2023  (8.613.086,50)  45.335.244,55  47.756.056,51  (2.420.811,97)  (11.033.898,46)

2024  (11.033.898,46)  48.796.478,92  51.695.916,44  (2.899.437,52)  (13.933.335,98)

2025  (13.933.335,98)  52.509.173,22  55.944.544,22  (3.435.371,00)  (17.368.706,98)

2026  (17.368.706,98)  56.481.637,79  60.512.429,37  (4.030.791,58)  (21.399.498,56)

2027  (21.399.498,56)  60.725.381,23  65.407.431,87  (4.682.050,63)  (26.081.549,20)

2028  (26.081.549,20)  65.254.257,62  70.637.407,00  (5.383.149,38)  (31.464.698,58)

2029  (31.464.698,58)  70.082.437,64  76.212.138,11  (6.129.700,46)  (37.594.399,04)

2030  (37.594.399,04)  75.224.306,65  82.146.229,15  (6.921.922,50)  (44.516.321,54)

Fonte dos dados básicos: Banco de dados em estudo.
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Tabela 48 – Evolução financeira da carteira de planos individuais não regulamentados de algumas 
cooperativas médicas de Minas Gerais na projeção pelo método de taxa variável sem inclusão de 
lucro nas mensalidades – 2010 a 2030
     (R$)

Ano
Saldo Inicial Fundo + 
Reajuste Financeiro 

Saldo Anterior

Receita com 
Mensalidades

Despesa 
Assistencial Resultado Saldo Final Fundo

2009 –  9.435.171,96  9.433.692,05  1.479,92  1.479,92 

2010  1.568,71  9.181.836,15  9.329.008,93  (147.172,79)  (145.604,08)

2011  (145.604,08)  8.923.165,70  9.196.448,72  (273.283,03)  (418.887,10)

2012  (418.887,10)  8.670.647,74  9.063.722,90  (393.075,16)  (811.962,26)

2013  (811.962,26)  8.419.975,65  8.925.508,32  (505.532,67)  (1.317.494,93)

2014  (1.317.494,93)  8.167.487,68  8.785.687,01  (618.199,33)  (1.935.694,26)

2015  (1.935.694,26)  7.928.500,39  8.630.136,79  (701.636,40)  (2.637.330,66)

2016  (2.637.330,66)  7.679.426,97  8.480.230,94  (800.803,97)  (3.438.134,63)

2017  (3.438.134,63)  7.432.690,38  8.309.662,57  (876.972,19)  (4.315.106,82)

2018  (4.315.106,82)  7.169.070,76  8.133.791,89  (964.721,14)  (5.279.827,96)

2019  (5.279.827,96)  6.913.550,36  7.930.918,93  (1.017.368,57)  (6.297.196,53)

2020  (6.297.196,53)  6.649.284,50  7.722.889,44  (1.073.604,93)  (7.370.801,46)

2021  (7.370.801,46)  6.397.154,39  7.488.376,93  (1.091.222,54)  (8.462.023,99)

2022  (8.462.023,99)  6.144.897,48  7.266.623,29  (1.121.725,82)  (9.583.749,81)

2023 (9.583.749,81)  5.890.934,93  7.032.640,40  (1.141.705,47) (10.725.455,28)

2024  (10.725.455,28)  5.638.633,09  6.793.831,04  (1.155.197,95) (11.880.653,24)

2025  (11.880.653,24)  5.392.576,82  6.548.423,23  (1.155.846,41) (13.036.499,64)

2026  (13.036.499,64)  5.147.207,37  6.298.545,23  (1.151.337,86) (14.187.837,51)

2027  (14.187.837,51)  4.902.782,79  6.043.158,43  (1.140.375,64) (15.328.213,15)

2028  (15.328.213,15)  4.662.655,66  5.789.749,18  (1.127.093,53) (16.455.306,67)

2029  (16.455.306,67)  4.427.824,39  5.528.484,17  (1.100.659,78) (17.555.966,45)

2030  (17.555.966,45)  4.190.346,07  5.264.750,50  (1.074.404,44) (18.630.370,89)

Fonte dos dados básicos: Banco de dados em estudo.
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Tabela 49 – Evolução financeira da carteira de planos individuais regulamentados sem coparticipação 
de algumas cooperativas médicas de Minas Gerais na projeção pelo método de taxa variável sem 
inclusão de lucro nas mensalidades – 2010 a 2030
     (R$)

Ano
Saldo Inicial Fundo + 
Reajuste Financeiro 

Saldo Anterior

Receita com 
Mensalidades

Despesa 
Assistencial Resultado Saldo Final Fundo

2009 –  11.966.356,50  11.966.273,31  83,19  83,19 

2010  88,18  11.994.545,03  12.048.255,48  (53.710,45)  (53.622,26)

2011  (53.622,26)  12.035.975,00  12.150.470,00  (114.495,00)  (168.117,27)

2012  (168.117,27)  12.042.671,92  12.305.099,74  (262.427,82)  (430.545,08)

2013  (430.545,08)  12.051.699,86  12.428.346,46  (376.646,60)  (807.191,69)

2014  (807.191,69)  12.058.995,98  12.570.165,49  (511.169,51)  (1.318.361,19)

2015  (1.318.361,19)  12.067.991,66  12.714.261,87  (646.270,21)  (1.964.631,40)

2016  (1.964.631,40)  12.079.959,16  12.871.467,07  (791.507,91)  (2.756.139,31)

2017  (2.756.139,31)  12.083.065,07  13.034.229,82  (951.164,74)  (3.707.304,05)

2018  (3.707.304,05)  12.105.614,48  13.183.820,90  (1.078.206,42)  (4.785.510,47)

2019  (4.785.510,47)  12.130.851,08  13.343.691,82  (1.212.840,74)  (5.998.351,21)

2020  (5.998.351,21)  12.153.369,16  13.510.687,52  (1.357.318,35)  (7.355.669,56)

2021  (7.355.669,56)  12.189.469,70  13.665.476,66  (1.476.006,95)  (8.831.676,52)

2022  (8.831.676,52)  12.215.858,39  13.836.360,16  (1.620.501,77)  (10.452.178,29)

2023  (10.452.178,29)  12.231.448,95  13.984.353,66  (1.752.904,72)  (12.205.083,00)

2024  (12.205.083,00)  12.248.123,54  14.109.967,57  (1.861.844,02)  (14.066.927,03)

2025  (14.066.927,03)  12.267.061,28  14.227.399,30  (1.960.338,02)  (16.027.265,04)

2026  (16.027.265,04)  12.284.864,03  14.333.734,96  (2.048.870,93)  (18.076.135,97)

2027  (18.076.135,97)  12.294.764,43  14.434.012,99  (2.139.248,56)  (20.215.384,53)

2028  (20.215.384,53)  12.290.393,02  14.535.507,41  (2.245.114,39)  (22.460.498,92)

2029  (22.460.498,92)  12.277.205,47  14.614.913,14  (2.337.707,67)  (24.798.206,59)

2030  (24.798.206,59)  12.262.470,34  14.688.008,28  (2.425.537,93)  (27.223.744,53)

Fonte dos dados básicos: Banco de dados em estudo
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Tabela 50 – Evolução financeira da carteira de planos individuais regulamentados com coparticipação 
de algumas cooperativas médicas de Minas Gerais na projeção pelo método de taxa variável sem 
inclusão de lucro nas mensalidades – 2010 a 2030
     (R$)

Ano
Saldo Inicial Fundo + 
Reajuste Financeiro 

Saldo Anterior

Receita com 
Mensalidades

Despesa 
Assistencial Resultado Saldo Final Fundo

2009 –  16.746.858,21  16.743.339,67  3.518,54  3.518,54 

2010  3.729,65  17.870.176,35  17.970.511,84  (100.335,50)  (96.605,84)

2011  (96.605,84)  19.090.029,75  19.369.474,12  (279.444,37)  (376.050,22)

2012  (376.050,22)  20.422.070,91  20.919.728,34  (497.657,43)  (873.707,65)

2013  (873.707,65)  21.882.397,26  22.639.734,93  (757.337,67)  (1.631.045,31)

2014  (1.631.045,31)  23.483.981,28  24.546.887,86  (1.062.906,58)  (2.693.951,90)

2015  (2.693.951,90)  25.233.708,16  26.661.042,20  (1.427.334,04)  (4.121.285,94)

2016  (4.121.285,94)  27.135.962,86  28.987.150,86  (1.851.188,00)  (5.972.473,94)

2017  (5.972.473,94)  29.193.264,57  31.534.301,97  (2.341.037,40)  (8.313.511,34)

2018  (8.313.511,34)  31.412.879,09  34.324.255,24  (2.911.376,14)  (11.224.887,48)

2019  (11.224.887,48)  33.807.262,07  37.379.694,74  (3.572.432,67)  (14.797.320,15)

2020  (14.797.320,15)  36.389.154,06  40.711.207,55  (4.322.053,49)  (19.119.373,64)

2021  (19.119.373,64)  39.170.952,28  44.338.871,46  (5.167.919,19)  (24.287.292,83)

2022  (24.287.292,83)  42.169.300,91  48.285.794,79  (6.116.493,89)  (30.403.786,71)

2023  (30.403.786,71)  45.397.442,85  52.574.600,57  (7.177.157,72)  (37.580.944,44)

2024  (37.580.944,44)  48.867.887,44  57.219.613,34  (8.351.725,90)  (45.932.670,33)

2025  (45.932.670,33)  52.590.780,46  62.231.937,54  (9.641.157,08)  (55.573.827,41)

2026  (55.573.827,41)  56.574.502,04  67.624.528,24  (11.050.026,20)  (66.623.853,62)

2027  (66.623.853,62)  60.830.642,58  73.415.028,34  (12.584.385,76)  (79.208.239,38)

2028  (79.208.239,38)  65.373.155,41  79.624.225,89  (14.251.070,49)  (93.459.309,86)

2029  (93.459.309,86)  70.216.320,55  86.273.491,55  (16.057.171,00) (109.516.480,86)

2030  (109.516.480,86)  75.374.635,93  93.387.890,97  (18.013.255,05) (127.529.735,91)

Fonte dos dados básicos: Banco de dados em estudo.
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Tabela 51 – Evolução financeira da carteira total de planos individuais de algumas cooperativas 
médicas de Minas Gerais na projeção pelo método de taxa fixa com inclusão de lucro de 5% nas 
mensalidades – 2010 a 2030
     (R$)

Ano
Saldo Inicial Fundo + 
Reajuste Financeiro 

Saldo Anterior

Receita com 
Mensalidades

Despesa 
Assistencial Resultado Saldo Final Fundo

2009 –  40.156.196,50  38.143.305,02  2.012.891,47  2.012.891,47 

2010  2.133.664,96  41.101.639,50  39.038.077,21  2.063.562,29  4.197.227,25 

2011  4.449.060,89  42.157.021,52  40.077.500,23  2.079.521,29  6.528.582,18 

2012  6.920.297,12  43.300.411,12  41.298.102,50  2.002.308,62  8.922.605,74 

2013  9.457.962,08  44.583.234,50  42.624.233,21  1.959.001,29  11.416.963,37 

2014  12.101.981,17  46.011.015,73  44.133.062,83  1.877.952,91  13.979.934,08 

2015  14.818.730,12  47.610.737,06  45.801.303,02  1.809.434,04  16.628.164,17 

2016  17.625.854,02  49.363.525,25  47.668.872,74  1.694.652,51  19.320.506,52 

2017  20.479.736,91  51.272.652,65  49.708.860,99  1.563.791,66  22.043.528,58 

2018  23.366.140,29  53.355.330,87  51.940.013,65  1.415.317,22  24.781.457,51 

2019  26.268.344,96  55.633.330,01  54.373.549,84  1.259.780,17  27.528.125,13 

2020  29.179.812,64  58.096.639,71  57.043.606,96  1.053.032,75  30.232.845,39 

2021  32.046.816,12  60.797.448,82  59.937.527,62  859.921,20  32.906.737,31 

2022  34.881.141,55  63.715.849,23  63.125.774,02  590.075,21  35.471.216,76 

2023  37.599.489,77  66.862.975,50  66.575.447,47  287.528,03  37.887.017,80 

2024  40.160.238,86  70.268.046,39  70.303.646,79  (35.600,40)  40.124.638,46 

2025  42.532.116,77  73.947.809,01  74.324.593,49  (376.784,48)  42.155.332,29 

2026  44.684.652,23  77.901.656,26  78.674.776,38  (773.120,12)  43.911.532,11 

2027  46.546.224,04  82.134.936,64  83.337.426,71  (1.202.490,08)  45.343.733,96 

2028  48.064.358,00  86.659.162,20  88.334.980,56  (1.675.818,36)  46.388.539,64 

2029  49.171.852,02  91.496.158,34  93.654.958,60  (2.158.800,26)  47.013.051,76 

2030  49.833.834,86  96.660.476,14  99.332.760,65  (2.672.284,51)  47.161.550,35 

2031  49.991.243,38  102.188.404,51  105.396.086,12  (3.207.681,61)  46.783.561,77 

2032  49.590.575,47  108.076.039,92  111.898.236,91  (3.822.196,99)  45.768.378,48 

2033  48.514.481,19  114.348.215,24  118.834.862,84  (4.486.647,61)  44.027.833,58 

2034  46.669.503,60  121.030.795,38  126.251.381,14  (5.220.585,76)  41.448.917,84 

2035  43.935.852,91  128.141.970,68  134.189.007,45  (6.047.036,77)  37.888.816,14 

2036  40.162.145,11  135.710.038,82  142.689.859,00  (6.979.820,18)  33.182.324,93 

2037  35.173.264,42  143.767.995,35  151.782.032,21  (8.014.036,86)  27.159.227,57 

2038  28.788.781,22  152.344.094,64  161.508.829,20  (9.164.734,56)  19.624.046,66 

2039  20.801.489,46  161.480.208,25  171.916.422,56  (10.436.214,31)  10.365.275,15 

2040  10.987.191,66  171.214.053,31  183.055.666,44  (11.841.613,14)  (854.421,48)

Fonte dos dados básicos: Banco de dados em estudo.
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Tabela 52 – Evolução financeira da carteira total de planos individuais de algumas cooperativas 
médicas de Minas Gerais na projeção pelo método de taxa variável com inclusão de lucro de 5% nas 
mensalidades – 2010 a 2030
     (R$)

Ano
Saldo Inicial Fundo + 
Reajuste Financeiro 

Saldo Anterior

Receita com 
Mensalidades

Despesa 
Assistencial Resultado Saldo Final Fundo

2009 –  40.156.196,50  38.143.305,02  2.012.891,47  2.012.891,47 

2010  2.133.664,96  41.101.639,50  39.347.776,26  1.753.863,24  3.887.528,20 

2011  4.120.779,90  42.157.021,52  40.716.392,84  1.440.628,68  5.561.408,57 

2012  5.895.093,09  43.300.411,12  42.288.550,97  1.011.860,15  6.906.953,24 

2013  7.321.370,43  44.583.234,50  43.993.589,71  589.644,79  7.911.015,22 

2014  8.385.676,13  46.011.015,73  45.902.740,36  108.275,37  8.493.951,50 

2015  9.003.588,59  47.610.737,06  48.005.440,85  (394.703,80)  8.608.884,80 

2016  9.125.417,88  49.363.525,25  50.338.848,86  (975.323,61)  8.150.094,27 

2017  8.639.099,92  51.272.652,65  52.878.194,35  (1.605.541,70)  7.033.558,22 

2018  7.455.571,72  53.355.330,87  55.641.868,03  (2.286.537,16)  5.169.034,56 

2019  5.479.176,63  55.633.330,01  58.654.305,49  (3.020.975,48)  2.458.201,15 

2020  2.605.693,22  58.096.639,71  61.944.784,50  (3.848.144,79)  (1.242.451,57)

2021  (1.242.451,57)  60.797.448,82  65.492.725,05  (4.695.276,23)  (5.937.727,80)

2022  (5.937.727,80)  63.715.849,23  69.388.778,25  (5.672.929,01)  (11.610.656,81)

2023  (11.610.656,81)  66.862.975,50  73.591.594,64  (6.728.619,14)  (18.339.275,95)

2024  (18.339.275,95)  70.268.046,39  78.123.411,95  (7.855.365,55)  (26.194.641,51)

2025  (26.194.641,51)  73.947.809,01  83.007.760,07  (9.059.951,05)  (35.254.592,56)

2026  (35.254.592,56)  77.901.656,26  88.256.808,44  (10.355.152,18)  (45.609.744,74)

2027  (45.609.744,74)  82.134.936,64  93.892.199,76  (11.757.263,12)  (57.367.007,86)

2028  (57.367.007,86)  86.659.162,20  99.949.482,49  (13.290.320,30)  (70.657.328,16)

2029  (70.657.328,16)  91.496.158,34  106.416.888,87  (14.920.730,53)  (85.578.058,69)

2030  (85.578.058,69)  96.660.476,14  113.340.649,75  (16.680.173,61)  (102.258.232,30)

Fonte dos dados básicos: Banco de dados em estudo.
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Tabela 53 – Evolução financeira da carteira total de planos individuais de algumas cooperativas 
médicas de Minas Gerais na projeção pelo método de taxa fixa sem inclusão de lucro de 5% nas 
mensalidades e considerando somente taxa de saída – 2010 a 2030
     (R$)

Ano
Saldo Inicial Fundo + 
Reajuste Financeiro 

Saldo Anterior

Receita com 
Mensalidades

Despesa 
Assistencial Resultado Saldo Final Fundo

2009 –  38.148.386,67  38.143.305,02  5.081,65  5.081,65 

2010  5.386,55  35.116.094,50  35.065.758,86  50.335,64  55.722,19 

2011  59.065,52  32.437.329,22  32.398.761,74  38.567,48  97.633,00 

2012  103.490,98  30.031.475,52  30.087.952,58  (56.477,06)  47.013,92 

2013  49.834,76  27.904.531,38  28.004.724,84  (100.193,46)  (50.358,71)

2014  (50.358,71)  25.999.951,89  26.177.204,82  (177.252,93)  (227.611,63)

2015  (227.611,63)  24.294.231,44  24.527.976,00  (233.744,56)  (461.356,20)

2016  (461.356,20)  22.737.486,25  23.055.654,46  (318.168,21)  (779.524,41)

2017  (779.524,41)  21.302.217,41  21.705.163,61  (402.946,20)  (1.182.470,61)

2018  (1.182.470,61)  19.989.740,08  20.461.947,00  (472.206,91)  (1.654.677,52)

2019  (1.654.677,52)  18.784.607,15  19.312.448,18  (527.841,02)  (2.182.518,55)

2020  (2.182.518,55)  17.652.233,30  18.264.721,23  (612.487,92)  (2.795.006,47)

2021  (2.795.006,47)  16.620.137,33  17.262.110,07  (641.972,74)  (3.436.979,21)

2022  (3.436.979,21)  15.641.840,43  16.347.093,99  (705.253,56)  (4.142.232,76)

2023  (4.142.232,76)  14.712.758,84  15.458.346,37  (745.587,53)  (4.887.820,30)

2024  (4.887.820,30)  13.848.116,77  14.612.262,09  (764.145,32)  (5.651.965,62)

2025  (5.651.965,62)  13.032.161,49  13.810.581,93  (778.420,44)  (6.430.386,06)

2026  (6.430.386,06)  12.262.383,78  13.063.146,58  (800.762,80)  (7.231.148,85)

2027  (7.231.148,85)  11.530.827,90  12.343.456,22  (812.628,32)  (8.043.777,17)

2028  (8.043.777,17)  10.831.473,36  11.662.623,99  (831.150,62)  (8.874.927,80)

2029  (8.874.927,80)  10.161.500,38  10.991.179,06  (829.678,68)  (9.704.606,47)

2030  (9.704.606,47)  9.523.142,57  10.342.844,27  (819.701,70)  (10.524.308,17)

Fonte dos dados básicos: Banco de dados em estudo.
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Tabela 54 – Evolução financeira da carteira total de planos individuais de algumas cooperativas 
médicas de Minas Gerais na projeção pelo método de taxa variável sem inclusão de lucro de 5% nas 
mensalidades e considerando somente taxa de saída – 2010 a 2030
     (R$)

Ano
Saldo Inicial Fundo + 
Reajuste Financeiro 

Saldo Anterior

Receita com 
Mensalidades

Despesa 
Assistencial Resultado Saldo Final Fundo

2009 –  38.148.386,67  38.143.305,02  5.081,65  5.081,65 

2010  5.386,55  35.116.094,50  35.354.215,02  (238.120,52)  (232.733,97)

2011  (232.733,97)  32.437.329,22  32.951.561,48  (514.232,26)  (746.966,23)

2012  (746.966,23)  30.031.475,52  30.882.632,45  (851.156,93)  (1.598.123,16)

2013  (1.598.123,16)  27.904.531,38  29.023.061,92  (1.118.530,54)  (2.716.653,70)

2014  (2.716.653,70)  25.999.951,89  27.389.728,24  (1.389.776,35)  (4.106.430,05)

2015  (4.106.430,05)  24.294.231,44  25.919.832,27  (1.625.600,83)  (5.732.030,88)

2016  (5.732.030,88)  22.737.486,25  24.600.310,33  (1.862.824,09)  (7.594.854,96)

2017  (7.594.854,96)  21.302.217,41  23.383.382,79  (2.081.165,38)  (9.676.020,35)

2018  (9.676.020,35)  19.989.740,08  22.252.271,82  (2.262.531,74)  (11.938.552,08)

2019  (11.938.552,08)  18.784.607,15  21.196.819,54  (2.412.212,39)  (14.350.764,47)

2020  (14.350.764,47)  17.652.233,30  20.225.550,12  (2.573.316,81)  (16.924.081,29)

2021  (16.924.081,29)  16.620.137,33  19.269.669,28  (2.649.531,95)  (19.573.613,24)

2022  (19.573.613,24)  15.641.840,43  18.393.626,54  (2.751.786,11)  (22.325.399,35)

2023  (22.325.399,35)  14.712.758,84  17.518.606,48  (2.805.847,64)  (25.131.246,99)

2024  (25.131.246,99)  13.848.116,77  16.670.623,42  (2.822.506,65)  (27.953.753,65)

2025  (27.953.753,65)  13.032.161,49  15.862.674,42  (2.830.512,93)  (30.784.266,57)

2026  (30.784.266,57)  12.262.383,78  15.075.533,33  (2.813.149,55)  (33.597.416,13)

2027  (33.597.416,13)  11.530.827,90  14.322.635,23  (2.791.807,32)  (36.389.223,45)

2028  (36.389.223,45)  10.831.473,36  13.602.779,75  (2.771.306,38)  (39.160.529,83)

2029  (39.160.529,83)  10.161.500,38  12.880.124,95  (2.718.624,57)  (41.879.154,40)

2030  (41.879.154,40)  9.523.142,57  12.174.083,77  (2.650.941,20)  (44.530.095,60)

Fonte dos dados básicos: Banco de dados em estudo.
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INTRODUÇÃO
O que Está Acontecendo em São Paulo?

Um observador do setor da saúde não poderia deixar de notar que, nos últimos quatro 
a cinco anos, na cidade de São Paulo, vários hospitais privados, principalmente aqueles 
voltados para o segmento econômico mais favorecido, têm promovido ampliações em 
suas estruturas de atendimento e de internação, aumentando a oferta de leitos no mercado. 
Exatamente esse fato foi noticiado pelo jornal Folha de S. Paulo em 4 de abril de 2010, em 
matéria publicada no caderno “Cotidiano”, cuja chamada, na primeira página do periódico, 
proclamava: “Hospitais da rede privada gastam mais de R$ 3 bi em novas torres”. Ainda na 
primeira página, o diário informava: 

Em um cenário inédito, praticamente todos os hospitais privados de São Paulo investem 
em novas torres. Quase duas dezenas deles estão ou estiveram em obras. Em 2012, quan-
do os prédios estiverem prontos, os seus 3.000 leitos de internação vão saltar para 5.300.  
Os gastos chegam a R$ 3,4 bilhões, em parte financiados pelo BNDES (Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social). O aporte do banco estatal varia de 20% a 80% 
(WESTIN, 2010, C1).

A presente tese teve por objetivo investigar o que tem levado hospitais privados, no segmento da 
assistência médica suplementar no município de São Paulo, a ampliar sua capacidade de aten-
dimento, especificamente sua oferta de leitos de internação, quando aparentemente a tendência 
mundial do setor hospitalar é de diminuição da necessidade de internação para a população, e os 
dados oficiais brasileiros indicam redução no número de leitos privados. Para isso, foi realizada 
uma pesquisa qualitativa dirigida por um roteiro de entrevista com executivos de uma amostra 
de dez hospitais atuantes no mercado de saúde suplementar. Foram analisados os processos de 
elaboração de estratégias de negócio desses hospitais, que tipo de serviços e especialidades foram 
oferecidas e quais as evidências justificaram essas decisões. Também se procurou identificar 
qual o modelo de planejamento adotado por essas organizações. Na revisão bibliográfica, foram 
buscados textos em livros, periódicos e trabalhos acadêmicos que tratassem de estratégia e  
de estratégia em saúde. Além disso, foram estudadas bases de dados nacionais com estatísticas de 
saúde. Os resultados indicaram que a ampliação de leitos e serviços é decorrente de aumento 
da demanda do mercado de saúde e de reposicionamento dos hospitais em relação ao mercado. 
A estratégia de crescimento tem por objetivo: 1) obter escala econômica para viabilizar a incor-
poração tecnológica necessária para a manutenção da competitividade; e 2) ter maior poder de 
barganha junto às operadoras de planos de saúde. O modelo de planejamento é orçamentário e 
de análise SWOT, com a utilização do BSC.

Palavras-chave: hospitais privados; leitos hospitalares; assistência médica suplementar; estratégia, 
planejamento estratégico; BSC.

Resumo
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Na matéria, essas obras dos hospitais paulistanos são caracterizadas como “movimento 
sem precedentes”, e se prevê que “darão a São Paulo um considerável incremento de centros 
cirúrgicos, consultórios e centros de exames”. 

O autor da reportagem apresenta explicações para tal crescimento. A primeira seria o 
envelhecimento da população: a expectativa de vida ao nascer do brasileiro em 1991 era 
de 67 anos, e em 2006 passara a 72,3 anos. Também se informa que, em razão do aumento 
da “procura” [sic], os hospitais trabalhavam no limite de sua capacidade e que, nos dias de 
semana, pela manhã, era difícil encontrar um centro cirúrgico vazio. 

Em relação aos prontos-socorros, o periodista destaca que, em 2009, no auge da epidemia 
de gripe suína, a espera pelo atendimento arrastava-se por horas. Outra explicação remetia 
ao notório crescimento dos planos de saúde na cidade de São Paulo, onde mais da metade 
dos moradores teria “convênio” [sic]. 

O avanço da tecnologia também foi referido como fator da expansão, citando-se o caso 
da tomografia computadorizada (TC), que não substituiu o velho equipamento de raios-x 
e passou a ocupar uma sala inteira, o que obrigou o hospital a procurar novos espaços.  
A aquisição de novos equipamentos acabaria por atrair pessoas que, segundo o artigo, de 
outra maneira não iriam ao hospital. 

O progresso tecnológico, ao mudar a forma e a razão por que o paciente procura o 
hospital, é outro motivo que aparece nas declarações do presidente do Hospital Israelita 
Albert Einstein, Claudio Lottemberg: “Antes, o paciente com câncer ia ao hospital para 
morrer. Hoje ele vai para se prevenir, fazer detecção precoce e se tratar. Há 25 anos o 
paciente procurava o oftalmologista para mudar de óculos. Hoje também vai para se livrar 
dos óculos.”

A professora Ana Maria Malik, coordenadora do GV Saúde da Fundação Getúlio 
Vargas, também foi procurada pela reportagem e contribuiu com mais um esclarecimento 
sobre a expansão observada pelo repórter: “A pessoa não quer cruzar a cidade, atravessar a 
marginal nem ficar no trânsito. Na lógica do mercado, o hospital precisa ficar mais próximo 
do consumidor”. Seria por essas razões que hospitais inauguravam filiais pela cidade, sendo 
destacadamente citados o Hospital Sírio-Libanês, com uma unidade no bairro da Bela Vista 
e outra no Itaim Bibi, e o Hospital Israelita Albert Einstein, que cruzou o Rio Pinheiros e 
foi instalar uma nova filial no bairro de Perdizes.

Outro especialista foi procurado pela reportagem: José Manoel Camargo Teixeira, que na 
época da publicação da matéria era superintendente do Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo. Ele falou sobre o “impacto positivo” [sic] da ex-
pansão sobre o Sistema Único de Saúde (SUS): “Na medida em que a rede privada ajusta suas 
instalações e incorpora tecnologia para atender às exigências do mercado que se abrem, os 
leitos públicos de hospitais como o Hospital das Clínicas se tornam praticamente exclusivos 
dos pacientes SUS.”
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As ampliações apontadas pela reportagem, segundo bairro e hospital, foram as discri-
minadas a seguir.

• Na Liberdade
 Hospital Bandeirantes: um prédio de seis andares a ser entregue em fevereiro de 2011.

• Na Bela Vista
 Hospital Sírio-Libanês: até 2012, constrói quatro torres para internação, diagnóstico e 

reabilitação.
 Hospital Alemão Oswaldo Cruz: inaugura, em abril ou maio de 2010, uma unidade de 

câncer de mama na maternidade Pro Matre.
 Hospital Nove de Julho: uma torre de 12 andares será concluída em 2012.
 Maternidade Pro Matre: conclui, no final de 2011, a construção de leitos extras.

• Em Higienópolis
 Hospital Infantil Sabará: muda para um novo prédio localizado na Av. Angélica em 

junho de 2010.
 Hospital Samaritano: edifício de 19 andares com salas de cirurgia e leitos, a ser con-

cluído em 2011.

• Em Santa Cecília
 Hospital Santa Isabel: transferência para um prédio de 22 andares, prevista para julho 

de 2010.

• Em Pompéia
 Hospital São Camilo: inaugurou um prédio de oito andares; outro será inaugurado até 2013.

• Em Itaim Bibi
 Hospital Sírio-Libanês: abre uma unidade com hospital-dia, ambulatórios e quimiote-

rapia até junho de 2011.

• No Paraíso
 Hospital do Coração: uma torre de 13 andares será inaugurada em 2011.
 Hospital e Maternidade Santa Joana: conclui ampliação de leitos em 2011.
 Hospital Alemão Oswaldo Cruz: uma torre a ser concluída em 2011.
 Hospital Santa Catarina: ainda em 2010, um prédio seria demolido e daria lugar a uma 

torre de dez pisos.

• Em Campo Belo
 Hospital Alemão Oswaldo Cruz: inauguração de uma unidade de hospital-dia progra-

mada em junho de 2010.
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• No Morumbi
 Hospital Israelita Albert Einstein: inaugurou nova torre; mais três prédios estão previstos 

até 2012.
 Hospital Leforte (do mesmo grupo do Hospital Bandeirantes): inaugurado em agosto 

de 2009.

• No Jabaquara
 Hospital Nossa Senhora de Lourdes: prevê-se um prédio novo, que abrigará quartos, 

sala de cirurgia e centro de oncologia.

• No Jardim Anália Franco
 Hospital Vitória (pertencente à Amil, operadora de planos de saúde): inaugurado com 

serviço de maternidade, centro de diagnósticos e pronto-socorro.

Alguma Coisa Está Fora da Ordem?
Com efeito, a reportagem não exagera quando fala de um “movimento sem precedentes, 

praticamente todos os complexos hospitalares estão ganhando torres”. Outros exemplos não 
citados na reportagem, porque já em funcionamento, são o Hospital Villa-Lobos, do grupo 
Cema, inaugurado em 2007 na Mooca, e unidade Anália Franco, do Hospital São Luiz, 
inaugurada em 2008. Aparentemente, todas essas organizações hospitalares adotaram uma 
estratégia de negócios muito semelhante, sempre com grandes investimentos na expansão 
de suas estruturas físicas de prestação de serviços.

Entretanto, o mesmo observador hipotético do setor da saúde citado no início deste 
capítulo poderia indagar: Será que as explicações apresentadas na matéria do periódico 
paulistano são suficientes para explicar um movimento tão intenso de investimentos por 
parte dessas organizações? E mais: parece que essa expansão de leitos na capital pau-
lista vai de encontro à tendência revelada pela pesquisa feita em 2005 pela Assistência 
Médico-Sanitária (AMS) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de novo 
evidente na pesquisa similar realizada pelo mesmo órgão em 2009 (IBGE, 2006; 2010). 

Os resultados da primeira pesquisa apontam tendência de queda no número de estabe-
lecimentos de saúde que realizam internação, bem como no número de leitos hospitalares. 
Este decréscimo ocorreu especificadamente com a diminuição de leitos e estabelecimentos 
privados. Entre os levantamentos desta pesquisa, realizados em 2002 e 2005, houve aumen-
to de 19,7% no número total dos estabelecimentos de saúde em atividade ou parcialmente 
ativados, que passaram de 64.343 para 77.004 em todo o território nacional. Em compen-
sação, no mesmo período, o número de estabelecimentos de saúde que realizam internação 
diminuiu de 7.398 para 7.155 (3,3%).

Ainda no mesmo período, o número de leitos acompanhou a tendência de queda apre-
sentada nos estabelecimentos com internação. É interessante observar a evolução da oferta 
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de leitos hospitalares, considerando um período mais longo: o número de leitos, em 1976, 
era de 443.888; em 1992, passou para 544.357, o que significa aumento de 22,6% – ou 1,5% 
ao ano –, e declinou para 443.210, em 2005, com uma redução de 18,6%, ou 1,6% ao ano, 
praticamente retornando ao valor inicial. 

Entre 2002 e 2005 houve uma redução de 5,9% no total de leitos no País, à custa dos 
leitos privados, que diminuíram 3,2%, enquanto os leitos públicos aumentaram 1,8%, taxa 
inferior ao crescimento populacional. Apesar da redução do número total de leitos, a pes-
quisa da AMS-IBGE indicou que, entre 2002 e 2005, houve aumento de 16,3% no número 
de internações hospitalares, o que demonstraria uso mais eficiente dos leitos hospitalares 
(IBGE, 2006).

A pesquisa da AMS em 2009 constatou que os estabelecimentos com internação no ter-
ritório brasileiro somaram 6.875, o que corresponde a 7,3% do total de estabelecimentos de 
saúde pesquisados. Destes, 58,7% são privados, e 41,3%, públicos. Esta pesquisa observou a 
manutenção da tendência, detectada a partir de 1999, de que o número dos estabelecimentos 
com internação vem diminuindo em decorrência da desativação de estabelecimentos privados 
com internação. No período de 2005 a 2009, foram desativados 392 estabelecimentos com 
internação em todo o Brasil. Por outro lado, o setor público, no mesmo período, registrou 
um aumento de 112 estabelecimentos com internação. O resultado total foi a perda de 280 
estabelecimentos (IBGE, 2010).

A redução do número de estabelecimentos com internação, em razão da diminuição 
dos estabelecimentos privados, foi observada em todas as grandes regiões do País, com 
exceção da Região Norte, que apresentou um crescimento de 2,3% em relação à pesquisa 
anterior. As maiores reduções de estabelecimentos com internação ocorreram nas regiões 
Centro-Oeste (-7,8%) e Nordeste (-5,6%). Em compensação, no setor público, os maiores 
aumentos foram registrados nas regiões Norte (9,3%) e Sudeste (7,3%).

Também em relação ao número de leitos em estabelecimentos com internação foi 
observada, na pesquisa da AMS em 2009, a manutenção da tendência de redução.  
Entre 2005 e 2009, os leitos ofertados pelos estabelecimentos com internação sofreram 
redução de 11.214, com uma queda de 2,53% do total. Isso se deu pela redução dos leitos 
privados, já que, no período considerado, os leitos públicos aumentaram a uma taxa de 0,6% 
ao ano, somando um total de 3.926 leitos no País. A única região que apresentou decréscimo 
de leitos públicos foi a Sul, com uma perda de 398 leitos (IBGE, 2010).

Em relação às internações, ao contrário do que fora registrado pela pesquisa da AMS em 
2005, foi observada uma redução de 0,2% nas internações do País, comparando-se o número 
de internações de 2008 em relação a 2004. Entretanto, o comportamento das internações foi 
diferente nas diversas regiões do Brasil. Enquanto a variação da quantidade de internações 
foi negativa nas regiões Sudeste (-8,5%) e Norte (-4,4%), foi positiva nas regiões Nordeste 
(6,5%), Sul (10,2%) e Centro-Oeste (12,7%).

Considerando apenas o setor privado, no acumulado do período de 2004 a 2008, a que-
da das internações foi percebida nas regiões Sul (12,4%), Centro-Oeste (23,1%) e Sudeste 
(18,3%)!
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No Brasil, o número médio de internações por leito foi de 52, em 2005, e de 54, em 
2009. Esse aumento deu-se graças ao desempenho do setor público, que apresentou cres-
cimento 3,1% nesse índice, enquanto no mesmo período, no setor privado, houve queda de 
0,6%, que, se não representa uma redução significativa, ao menos sugere uma estagnação 
no crescimento.

O número de internações por 100 habitantes no Brasil, em 2005, era de 12,8. Já em 
2009, essa taxa foi de 12,2. Entre 2004 e 2008, na Região Sudeste, a queda foi de 11,7% no 
número de internações por 100 habitantes (IBGE, 2010).

A pesquisa da AMS não desagrega as informações até o nível de município, mas dados 
da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de São Paulo mostram uma série histórica de 2003 
a 2009, considerando os leitos públicos e privados disponíveis na cidade, a partir dos quais 
foram elaborados os Gráficos 1 e 2, mostrados a seguir.

Gráfico 1 – Número de leitos hospitalares públicos e privados disponíveis na cidade de São Paulo 
entre 2003 e 2009

Fonte: SMS. Acesso 15 jan. 2011, em http://www.nossasaopaulo.org.br/observatorio/indicadores.php?tema=10.
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Gráfico 2 – Leitos hospitalares públicos e privados por mil habitantes da cidade de São Paulo entre 
2003 e 2009

Fonte: SMS. Acesso 15 jan. 2011, em http://www.nossasaopaulo.org.br/observatorio/indicadores.php?tema=10.

Observando-se a linha de tendência no período de 2003 a 2009, contrariamente à 
tendência nacional de redução da oferta de leitos hospitalares, vê-se que a oferta aumenta 
na cidade de São Paulo – embora os números de 2009 ainda sejam inferiores aos de 2003. 
Também é difícil compreender a variação entre os anos de 2007 e 2009.

E os Planos de Saúde?
No Brasil, segundos os dados da Agência Nacional de Saúde (ANS), o número de bene-

ficiários de planos privados de assistência médica saltou de 30,7 milhões, em dezembro de 
2000, para 44 milhões, em junho de 2010. Isso representa uma taxa de cobertura por planos 
de assistência médica de 23% (ANS, 2010). São Paulo é a capital com a maior cobertura, 
58%, e o maior número de beneficiários, 6,4 milhões, ainda segundo a ANS.

Por outro lado, no mesmo período, dezembro de 2000 a junho de 2010, o número de bene-
ficiários de planos privados de assistência médica aumentou 43,3% no Brasil e 6,9% na capital 
paulista. Portanto, o jornalista da Folha de S. Paulo tinha razão ao afirmar que os planos de 
saúde cresciam. Porém, se isso é particularmente notável na cidade de São Paulo, certamente 
não o é por conta do crescimento local do número de beneficiários, mas talvez pelo aumento 
de pacientes oriundos de outras localidades.
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Albuquerque et al. (2008) apontam certas tendências do mercado de saúde suplementar, 
tais como a concentração de beneficiários em poucas operadoras, a expansão de planos 
coletivos e a redução de planos individuais. Além disso, entre as operadoras de planos de 
saúde (OPS), as que têm apresentado maior crescimento são as “cooperativas médicas” e 
as “medicinas de grupo”. Esses dois tipos de OPS têm adotado, no discurso e na prática, 
a verticalização de seus serviços, ou seja, a constituição de serviços próprios, incluindo 
hospitais, para atender a sua população, em detrimento da contratação ou credenciamento 
de provedores de serviços de saúde.

Também deve ser analisado o impacto das mudanças no uso dos leitos hospitalares. 
Os recursos tecnológicos disponíveis e os custos assistenciais têm permitido internações 
hospitalares mais curtas e a possibilidade de realização de procedimentos diagnósticos e 
terapêuticos em outros tipos de estabelecimentos de saúde que não o hospital. É o que tem 
sido chamado de “desospitalização” da assistência médica. 

Albuquerque et al. (2008) advogam a necessidade de mais estudos para melhor conhecer 
a dinâmica dos planos privados de saúde. O mesmo pode-se dizer em relação às estratégias 
adotadas pelos hospitais que atuam nesse mercado.

O que Será que esses Hospitais Estão Pensando?
O movimento é sem precedentes – os investimentos “enormes”, bem como a oferta de 

novos leitos que esses hospitais pretendem colocar no mercado. Aparentemente, todos estão 
tendo a mesma ideia: crescer!

O que será que está motivando e justificando essas decisões estratégicas?
A primeira resposta que vem à cabeça é que essas organizações estão buscando ajustar 

a oferta à demanda no setor da saúde suplementar na cidade de São Paulo. É claro que será 
um equívoco acreditar que existe uma tendência de aumento da demanda porque se observa 
que os prontos-socorros estão lotados em época de epidemia de gripe suína, mas é muito 
comum ouvir entre médicos, em particular os cirurgiões que operam nesses hospitais, re-
clamações de que estão tendo dificuldades para internar seus pacientes. Isso é necessidade 
de quem? Tal fato pode significar apenas que, às quartas-feiras, o centro cirúrgico está com 
a agenda lotada, mas que há vários horários nos demais dias da semana (“– Mas o meu dia 
cirúrgico sempre foi quarta-feira!”).

Talvez se pudesse imaginar que os hospitais estejam planejando ampliar sua capacidade 
operacional para conseguir certa ociosidade e certa disponibilidade que permitissem um 
rápido atendimento – por exemplo, a rápida admissão de um paciente. A prática da gestão 
de hospitais nos ensina que taxas de ocupação superiores a 85% são geradoras de problemas 
de atendimento: provocam filas de pacientes e, por consequência, insatisfação, que se refle-
tirá em queixas de médicos e operadoras. A mesma prática também nos ensina que taxas 
de ocupação inferiores a 75% fazem acender vários tipos de alarmes em relação ao fluxo 
de caixa. Com certeza, quem está implantando novos leitos vai querer vê-los ocupados e 
gerando receita o mais rápido possível.
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Por outro lado, esse movimento de crescimento pode ser uma resposta ao movimento 
de verticalização das operadoras, cuja competência central não é fazer a gestão de serviços 
de saúde. E mais: a maior capacidade operacional pode colocar uma instituição em melhor 
condição de barganha na hora da negociação com as operadoras.

Aumentar a oferta também pode ser uma forma de gerar demanda. Wennberg e  
Gittelsohn1 (1973, apud ANS, 2010) mostram que certos aspectos dos serviços de saúde – 
como disponibilidade de leitos hospitalares, profissionais de saúde, tecnologias e recursos 
diagnósticos – exercem importante influência sobre a utilização de serviços de saúde em 
diferentes áreas e subgrupos populacionais, o que se convencionou chamar de demanda 
induzida pela oferta. Mas, se a disponibilização de tecnologia também pode induzir de-
manda, Vecina e Malik (2007) corroboram o exemplo do jornalista da Folha, que ilustra 
uma característica da incorporação tecnológica em saúde: a de muitas vezes não ocorrer um 
processo de substituição, mas de incremento. A tomografia computadorizada não tomou o 
lugar do ultrassom, assim como este não o fez com a radiologia convencional. A incorpo-
ração e a disponibilização de novas tecnologias podem induzir a demanda, mas também é 
preciso conseguir dar a adequada continência ao incremento de demanda, para viabilizar 
a própria incorporação tecnológica.

Será que se testemunha um “estouro da manada”? Será que o simples fato de observar 
que o vizinho está ampliando sua casa provoca uma reação em cadeia? Caldas e Wood Jr. 
(2000) discutiram o caso da “onda” dos sistemas integrados de gestão (SIG), que foram pro-
movidos a panaceias gerenciais, levando a altíssimos investimentos em empresas de todo o 
mundo. No caso dos hospitais, porém, talvez não seja uma questão de “entrar na onda”, mas 
se preparar para um enfrentamento quando se percebe que os concorrentes estão ganhando 
músculos. Não ter condições de fazer frente aos concorrentes pode significar perder parte 
de sua fatia do mercado ou mesmo desaparecer.

Também cabe perguntar se esses movimentos já estavam na agenda dessas organiza-
ções. Quando e por que foram tomadas essas decisões? Afinal de contas, isso não é feito 
por impulso... Será que alguém decidiu assim? Imagina-se que tais procedimentos tenham 
sido adotados após meticulosos estudos de mercado e de estimativas de retorno sobre o 
investimento. Será que foi assim?

Que tal Perguntar para Eles?
Essa é a proposta deste trabalho. A partir das questões levantadas, buscar saber junto a 

diferentes protagonistas qual a motivação que os leva a adotar estratégias muito semelhan-
tes, pelo menos aos olhos do observador externo, procurar saber se existe uma estratégia 
consciente e preestabelecida e também entender como tal estratégia surgiu na organização 
e como foi o processo de decisão que levou a ela.

1 WENNBERG, J. & GITTELSOHN, A. (1973). Small area variations in health care delivery. Science, 182, 1.102-1.109.
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Para isso, elaborou-se um estudo exploratório envolvendo dez hospitais privados da 
cidade de São Paulo que apresentaram expansão de seus serviços nos últimos dez anos. 
A investigação procurou obter as informações junto ao principal executivo estratégico da 
organização, com o pressuposto de que este teria participado do processo de definição  
da estratégia, além de ser o fundamental responsável por pô-la em prática. 

OBJETIVOS
No estabelecimento da definição dos objetivos, procurou-se delimitar o foco de inter-

venção da pesquisa, considerando os elementos necessários para responder às questões 
formuladas, bem como a exequibilidade da investigação.

Objetivos Gerais
• Analisar e compreender o processo de elaboração das estratégias de negócio adotadas 

pelos hospitais que atuam no segmento de mercado de saúde suplementar da cidade de 
São Paulo e suas tendências.

• Avaliar se as estratégias adotadas são deliberadas ou emergentes, e que tipo de evidência 
tem respaldado o processo de decisão.

Objetivos Específicos
• Identificar as modalidades de serviços que estão sendo oferecidas.
• Identificar quais a especialidades médicas mais ofertadas.
• Verificar se o planejamento é uma prática incorporada nessas organizações, qual o 

modelo adotado e qual o impacto na gestão.
• Conhecer o conceito de estratégia que os executivos desses hospitais possuem.

Justificativa para o Tema
No século XXI, o gasto em saúde continua crescendo, frente ao aumento da comple-

xidade das novas tecnologias (inclusive as construtivas, que buscam a sustentabilidade),  
à maior necessidade de serviços por parte da população idosa, crescente em todo o mun-
do, à exceção da África, e, de maneira simplificada, à maior quantidade de serviços e de 
produtos existentes. Não se trata de tentar encontrar o limite para isso, mas de saber o que 
impulsiona o crescimento dessa oferta. Imagina-se que decisões de investimento sejam 
precedidas de estudos de viabilidade econômico-financeira, mercadológicos e que tais. 
Aumenta o número de empresas de consultorias especializadas em saúde, que apregoam 
poder realizar esse tipo de análise. 
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No Brasil, nas últimas décadas, a Saúde tem passado por importantes mudanças: no 
setor público, com a implantação do Sistema Único de Saúde, que além da universalização 
do acesso ao cidadão, promoveu uma integral reorganização do setor, e no setor privado, 
campo deste trabalho, principalmente com a criação da Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar e a regulamentação dos planos privados de assistência à saúde. Muitos hospitais 
que atendiam ao sistema público voltaram-se para a assistência médica suplementar, outros 
simplesmente fecharam as portas. Várias operadoras de planos de saúde deixaram de exis-
tir após a regulamentação do setor com suas carteiras sendo absorvidas por outras OPS.  
As estatísticas nacionais revelam uma diminuição global dos leitos hospitalares às custas 
dos leitos privados, indicando um possível uso mais racional desses recursos. Por outro 
lado, os hospitais privados da cidade de São Paulo vêm conduzindo um forte movimento 
de expansão de sua capacidade de atendimento, seja em níveis de internação ou de atenção 
ambulatorial, através de ampliação física de unidades existentes ou abertura de novas uni-
dades. Esse aparente paradoxo provocou a inquietação para este estudo: entender no que se 
basearam as decisões dessas organizações, certamente revestidas de importância estratégica. 
Por consequência, houve o interesse em conhecer a forma como as decisões estratégicas 
são tomadas nessas organizações.

REFERENCIAL TEÓRICO
Definição de Saúde

Assim como no caso da estratégia, existem várias definições para a saúde: Pedroso (2011), 
em recente trabalho de doutoramento na Universidade de São Paulo, lembrou algumas.  
No entanto, ficou-se apenas com duas, porque são como marcos sociopolítico-legais na 
história da cidadania no mundo e no Brasil: a da Organização Mundial da Saúde (OMS) 
– em vigor até o presente e definida no final da primeira metade do século passado, quan-
do esta foi constituída – e a da Constituição brasileira de 1988, designada pelo saudoso 
Ulisses Guimarães como “Constituição Cidadã”, coroamento de importante etapa do 
processo, ainda em curso, de democratização do nosso País, após um triste período de 
regime ditatorial.

A definição que consta do preâmbulo da Constituição da Organização Mundial de Saú-
de – redigida na Conferência de Saúde Internacional, realizada em Nova York de 19 a 22 
de julho de 1946 e que foi assinada por 61 países e entrou em vigor em 7 de abril de 1948, 
com suas últimas emendas acrescentadas em 2005 – esclarece que a saúde “é um estado de 
completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência de doença ou 
de enfermidade” (WHO, 2005; tradução nossa). Essa é uma afirmação sempre lembrada 
quando se aborda o tema.
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No mesmo preâmbulo onde se encontra essa definição há outros princípios considerados 
“basilares para a felicidade dos povos, para as suas relações harmoniosas e para a segurança”, 
algo importante para se apresentar neste trabalho.

O gozo do melhor estado de saúde possível de atingir é um dos direitos fundamentais de todo 
ser humano, sem distinção de raça, religião, credo político, condição econômica ou social.  
A saúde de todos os povos é essencial para se conseguir a paz e a segurança e depende da mais 
estreita cooperação entre indivíduos e entre Estados. Os resultados conseguidos por qualquer 
Estado na promoção e na proteção da saúde têm valor para todos. O desenvolvimento desi-
gual, em diferentes países, na promoção de saúde e no controle de doenças, especialmente as 
transmissíveis, é uma ameaça generalizada (WHO, 2005).

Diz a Constituição do Brasil, no artigo 196:

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas 
que visem a redução do risco de doença de outros agravos e ao acesso universal igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (BRASIL, CASA CIVIL, 2011).

O artigo 198 estabelece a constituição do Sistema Único de Saúde organizado de 
acordo com as diretrizes: “I – descentralização, com direção em cada esfera de governo; 
II – atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos 
serviços assistenciais; III – participação da comunidade”. O artigo 199, por sua vez, deter-
mina que “a assistência à saúde é livre à iniciativa privada”, mas fixa, no parágrafo 1º, que 
“as instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de 
saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo 
preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos”.

Ainda no mesmo artigo 199, o parágrafo 3º veda “a participação direta ou indireta de 
empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos caso previstos 
em lei”.

A Cadeia de Valor em Saúde
Uma cadeia de valor básica de atenção à saúde é composta por produtores, distribuidores, 

prestadores de serviços, fontes pagadoras e consumidores (PAES, 2011).
Os produtores são as indústrias que fornecem os insumos para a prestação de serviços 

de saúde. Como exemplos, há as empresas farmacêuticas, produtoras de medicamentos, 
soros, etc.; as empresas produtoras de materiais hospitalares, tais como agulhas, seringas, 
equipos de soro; as empresas produtoras de alimentos, fórmulas láteas, dietas enterais. 
Também fazem parte do elo produtor as empresas que fabricam equipamentos médicos, 
microscópios, estetoscópios, equipamentos de diagnóstico por imagem, equipamentos 
cirúrgicos, (focos, mesas, carrinhos de anestesia, etc.). Para Paes (2011), a compreensão  
de que, para a assistência à saúde (como no caso da assistência hospitalar ou em um centro de 
diagnóstico) é necessário um conjunto produto-serviço, revela a importância da gestão  
de operações nesse mercado.
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Na Figura 1, pode-se ver os componentes da cadeia de valor da saúde.

Esquema 1 – Cadeia de valor do mercado da saúde

Fonte: adaptado de PAES, 2011, p. 10.

No segundo bloco estão os distribuidores. Deles fazem parte as empresas de distribuição 
de materiais, medicamentos e demais insumos, que são intermediários entre os fabricantes 
e os prestadores de atendimento médico. O próximo elo da cadeia é o dos prestadores, ou 
seja, os que realizam a assistência ao paciente. Estes são a peça central do sistema de saúde 
e os responsáveis pela maior parte do valor entregue ao cliente. Na Figura 1, os prestado-
res estão representados numa subcadeia de valor. O elo dos prestadores, ou provedores de 
serviços de saúde, é nuclear e também muito complexo. O médico é a figura-chave – ou, 
como gostam de dizer alguns, a caneta do médico é o maior gerador de despesa no setor 
saúde. São vários os tipos de estabelecimentos de assistência à saúde que fazem parte dessa 
subcadeia, vários tipos de profissionais e tecnologias.

No Quadro 1 está a relação dos principais estabelecimentos onde atuam os profissionais 
de saúde, conforme a classificação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 
(CNES).

GOVERNO E REGULAÇÃO

Produtores Distribuidores Prestadores Pagadores Consumidores

Materiais

Medicamentos

Equipamentos

Alimentos

Produtores

Distribuidores

Farmácias

Hospitais

Consultórios

Laboratórios

Centros de 
saúde

SUS

Planos de saúde

Seguradoras

Pacientes

Famílias

Empresas

Médico

Laboratório

Diagnóstico

Radiologia

Internações

Procedimentos

Cirurgias

Profissionais da saúde
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Tabela 1 – Principais tipos de estabelecimentos de saúde no Brasil

Código Descrição Total

1 Posto de saúde 11.988

2 Centro de saúde/unidade básica 31.009

4 Policlínica 4.737

5 Hospital geral 5.349

7 Hospital especializado 1.237

15 Unidade mista 870

20 Pronto-socorro geral 555

21 Pronto-socorro especializado 146

22 Consultório isolado 111.667

36 Clínica especializada/ambulatório de especialidade 32.144

39 Unidade de apoio, diagnose e terapia (SADT isolado) 17.239

50 Unidade de vigilância em saúde 2.310

62 Hospital-dia isolado 394

67 Laboratório central de saúde pública (Lacen) 71

69 Centro de atenção, hemoterapia e ou hematológica 138

70 Centro de atenção psicossocial 1.816

71 Centro de apoio à saúde da família 281

72 Unidade de atenção à saúde indígena 74

73 Pronto atendimento 263

Total 222.288

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). Acesso 15 jan. 2011, em http://cnes.datasus.
gov.br

Como será visto mais adiante, os prestadores ou provedores de serviços de saúde podem 
atuar de várias maneiras: em estabelecimentos individuais, com serviços totalmente próprios, 
ou de forma associada, através de contratos, etc. É muito comum, em um hospital, haver 
vários serviços prestados através de contratos de terceiros. Por exemplo, equipe médica  
de terapia intensiva, equipe de fisioterapeutas, serviço de diagnóstico. Aliás, a maioria dos 
hospitais do segmento econômico diferenciado tem terceirizado vários dos seus serviços 
de diagnóstico para laboratórios, que, por sua vez, possuem unidades em vários hospitais, 
além de usar rede própria. 

No elo seguinte da cadeia de valor da saúde há os pagadores. No Brasil, os principais 
pagadores de serviços de saúde são o Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito público, e as 
operadoras de planos de saúde (OPS), no âmbito privado. Segundo Paes (2011), 47,4% do total 
de gastos em saúde no Brasil foram efetuados pelo governo, nas três esferas administrativas 
(federal, estadual e municipal); dos 52,6% restantes, 18% foram despendidos pelo próprio 
usuário no pagamentos de serviços de saúde, e 30% em compra de medicamentos.
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No último elo da cadeia de valor da saúde estão os consumidores. Como já mencionado, 
23% da população brasileira possuem algum plano privado de assistência à saúde, segundo 
dados da ANS (2010). 

Paes (2011) chama a atenção para o fato de que 15% do total dos gastos em saúde são 
realizados diretamente do consumidor aos distribuidores, sem passar pelos provedores 
e pagadores.

Complexo Médico-Industrial
Para realizar uma análise crítica das estratégias de negócios dos hospitais privados é 

preciso conhecer o espaço econômico e institucional em que essas empresas estão envolvi-
das. O setor de saúde brasileiro está em constante transformação, o que reflete as mudanças 
políticas e econômicas por que o Brasil vem passando.

A Constituição de 1988 consagra a saúde como direito de todo cidadão e como dever 
do Estado. Tal fato é extremamente significativo, em especial considerando-se o momento 
histórico em que ocorre. Vive-se a hegemonia das políticas neoliberais e de intensifica-
ção do processo de globalização, que preconizam a lógica de mercado como alocador  
de recursos, com redução da interferência do Estado, inclusive do seu aparato, através de 
privatizações.

Desde então, o setor de saúde no Brasil passa por transformações segundo dois tipos 
de lógica: a lógica econômica de inovação e desenvolvimento e a lógica sanitária. As duas 
afetam tanto o setor de saúde privado como o público. A primeira reflete a lógica empresa-
rial capitalista em todos os setores produtivos, conformando no setor da saúde o complexo 
médico-industrial. A lógica empresarial capitalista vem penetrando até nos serviços públicos 
de saúde: atente-se para os modelos adotados, desde o fim dos anos 90, de estruturas de 
quase mercado e as chamadas “contratualizações”, com a criação de novas representações 
organizacionais públicas não estatais, que efetivam a terceirização da administração de 
equipamentos do Estado para entidades privadas (FERREIRA JR., 2004). 

Por outro lado, a lógica sanitária associada ao desenvolvimento do exercício da cida-
dania, incluindo o que se refere aos direitos do consumidor, tem efeitos sobre o mercado 
de saúde em duas frentes: 1) reorganizando o setor público, com a implantação do SUS, 
e 2) promovendo um forte processo de regulação, que afeta sobremaneira o setor privado 
através das ações das agências reguladoras – a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) e a Agência Nacional de Saúde (ANS), esta última encarregada especificamente 
do mercado de saúde suplementar.

Gadelha (2003) caracteriza o complexo industrial da saúde como um conjunto de in-
dústrias que produzem bens de consumo e equipamentos especializados e um conjunto de 
organizações prestadoras de serviços de saúde consumidoras dos produtos manufaturados 
pelo primeiro, constituindo-se uma relação de interdependência setorial. Nessa concepção, 
são considerados três grupos de atividades (ver Esquema 2, a seguir).
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O primeiro é constituído de indústrias de base química e biotecnológica e inclui as 
indústrias farmacêuticas, de vacinas, de hemoderivados e de reagentes para diagnóstico. 
O segundo é um grupo heterogêneo de base física, mecânica e de materiais, envolvendo 
indústrias de equipamentos e instrumentos mecânicos e eletrônicos, órteses e próteses e 
materiais de consumo em geral. O terceiro grupo é formado pelos setores envolvidos com 
os prestadores de serviços de saúde, envolvendo hospitais, ambulatórios e serviços de diag-
nóstico e tratamento. Esse grupo organiza a cadeia de suprimentos dos produtos industriais 
em saúde, articulando o consumo pelos usuários, tanto no setor público como no privado. 
O autor descreve também o contexto político e institucional em que o complexo da saúde 
está imerso (ver Esquema 3, a seguir, com base em Gadelha (2003)).

Esquema 2 – Complexo médico industrial

Fonte: GADELHA, 2003.
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Esquema 3 – Contexto político e institucional do complexo da saúde

Fonte: GADELHA, 2003.

A relação com as instituições de ciência e tecnologia (C&T) é considerada peça-
chave, em razão da intensidade de conhecimento e tecnologia que caracteriza todas as ati- 
vidades da saúde, além de ser uma fonte essencial de inovação. Com efeito, inovação é um  
dos principais fatores de competitividade concorrentes do complexo industrial da saúde. 
Outros elementos que se destacam nesse modelo são a sociedade civil organizada e a popu-
lação, por causa da repercussão social que tem a produção dos serviços de saúde. A indústria 
da saúde é uma das atividades econômicas nas quais os grupos de interesse e as políticas 
públicas incidem de modo mais acentuado. O Estado, por exemplo, tem papel determinante 
na dinâmica industrial do complexo, por seu elevado poder de compra de bens e serviços, 
pelo poder de indução e pelas atividades regulatórias que desempenha, numa forte interação 
com a sociedade civil organizada.

Análise Estrutural das Indústrias
O Modelo das Cinco Forças de Porter

Em 1979, na Harvard Business Review, Porter escreveu o artigo “How Competitive 
Forces Shape Strategy” e propôs um modelo para a elaboração da estratégia a partir da 
compreensão da estrutura da indústria. Esse texto e a teoria proposta tornaram-se um 
marco no campo da estratégia. Desde então, esse modelo das cinco forças vem sendo 
estudado e desenvolvido por gerações de acadêmicos no campo da economia e estratégia.  
Porter (1991) afirma que a essência da formulação de uma estratégia é relacionar uma 
companhia ao seu meio ambiente. O mesmo autor (2008) diz que a essência do trabalho do 
estrategista é entender e lidar com a competição. No entanto, com frequência a competição 
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é analisada sob uma visão estreita, considerando-se apenas as empresas concorrentes. 
No modelo das cinco forças, a competição por lucros vai além da concorrência entre  
as empresas de determinada indústria, abrangendo consumidores, fornecedores,  
potenciais empresas entrantes e produtos substitutos.

Esquema 4 – Forças que definem a concorrência na indústria.

Fonte: PORTER, 1991, p. 23.

Num ambiente onde estas forças são muito fortes a lucratividade das empresas será 
baixa. Ao contrário, quando essas forças são mais benignas, há maiores condições de 
lucratividade. Portanto, esta cinco forças é que vão definir a competição em uma deter-
minada indústria, e como consequência, são elas que o estrategista deve analisar para 
definir a estratégia da empresa.

AmeAçA à entrAdA de novos ConCorrentes

Novas empresas entrando em uma indústria vão provocar pressões sobre preços, cus-
tos e taxas de investimentos necessários para competir. A consequência é a limitação da 
lucratividade. As empresas terão que responder baixando os seus preços ou aumentando 
os seus investimentos.

A intensidade da ameaça de novas entradas vai depender da existência de barreiras e 
sua intensidade, bem como, da expectativa de reação das empresas estabelecidas em termos 
de retaliação. Porter (2008) cita sete principais fontes de barreiras de entradas:
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• Economia de escala do lado da oferta: este tipo de economia ocorre quando a empresa 
produz grandes volumes e tem um baixo custo por unidade produzida, com isso podendo 
ratear os custos fixos em um número maior de unidades. Essa barreira vai obrigar em-
presas entrantes a ingressarem em grande escala, sendo necessário desalojar as empresas 
já estabelecidas, ou então, aceitar a desvantagem de custo.

• Benefício de escala do lado da demanda: quando os consumidores de produtos de uma 
determinada empresa formam uma rede de compradores que a beneficia, em decor-
rência, por exemplo, da confiança dos consumidores na marca. Isso vai desencorajar 
potenciais entrantes, que terão que operar com preços mais baixos até conseguirem 
formar a sua clientela.

• Custo de troca de fornecedor: ocorre quando a troca de um fornecedor implicar altos 
custos para empresa, seja em decorrência da necessidade de retreinar os funcionários 
ou por necessidade de adaptação no processo de produção.

• Necessidade de capital: Uma grande necessidade de investimentos de capital para entrar 
em uma determinada indústria pode limitar o número de novos entrantes. Entretanto, esse 
tipo de barreira vai depender de quanto o negócio é considerado rentável. Quanto mais 
rentável ele for considerado, mais provável será a disponibilidade de investidores.

• Vantagens adquiridas pelas empresas estabelecidas independentemente de seus tama-
nhos: as empresas já estabelecidas numa indústria podem possuir vantagens difíceis 
de serem superadas pelas potenciais concorrentes, tais como localização geográfica 
favorável, acesso preferencial para matéria-prima, detenção de patente, identidade, 
marca estabelecida, etc.

• Acesso desigual a canais de distribuição: ocorre quando novas empresas não conseguem 
distribuir os seus serviços ou produtos pelos canais existentes, uma vez que eles estão 
ocupados pelas empresas estabelecidas. Isso pode implicar que as empresas entrantes 
tenham que adquirir ou criar os seus próprios canais de distribuição.

• Políticas governamentais restritivas: na verdade, as políticas governamentais traduzidas 
em leis, normas e regulamentações podem criar barreiras, ou ao contrário, estimular a 
entrada de novas empresas em uma indústria. São exemplos: os alvarás, licenças am-
bientais para instalação de empresas, legislação sanitária, etc.

A decisão de entrar como um novo concorrente em uma indústria será influenciada 
pela expectativa que se tem da reação das empresas já estabelecidas em relação a esse novo 
competidor. Uma probabilidade muito forte de retaliação vai desestimular um movimento 
de entrada. A avaliação sobre a possibilidade de haver retaliação e de sua intensidade vai se 
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basear em elementos como a história do comportamento pregresso das empresas em relação 
aos novos entrantes. Empresas com excesso de recursos financeiros ou produtivos poderão 
mais provavelmente usá-los para retaliar as empresas entrantes. A avaliação das barreiras 
de entrada e da reação das empresas concorrentes é fundamental para uma empresa que 
deseje participar de uma indústria.

Poder dos ForneCedores

Fornecedores poderosos podem ficar com mais valor cobrando preços altos, limi-
tando qualidade e serviços ou deslocando custos para outros participantes da indústria.  
Fornecedores poderosos, incluindo os da força de trabalho, podem reduzir a lucratividade 
da indústria que seja incapaz de repassar os custos para os seus preços. Os fornecedores 
são considerados poderosos quando:

• O grupo de fornecedores é muito pequeno quando comparado com o grupo de empresas 
compradoras.

• O fornecedor serve várias indústrias, sendo que suas receitas dependem pouco de uma 
determinada indústria. 

• Há um custo elevado para proceder à troca de fornecedor.
• Não existem substitutos.
• Os produtos dos fornecedores são muito diferenciados. 
• A indústria é geradora de grandes valores para os fornecedores: pode haver uma ameaça 

de integração para frente, e o fornecedor se tornar um novo entrante.

Poder dos ComPrAdores

Compradores poderosos vão forçar preços menores, demandar alto nível de qualidade de 
produtos e serviços, reduzindo, dessa forma, a lucratividade da indústria. Os compradores 
serão poderosos:
• Se forem em menor grupo que os vendedores, ou se forem capazes de realizar compras 

em volumes muito altos, fazendo do vendedor seu dependente.
• Se os produtos da indústria não são muito diferenciados e padronizados, e os compra-

dores acreditam que é fácil encontrar alternativas.
• Quando o custo de troca do vendedor é baixa.
• Quando os fornecedores potencialmente podem fazer uma integração para trás.
• Quando os compradores são muito sensíveis aos preços dos produtos.

Os compradores serão sensíveis aos preços dos produtos de uma indústria quando:

• Esse produtos representam uma parcela importante dos seus custos.
• A atividade dos compradores apresentar baixa lucratividade.
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• A qualidade dos serviços e produtos produzidos pelos compradores é pouco afetada 
pelos produtos da indústria, favorecendo a busca por alternativas.

• Os produtos da indústria têm pouco efeito para os demais custos do comprador. Quando 
o produto puder potencializar o desempenho do comprador, este tenderá a ser menos 
sensitivo ao preço. 

AmeAçA dos substitutos

Um substituto desempenha função similar ou igual a um produto da indústria por dife-
rentes meios. Substitutos sempre estão presentes, mas muitas vezes passam despercebidos. 
Porter (2008) explicita um interessante exemplo: para uma pessoa procurando um presente 
para o dia dos pais, uma gravata pode ser um substituto de uma caixa de ferramentas.

A ameaça dos produtos substitutos acaba por estabelecer teto para os preços de uma 
indústria, reduzindo a lucratividade.

A ameaça dos produtos substitutos será alta em casos nos quais:

• A troca pelo substituto pode oferecer vantagens em termos de custo e desempenho. 
Porter (2008) cita o exemplo da substituição dos telefones fixos por celulares, ou dos 
interurbanos por comunicações através da internet.

• O custo do comprador para trocar para o substituto é baixo. O exemplo citado aqui é a 
substituição dos medicamentos de marca por similares ou genéricos.

rivAlidAde entre os AtuAis ConCorrentes

Uma rivalidade muito grande entre os concorrentes reduz a lucratividade de uma in-
dústria. O impacto sobre a lucratividade vai depender, além da intensidade da rivalidade 
entre as empresas, das bases em que esta vai ocorrer.

São fatores que favorecem uma rivalidade intensa na indústria:

• Quando os concorrentes são numerosos e têm tamanho e poder similares.
• Quando a indústria cresce devagar, a tendência é intensificar a briga por fatias do 

mercado.
• Quando as barreiras de saída são fortes, obrigando empresas, mesmo com rendimentos 

negativos, a permanecer no negócio. Porter (2008) exemplifica com empresas em que há 
devoção da administração para um negócio particular. É conforme os hospitais que se 
mantêm em operação mesmo em condições de rendimento negativo, para não deixarem 
de atender ao pacientes. Nessa condição há um excesso de capacidade produtiva que vai 
provocar a redução da lucratividade das empresas saudáveis financeiramente.

• Quando os rivais perseguem objetivos além de desempenho econômico, tais como 
liderança, prestígio, imagem, ou mesmo quando existe confronto de egos.
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• Quando as firmas são incapazes de ler os sinais uma das outras, por falta de familiari-
dade entre elas, variadas abordagens de concorrência ou por diferentes objetivos.

• Como citado anteriormente, a força da rivalidade reflete não apenas a força da compe-
tição, mas também as bases e as dimensões em que ela ocorre. A rivalidade será parti-
cularmente destrutiva se ela for apenas por preço, pois a competição por preço destrói 
a lucratividade da indústria, transferindo os ganhos para o consumidor.

A competição por preço tende a ocorrer quando:

• Os serviços e produtos dos rivais são quase idênticos e o custo de troca de fornecedor 
é baixo.

• Quando os custos fixos são elevados e os custos marginais são baixos. Isso aumenta 
pressão para que os concorrentes cortem os preços abaixo dos seus custos médios, pró-
ximos a seu custo marginal, tentando obter um aumento de clientes, enquanto é possível 
fazer alguma contribuição para cobrir os custos fixos.

• Quando há necessidade e grande incremento na capacidade para ser eficiente.
• Quando o produto é perecível, criando uma forte pressão para vendê-lo enquanto ele 

ainda tem valor. É o caso de gêneros alimentícios. Aqui, Porter enquadra serviços 
como acomodações em hotéis, uma vez que capacidade não utilizada nunca poderá ser 
recuperada. O mesmo raciocínio é válido para hospitais.

Competição em outras dimensões que não por preço são menos prováveis de destruírem 
a lucratividade da indústria do que a própria competição por preços. Ao contrário, pode 
gerar mais valor para o consumidor e preços maiores. Por exemplo: quando a competição 
se dá por serviços de suporte, tempo de entrega ou imagem da marca. Quando a maioria 
dos concorrentes compete nas mesmas dimensões, a competição tende a ser de soma zero, é 
dizer, o ganho de uma empresa representa a perda de outra. Entretanto, a rivalidade pode ter 
soma positiva e aumentar a lucratividade média de uma indústria e promover o crescimento 
da indústria. Se as empresas procurarem atender a diferentes segmentos de consumidores, 
concorrendo por outras dimensões que não preço, uma competição de soma positiva pode 
ser obtida. Os estrategistas devem compreender a estrutura da indústria e procurar desen-
volver as estratégias que busquem competição com soma positiva.

Produtos e serviços ComPlementAres

Quando produtos ou serviços são usados junto com um produto ou serviço de uma 
indústria, eles são considerados complementos. Surgem quando a sua utilização em con-
junto é capaz de gerar mais valor para o consumidor do que quando usados separadamente.  
O exemplo que Porter cita é o de computadores e programas aplicativos, que têm valor 
quando usados em conjunto, mas são sem valor quando separados. No caso da indústria da 
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saúde no Brasil, é possível citar os hospitais e os planos de saúde. Uma grande parte dos 
consumidores só pode ter acesso aos primeiros através dos últimos.

O autor destaca que tanto as políticas governamentais como os produtos complemen-
tares não devem ser considerados como forças, determinando a lucratividade da indústria.  
Isso porque a presença de forte influência governamental ou fortes produtos e serviços 
complementares não é algo necessariamente bom ou ruim para a lucratividade da indústria. 
Esses componentes afetam a lucratividade através da maneira com que também afetam as 
cinco forças. Cabe ao estrategista identificar a influência dos fatores complementares sobre 
as cinco forças e avaliar o seu impacto sobre a lucratividade da indústria.

imPliCAções PArA A estrAtégiA

Compreender as forças que definem a competição na indústria é o ponto de partida para 
desenvolver estratégia. Deveria ser do conhecimento de todas as empresas a lucratividade 
média nas indústrias em que atuam e como essa média tem se comportado ao longo do tempo. 
Para Porter (2008), a partir do seu modelo das cinco forças o estrategista pode compreender 
a estrutura da indústria e identificar possibilidades de ações estratégicas, com o intuito de 
posicionar a empresa para lidar melhor com as forças competitivas, antecipar e explorar 
mudanças nas forças e atuar no equilíbrio das forças com vistas a modificar a estrutura da 
indústria para uma conformação que seja mais favorável.

A estratégia deve posicionar a empresa construindo defesas contra as forças competi-
tivas ou, ao menos, procurar uma situação na qual essas forças sejam mais fracas. Aqui se 
pode citar o exemplo que será discutido adiante, dos hospitais que buscam se posicionar 
para atender à clientela de uma determinada área geográfica na cidade de São Paulo cujo 
poder aquisitivo é intermediário, evitando entrar em confronto com os grandes hospitais 
que buscam a clientela diferenciada, independentemente de seu local de residência.

As mudanças na indústria trazem oportunidades para novos posicionamentos da em-
presa em busca de aumento da lucratividade, desde que o estrategista tenha uma sofisticada 
compreensão da estrutura da indústria a partir das análises das forças competitivas.

Segundo Porter (2008), a estrutura da indústria pode ser modificada de dois modos: 
redistribuindo a lucratividade em favor das empresas estabelecidas em detrimento dos 
demais (compradores, fornecedores, substitutos e entrantes) ou expandindo a lucrativi-
dade para todos.

o uso dA teoriA dos Jogos PArA FormAr A estrAtégiA

Brandenburger e Nalebuff (1995), em artigo publicado na Harvard Business Review 
apresentaram um modelo para a utilização da teoria dos jogos na formação das estraté-
gias. Para esses autores, o ambiente de negócios é um jogo de altas apostas. E a essência 
do sucesso nos negócios recai em se ter certeza de estar jogando o jogo certo. Como saber 
se você está jogando o jogo certo e o que fazer quando se está jogando o jogo errado são 
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as perguntas que este modelo pretende ajudar a responder, esquematizando os insights da 
teoria dos jogos.

A teoria dos jogos ganhou evidência em 1994, mas tem a sua origem no livro A teoria dos 
jogos e o comportamento econômico de John Von Neumann e Oskar Morgenstern, publicado 
em 1944. Essa teoria apresenta um modelo sistemático para se entender o comportamento 
de jogadores em situações em que os seus sucessos são interdependentes.

O jogo dos negócios trata de criar e capturar valor. Os participantes desse jogo e as in-
terdependências entre eles são descritas no mapa esquemático elaborado por Brandenburger 
e Nalebuff, denominado de Rede de Valor.

Esquema 5 – Rede de valor

Fonte: BRANDENBURGER E NALEBUFF, 1995.

Como se pode notar, esse esquema é claramente inspirado nas cinco forças de Porter. 
As interações ocorrem em duas dimensões: vertical e horizontal. Na vertical tem-se os 
fornecedores e compradores da empresa. Os recursos, materiais, força de trabalho, etc., 
fluem dos fornecedores para a empresa e os produtos e serviços fluem da empresa para os 
compradores. O fluxo do dinheiro ocorre no sentido inverso. Na dimensão horizontal estão 
o que os autores chamaram de “substituidores” e os “complementadores”.

Os substituidores são jogadores alternativos de quem os compradores podem comprar 
produtos e serviços e para quem os fornecedores podem vender seus recursos.

Complementadores são jogadores de quem os compradores podem adquirir produ-
tos e serviços complementares e para quem os fornecedores podem vender recursos 
complementares.

Esse modelo pretende ajudar os administradores através dos insights da teoria dos jogos. 
Os administradores bem-sucedidos interagem com jogo que jogam, e não apenas com o 
que encontram, ou seja, eles devem modificar o jogo. Para isso, a rede de valor é utilizada 

Compradores

Empresa

Fornecedores

Substituidores Complementadores
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como um mapa para explorar todas as interdependências do jogo. Desenhar a rede de valor 
do negócio é o primeiro passo para modificar o jogo. O segundo passo é identificar todos 
os elementos do jogo, que de acordo com a teoria dos jogos são cinco:

• Jogadores – estão identificados na rede de valor, são os compradores (consumidores), os 
fornecedores, os complementadores e os substituidores. Nenhum deles é fixo e podem 
trocar de papel.

• Valores adicionados – são os que cada jogador traz para o jogo. Há maneiras de se 
tornar um jogador mais valioso, ou seja, aumentar o seu valor adicionado. Também há 
maneira de diminuir o valor adicionado dos demais jogadores.

• Regras do jogo – em negócios não existe um conjunto de regras universais. As regras 
têm origem em leis, contratos, acordos, costumes, etc. Ao fazer uso das regras em seu 
favor, os jogadores podem revisá-las ou criar novas regras.

• Táticas – são movimentos usados para configurar o modo como os jogadores percebem 
o jogo e, portanto, como eles jogam. Algumas vezes as táticas são desenhadas pra cor-
rigir erros de percepção, e outras vezes para manter ou criar incertezas.

• Escopo – descreve as fronteiras do jogo que podem ser expandidas ou reduzidas 
pelos jogadores.

O jogo pode ser modificado mudando cada uma das partes na busca de desenhar es-
tratégias ganha-ganha ou ganha-perde. Brandenburger e Nalebuff afirmam que buscar 
estratégias ganha-ganha apresenta várias vantagens. Em primeiro lugar porque esse é um 
tipo de abordagem relativamente inexplorada, portanto com maior potencial de achar novas 
oportunidades. Em segundo lugar porque os concorrentes podem oferecer menor resistência 
as esses tipos de movimentos, o que os torna mais fáceis de implementar. Além disso,uma 
vez que estratégias ganha-ganha não forçam os jogadores a retaliar, o novo jogo se torna 
mais sustentável. Finalmente, a imitação de uma estratégia ganha-ganha é benéfica e ino-
fensiva. Ao estimular maneiras competitivas e cooperativas de mudar o jogo, Brandenburger 
e Nalebuff sugerem o termo “coopetition” que significa buscar oportunidades ganha-ganha 
e ganha-perde. Manter a perspectiva das duas possibilidades é importante porque frequen-
temente as estratégias ganha-perde saem pela culatra.

Um Contexto Referencial para a Estratégia
Segundo Besanko et al. (2006), para ter êxito na formulação e na implementação de sua 

estratégia, uma empresa deve considerar quatro classes de questões de grande abrangência.
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• Fronteira da empresa: o que deve fazer, produzir e fornecer, que porte deve ter e em 
que negócios deve se envolver. 

• Análise dos mercados e da concorrência: qual a natureza dos mercados nos quais 
a empresa compete e a natureza das interações competitivas entre as empresas 
nesses mercados.

• Posicionamento e dinâmica: como a empresa deve se posicionar para competir, no que 
deve se basear sua vantagem competitiva e como deverá ajustar-se ao longo do tempo.

• Organização interna: como a empresa deve organizar internamente sua estrutura e 
seus sistemas.

FronteirAs dA emPresA

Dentro do que a empresa faz, suas fronteiras podem se estender em três direções: ho-
rizontal, vertical e corporativa. 

A fronteira horizontal remete à dimensão do mercado. As fronteiras verticais dizem 
respeito ao conjunto de atividades realizadas internamente na empresa e às que compra de 
outras empresas especializadas. As fronteiras corporativas, enfim, referem-se aos diferentes 
negócios nos quais a empresa compete.

Análise de merCAdos e dA ConCorrênCiA

Para formular e executar estratégias bem-sucedidas, as empresas devem compreender 
a natureza dos mercados em que competem. Porter (1991) afirma que o desempenho dos 
diferentes setores (ou entre as diferentes indústrias) não é uma questão aleatória, mas  
dependente, como já vimos, da estrutura básica da indústria.

PosiCionAmento e dinâmiCA

Como e com que base a empresa compete? Quais recursos e competências subjacentes 
às vantagens de custo ou diferenciação uma empresa pode ter? Tal fato está ligado ao seu 
posicionamento. A dinâmica, por outro lado, diz respeito à forma como esses recursos e 
competências são acumulados e como a empresa ajusta-se às circunstâncias mutáveis ao 
longo do tempo, tratando de como a empresa, em busca do lucro, cria novas bases de van-
tagem competitiva.

orgAnizAção internA

Uma vez que tenha determinado o que vai produzir e analisado a estrutura de seu 
mercado, para definir como e baseada no que vai competir, a empresa deve se organizar 
internamente para executar as estratégias. Isso diz respeito à sua estrutura organizacional e 
a sistemas formais de incentivos e de comunicação, para garantir que as metas individuais 
das pessoas estejam alinhadas com as metas da empresa.
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Teoria do Crescimento da Firma
O movimento dos hospitais objeto deste estudo remete ao crescimento dessas orga-

nizações. Em 1959, uma economista estadunidense publicou um trabalho que procurou 
estabelecer uma teoria para explicar o que ocorre com as firmas que crescem. Trata-se da 
economista Edith Penrose. O seu trabalho, embora tenha recebido reconhecimento muitos 
anos depois de sua publicação, tornou-se seminal na medida em que estabeleceu um contra-
ponto com a teoria econômica neoclássica e desenvolveu conceitos que, anos depois, foram 
retomados pela teoria de estratégia da perspectiva baseada em recurso.

Os conceitos apresentados a seguir têm como referências o trabalho de Penrose de 1959, 
A teoria do crescimento da firma, traduzido para o português e publicado pela editora da 
Unicamp em 2006, o livro, editado por Christos Pitelis de 2002 – Oxford Press e o artigo 
de Brito e Vasconcelos, “The variance composition of firm growth rates”, 2009.

Edith Eleura Tilton: Vida, Contribuição e Influência
Edith Eleura Tilton nasceu em 15 de novembro de 1914, em Los Angeles.  

Estudou Economia na Universidade da Califórnia, em Berkeley, onde graduou-se em 1936.  
Edith foi assistente de E. F. Penrose (Pen), um professor de Economia em Berkeley com 
quem se casou em 1945. Após um período na Suíça e no Canadá, trabalhando para o Es-
critório Internacional do Trabalho (ILO), Pen assumiu a cadeira de Geografia Humana na 
Johns Hopkins e Edith começou seus estudos de mestrado e doutorado, completos em 1951. 
Edith se tornou professora e pesquisadora associada na Johns Hopkins, sob a supervisão 
de Fritz Machlup, codiretor de um projeto de pesquisa sobre o crescimento da firma. Seu 
trabalho de campo foi desenvolvido na Companhia de Pólvora Hercules, e este foi o início 
de sua pesquisa, que a conduziu para A Teoria do Crescimento da Firma, publicado em 
1959. Somente após a sua aposentadoria o seu trabalho ganhou reconhecimento, passando 
a receber honrarias de universidades estadunidenses, britânicas e europeias. Em outubro 
de 1996, Edith Penrose morreu de falência cardíaca, durante o sono, um pouco antes de 
completar 82 anos.

Contribuição
A contribuição de Edith Penrose para a Economia tem um amplo espectro, do controle 

de alimentos através do sistema de patentes à teoria do crescimento da firma, do empreen-
dimento multinacional à teoria da organização da indústria, da indústria internacional do 
petróleo à economia dos países árabes, passando pelas relações econômicas internacionais, 
entre outros. Nesse contexto, ela propôs teorias sobre inovação, fusões e aquisições, políticas 
de competição de formação de redes de pequenas firmas, etc. O principal trabalho pelo qual 
ela é lembrada é A teoria do crescimento da firma, publicado em 1959. O resultado do seu 
trabalho na Companhia de Pólvora Hércules foi concluído em 1956 e publicado em 1960, 
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não sendo incluído na trabalho de 1959 para mantê-lo num tamanho menor. Entretanto, os 
dois trabalhos fazem parte de um mesmo todo integrado.

Em várias ocasiões, Edith Penrose descreveu a sua busca por uma base teórica para 
a questão do seu interesse, o crescimento da firma. Segundo ela, na teoria neoclássica da  
firma não era possível encontrar a firma! Ela afirmava que, para os teóricos econômicos, 
a firma nada mais era do que um arranjo de funções de oferta e demanda. Um dos pilares 
dessa teoria era dirigido, quase que exclusivamente, para a análise econômica da determi-
nação dos preços e da alocação de recursos. O equilíbrio da firma, sob esse ponto de vista, 
era o equilíbrio da produção de um determinado produto. Nessa teoria, o crescimento da 
firma nada mais é que o aumento da produção de determinados bens, e o tamanho ótimo 
é o ponto mais baixo da curva de custo médio desses produtos. Penrose conclui que essa 
teoria não é capaz de explicar o crescimento e a inovação das organizações reais que os 
homens de negócio chamam de firmas.

A Firma Penrosiana e o Mercado
Para Penrose, a firma é uma coleção de recursos humanos e não humanos, coordenados 

administrativamente para a produção de bens e serviços, a serem vendidos no mercado com 
o objetivo do lucro. A coordenação administrativa e a “comunicação de autoridade” definem 
as fronteiras da firma. No seu trabalho de 1959, Penrose esclarece que: 

A “comunicação de autoridade” pode consistir, em um de seus extremos, na transmissão real 
de informações detalhadas através de uma hierarquia de funcionários, e no outro, na mera 
existência, concentrada em algumas pessoas, de políticas obedecidas e aceitas, de objetivos 
e procedimentos administrativos estabelecidos em algum momento do passado (PENROSE, 
2006, p. 56). 

A diferença entre as atividades econômicas dentro e fora da firma é que as primeiras 
ocorrem dentro de uma organização administrativa. Dos recursos internos da firma, dois 
são os mais importantes: os recursos humanos e os recursos gerenciais. Qualquer expansão 
requer planejamento, que pode ser realizado pelo gerenciamento próprio, específico da firma 
e não disponível no mercado.

Há dois tipos de causas para o crescimento das firmas: as causas internas e as causas 
externas. Penrose sugere que as causas externas, tais como aumento de capital e condições 
de demanda, não podem ser completamente compreendidas sem uma análise da natureza 
da firma propriamente dita. O problema que ela foca são os incentivos e limites internos ao 
crescimento da firma, e não o crescimento decorrente de eventos externos fortuitos.

Para Penrose há duas razões básicas para explicar por que a firma tem incentivos en-
dógenos para expandir. A primeira é a afirmação de que a execução de um plano requer 
recursos além dos estritamente necessários. A segunda é que, quando o plano é finalizado, 
recursos gerenciais são liberados e se tornam disponíveis. Principalmente, os serviços que a 
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firma é capaz de prestar vão aumentar no período entre a elaboração do plano e o momento 
em que a sua execução é completada.

Numa condição idealizada, pode-se imaginar que os recursos adquiridos ou gerados 
pela firma pudessem ser utilizados plenamente numa condição de equilíbrio produtivo óti-
mo, no qual não haveria um estímulo endógeno de crescimento. No entanto, essa condição 
de utilização é muito difícil de ser alcançada por vários motivos. O primeiro deles é que 
muito desses recursos são indivisíveis. O outro motivo é o fato de haver inúmeras formas 
de utilizar um recurso em diferentes circunstâncias. Por último, que o desenvolvimento de 
um novo processo produtivo gera novos serviços (PENROSE, 2006, p. 121).

Para ilustrar essas afirmações de Penrose, tomou-se o caso da necessidade de implan-
tação de uma unidade de terapia intensiva, (UTI) num hospital cirúrgico especializado 
em ortopedia. A maioria dos pacientes são adultos e uma parte deles necessita ficar na 
UTI por um período curto de tempo, dois a três dias. No entanto, uma parte menor dos 
pacientes é de crianças, e destas, algumas também vão demandar realizar o pós-operatório 
numa unidade de cuidados intensivos com capacidade de cuidar de crianças, ou seja, uma 
unidade de terapia intensiva pediátrica. Vamos imaginar que esse hospital necessitasse de 
três leitos de UTI pediátrica. Ocorre que as unidades de terapia intensiva são equipamen-
tos muito caros e concentradores de recursos especializados e de alta tecnologia. É sabido 
que, no dimensionamento da equipe médica para uma UTI geral, de adulto ou infantil, 
considera-se que um médico intensivista, plantonista, dá conta do cuidado de dez leitos, ou 
dez pacientes. Montar uma unidade de três leitos para atender a necessidade presente do 
hospital vai significar “desperdiçar” equipe médica para sete leitos. Montar a unidade com 
dez leitos vai significar utilizar espaço físico, adquirir equipamentos e recursos ligados a 
uma oferta de serviços para qual a demanda não é suficiente para utilizá-la plenamente.  
O hospital terá que decidir o que fazer. Pode parar de realizar cirurgia em crianças ou pode, 
ao contrário, tentar aumentar esse tipo de cirurgia para usar plenamente a UTI pediátrica. 
Ou então, oferecer esse serviço a outros hospitais que encaminhariam essas crianças, mas 
isso levaria ao desenvolvimento outros recursos, como o de enfermagem especializada, 
serviço de transportes (unidade móvel de terapia intensiva) e etc.

Em relação ao tamanho ótimo da estrutura produtiva, Penrose lembra da aplicação do 
princípio do “mínimo múltiplo comum”.

Se um conjunto de recursos produtivos indivisíveis tiver que ser plenamente usado, o nível 
mínimo que uma firma deve alcançar corresponde ao mínimo múltiplo comum dos produtos 
obteníveis da menor unidade de aquisição de cada tipo de recurso. Esse princípio tem sido 
usualmente aplicado a máquinas e, mesmo nesse caso, tem sido ressaltada a necessidade de 
planejar a produção numa escala muito mais ampla para poder usar todas as máquinas dispo-
níveis em seus mais eficientes níveis operacionais (PENROSE, 2006, p 122).

Os serviços gerenciais são muito importantes nesse contexto, porque eles existem em 
quantidades limitadas nas firmas. Quando há execução dos planos, estes se tornam dispo-
níveis, na medida em que todo o pessoal envolvido na execução do plano se tornou mais 
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experiente, mais eficiente e capaz de produzir serviços especializados. Esse é um recurso 
único da firma, porque nem todo conhecimento é passível de ser transmitido, uma vez que 
é obtido através da experiência.

Segundo Penrose, o crescimento é governado pela interação dinâmica e criativa entre 
os recursos da firma e as oportunidades de mercado. Os recursos disponíveis limitam o 
crescimento da firma, enquanto os recursos não utilizados estimulam e determinam o 
crescimento da expansão.

Pitelis (Penrose e Pitelis, 2002) apresenta alguns pontos às principais ideias de Penrose, 
alertando que tal empreitada reducionista não é fácil.

• Firmas são agrupamentos de recursos, sob direção interna, para o uso de bem e serviços 
vendidos no mercado com o objetivo de lucro. As fronteiras da firma são definidas pela 
área sob coordenação e de comunicação de autoridade.

• As firmas se diferenciam dos mercados porque nestes as transações não ocorrem sob 
coordenação administrativa. 

• Recursos geram múltiplos serviços. A heterogeneidade dos serviços é que vai definir o 
caráter único de cada firma. O uso efetivo dos recursos ocorre quando eles são combi-
nados com outros recursos.

• Os recursos humanos e os gerenciais são essenciais porque expansão requer plane-
jamento e gerenciamento. Esses recursos são específicos da firma e não podem ser 
adquiridos no mercado.

• A estrutura integrada da firma ajuda a criar conhecimento, que pode ser objetivo, 
portanto, transmissível, ou pode ser experiência, difícil de transmitir. Experiência gera 
recursos gerenciais específicos da firma.

• Recursos não utilizados sempre existem e são liberados toda vez que um processo de 
expansão é concluído. Estes são criados através da experiência e do novo conhecimento. 
Os recursos não utilizados vão estimular o crescimento e a inovação e influenciarão a 
direção do crescimento.

• As firmas não são definidas em termos de produtos, mas em termos de recursos, e a 
diversificação é o tema da expansão.

• Existem economias de crescimento, muito diferentes de economias de tamanho.

• Existem limites de crescimento, mas não de tamanho, e eles são determinados pela 
capacidade da equipe gerencial experiente de elaborar os planos e implementá-los.
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• O ambiente externo é uma imagem na mente do empreendedor. As atividades da firma 
são governadas pela oportunidade produtiva, ou seja, todas as possibilidades produtivas 
que o empreendedor pode enxergar e das quais pode obter vantagem.

• Empreendedores buscam o lucro. As firmas desejam aumentar o lucro total no longo 
prazo em seu próprio beneficio e para obter mais lucro através da expansão.

• Existe uma interação dinâmica entre os ambientes externo e interno, que cria oportu-
nidades de diversificação.

• Especializações dentro da firma conduzem a múltiplos comuns mais altos, portanto 
maior especialização.

Do Crescimento da Firma à Organização da Indústria e Política de 
Competição

Para Penrose, as firmas realizam integração vertical porque são capazes de produzir 
mais barato para suas próprias necessidades. No entanto, isso deve levar em consideração 
o desvio de recursos que poderiam estar sendo utilizados em atividades mais lucrativas.

Fusões e aquisições podem ocorrer em parte pela necessidade de se adquirir serviços 
produtivos. Concentração em uma economia em crescimento ocorre quando as firmas gran-
des crescem mais rapidamente que a economia como um todo. As firmas grandes e mais 
antigas têm vantagem competitiva sobre as firmas menores e mais novas. Entretanto, em 
uma economia em crescimento, dificilmente essas firmas irão conseguir aproveitar todas 
as oportunidades, o que permite a firmas menores também ter algumas oportunidades lu-
crativas. Os limites na taxa de crescimento das maiores firmas e a competição em grandes 
negócios tendem a conduzir a um declínio na concentração das grandes firmas, mas não 
no seu tamanho. A competição induz à inovação e ao desenvolvimento de novos produtos e 
tecnologias, mas também é, ao mesmo tempo, o “bem” e o “mal”, na medida em que a nova 
estrutura consequente do crescimento da firma passa a limitar esse mesmo crescimento – 
essa ideia ficou conhecida como “efeito Penrose”.

A Corporação Multinacional e a Economia Política das Relações 
Industriais

Para Penrose, as multinacionais são a consequência natural das muitas pressões do 
crescimento das firmas. No entanto, na análise do crescimento das multinacionais, além das 
variáveis observadas nas nacionais, é preciso considerar as oportunidades e obstáculos que 
surgem nesse ambiente e que não aparecem para a firmas que restringem as suas atividades 
a um país. As fronteiras internacionais são motivo suficiente para tratar diferentemente as 
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multinacionais. As diferenças vêm das vantagens e obstáculos adicionais relacionados à 
cultura, língua e outras variáveis.

Penrose e a Teoria Neoclássica
Penrose nunca buscou o confronto com a teoria neoclássica. Ela afirmava que esta tinha 

os seus usos, mas não era aplicável aos seus objetos de estudo. A perspectiva da teoria neo-
clássica foca a alocação eficiente de recursos escassos num contexto de informação perfeita.  
Na teoria de Penrose, o conhecimento, que surge da experiência, não pode ser transmitido 
nem é passível de ser conhecido previamente, já que ele surge num processo evolutivo.  
Tampouco, para ela, o conhecimento é escasso, no sentido convencional, e o seu uso por 
alguém não necessariamente impede outra pessoas de obtê-lo. Ao contrário, a troca de conheci-
mentos leva a que ele seja aumentado. Uma teoria que assume haver um completo conhecimento 
preexistente é claramente incompatível com as questões propostas por Penrose.

Penrose e a Perspectiva Baseada em Recursos/Conhecimento
Pitellis destaca que, a partir dos anos 1980, há um renascimento das ideias de Penrose 

em outros campos, em particular na economia da organização e administração estratégica. 
Nessas áreas, a teoria da firma baseada em recursos, competência ou conhecimento revisitou 
todos os principais pontos da teoria de Penrose, com ou sem um explícito reconhecimento 
do seu trabalho.

Também Brito e Vasconcelos, em estudo publicado em 2009, chamam a atenção para o 
papel do trabalho de Penrose, destacando o “crescimento como uma dimensão esquecida da 
perspectiva baseada em recurso de estratégia”, RBV (resource-based view). Nesse trabalho, 
os autores demonstram que, na análise dos recursos superiores da firma, o crescimento pode 
ser usado como alternativa aos resultados financeiros e como uma dimensão complementar 
da vantagem competitiva. Para chegar a essa conclusão, utilizaram a mesma técnica de va-
riância de componentes usada na decomposição da variância da performance financeira das 
firmas. Os resultados encontrados mostraram que a principal fonte na variação na taxa de 
crescimentos das firmas foi os seus aspectos individuais e idiossincráticos, correspondendo 
a 40% da variância total, prevalecendo sobre outras variáveis, como a indústria, o país, ou 
condições macroeconômicas destacadas em anos específicos. Outro aspecto interessante 
levantado no trabalho de Brito e Vasconcelos foi a constatação de uma distribuição quase 
simétrica entre as firmas que apresentaram crescimento acima do padrão e as firmas abaixo 
do padrão e, além disso, a estagnação e o encolhimento apareceram como fenômenos comuns. 
Esses autores lembram que, para Penrose, o crescimento é visto como um processo natural, 
resultante da subutilização de recursos disponibilizados e liberados após um processo de 
crescimento e que essa teoria é capaz de explicar taxas positivas de crescimento, mas não 
taxas negativas. Penrose, como Brito e Vasconcelos mesmo citam, apenas aborda essa questão 
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de maneira superficial, apontando algumas possíveis causas para o não crescimento, tais como 
uma direção não empreendedora, gerenciamento ineficiente e incapacidade de adaptação a 
mudanças ambientais. O fato é que Penrose, em vários momentos de seu trabalho de 1959, 
deixa claro que a sua preocupação foi focada nas firmas que apresentaram crescimento. 
Brito e Vasconcelos destacam a necessidade de mais pesquisa e um desenvolvimento teórico 
mais forte que possa dar conta dos temas não aprofundados por Penrose.

Vantagem Competitiva e a Perspectiva Baseada em Recursos – RBV
A expansão, como a observada nos hospitais escopo deste trabalho, com certeza foi 

estabelecida através de algum tipo processo que levou à definição de decisões estratégicas. 
Esse tipo de processo se dá em toda empresa. Em algumas empresas pode ocorrer através de 
um processo formal, com ampla participação, ou ao menos comunicação aos diversos níveis 
da organização. Em outras empresas, essas decisões podem estar mais restritas à cúpula ou 
ao dono da instituição. Seja qual for a forma, o objetivo desse processo é que a organização 
escolha e implemente uma estratégia que lhe permita obter vantagem competitiva.

Para Barney e Hesterly (2008), uma empresa possui vantagem competitiva quando é 
capaz de obter maior valor econômico que as empresas concorrentes. Valor econômico é 
a diferença entre os benefícios ganhos por um cliente que compra um produto ou serviço 
e o custo econômico total desse produto ou serviço. A vantagem competitiva é medida 
comparando-se o valor econômico que a empresa consegue criar com o valor econômico 
criado por suas concorrentes.

Barney (1991) afirma que entender a origem da vantagem competitiva sustentada se 
tornou uma área importante no campo da administração estratégica. Desde os anos 1960, 
o modelo utilizado é o da análise ambiental das ameaças e oportunidades e da identificação 
dos pontos fortes e fracos internos à empresa. Por esse modelo, a vantagem competitiva 
sustentável é obtida pela implementação de estratégias que exploram os pontos fortes da 
empresa, buscando-se as oportunidades presentes no ambiente, ao mesmo tempo em que se 
procura neutralizar as ameaças externas e evitar as fraquezas internas. Muitos estudos sobre 
vantagem competitiva focaram os seus esforços nas condições do ambiente em que a empresa 
se encontra, relegando a uma posição secundária o impacto dos recursos idiossincráticos 
da firma na obtenção da vantagem competitiva. Isso se deu porque nessas abordagens foi 
pressuposta a inexistência de heterogeneidades internas de relevância entre as firmas de 
uma determinada indústria ou setor e mobilidade dos recursos entre as empresas, portanto 
nenhumas dessas duas características foi considerada de importância para a obtenção de 
vantagem competitiva. A perspectiva baseada em recursos assume pressupostos opostos: as 
firmas possuem, sim, heterogeneidades significativas entre elas, e a mobilidade dos recursos 
entre elas pode não ocorrer.

Recursos da firma: são todos os ativos, as capacidades, estruturas e processos organizacio-
nais, tecnologias, conhecimentos e experiências que são controlados pela firma e que permitem 
que ela implemente estratégias que a façam mais eficiente e efetiva (BARNEY, 1991).
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Capacidades da firma: Barney e Hesterly (2008) definem capacidade como um subcon-
junto dos recursos de uma empresa. Capacidades sozinhas não possibilitam que uma empresa 
crie e implemente suas estratégias, mas permitem utilizar por completo outros recursos 
para criar e implementar as estratégias. Um exemplo de capacidade de uma empresa é a 
cooperação entre as áreas técnica e comercial.

Os recursos que a empresa utiliza para implementar suas estratégias podem ser classi-
ficados em quatro categorias:

• Recursos financeiros: dinheiro que a firma tem para implementar as suas estratégias e 
que pode ser de várias origens, tais como de acionistas, reservas, empréstimos, etc.

• Recursos físicos: equipamentos, terrenos, prédios, localização geográfica, etc.

• Recursos humanos ou recursos individuais: a força de trabalho, gerentes, a experiên-
cia, treinamento e capacitação dos quadros da empresa, etc.

• Recursos organizacionais: estrutura organizacional da empresa, os sistemas hierár-
quicos, de comunicação, os processos, sistemas formais e informais, etc.

Vantagem Competitiva e Vantagem Competitiva Sustentável e os Recursos
Barney (1991) define como vantagem competitiva a condição em que uma empresa 

consegue gerar valor implementando estratégias que não podem ser implementadas ao 
mesmo tempo por empresas concorrentes. Essa vantagem competitiva será sustentável se 
as empresas concorrentes, além de não conseguirem implementar a estratégia geradora de 
valor, tampouco puderem duplicar ou mimetizar os benefícios obtidos por essa estratégia.

Os recursos que interessam são exatamente aqueles capazes de implementar estratégias 
geradoras de vantagem competitiva sustentável. Para ter esse potencial, tais recursos devem 
possuir quatro características:

• Devem ser valiosos: é dizer que esses recursos permitem que a empresa explore opor-
tunidades e/ ou neutralize ameaças do ambiente externo.

• Devem ser raros: difíceis de serem obtidos pelas empresas concorrentes atuais, bem 
como pelas potenciais concorrentes.

• Devem ser impossíveis de imitar perfeitamente pelas atuais e potenciais empresas 
concorrentes.

• Devem ser impossíveis de serem substituídos por outros recursos obtidos pela concorrência.
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O Mercado de Fatores Estratégicos
Barney (1986) introduziu o conceito de mercado de fatores estratégicos, ou seja, o 

mercado onde são adquiridos os recursos necessários para a implementação das estratégias  
da empresa. Para o autor, “[...] sempre que a implementação de uma estratégia necessitar da 
aquisição de recursos, um mercado de fatores estratégicos se desenvolve”. Alguns exem-
plos desse tipo de mercado citados pelo autor: para uma estratégia tornar-se um produtor de 
bens a baixo custo, o recurso necessário pode ser uma grande participação de mercado e, 
portanto, o relevante mercado de fatores estratégicos será o de participações. Já para uma 
estratégia de baixo de volume de produção e altas margens nas vendas, o recurso neces-
sário pode ser reputação de qualidade, o mercado de fatores estratégicos será o mercado 
de reputação corporativa. Nesta tese, uma estratégia que se apresenta aos hospitais é a de 
prestar serviços com alta tecnologia médica incorporada. Portanto, o mercado de fatores 
estratégicos será o mercado de equipamentos médicos de alta tecnologia, e o mercado de 
trabalho, de médicos e técnicos especializados.

Em condições de competitividade perfeitas, uma empresa irá adquirir os recursos 
necessários para a implementação das suas estratégias por um valor equivalente ao ganho 
econômico que irá gerar quando a estratégia for implementada. No entanto, há condições 
em que esse mercado de fatores se torna imperfeito, o que pode permitir que uma empresa 
adquira recursos por valor inferior ao seu valor futuro, após a implementação da estratégia. 
Isso acontece quando a empresa cria ou explora imperfeições competitivas no mercado de 
fatores estratégicos, auferindo assim ganhos maiores do que o normal.

As empresas que pretendem obter rendimentos acima do normal a partir da imple-
mentação de estratégias de mercado devem possuir informações melhores sobre o futuro 
valor dessas estratégias do que as demais empresas atuantes no mesmo mercado de fatores.  
Outras fontes de vantagem, segundo Barney, são insights que permitem vislumbrar um valor 
futuro da estratégia implementada, ou então, um golpe de sorte da empresa ao eleger e aplicar 
uma determinada estratégia. Barney destaca dois caminhos para as firmas estarem mais bem 
informadas sobre o valor futuro das estratégias: o primeiro é através da análise do ambiente 
competitivo, e o segundo, da análise das capacidades e habilidades próprias e exclusivas da 
firma. No entanto, para esse autor, apenas a análise das habilidades e capacidades internas 
é capaz de gerar insights sobre o valor futuro das estratégias em implementação.

Competição no Mercado de Fatores Estratégicos
Como já citado, em condições perfeitas, as firmas compradoras de recursos estraté-

gicos e as firmas vendedoras ou controladoras desses recursos terão a mesma expecta-
tiva sobre o valor das estratégias de mercado, antes mesmo delas serem implementadas.  
Isso fará com que o valor de aquisição dos recursos seja muito próximo do valor futuro após 
a implementação da estratégia. Essa é uma condição em que as expectativas das empresas 
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em relação ao valor das estratégias em implementação são iguais, o que não é muito provável 
de ocorrer com frequência no mercado de fatores estratégicos. Normalmente, as empresas 
têm diferentes avaliações e expectativas sobre os valores das estratégias, em decorrência 
de diferentes avaliações e incertezas sobre o ambiente competitivo em que estão inseridas. 
Quando diferentes firmas têm expectativas diferentes sobre o valor das estratégias, está 
criada a condição para que uma companhia estrategista consiga obter ganhos acima do 
normal, ou seja, consiga uma vantagem competitiva. Portanto, essas empresas vão buscar 
adquirir recursos necessários para suas estratégias antes que eles adquiram o seu valor ple-
no. As empresas que possuem uma capacidade mais acurada de expectativa sobre o valor 
das estratégias tendem a ter uma melhor performance sobre as firmas com uma capacidade 
menor de estimar o valor das estratégias. Isso porque as firmas com melhor capacidade de 
avaliação vão evitar comprar recursos com valores superiores à expectativa de valor futuro, 
evitando assim perdas econômicas. Por outro lado, quando o preço do recurso estiver sendo 
subestimado no mercado de fatores, a tendência é que todas as empresas adquiram o fator 
estratégico por um valor presente inferior, levando todas a ganhar. Nesse caso, as firmas 
que subestimaram o valor do recurso estratégico auferiram ganhos econômicos inespera-
dos, fruto não de sua capacidade de avaliação ou de qualquer insight, mas de pura sorte. 
Quanto mais acurada a capacidade da empresa de estimar o retorno de suas estratégias, 
menor será o papel da sorte em seus resultados econômicos superiores.

Do discutido acima, pode-se depreender que as diferenças nas expectativas das empre-
sas constituem uma imperfeição competitiva no mercado de fatores estratégicos e também 
uma variável central na obtenção de ganhos acima do normal. Embora outras diferenças 
sejam apontadas entre as firmas para justificar que há variações na adoção de estratégias, 
na verdade, é a expectativa da firma sobre o valor da estratégia que vai definir sua adoção 
ou não.

Desenvolvendo Insights para o Valor Estratégico
Para que seja possível insights mais precisos para determinar o valor das estratégias, 

Barney aponta duas fontes de vantagens de informação: a análise do ambiente competitivo 
da firma e a análise das capacidades e habilidades organizacionais já existentes.

Uma vez que as metodologias de análise do ambiente são de domínio público, este é o 
método menos provável para se obter as informações necessárias para definir expectativas 
precisas sobre as estratégias a serem adotadas. Os modelos disponíveis de análise ambien-
tal, via de regra, vão coletar os mesmos dados e vão chegar às mesmas conclusões sobre 
as estratégias potenciais.

Por outro lado, se a análise sistemática do ambiente de competição não é capaz de trazer 
diferencial na avaliação das estratégias, sob certas circunstâncias a análise organizacional 
dos recursos e ativos já disponíveis na empresa pode cumprir esse papel. A informação 
sobre esses recursos normalmente não está disponível para as empresas concorrentes.  
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Quando esses recursos podem ser utilizados de maneiras diferentes das habituais, ou em 
associação com outros recursos para gerar valor, e se estes não estão disponíveis para as 
empresas concorrentes, então podem ser fonte de vantagem competitiva. São exemplos: 
experiência em negócios, conhecimento tecnológico, capacidade gerencial e de trabalho em 
equipe, etc. Habilidades e capacidades organizacionais permitem que a firma tenha infor-
mações consistentes para avaliar de maneira mais precisa o real valor futuro das estratégias 
escolhidas, tomando decisões melhores que as dos concorrentes.

Recursos Complementares Heterogêneos e o Mercado de Fatores 
Estratégicos

Adegbesan (2008) introduz o conceito de recursos complementares que, quando combi-
nados com os recursos estratégicos-alvo, são capazes de gerar um ganho excedente superior 
aos ganhos que seriam obtidos por esses recursos individualmente. Dessa maneira, o autor 
questiona o conceito exposto por Barney, de que num mercado de fatores estratégicos a 
empresa só poderia obter um ganho acima do normal por sorte, ou caso pudesse ter uma 
expectativa mais acurada que os concorrentes sobre o valor das estratégias que pretende 
implementar. Adegbesan afirma que as firmas que apresentam maior complementaridade 
têm mais chances de adquirir os recursos-alvo, mesmo quando todos os participantes  
do mercado de fatores têm pleno conhecimento do valor que será criado. Ou seja, as empresas 
podem lucrar quando apresentam complementaridade superior para recursos-alvo, mesmo 
na ausência de expectativas assimétricas. O escritor cita também outros dois direcionadores 
para a obtenção de ganhos no mercado de fatores, além de superior complementaridade: a 
escassez de oferta dos recursos-alvo e capacidade individual de barganha dos compradores. 
Para esse autor, uma capacidade de expectativa acurada superior é uma condição suficiente 
mas não necessária para a obtenção de ganhos acima do normal.

Características Atuais da Assistência Hospitalar
Perfil Epidemiológico da População

Vecina e Malik (2007) chamam a atenção para o fato de que todos os estudos (como, 
por exemplo, os censos populacionais) têm constatado o processo de envelhecimento 
da população brasileira como característica central desde o último terço do século XX.  
Observa-se, também, queda na mortalidade infantil e redução da fecundidade. Além disso, 
na segunda metade do século XX houve forte concentração da população nos centros ur-
banos. Uma população mais idosa utiliza os serviços de saúde com mais frequência e por 
períodos de tempo maiores.

Desde o século passado, observa-se maior prevalência das doenças crônico-degenerativas 
e das causas externas (a “nova agenda”), sendo estas a principal causa de mortalidade de 
adultos jovens. Por outro lado, as moléstias infecciosas (a “velha agenda”) recusam-se a dei-
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xar o cenário, ainda que a mortalidade por esse tipo de doença tenha caído. Vecina e Malik 
(2007) lembram do reaparecimento de enfermidades transmissíveis, como a tuberculose, a 
dengue e o cólera (denominadas “reemergentes”). 

Existe, ainda, a “novíssima agenda”, constituída pelas doenças infectocontagiosas 
emergentes, como no caso da Aids, das hantaviroses e da doença espongiforme humana, 
além das provocadas por bactérias resistentes a antibióticos. O novo perfil de morbidade 
e mortalidade exige maior utilização de ações e serviços de saúde, de complexidade cada 
vez maior.

Nesse aspecto observado por Vecina e Malik (2007), vale lembrar da recente pandemia 
ocorrida em 2009 em razão da disseminação de vírus de influenza AH1N1, que causou 
verdadeiro transtorno nos serviços de emergência e internação das redes pública e privada. 
Tal situação foi presenciada no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, 
mas a epidemia durou menos tempo do que foi estimado pelos técnicos.

Também é interessante citar aqui que o próprio desenvolvimento da tecnologia médica 
provoca impactos na morbidade e na mortalidade no ambiente hospitalar, como é o caso do uso 
pouco parcimonioso de antibióticos, que leva ao surgimento de micro-organismos multirre-
sistentes, cada vez mais frequentes em ambientes como o das unidades de terapia intensiva.

Recursos Humanos
O aspecto enfocado por Vecina e Malik (2007) remete às consequências presentes do 

surgimento e reconhecimento de diversos profissionais, tais como psicólogos, terapeutas 
ocupacionais, nutricionistas, fonoaudiólogos, biomédicos e de diversas funções técnicas 
desde os anos 50. A proliferação de centros formadores e o consequente aumento exponencial 
do número de egressos criaram um campo de batalhas para redimensionar o espaço de cada 
categoria profissional na atenção ao paciente. Os conselhos profissionais têm impactado 
esse processo através de exigências, procurando garantir emprego para os membros de suas 
categorias. A ausência do Estado na regulação – tanto da oferta desses técnicos como do 
regramento do exercício profissional – tem levado ao surgimento de vínculos de trabalho 
diferentes dos habituais, com redução do número de trabalhadores contratados como pessoa 
física e surgimento de contratações de cooperativas e empresas criadas para a prestação 
de serviços a clínicas e hospitais. A proliferação não controlada desses profissionais ou 
empresas é apontada como uma das causadoras da queda da qualidade na formação e, por 
consequência, na assistência, levando também a desperdícios por procedimentos mal exe-
cutados ou executados sem necessidade.

Tecnologia
Vecina e Malik (2007) registram importante característica da tecnologia em serviços 

de saúde: o fato de que as novidades não vêm em substituição ao que estava sendo usado; 
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pelo contrário, incorporam-se e geram sua própria demanda. Isso ocorre porque existe ino-
vação real, permitindo tratamento ou diagnóstico que antes não se podia fazer, ou porque 
há melhora real nos tratamentos e diagnósticos que já vinham sendo realizados, ou ainda, 
porque geram receita. No caso da indústria farmacêutica, os autores avaliam que o custo 
de lançamento de um novo medicamento é de US$ 800 milhões. Algumas tentativas de 
utilização racional da tecnologia voltada para atender às necessidade de saúde, e não apenas 
a demandas e oportunidades de negócio, têm sido propostas – mas são pouco utilizadas –, 
tais como o emprego da medicina baseada em evidências.

Não existe política de incorporação tecnológica que sirva como parâmetro para o se-
tor. Mas o governo federal exerce importante papel regulador através das agências como 
a Anvisa e a ANS. 

Esses órgãos, vinculados ao Ministério da Saúde, são respectivamente responsáveis 
pelo registro e pela autorização do uso de novos equipamentos e medicamentos, e pela 
definição do rol de procedimentos que as OPS são obrigadas a dar cobertura para os 
seus beneficiários.

Custo
Vecina e Malik (2007) lembram que, a despeito dos custos de todos os insumos diretos 

e indiretos envolvidos na assistência médica, ainda existe a inflação intrínseca do setor 
saúde, fenômeno bem conhecido: os preços do setor crescem mais que os da economia em 
geral. Os autores sugerem que a causa seria a demanda crescente, frente a uma oferta que 
não acompanha esse crescimento. Existe ainda a pressão pelo uso da tecnologia, cujo in-
vestimento precisa ser amortizado pelo mercado e nele viabilizado. É também reconhecido 
que a tecnologia em saúde, por sua rápida inovação e característica incremental, e a rápida 
obsolescência dos equipamentos explicam parte dessa inflação do setor saúde.

Financiamento
Segundo Vecina e Malik (2007), a Emenda Constitucional nº 29, que trata do financia-

mento do setor da saúde, trouxe, a partir de 2000, uma nova perspectiva ao setor (esfera 
pública), estabilizando o aporte de recursos federais e estabelecendo o aumento dos recursos 
municipais e estaduais. A esfera federal, que até 1998 respondia com 85% do financiamento 
do SUS, passou a responder por 50%, e as esferas estaduais e municipais, com 25% cada 
uma. Com essas medidas, muitos municípios passaram a gerenciar seus hospitais. Entretanto, 
o modelo de financiamento através do repasse da produção apurada em termos de valores 
(defasados) da Tabela SUS acabou por anular os efeitos da EC 29. 

Os autores lembram ainda que a regulamentação da assistência médica suplementar, 
mais exigente para autorizar o funcionamento de planos de saúde, aliada a um crescente 
desemprego aumentando a demanda pelos serviços públicos, contribuiu para a crise assis-
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tencial no SUS, em particular dos hospitais privados filantrópicos de médio porte do interior. 
A opinião manifestada dos autores é que a rede hospitalar brasileira ainda não dispunha 
de um sistema de financiamento adequado. Observam que, no setor privado da assistência 
médica suplementar, a capacidade de compra do hospital torna-se mais importante que a 
de prestação de serviços, como item de receita. O interesse das operadoras em controlar 
esse item é uma ameaça para a rede, porque os hospitais não estão preparados para uma 
mudança de modelo, pois mal conhecem seus custos.

Os hospitais universitários, que respondem por 3% do total de leitos, realizam 12% dos 
procedimentos de alta complexidade. Esse importante componente do sistema público na 
busca de novas fontes de financiamento passou a contratar com as OPS, levando ao que se 
passou a chamar de “segunda porta” e trazendo mais distorções ao acesso do usuário.

Identificou-se nessa entrada dos hospitais que usualmente prestavam exclusivamente 
serviços ao SUS uma potencial ameaça e acirramento da concorrência com os hospitais 
privados ligados à assistência médica suplementar. Essa concorrência pode ser considerada 
desleal, na medida em que hospitais universitários públicos – os quais, em tese, possuem 
recursos orçamentários que garantem os seus custos fixos – podem ofertar serviços a preços 
bem mais competitivos que os concorrentes privados. 

No setor público há uma tentativa de mudança da forma de financiamento que, segundo 
Vecina e Malik (2007), apresenta algumas evidências de sucesso: a contratualização. Este é 
o caso dos hospitais estaduais paulistas administrados pelas organizações sociais da saúde 
(OSS) através de um contrato de gestão com a Secretaria Estadual da Saúde. O contrato 
estabelece metas de produção e de desempenho contra o qual é pago um valor fixo suficiente 
para cobrir os custos, podendo haver pagamento adicional quando determinadas metas de 
desempenho são superadas. Sobre o modelo de contrato de gestão com as OSS paulistas, 
ver Ferreira Jr. (2003 e 2004).

No setor privado, uma das fontes de lucro dos hospitais é a comercialização de materiais 
e medicamentos junto às OPS ou diretamente ao paciente. Vecina e Malik (2007) afirmam 
que, nesse caso, o que se diz é que o modelo está esgotado e que os hospitais terão que 
ter capacidade de cobrar pela assistência, seguindo um perfil já existente há décadas nos 
Estados Unidos e há menos tempo em alguns países europeus. Trata-se dos Diagnostic 
Related Groups (DRG) ou, como são denominados em Portugal, Grupos de Diagnósticos 
Homogêneos (GDH). Essa modalidade prevê o pagamento aos hospitais na forma de pacotes 
médios por procedimentos, nos quais também são considerados a idade do paciente e outros 
fatores de gravidade. Esse modelo implica certo grau de compartilhamento de risco entre 
hospital e operadora de planos de saúde.

Desde a década de 80, discutem-se alternativas ao modelo fee-for-service, internacional-
mente considerado como inadequado, mas que continua a ser utilizado no Brasil. Vecina e 
Malik (2007) afirmam que se deveria buscar um modelo de contratualização, mas entendem 
que, no setor da assistência médica suplementar, todos se sentem competindo com todos, 
apesar de operarem negócios diferentes – uma vez que gerir serviços de saúde não é o mesmo 
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que lidar com seguros ou planos de saúde. Os autores dizem que a cadeia de valor do setor 
apresenta comportamento autofágico, decorrente de uma carência de visão, de um modelo 
de gestão imediatista e da falta de compreensão ou mesmo desconhecimento dos custos do 
setor. Nessa lógica, as OPS tratam os prestadores de serviços de saúde como criminosos 
ou partem para movimentos de verticalização. Por sua vez, os prestadores buscam extrair 
o máximo de quem os contrata. Os médicos, principalmente aqueles envolvidos com me-
dicamentos e materiais especiais, como órteses e próteses, com frequência associam seus 
honorários ao comércio desses bens.

Desospitalização
Segundo Vecina e Malik (2007), a literatura sobre o futuro da gestão hospitalar fala 

em redução da necessidade por leitos hospitalares e sugere que no Brasil, essas mudanças 
ainda são muito relativas. Talvez o termo desospitalização se refira mais a tratamentos em 
regimes ambulatoriais do que à redução do uso dos equipamentos hospitalares. 

O que se pode notar é a diversificação dos serviços hospitalares no sentido de atender 
a pacientes fora do hospital. Esse é o caso das cirurgias ambulatoriais e das unidades de 
hospital-dia, onde o paciente se interna por um período curto, geralmente inferior a 12 horas, 
para realizar determinado procedimento sem a necessidade de pernoitar.

Isso é decorrente, principalmente, do desenvolvimento tecnológico de equipamentos e 
medicamentos. Um exemplo é a existência de drogas anestésicas que permitem períodos de 
recuperação mais rápidos e mais seguros. Os tratamentos oncológicos também têm se valido 
de estruturas do tipo hospital-dia. A existência destas é vista, pelos médicos, mormente, como 
garantia para os casos em que o paciente pode ter alguma complicação e vir a necessitar de 
atendimento de urgência. É o caso do Centro de Parto Normal (CPN) de alguns hospitais 
privados. O CPN é inspirado nas casas de parto, unidades externas aos hospitais, destina-
das às gestantes cujo prognóstico é de que o parto seja normal, em que não existe médico 
presente e os atendimentos são feitos por enfermeiras com especialização em obstetrícia.  
Os críticos às casas de parto alegam exatamente o risco de que uma complicação não poder 
ser atendida a tempo, pois esse tipo de unidade não conta com os recursos de centro cirúrgico 
e cuidados intensivos, que estariam garantidos a um CPN dentro de um hospital.

Outra tendência no campo da desospitalização é a assistência e internação domiciliares, um 
procedimento coberto pelas operadoras como liberalidade da parte delas. Embora haja vários 
casos de ações judiciais obrigando a operadora a pagar por esse tipo de serviço, a assistência 
domiciliar ainda não está incluída no rol de procedimentos estabelecido pela ANS. 

Muito se discute sobre até que ponto a internação e a assistência domiciliar trazem 
benefícios e são menos onerosas que uma internação hospitalar. Parece razoável considerar 
que esse tipo de recurso deve ser indicado a partir da análise de cada caso através de um 
diálogo que envolva o paciente, a equipe assistencial e a OPS, sempre que possível, a partir 
de protocolos assistenciais baseados em evidência médica. Alguns hospitais estabelecem 
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parcerias com empresas de assistência domiciliar. Do ponto de vista do hospital, uma in-
ternação clínica crônica poder ser um transtorno: ocupa um leito que poderia “girar” para 
procedimentos cirúrgicos.

Para evitar a hospitalização, preconizam-se programas de medicina preventiva, geren-
ciamento de casos (case management) e de doenças (disease management). Do ponto de 
vista do impacto da assistência, não existe evidência que esses programas reduzam o custo 
final da assistência a pacientes. 

As Operadoras de Planos de Assistência Médica
Histórico

No Brasil, desde a estruturação da saúde previdenciária, prevalecia o modelo do 
seguro social organizado em torno dos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs).  
Esses institutos eram representantes de várias categorias de trabalhadores urbanos. Para a 
oferta de serviços de saúde aos seus beneficiários, os IAPs compravam serviços de consul-
tórios médicos e de hospitais.

Na década de 40 são criadas as caixas de assistência, que beneficiavam empregados de 
algumas empresas. Essas caixas reembolsavam as despesas médicas realizadas pelos seus 
beneficiários. É desta época o surgimento da Caixa de Assistência dos Funcionários do 
Banco do Brasil, a Cassi (CONASS, 2007).

Nos anos 50 surgem os sistemas assistenciais próprios de empresas, a partir da chegada 
das empresas multinacionais. Esses sistemas prestavam assistência diretamente aos seus 
funcionários. Nesta época, é criado o Grupo Executivo de Assistência Patronal (Geap), pelos 
funcionários do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários (IAPI). A fusão dos 
IAPs em 1967, com a criação do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), promoveu 
expansão e uniformização dos benefícios, o que desagradou às categorias de trabalhadores 
de maior poder aquisitivo, que passaram a se queixar, entre outras dificuldades, da difi-
culdade de acesso. Como consequência, a Previdência Social ampliou o credenciamento 
de prestadores de serviços privados, organizando uma rede de serviços próprios em dois 
subsistemas, um para atendimento dos trabalhadores urbanos e outro para o atendimento 
dos trabalhadores rurais.

O aumento simultâneo da oferta de serviços de assistência dos sistemas patronais e das 
caixas de assistência, criando uma demanda de credenciamento de serviços médicos, teve 
como consequência o surgimento de duas vertentes de organização de prestadores médi-
cos. Uma vertente era de ideologia voltada para a prática liberal dos médicos que atendiam 
nos consultórios e que se organizaram nas cooperativas médicas. A outra era composta 
principalmente por médicos que montaram hospitais e que acabaram por dar origem às 
medicinas de grupo.

Portanto, à época, coexistiam várias modalidades de assistência médica. A rede do INPS, 
formada por serviços próprios e credenciados; os serviços credenciados para o atendimento 
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dos trabalhadores rurais; os serviços credenciados das empresas médicas; e os serviços 
próprios de empresas – as autogestões. Enquanto nessas empresas o benefício saúde – ou 
seja, a cobertura – era uniforme, independentemente do nível hierárquico do funcionário, 
os planos das cooperativas médicas e das medicinas de grupo variavam segundo o nível 
hierárquico. Isso caracterizou uma mudança dos planos e o caráter mutualista das caixas 
de assistência (CONASS, 2007).

Modalidades de Operadoras de Planos de Saúde
Conforme classificação da ANS (2010), são oito as modalidades de operadoras de planos 

de saúde: medicinas de grupo, cooperativas médicas, seguradoras, autogestões, cooperativas 
odontológicas, odontologia de grupo e instituições filantrópicas.

Medicinas de grupo: muitas são formadas por proprietários de hospitais. Os serviços 
são prestados em unidades próprias ou contratadas. Seus clientes são empresas ou indiví-
duos. A entidade representante desse segmento é a Associação Brasileira de Medicina de 
Grupo (Abramge).

Cooperativas médicas: assim como no caso das medicinas de grupo, existe uma orga-
nização que administra os planos. A empresa é formada por médicos cooperados. Este é 
um dos segmentos que mais crescem, e muitas possuem hospitais próprios. Os clientes são 
empresas e indivíduos. A principal representante é a Unimed do Brasil.

Seguradoras especializadas em saúde: O modelo de funcionamento previsto no marco 
legal, o Decreto-Lei nº 73, de 1966, previa apenas o reembolso dos beneficiários por des-
pesas com serviços de saúde, sem que houvesse rede credenciada. Esse modelo foi sendo 
modificado e de objeto das apólices passou a ser garantia de assistência médica, e não mais 
indenização, ou seja, o reembolso aos beneficiários dos seus gastos com assistência médica. 
Segundo as próprias seguradoras, hoje, mais de 90% dos pagamentos referentes a despesas 
médico-hospitalares são feitos diretamente à rede de prestadores de serviços de saúde.  
Sua principal representante é a Federação Nacional de Seguros (Fenaseg).

Autogestões: desde 2006 são divididas em três categorias – autogestão de RH, vinculada 
ao departamento de recursos humanos ou área similar; autogestão com mantenedor, vin- 
culada a uma entidade pública ou privada que garantirá os riscos da operação; e autogestão 
sem mantenedor, em que a própria autogestão garante os riscos da operação através de 
constituição de garantias financeiras próprias estabelecidas pela legislação. São serviços 
voltados para os empregados de empresas, podendo incluir os seus familiares. Podem ser 
patrocinadas, quando existe participação da empresa no financiamento, ou não patrocina-
das, associações ou fundações cujos sócios criam uma entidade sem fins econômicos para 
prestação da assistência à saúde ao grupo. Essas organizações não comercializam planos, 
e é necessário ter vínculo com a entidade para ser um beneficiário. Os prestadores de ser-
viços geralmente são credenciados. A entidade representante desse segmento atualmente 
é a Unidas.
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Cooperativas odontológicas: tal como as cooperativas médicas, são entidades sem fins 
lucrativos, que operam exclusivamente planos odontológicos.

Odontologias de grupo: são empresas como as medicinas de grupo que operam exclu-
sivamente planos odontológicos.

Instituições filantrópicas: entidades sem fins lucrativos que operam planos privados 
de assistência à saúde, certificadas como entidade filantrópica junto ao Conselho Nacional de 
Assistência Social (CNAS) e declaradas de utilidade pública junto ao Ministério da Justiça 
ou a outros órgãos governamentais, estaduais e municipais.

Existem ainda as administradoras, empresas que administram planos de assistência à saúde 
financiados por outra operadora, não assumem o risco decorrente da operação desses planos, 
não possuem rede própria, credenciada ou referenciada de serviços médico-hospitalares ou 
odontológicos e não possuem beneficiários. 

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
Foi criada em novembro de 1999, pela Medida Provisória nº 1.928, aprovada pelo Congresso 

Nacional e convertida na Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2001. Foi constituída como autarquia 
de regime especial com foro e sede na cidade do Rio de Janeiro (CONASS, 2007).

Segundo Bahia (2002), dois processos desencadearam a regulamentação da assistên-
cia médica suplementar: o aumento da concorrência com a entrada no mercado de duas 
grandes seguradoras para disputar os clientes, exigindo regras de competição mais claras 
que permitissem capital estrangeiro, e a pressão de consumidores, entidades médicas e 
governamentais da saúde com relação ao fim das restrições existentes em contratos, para o 
atendimento de pacientes portadores de HIV, idosos e aqueles necessitados de internações 
hospitalares mais prolongadas.

A luta pela regulamentação do setor de saúde suplementar representou um embate 
entre duas esferas do governo ligadas ao Ministério da Saúde e ao Ministério da Fazenda. 
Ainda segundo Bahia (2002), a criação da ANS favoreceu o Ministério da Saúde “em um 
contexto no qual a imagem de ministério combalido e ‘pedinte’ de recursos se transmuta, 
perante os meios de comunicação e opinião pública, em algo capaz de poderosas empresas 
de planos e seguros saúde”.

Conforme Noronha, Lima e Machado (2004), a Lei nº 9.656/98 foi seguida por uma 
série de medidas provisórias que lhe adicionaram elementos, e pela Lei nº 9.961/2000.  
Este conjunto normativo, em síntese, 

• estabeleceu normas para constituição de operadoras de planos e seguros de saúde;
• obrigou ao registro de “produtos”, isto é, características dos planos comercializados;
• estabeleceu planos de referência hospitalar, ambulatorial e odontológica, com garantias 

de cobertura a todos as doenças e problemas de saúde incluídos na Classificação Inter-
nacional de Doenças (CID);
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• definiu regras para períodos de carência de cobertura, doenças preexistentes, limitação 
de tempos de internação e aumento de preços entre outros aspectos;

• criou a ANS, vinculada ao Ministério da Saúde, para supervisionar e expedir normas 
complementares para a regulação do setor; e

• criou o Conselho de Saúde Suplementar (Consu), integrado pelos ministros da Saúde, 
da Justiça (que o preside) e da Fazenda e por autoridades da Fazenda e da Saúde. 

Análise da Concorrência no Setor de Saúde Suplementar
Silva e Martins (2009) realizaram uma análise da concorrência do mercado da saúde 

suplementar que abrangeu o período de entre 2003 e 2008 a partir dos dados da ANS contidos 
no Atlas de Econômico Financeiro da Saúde Suplementar. Foi abordada a concentração do 
mercado no âmbito nacional, estadual e das regiões metropolitanas.

No âmbito nacional, os autores, do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS), 
concluíram que o mercado é competitivo, mas, em um movimento de consolidação, está 
ocorrendo diminuição do número de operadoras de médio e grande porte e expansão do 
número de beneficiários.

A Tabela 2, a seguir, foi obtida do Atlas Econômico Financeiro da Saúde Suplementar, 
ano-base 2009, que traz informações do Brasil no período 2007-2009.

Tabela 2 – Dados do setor suplementar de saúde, 2007-2009

Dados
Anos

Variação 2007/2009 (%)
2007 2008 2009

Número de operadoras 1.376 1.269 1.218 - 11,48

Beneficiários (milhares) 40.659 43.816 45.241 11,27

População (milhares) 183.990 189.613 191.481 4,07

Cobertura (%) 22,10 23,11 23,63 6,92

Contraprestação média (R$) 106,73 117,26 119,39 11,86

DM (%) 81,08 78,91 79,69 -1,72

DC (%) 2,71 3,15 3,49 28,64

DA (%) 17,32 15,81 16,04 -7,38

Combinado (%) 101,11 97,87 99,22 -1,87

HHI (%) 1,28 1,27 1,35 5,55

C4 (%) 17,98 16,70 17,72 -1,43

Notas: DM – eventos indenizáveis, DC – despesas de comercialização líquidos, DA – despesas administrativas 
Combinado – DM + DC + DA, HHI – índice de Herfindahl-Hirschmann,  C4 – participação de mercado das 4 maiores 
operadoras.
Fonte: Brasil, Ministério da Saúde, Agência Nacional de Saúde Suplementar, 2010 c.
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Corroborando o estudo de Silva e Martins (2009), em 2009 manteve-se a tendência de 
queda do número de operadoras e de expansão do número de beneficiários em taxa superior 
ao crescimento populacional, o que leva, por consequência, ao aumento da taxa de cober-
tura. Note-se a informação do valor da contraprestação média, que se refere ao valor que o 
beneficiário paga por seu plano de saúde.

O índice C4 é a participação de mercado das quatro maiores operadoras; o mercado é 
considerado concentrado quando C4 é maior que 75%. O índice HHI, que considera todas 
as empresas e seu tamanho relativo, é obtido mediante a soma dos quadrados das partici-
pações de mercado (market share) das empresas que ofertam no mercado; quanto menor o 
índice, menos concentrado é o mercado. Mercados com HHI inferior a 10% são considerados 
altamente competitivos; entre 10% e 18%, moderadamente concentrados; maior que 18% 
e menor que 100%, altamente concentrados. Quando o HHI é igual a 100%, trata-se de 
monopólio. Portanto, os dados revelam um mercado altamente competitivo no Brasil.

O trabalho de Silva e Martins (2009) indicou a diversidade regional na concentração 
do mercado da saúde suplementar.

No Quadro 1 constata-se a diferença de concentração de mercado nos diversos estados 
brasileiros. O estado de São Paulo aparece como o mercado mais competitivo pelos dois 
índices. O Acre apresenta-se como um mercado mais concentrado pelo HHI, e o Amapá é 
o mais concentrado pelo C4.

Quadro 1 – Índices de concentração do mercado de saúde complementar nas unidades da Federação

Intervalos Unidades da Federação

HHI

HHI ≤ 10% BA, MA, PE, PI, DF, SP¹, RJ. MG, ES, RS. PR, SC

10% < HHI ≤ 18% RO, RR, AM, To, AL, PB, RN, SE, MT, MS, GO

18% < HHI <100% AC², PA, AP, CE

HHI = 100%

C4

0% < C4 < 50% BA, MA, PE, DF, SP³, RJ, MG, ES, RS, PR, SC, GO

50% < C4 < 75% PI, RO, RR, AM, TO, AL, PB, RN, SE, MT, MS, AC, PA, CE

75% ≤ C4 < 100% AP4

1, 2 Valores mínimo e máximo de HHI, respectivamente.
3, 4 Valores mínimo e máximo de C4, respectivamente.
Fonte: SILVA e MARTINS, 2009

Silva e Martins (2009) também analisaram as regiões metropolitanas (ver Tabela 3, a 
seguir). As regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife e 
Salvador aparecem como altamente competitivas, conforme o HHI. A região metropolitana 
de Belo Horizonte, com um HHI de 14,5%, revela-se moderadamente concentrada. O índice 
C4 mostra que as quatro maiores operadoras detêm 51% dos beneficiários.
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Tabela 3 – Indicadores para seis regiões metropolitanas brasileiras, 2009

Região metropolitana Número de  
Operadoras

Número de  
Beneficiários (Mil) C4 HHI

São Paulo 761 9.745 36,1 4,9

Rio de Janeiro 599 4.429 38,7 5,2

Belo Horizonte 449 1.729 50,7 14,5

Porto Alegre 355 1.170 42,7 6,9

Recife 295 988 33,2 4,8

Salvador 349 872 34,5 5,3

Total 18.934

Fonte: extraído de SILVA e MARTINS, 2009.

Como conclusão de seu trabalho, Silva e Martins (2009) apontam que os indicadores de 
concentração do mercado de saúde suplementar acompanham o movimento de consolidação  
da área, mas estão longe de uma situação que pudesse ser caracterizada como não concorrencial. 
Entretanto, em alguns locais afastados dos grandes centros urbanizados e industrializados, 
o mercado mostra-se concentrado. Entre as regiões metropolitanas, a de Belo Horizonte é a 
que apresenta o maior grau de concentração, e a de São Paulo, o menor. É exatamente essas 
regiões que está a maior parte do mercado de planos de saúde, altamente competitivos.

Estratégia
O que É Estratégia

Henry Mintzberg, no início de seu clássico artigo “The strategy concept I: five Ps for 
strategy”, afirma que a natureza humana insiste em uma definição para todo conceito, e 
que não pode contar com uma simples definição de estratégia (MINTZBERG, 1987, p. 11). 
O autor apresenta cinco definições para estratégia, os “cinco Ps”: plano, padrão, posição, 
perspectiva e manobra (ploy).

Plano: Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2006) afirmam que esta é a resposta que 
provavelmente será obtida quando se pergunta a alguém o que é estratégia, ou algo muito 
semelhante, como uma guia, uma direção, um curso de ação no futuro. Os autores propõem 
que se pergunte em seguida qual a estratégia da empresa da pessoa e do seu concorrente, 
e apostam que a nova resposta dada será muito diferente da resposta à primeira pergunta.  
A explicação é que “estratégia” é uma dessas palavras que definimos de uma forma e usa-
mos de outra.

Padrão: a estratégia também é um padrão, na medida em que representa consistência de 
comportamento ao longo do tempo. O plano diz respeito a olhar para frente, enquanto o padrão 
representa o tipo de estratégia que a empresa tem utilizado ao longo de sua existência.
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Posição: para algumas pessoas, estratégia é uma posição, como a definição de Porter 
apresentada mais adiante.

Perspectiva: diz respeito à maneira como a empresa faz as coisas. Enquanto a estratégia 
como posição olha para “baixo”, para o ponto onde o produto encontra o cliente e para “fora” 
– o mercado –, a perspectiva olha para “dentro” da organização, “dentro” das cabeças dos 
estrategistas, mas também para “cima” – a grande visão da empresa.

Manobra (ploy): ou seja, uma manobra para enganar um oponente ou concorrente. 
O exemplo empregado é o de uma empresa que, para desencorajar concorrentes, compra 
terras para dar a impressão de que vai expandir sua capacidade. O plano aqui, de fato, é a 
ameaça.

Em “What is strategy?”, Porter (1996) declara de maneira polêmica que efetividade 
operacional não é estratégia. Isso dá uma ideia da dinâmica e intensidade do debate sobre 
o tema nos meio acadêmicos e executivos. 

Posicionamento – que já foi considerado o coração da estratégia – é rejeitado como estático 
demais, para os mercados dinâmicos de hoje e as tecnologias em transformação. De acordo 
com o novo dogma, rivais podem rapidamente reproduzir qualquer posição de mercado [...] 
Mas estas crenças são perigosas meias verdades [...] (PORTER, 1996, p. 61).

Vasconcelos (2001) afirma que a Estratégia Empresarial só se constitui como disciplina 
acadêmica a partir da segunda metade do século XX, o que é bem tardio em comparação 
com o que aconteceu com as disciplinas mais tradicionais, como a Economia e a Sociologia. 
Uma das razões para isso foi a forte influência sobre o ambiente acadêmico da economia 
neoclássica, na qual a ideia de mercado como um sistema autorregulado implica transito-
riedade, ou mesmo irrelevância das estratégias das firmas. Dada a fluidez dos recursos no 
mercado, o comportamento das firmas tende a ser simplesmente uma aplicação mecânica 
das informações disponíveis no mercado e das curvas de utilidade dos tomadores de decisão. 
A noção de estratégia é estranha aos preceitos da economia neoclássica, em que as deci-
sões das firmas concentram-se na alocação de recursos fungíveis entre alternativas finitas 
e conhecidas. A tecnologia e o know-how são dados e sua difusão se faz de uma maneira 
perfeitamente fluida. Vasconcelos (2001) afirma ainda que, nessa concepção, as ideias de 
estratégia, de antecipação e de planejamento são desnecessárias e até disfuncionais, dentro 
deste quadro teórico, e que a noção de imperfeição do mercado é fundamental.

Para Teece, Pisano e Schuen (1997), a questão, no campo da administração estratégica, 
é a forma como as firmas conseguem obter e manter vantagem competitiva. Para Porter 
(1996), os três princípios a seguir embasam o posicionamento estratégico. 

1) Estratégia é a criação de uma única e valiosa posição, envolvendo um diferente 
conjunto de atividades. Uma posição estratégica advém de três tipos diferentes de 
condições: atender a poucas necessidades de muitos clientes, atender a muitas ne-
cessidades de poucos clientes, ou atender a muitas necessidades de muitos clientes 
em um mercado restrito.
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2) Estratégia requer um processo de escolha e decisão do que não fazer. Algumas ativida-
des competitivas são incompatíveis entre si. 

3) Estratégia acarreta interação entre as atividades da empresa, de modo que entre estas 
haja um reforço recíproco.

A noção de estratégia implica o reconhecimento de imperfeições no mercado, que devem 
ser identificadas pela empresa para criar uma vantagem competitiva sustentável.

Como Classificar as Estratégias?
Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2006) procuraram apresentar a formulação da es-

tratégia através da descrição de dez escolas de pensamento. Essa abordagem parece ter 
mais validade acadêmica do que prática. Vasconcelos (2001), em trabalho realizado com 
executivos, demonstra que, confrontados com as escolas de pensamento propostas nessa 
obra, eles concordam parcialmente com todas. E parecem adotar uma postura pragmática 
e combinar parte dos diversos modelos das diversas escolas, conforme a situação com a 
qual se defrontam.

É muito provável que resultado semelhante fosse encontrado se o trabalho realizado por 
Vasconcelos (2001) fosse repetido com os executivos dos hospitais da pesquisa em questão. 
Talvez seja interessante neste trabalho de campo, numa abordagem menos acadêmica e mais 
pragmática, perguntar aos executivos dos hospitais o que, nas suas próprias palavras, são 
as estratégias de suas organizações e qual sua definição de estratégia.

Tem que Existir uma Estratégia?
Inkpen e Choudhury2 (1995, apud MINTZBERG, AHLSTRAND & LAMPEL, 2006) 

afirmam que a ausência de estratégia não precisa ser associada ao fracasso organizacional. 
A ausência deliberada de estratégia pode promover flexibilidade em uma organização.  
A empresa pode usar a ausência de estratégia para sinalizar aos interessados internos e ex-
ternos seu desinteresse em cerimônias e processos formais, consumidores de recursos que 
acabam por criar receitas redutoras da flexibilidade da empresa e bloquear o aprendizado 
e a adaptação.

Como se Formam as Estratégias? 
Mintzberg e Waters (1985), a partir da análise da estratégia deliberada, do plano e da 

estratégia efetivamente realizada, ou não realizada de maneira alguma, mostram que existe 
um processo contínuo de tomadas de decisão e escolhas, do qual várias estratégias não 
estabelecidas previamente podem emergir. 

2 Inkpen, A., & Choudhury, N. (1995). The seeking of where it is not: toward a theory of strategy absence. Strategic 
Management Journal, 1(6), 313-323.



174 • Prêmio IESS de Produção Científica – Economia e Saúde Suplementar

Uma das escolas descritas no “Safári de Estratégia” é exatamente a Escola Cognitiva, 
a qual estuda a estratégia como processo mental e que, apesar de ser considerada menos 
uma escola e mais uma coleção solta de pesquisas, tem apresentado crescimento nas últimas 
duas décadas.

Porac e Thomas (2006), por sua vez, identificam três vertentes de pesquisa a partir 
da literatura.

• Primeira: literatura cognitiva em teoria de decisão comportamental, cujo foco são vie-
ses cognitivos, heurística e limitações inerentes ao processo de julgamento e escolha.

• Segunda: literatura metodológica extensa, especifica técnicas para extrair dos indiví-
duos as estruturas e os mapas cognitivos.

• Terceira: literatura em constante crescimento, examina os vínculos entre estruturas 
cognitivas e processos de decisão em administração estratégica, quanto à formulação 
e implementação da estratégia.

Já Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2006) indicam que, para essa escola, os estrategis-
tas são autodidatas que desenvolvem seu conhecimento e pensamento, principalmente das 
experiências que vivem. Essa experiência vai dar forma ao que sabem, o que, por sua vez, 
dá forma ao que fazem. A experiência no fazer vai moldar o conhecimento e a forma do 
que farão subsequentemente.

Esses autores identificam duas alas nessa escola. Para uma, considerada mais positivista, 
o pensamento e o conhecimento se dão como um esforço para produzir um filme objetivo 
do mundo. Os olhos e a mente são vistos como um tipo de câmera que varre o mundo, 
captando imagens conforme a vontade da pessoa. Estas imagens captadas são consideradas 
distorcidas, nesta escola. A outra ala vê tudo isso como subjetivo, sendo a estratégia uma 
espécie de interpretação do mundo. Aqui, o foco é a forma como a mente faz a tomada sobre 
aquilo que vê lá fora, sobre clientes, símbolos, eventos, etc. “Assim, enquanto a outra ala 
procura entender a cognição como uma espécie de recriação do mundo, esta ala acredita que 
a cognição cria o mundo” (MINTZBERG, AHLSTRAND & LAMPEL, 2006, p. 116).

Ainda segundo Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2006), os pesquisadores gerenciais dessa 
escola foram especialmente estimulados pela brilhante obra do Prêmio Nobel de Economia 
Herbert Simon,3 o qual popularizou a noção de que o mundo é grande e complexo, ao passo 
que, em comparação, o cérebro humano e sua capacidade de processamento de informações 
são altamente limitados. Assim, a tomada de decisões torna-se menos racional e mais um 
esforço vão para ser racional.

3 Simon, H. (1947, 1967). Administrative behavior. New York: Macmillan.
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Estratégia na Saúde
O trabalho de dois pesquisadores da área de gestão de saúde, Ana Maria Malik, da 

FGV-EAESP, e Fábio Patrus M. Pena, do Hospital Sírio-Libanês, relaciona-se a esta tese 
(MALIK, PENA, 2006). Essa pesquisa teve como objetivo principal analisar, a partir da 
percepção dos executivos hospitalares, a utilização da administração estratégica no período 
de 2001 a 2002. Foi realizada com 23 executivos de hospitais estadunidenses, da região 
metropolitana de Atlanta, no estado da Geórgia, e 17 executivos de hospitais brasileiros da 
região metropolitana de São Paulo.

O resultado da pesquisa apontou diferenças significativas nos dois países em relação 
a variáveis, como formação dos administradores de saúde, tipo de prioridade do gestor do 
negócio, clareza sobre propriedade do negócio e influência de questões políticas nas defi-
nições estratégicas do hospital.

Enquanto entre os estadunidenses predominavam executivos com formação em ad-
ministração e contabilidade, no Brasil eram mais numerosos os médicos. Segundo os 
pesquisadores, a predominância de médicos entre os gestores de hospitais brasileiros fazia 
com que a administração fosse pouco valorizada e considerada atividade menor, de pouca 
profissionalização.

Em relação à gestão no mercado brasileiro, foi percebida uma perspectiva mais assis-
tencial do que focada no negócio. Os estadunidenses que, com frequência, apresentavam 
formação na área de negócios, demonstraram ter muito mais claros os objetivos em busca 
de resultados. 

Também ficou evidenciada diferença na percepção dos dois grupos de quem é o “dono” 
do negócio. No caso brasileiro, essa percepção revelou-se reduzida, o que traz impacto os 
processos de planejamento, já que não fica claro a quem se deve prestar contas. Isso pode 
ser decorrente da falta de estruturas de controle, como um conselho atuante, acionistas ou 
mesmo mecanismos reais de controle social. Na cultura dos EUA, a questão da accounta-
bility faz parte do cenário (ou, pelo menos, do discurso). 

Um último fator analisado foi a influência de jogos de poder nas definições dos planos 
estratégicos dos hospitais. No Brasil, evidenciou-se pouca comunicação dos planos ou pro-
jetos de negócio, por inexistência, falta de clareza ou falta de interesse na sua divulgação 
pelos grupos que os definem e controlam. Como consequência, a disseminação de uma 
visão comum do hospital ressente-se do distanciamento entre gestão e execução, e entre o 
que é visto pelos gestores e o que é visto pelos técnicos.

Os autores concluem o trabalho afirmando que, apesar das diferenças evidenciadas na 
pesquisa, desde os anos 90, estava havendo no Brasil um movimento de qualificação de 
gestores de hospitais, tanto no setor público como no privado. Esse movimento se refletia 
não apenas na adoção de técnicas de gestão e capacitação dos executivos, como também 
na vinda de executivos de outros setores que não o da saúde. Malik e Pena (2006) fazem 
importante consideração: o modelo estadunidense não é necessariamente o nosso futuro, 
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haja vista que financiadores bem-sucedidos nos EUA e que entraram no Brasil já estavam 
saindo do mercado ou saíram. Por fim, alertam que os bons indicadores financeiros não 
necessariamente significavam bons resultados assistenciais. Essas questões devem ser con-
sideradas para a definição do perfil próprio do executivo hospitalar brasileiro.

METODOLOGIA
Área de Interesse

Esta tese aborda o problema da tomada de decisões estratégicas em organizações 
complexas, num ambiente de incerteza macroeconômica e rápidas mudanças tecnológicas.  
Em particular, a ampliação da capacidade instalada de hospitais privados com sede na ci-
dade de São Paulo. Essas organizações são hospitais terciários, ou seja, possuem e fazem 
uso intensivo de tecnologia de alto custo e são voltadas para a realização de procedimentos 
especializados de alta complexidade. A indústria em que atuam é a da saúde, ou setor da 
saúde (como é mais comumente chamado pelos profissionais da saúde). A atuação principal 
dessas organizações hospitalares é na área que se convencionou chamar de assistência mé-
dica suplementar (ou, simplesmente, medicina suplementar): atendem pacientes que pagam 
diretamente pelos serviços recebidos (out of pocket) ou, na maioria dos casos, por meio de 
alguma operadora de planos de saúde ou alguma seguradora especializada.

O ambiente da assistência médica suplementar tem passado por importantes mudanças 
desde os anos 90, tanto do ponto de vista das condições macroeconômicas como das con-
dições setoriais da saúde. A organização do Sistema Único de Saúde, de caráter nacional, 
público e de acesso universal, tem intensificado dilemas na relação entre os setores público 
e privado, ainda que, em anos mais recentes, tenham surgido vários projetos de parceria 
entre os gestores estatais do SUS e um segmento de hospitais privados filantrópicos que 
tradicionalmente atuavam apenas na medicina suplementar. Tais iniciativas de atuação 
conjunta têm conseguido trazer soluções para necessidades específicas de ambas as partes, 
mas ainda estão longe de representar o estabelecimento de uma base de relacionamento 
estável entre o setor público e o privado da saúde. 

A forte presença do Estado como ente regulador da assistência médica suplementar, 
principalmente após a promulgação da Lei nº 9.656, de 1998, e a criação da Agência Nacio-
nal de Saúde Suplementar, em 2000, vêm provocando mudanças importantes neste setor, 
refletidas, por exemplo, no processo incipiente, mas perceptível, de concentração do mer-
cado das operadoras de planos de saúde. Também perceptível é que as operadoras que mais 
crescem, segundo dados da ANS (2010), são aquelas que têm optado por adquirir ou mesmo 
construir hospitais para o atendimento de seus beneficiários, num processo de integração 
“para trás”, ou de verticalização, como é corriqueiramente chamado pelos profissionais da 
área de gestão em saúde. Além disso, os dados publicados pelo IBGE (2006; 2010) apontam 
para uma diminuição de leitos hospitalares no território nacional, à custa da redução de 
leitos dos hospitais privados. 
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Apesar de um cenário aparentemente instável, tem sido notório o movimento dos hos-
pitais privados da cidade de São Paulo, que realizam grandes ampliações de instalações, 
em particular aumentando suas capacidades de internação, ou abrem unidades filiais com 
internação ou apenas serviços ditos ambulatoriais, tais como consultas, exames diagnósticos 
ou procedimentos de menor complexidade. 

Por que os hospitais tomaram essas decisões? Baseados em que? E de qual forma essa 
estratégia surge nessas organizações? Essa é a área de interesse que norteou a realização 
deste trabalho.

Definição dos Objetivos da Tese
Para a definição do objeto de tese, foi elaborada a seguinte pergunta: o que tem leva-

do hospitais privados no segmento da assistência médica suplementar no município de 
São Paulo a ampliar sua capacidade de atendimento, especificamente sua oferta de leitos, 
quando aparentemente a tendência mundial do setor hospitalar é diminuir a necessidade 
de internação para a população e os dados oficiais brasileiros indicam redução no número 
de leitos privados?

De fato, o interesse aqui é menos saber se a decisão tomada foi correta ou não (só com 
o tempo será possível verificar os resultados obtidos) e mais entender no que foi baseada, 
qual evidência lhe deu sustentação (se é que houve alguma evidência, ou ao menos alguma 
foi procurada), e de que forma e por quem a decisão foi tomada. 

O Tipo de Investigação
O contexto descrito acima situa o problema ou objeto de investigação no que Minayo 

(1993, p. 10) descreve como o “campo das relações e das estruturas sociais, sendo essas 
últimas tomadas, tanto no seu advento, como na sua transformação, como construções hu-
manas”. Este reconhecimento levou à opção metodológica de eleger a pesquisa qualitativa 
como a mais apropriada para a realização desta investigação.

Essa opção remete-nos às considerações de Denzin e Lincoln (2006) sobre a contrapo-
sição entre a pesquisa qualitativa e a quantitativa.

A palavra qualitativa implica ênfase sobre as qualidades das entidades e sobre os processos e 
os significados que não são examinados ou medidos experimentalmente (se é que são medidos 
de alguma forma) em termos de quantidade, de volume, intensidade ou frequência. Os pesqui-
sadores qualitativos ressaltam a natureza socialmente construída da realidade, a íntima relação 
entre o pesquisador e o que é estudado, e as limitações situacionais que limitam a investigação. 
Esses pesquisadores enfatizam a natureza repleta de valores da investigação. Buscam soluções 
para as questões que realçam o modo como a experiência social é criada e adquire significado. Já 
os estudos quantitativos enfatizam o ato de medir e analisar as relações causais entre variáveis, 
e não processos. Aqueles que propõem estes estudos alegam que seu trabalho é feito a partir 
de um esquema livre de valores (DENZIN & LINCOLN, 2006, p. 23).
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Nesse contexto, entre as possibilidades de pesquisa qualitativa foi escolhida a investi-
gação de caráter exploratório, realizada por meio de entrevistas, executadas pelo pesqui-
sador com o principal executivo estratégico de cada hospital, ou alguém por este indicado.  
As entrevistas foram orientadas por um roteiro semiestruturado, desenhado a partir da 
revisão bibliográfica efetuada. 

Levantamento Bibliográfico
Na revisão bibliográfica, a partir de bases de dados especializadas, foram buscados textos 

em livros, periódicos e trabalhos acadêmicos que tratassem de estratégia e de estratégia em 
saúde. Além disso, foram estudadas as bases de dados nacionais com estatísticas de saúde e 
referências que eventualmente documentassem a variação no número de leitos na realidade 
internacional, usando como palavras-chave, em português e inglês, “estratégia”, “estratégia 
em saúde”, “leitos hospitalares” e “alternativas assistenciais”.

Definição da Amostra 
Definição dos Hospitais

Segundo Minayo (1993), a amostragem em pesquisa qualitativa envolve problemas do 
grupo de escolha para observação e para comunicação direta, levantando questões tais como: 
Quem entrevistar? Quem observar e o que observar? O que discutir e com quem discutir?

Numa pesquisa qualitativa, preocupa menos a generalização, importando mais o aprofun-
damento e a abrangência da compreensão, seja de um grupo social, seja de uma organização 
de uma instituição, seja ainda de uma política ou de uma representação. 

A amostra qualitativa:

a) privilegia os sujeitos que detêm os atributos que o investigador pretende conhecer;
b) considera-os em número suficiente para permitir uma certa reincidência das informações, 

porém não despreza informações ímpares cujo potencial explicativo tem que ser levado 
em conta;

c) entende que na sua homogeneidade fundamental relativa aos atributos, o conjunto de infor-
mantes possa ser diversificado para possibilitar a apreensão de semelhança e diferenças;

d) esforça-se para que a escolha do lócus e do grupo de observação e informação contenha o 
conjunto das experiências e expressões que se pretende objetivar com a pesquisa (MINAYO, 
1993, p, 102).

Nessas condições, este trabalho refere-se a hospitais privados que atuam na indústria 
da saúde, no segmento da assistência médica suplementar. 

A seleção dos hospitais a estudar foi realizada a partir de já citada matéria do diário 
Folha de S. Paulo (WESTIN, 2010, p. C1). Com efeito, não se trata de critério científico 
de amostragem, mas a notícia em pauta documentou a expansão de hospitais privados no 
município de São Paulo já de domínio público. 
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Foram mencionadas as seguintes entidades: Hospital Alemão Oswaldo Cruz; Hospital 
Bandeirantes; Hospital do Coração; Hospital Infantil Sabará; Hospital Israelita Albert 
Einstein; Hospital Leforte; Hospital e Maternidade Santa Joana; Hospital Nove de Ju-
lho; Hospital Nossa Senhora de Lourdes; Maternidade Pro Matre; Hospital Samaritano; 
Hospital Santa Catarina; Hospital Santa Isabel; Hospital Vitória; Hospital São Camilo; e 
Hospital Sírio-Libanês. 

Dessa relação excluiu-se o Hospital Santa Isabel, pelo fato de ter uma caracte-
rística diferenciada dos demais: é vinculado a uma instituição de ensino e hospital 
universitário, a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Também foi descartado 
o Hospital Vitória, por pertencer a uma operadora de planos de saúde, tratando-se, 
portanto, de um caso de ampliação de escopo de outro tipo de empresa, ainda que do 
setor da saúde suplementar. O Hospital Leforte é um hospital do Grupo Bandeirante, 
assim como a Maternidade Pro Matre pertence ao mesmo grupo do Hospital e Ma-
ternidade Santa Joana. 

O Hospital São Luiz, não diretamente mencionado na matéria, foi incluído neste estudo 
por ser tratar de tradicional hospital privado com finalidade econômica que, além de im-
plantar duas novas unidades na cidade (uma delas há menos de cinco anos), recentemente 
promoveu importantes alterações em sua governança corporativa, tendo sido adquirido por 
um grupo de hospitais. 

Definida a amostra pretendida, foram convidadas para participar da pesquisa 13 institui-
ções. Duas destas, embora tenham concordado em participar, não puderam fazê-lo no prazo 
estabelecido para o trabalho de campo. Apenas uma instituição não respondeu à solicitação. 
A amostra, portanto, foi constituída por dez organizações hospitalares, cuja sede principal 
está na cidade de São Paulo.

Tendo em vista a confidencialidade comprometida, os hospitais não são identificados 
na apresentação dos resultados.

Definição dos Entrevistados
Para a realização das entrevistas, buscou-se o principal executivo da organização ou 

outro executivo designado pelo primeiro, com a indicação de que tomasse parte do proces-
so de formulação e implementação das estratégias da organização. Essas características 
do entrevistado foram explicadas às entidades no momento em que se fez o convite para 
participação na pesquisa.

Pesquisa de Campo
No primeiro momento, para compreender a dimensão do assunto tratado, foram re-

alizadas entrevistas livres, sem roteiro definido, com três especialistas da área: um com 
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experiência na área da assistência suplementar (operadoras de saúde); outro com experiência 
em setor público e setor privado; e um terceiro com experiência em hospitais privados com 
e sem finalidade lucrativa.

Em seguida, foi aplicado um roteiro semiestruturado de entrevistas (disponível no Apên-
dice A), feito com base na revisão de literatura. Com a finalidade de validar o instrumento, 
a primeira versão do roteiro foi submetida a especialista em estratégia familiarizado com 
a indústria da saúde.

As entrevistas foram realizadas com os tomadores de decisão estratégica dos hospitais 
considerados ou com os gestores por eles indicados para prestar informações estratégicas 
sobre os serviços em questão. Para todos, foi solicitada assinatura em documento de con-
sentimento informado (disponível no Apêndice B), no qual o pesquisador e sua orientadora 
comprometiam-se com a confidencialidade na identificação dos hospitais estudados e na 
dos entrevistados. 

As entrevistas, sempre agendadas, foram realizadas pelo pesquisador e gravadas.  
Essas gravações, feitas com a anuência dos entrevistados, auxiliaram na compreensão das 
respostas, agilizaram a entrevista e facilitaram a análise dos resultados. Embora sem o objetivo 
de fazer a degravação das entrevistas, no processo de preparação do material o pesquisador 
compilou uma transcrição livre a partir dos áudios e das anotações do caderno de campo.

Ofereceu-se a todos os entrevistados a possibilidade de receber o roteiro geral de per-
guntas com antecedência. As entrevistas foram efetuadas no período mais curto possível, 
durante o mesmo mês, para garantir que a situação ambiental fosse a mesma, independente 
da percepção dos entrevistados.

Antes de cada visita, consultou-se o site do hospital cujo dirigente seria entrevistado, 
para direcionar algumas das perguntas à realidade específica da instituição, além otimizar 
o tempo do tomador de decisões nas respostas.

As entrevistas foram planejadas para ter a duração de uma hora, para facilitar a adesão 
de executivo ao convite de participar da pesquisa.

Caderno de Campo
Embora fosse intenção do pesquisador o uso de caderno de campo, a extensão das 

variáveis do roteiro e a exiguidade do tempo compromissado fizeram com que, na prática, 
poucas anotações pudessem ser realizadas durante as entrevistas, ficando como material 
de análise principal aquele registrado nas gravações.

Roteiro de Entrevistas
A versão final do roteiro semiestruturado elaborado para a realização do trabalho de 

campo foi composta por 11 partes, expostas nos itens a seguir.
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CArACterizAção do entrevistAdo

Nome, cargo, tempo no cargo e na organização e formação profissional.
O objetivo deste item é caracterizar o executivo, segundo sua posição na organização 

e formação profissional. No caso de se tratar de um profissional da saúde, foi indagado se 
tinham algum curso formal de administração de empresas ou específico em serviços de saúde. 
Ao contrário, quando o entrevistado era oriundo de formação em um campo que não o da 
saúde, a informação que se deveria buscar foi se tinha algum curso de gestão em saúde.

CArACterizAção do HosPitAl

A informação pesquisada diz respeito à identificação da unidade e da entidade mante-
nedora, seu nome e ano de fundação. Boa parte dos dados deste item era encontrada no site 
da instituição e apenas confirmada com o entrevistado. 

FinAlidAde

Aqui, interessou saber se o hospital era uma entidade filantrópica ou com fins econômicos; 
na primeira situação, se era detentora de certificado de entidade beneficente de assistência 
social emitido pelo Conselho Nacional de Assistência Social. Esse certificado traz várias 
vantagens ao hospital em termos de isenção de impostos e contribuições sociais, mas, por 
outro lado, obriga-o a destinar o recurso equivalente ao obtido em decorrência dessas isen-
ções para ações de assistência social e à saúde.

CArACterizAção dA estruturA FísiCA

Esta parte do roteiro buscou conhecer, por intermédio das palavras do entrevistado, a 
estrutura atual da sua organização para a operação dos serviços finais. Não se trata de obter 
informações precisas, mas de perceber o grau de familiaridade do entrevistado com sua 
própria estrutura de atendimento. Também aqui o objetivo foi estabelecer uma referência 
para o próximo bloco de informações, que diz respeito às ampliações da instituição. 

AmPliAções (exeCutAdAs, em AndAmento e PlAneJAdAs)
Neste bloco também se buscou informação sobre ampliações da instituição: aquelas já 

concluídas, aquelas em execução e aquelas planejadas e aprovadas para serem implemen-
tadas. Foi estabelecido um marco arbitrário de dez anos para as ampliações já executadas. 
Em relação a essas ampliações, o entrevistado deveria ser consultado sobre tipo de amplia-
ção, localização, tamanho, especialidade de atendimento, valor do investimento e tempo 
estimado para o retorno. Também aqui a preocupação não foi com a precisão da resposta, 
mas com a familiaridade do executivo com o processo de ampliação.
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estruturA orgAnizACionAl

A intenção foi obter informações sobre as estruturas deliberativas, de fato, da organi-
zação, ou seja, onde se localizam as decisões estratégicas, não importando se do ponto de 
vista formal há outra configuração. Os itens deste bloco do roteiro incluem a identificação da 
instância deliberativa máxima, sua composição e estrutura, a discriminação dos principais 
executivos da organização e a existência de outras instâncias de deliberação.

ProCesso deCisório

Esta parte da entrevista tinha início com uma pergunta: Por que seu hospital resolveu 
ampliar a capacidade operacional?

Com base nessa questão deveria ser identificado o processo da tomada de decisão, sua 
origem, o responsável ou os responsáveis, se a decisão fora baseada em algum tipo de estudo 
interno ou assessoria externa, se houve participação ou consulta de grupos de interesse, e 
de que forma essas consultas ocorreram.

O entrevistado era perguntado especificamente sobre que tipo de influência os movimen-
tos da ampliação de hospitais concorrentes haviam exercido sobre a decisão da entidade.

ComuniCAção 
Aqui, o enfoque do roteiro diz respeito à comunicação das decisões estratégicas da 

organização, tomando como mote a decisão de ampliação. As respostas que se pretendia 
obter são (i) como as comunicações foram ou são feitas na organização, (ii) quais os canais 
utilizados, para o público interno e externo, (iii) se houve algum tipo de seletividade, seja 
de conteúdo, seja de público, seja ainda de aprazamento da divulgação.

PlAneJAmento

Esta parte da entrevista, na qual a pretensão do pesquisador é tentar perceber o quanto 
a prática está realmente incorporada na empresa, deveria identificar: os processos formais 
de planejamento existentes na empresa, se é adotado algum modelo específico, há quanto 
tempo a prática estava em uso, quem são os responsáveis e os participantes. O entrevistado 
era solicitado a descrever sumariamente o processo de planejamento.

estrAtégiAs

Esta parte do roteiro foi desenhada para obter a percepção do entrevistado sobre o que 
são as estratégias de sua organização, como surgiram, quem são seus responsáveis e como 
estas são comunicadas para os colaboradores. 

Além disso, o entrevistado era questionado sobre como a decisão de ampliação se en-
caixa nas estratégias da organização.
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umA deFinição de estrAtégiA

Como última pergunta, solicitava-se ao entrevistado que exprimisse sua definição de 
estratégia, de sua autoria ou aquela por ele adotada.

RESULTADOS
Foram convidadas a participar da pesquisa 13 instituições selecionadas para a amostra. 

Destas, apenas uma não deu qualquer retorno ao convite. Dois dirigentes prontificaram-se a 
participar, mas não puderam receber o pesquisador no período estipulado para a realização 
das entrevistas. 

As entrevistas foram realizadas entre 5 e 28 de janeiro de 2011, e concedidas pelo executivo 
principal ou pela pessoa por ele indicada. O roteiro de entrevista foi oferecido com antecedência 
a todos os entrevistados como forma de dar ciência sobre o tema da pesquisa, entretanto, nem 
todos tiveram interesse de recebê-lo. Todas as questões quantitativas, de qualquer espécie 
– número de leitos, de atendimentos, valor de investimento, etc. –, foram apresentadas aos 
entrevistados como forma de contextualização do processo de decisão sobre a ampliação do 
hospital. Não foram solicitados números precisos, tampouco foi feita qualquer conferência 
sobre as respostas dadas. Portanto, as informações quantitativas apresentadas aqui visaram 
apenas a fazer uma caracterização da organização e dar uma dimensão do movimento que a 
empresa está fazendo ou já fez.

A seguir, são apresentados os resultados colhidos a partir das entrevistas. Estes foram 
compilados em anotações do caderno de campo e material gravado em arquivo digital.  
A apresentação dos resultados procurou obedecer a uma sequência do roteiro previamente 
estabelecido; contudo, no campo, várias das entrevistas seguiram um ritmo dado entrevista-
do, respeitado pelo pesquisador, que posteriormente procurou inseri-lo na ordem do roteiro. 
Quando entendido como pertinente pelo pesquisador, foram também incluídas informações 
obtidas nas páginas institucionais dos hospitais na internet.

Hospital A
Caracterização do Entrevistado

Médico com formação em saúde pública, com especialização em gestão de serviços de 
saúde e pós-graduação em administração de empresas. Trabalha na organização há mais 
de cinco anos e exerce a atual função há mais de três anos. 

É o principal executivo corporativo, ao qual se subordinam todas as unidades  
de negócios.
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Caracterização do Hospital
Hospital privado sem finalidade lucrativa; portanto, fica isento de pagamento de imposto 

de renda e imposto sobre importações. Detém certificado de entidade beneficente de assis-
tência social, o que lhe garante isenção de PIS, Cofins e cota patronal do INSS. Tem mais 
de 40 anos de funcionamento e foi fundado por uma associação comunitária. Como parte 
das atividades filantrópicas, vem participando de projetos junto ao poder público, inclusive 
assumindo a gestão de algumas unidades assistenciais.

Estrutura Física Atual
A estrutura atual conta com um hospital geral, de 80 mil m² , com cerca de 350 leitos em 

funcionamento. De alta complexidade, envolve recursos diagnósticos e de pronto-socorro 
(PS), além de atendimento ambulatorial para exames e procedimentos tais como quimio-
terapia (QT) e radioterapia (RT). Em 2010, foi inaugurada uma unidade-satélite em outro 
bairro paulistano (em um prédio alugado), que oferece serviços de hospital-dia (HD), com dez 
leitos, centro cirúrgico, com quatro salas, e centro diagnóstico com serviços de ressonância 
nuclear magnética (RNM), tomografia computadorizada (TC) e exames cardiológicos, entre 
outros, além de oferta de tratamentos tipo quimioterapia ambulatorial.

Ampliações
AmPliAções oCorridAs nos Últimos dez Anos

As ampliações descritas a seguir foram referidas como tendo ocorrido nos últimos 
quatro anos.

Na unidade-sede, a unidade de terapia intensiva, UTI, teve sua capacidade duplicada para 
40 leitos. O centro cirúrgico foi ampliado em oito salas, ficando com um total de 19. O centro 
de diagnóstico por imagem foi quase triplicado; conta com serviços de ressonância, tomografia 
computadorizada, medicina nuclear, angiografia, ultrassom, colonoscopia e tomografia por 
emissão de pósitrons (PET). Destaca-se o número de equipamentos de RNM e de TC. A ra-
dioterapia foi modernizada. No caso do centro de diagnóstico, os serviços foram, no mínim, 
duplicados em termos de capacidade operacional. O entrevistado também mencionou que 
um bloco de internação desocupado foi completamente ativado, com exceção de um andar. 
O pronto-socorro também foi reformado no período em questão, com modernização das 
instalações e duplicação da capacidade de atendimento. 

Nessas condições, nos últimos três anos, a média do investimento anual foi de R$ 110 
milhões. A maioria desses recursos é própria, embora o entrevistado faça referência a em-
préstimos tomados junto ao BNDES/Finame, pequenos em relação ao caixa do hospital, 
“mais para aproveitar a oportunidade do custo do dinheiro”.
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Cada investimento teve um estudo específico de payback. O investimento na unidade-
satélite inaugurada em 2010 foi da ordem de R$ 36 milhões; o payback estimado foi de 
quatro anos, considerando-se uma taxa de ocupação de 20% no primeiro e atingindo 80% 
em três anos. A estimativa de EBIT foi de 6,4% médio.

Perguntado sobre a estimativa do volume de atendimento, o entrevistado respondeu que 
se espera algo compatível com a capacidade instalada.

AmPliAções em AndAmento

Na unidade-sede está sendo reformado o último andar que ainda não está em funciona-
mento, onde será localizada uma unidade de transplante de medula óssea (TMO). 

Uma segunda unidade-satélite, localizada em outro bairro, está sendo construída e deve 
ser inaugurada em abril de 2011, dedicada à saúde da mulher, com mamografia, ultrassom 
(US), densitometria óssea, colposcopia e medicina fetal. O terreno é alugado. O investimento 
será de R$ 5 milhões, basicamente com recursos próprios.

Uma terceira unidade-satélite, dedicada à oncologia clínica, está em construção, também 
em instalações alugadas e localizadas fora do estado de São Paulo. Terá oito boxes, uma 
farmácia e consultórios. O apoio diagnóstico é terceirizado, e está em estudo a possibili-
dade de instalação de radioterapia, prevista para 2011. O investimento é da ordem de R$ 2 
milhões, também próprios.

Há a construção de novo prédio na sede, que deverá quase duplicar o hospital e cujas obras 
já se iniciaram. Esse prédio terá 16 andares, com um novo centro cirúrgico (CC), 200 novos 
leitos de internação e ampliação do centro diagnóstico (CD) e do centro de reabilitação.

Construção de prédio em terreno próximo ao hospital, onde haverá uma unidade de Hos-
pice com 60 leitos, velório e uma garagem com 1.200 vagas (exigência do governo municipal 
para permitir a ampliação da capacidade do hospital).

Para dar conta dessas ampliações, foi elaborado um plano de investimento da ordem 
de R$ 750 milhões. Já foram obtidos US$ 40 milhões junto a dois bancos de fomento euro-
peus. Junto a uma agência financiadora brasileira estão sendo pleiteados R$ 430 milhões. 
O restante (algo em torno de R$ 250 milhões) virá de geração de caixa próprio.

O novo prédio está planejado para entrar em operação de maneira gradativa a partir de 
2013. O payback foi estimado em seis anos.

Embora a maior parte dos recursos do plano de financiamento decorra de empréstimo junto 
à agência fomentadora brasileira, ainda não aprovado, as obras das fundações do novo prédio 
já foram iniciadas e o prédio deve começar a ser levantado no primeiro semestre de 2011.

Estrutura Organizacional
A assembleia da associação é a instância deliberativa máxima. A assembleia elege um 

conselho deliberativo composto por 60 membros. O conselho deliberativo elege uma dire-
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toria com 18 componentes. A diretoria elege um conselho de administração composto por 
quatro membros da diretoria, incluindo o presidente, quatro empresários da comunidade e 
quatro médicos do corpo clínico do hospital. O conselho de administração escolhe a dire-
toria profissional do hospital.

São dois os executivos principais, aqui denominados do seguinte modo: um executivo 
corporativo e um executivo de estratégia corporativa, no mesmo nível hierárquico. Ao exe-
cutivo corporativo subordinam-se gerentes e diretores de diversas áreas, num total de 13 
áreas principais, além do diretor clínico, eleito pelo corpo clínico. O executivo de estratégia 
corporativa tem subordinada a ele apenas a gerência de comunicação institucional, que 
também responde ao executivo corporativo.

Previstos formalmente nos manuais de organização, existem dois comitês, comitê exe-
cutivo e comitê executivo ampliado, que fazem reuniões semanais alternadas. O primeiro 
é composto por diretores e gerentes diretamente subordinados ao executivo corporativo, 
num total de 13 componentes, incluindo o diretor clínico. O comitê executivo ampliado é 
composto pelos membros do comitê executivo e pelos seus subordinados diretos, num total 
de aproximadamente 70 membros. A cada dois meses há uma reunião de lideranças, que 
congrega por volta de 250 pessoas de toda a estrutura de comando do hospital. 

Os dois comitês executivos tratam de questões gerenciais operacionais. As questões de 
cunho mais estratégico são discutidas pelo conselho de administração, que também se reúne 
semanalmente com a presença apenas dos quatro empresários e dos quatro médicos. Uma vez 
por mês, o conselho administrativo reúne seus 12 membros. O executivo corporativo e o de es-
tratégia corporativa participam, sem direito a voto, da reunião do conselho administrativo.

Grandes decisões estratégicas, como a criação de novas unidades, são submetidas ao 
conselho deliberativo da associação.

Processo de Decisão da Ampliação
Até 2007, o hospital adotava uma conduta expectante. 
A ideia de crescer começa a surgir a partir do momento em que surge a percepção de 

que a economia do País começa a se aquecer. Decisões desse tipo são tomadas no âmbito 
do conselho de administração. Entretanto, a decisão foi construída pelos representantes 
dos empresários e dos médicos (os oito membros do conselho de administração que se 
reúnem semanalmente).

A proposta de ampliação do hospital foi fruto de um processo que começou com a con-
tratação de uma primeira consultoria, a qual propôs mudanças na organização do hospital, 
criando núcleos de especialidades médicas. A partir dessa consultoria, surgiu a iniciativa de 
contratar a elaboração de um plano diretor que previa o crescimento do hospital. Para sua 
elaboração foi contratada outra empresa de consultoria. Nessas circunstâncias, o conselho 
de administração decidiu contratar uma pesquisa de mercado, e para isso foi chamada uma 
terceira empresa. A partir daí, decidiu-se elaborar um plano de expansão, concluído em 
maio de 2008.
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Assim, o primeiro motivo para tais decisões foi a necessidade de se sentir melhor.  
“E para isso vamos crescer, para ter escala para ser melhor. Vamos crescer porque nossos 
vizinhos estão crescendo. Um argumento que foi apresentado no conselho é que todos os 
concorrentes estão crescendo, e o hospital, não. É preciso crescer para ter condições de 
absorver essas tecnologias que estão surgindo. Aumentar a capacidade de escala para pagar 
a tecnologia.”

A segunda razão para crescer foi a de dar uma resposta para o mercado: a economia 
crescia, a demanda também. Começaram a ser chamados a várias cidades, tais como Rio 
de Janeiro, Florianópolis e Brasília, entre outras.

A terceira causa para crescer é o reposicionamento do hospital. 
“O hospital precisa se reposicionar. Algumas áreas cresceram, principalmente a cardio-

logia. A percepção é de que o hospital precisa equilibrar suas áreas de atuação. Ampliar a 
reabilitação, o atendimento ao crônico. Um hospital forte em apenas uma especialidade é um 
hospital de perna quebrada. Precisa ter outras especialidades fortes: cardiologia, ortopedia, 
reabilitação, etc., ter uma cardiologia forte e outras especialidades.”

Perguntado sobre se as especialidades que estavam sendo fortalecidas eram as apontadas 
pela pesquisa de mercado, o entrevistado respondeu que sim. Mas que “[...] esse negócio 
de estudo de mercado é também uma masturbação... Eu acho que um projeto como esse 
precisa de um monte de intuição e um pouquinho de indução. Porque o futuro a Deus 
pertence, e esse negócio de mercado na área privada é muito diferente de você pensar 
um projeto de um hospital para atender à área pública, que atende a 85% da população...”.  
A indução, segundo o entrevistado, é “o tal estudo de mercado”. Em sua opinião, um estudo 
de mercado pode dar indicações, mas não é de fato capaz de levantar, por exemplo, qual 
será a demanda de oncologia do segmento AAA da população. No entanto, ele afirma que 
o estudo de mercado foi determinante para convencer o nível político da organização, mas 
não para a construção da visão; esta foi construída de outro jeito, que é a percepção dos 
especialistas. Por isso, afirma que a intuição é importante e que “[...] é difícil de confessar 
isso... Eu acho que ninguém mais... Vai dizer ‘eu acho’, só que o que eu acho, acho baseado 
no que eu sei [...]”. 

Portanto, a intuição é importante no processo decisório, e “intuir é pensar com pen-
samentos esquecidos”. Afirma também que é muito mais complicado fazer um estudo de 
mercado para um hospital do que, por exemplo, para um supermercado. Ainda mais para 
um hospital de um público diferenciado. 

Voltando às especialidades que são alvo da ampliação, estas refletem a questão do 
reposicionamento, ou seja, a diversificação. Entende-se que, para ter, por exemplo, uma 
boa oncologia, é preciso ter outras especialidades de qualidade. “Não dá para ser especia-
lista em uma única coisa”. A ideia é ter um bom grupo de especialistas em todas as áreas.  
“A única coisa de que nós temos certeza é que não precisamos ter maternidade.”

Um aspecto que afetou a decisão de ampliar os leitos foi também decorrente da demanda 
por internação, que o hospital não vinha conseguindo atender a contento. O entrevistado 
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relata que, no estudo de mercado, foram consultadas as principais operadoras de planos  
de saúde e que estas se manifestaram positivamente quanto à ampliação, sem, entretanto, 
se comprometerem com o credenciamento de novas unidades. Embora não tenham inte-
resse em credenciar novos serviços, as operadoras também têm dificuldades de atender aos 
seus pacientes, e querem oferecer a seus clientes diferenciados um hospital diferenciado.  
“O mercado brasileiro está muito aquecido economicamente.”

Foram consultados as operadoras e os médicos. A empresa de consultoria realizou entrevis-
tas com médicos indicados. O hospital tem reuniões mensais com clínicos e com cirurgiões, às 
quais vai quem quer, entre esses profissionais. Ao longo desses anos, essa questão foi abordada 
nas reuniões e também num boletim especificamente voltado para os médicos.

Comunicação
Uma vez tomada a decisão, esta passou a ser divulgada internamente, sem qualquer seleti-

vidade. O entrevistado diz que o hospital tem um plano de divulgação interna. Cita as reuniões 
com as lideranças como canal importante de divulgação. Também foram utilizados os eventos 
e reuniões clínicas para comunicação. 

A divulgação pública ocorreu de maneira natural, já que o hospital é muito procurado 
pela imprensa em busca de notícias relativas à saúde. Só quando há uma inauguração é feito 
um plano de divulgação pública pela área de marketing.

Planejamento
O hospital tem um processo formal de planejamento. Procura-se ter o orçamento do 

exercício seguinte pronto para ser apresentado na última reunião do ano do conselho de admi-
nistração A partir de 2010 foi apresentado o mapa estratégico, juntamente com o orçamento 
de 2011. O cruzamento do mapa estratégico com o orçamento delineia o plano. Há um plano 
de 15 anos, que é a engenharia financeira desse conjunto de investimentos e do conjunto de 
resultados. Esse plano de 15 anos foi elaborado por uma consultoria especializada em buscar 
financiamentos, que prestou assessoria na busca dos financiamentos europeus e do BNDES 
e ainda assessora o hospital. A primeira versão do plano foi feita em 2008; anualmente, é 
atualizada. O hospital não tem uma equipe focada exclusivamente no planejamento. O plane-
jamento é contínuo e realizado por todos, e o principal coordenador é o controller financeiro 
do hospital – diretor de finanças e controladoria.

O modelo de planejamento é basicamente orçamentário. Análise SWOT foi realizada 
quando definiu-se missão, visão e valores. Quando realizou-se o BSC, foi revisitada a 
análise SWOT.

A cada dois meses há uma reunião para acompanhamento dos indicadores do BSC e 
dos planos de melhoria. O hospital é acreditado pela Joint Commission International, o que 
implica acompanhamento de vários indicadores de desempenho. Todos os indicadores da 
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Joint Commission estão encampados pelos indicadores do BSC. O BSC tem 26 objetivos, 
e cada objetivo tem, no máximo, dois indicadores. O entrevistado considera a certificação 
como um importante instrumento de garantia de qualidade. Também cabe lembrar que 
vários hospitais têm utilizado processos de certificação como forma de propaganda junto 
às operadoras e ao público em geral.

Quem opera o planejamento são os 13 membros do comitê executivo, quem o executa 
são as 250 lideranças. O planejamento é acompanhado pelo conselho de administração nas 
reuniões mensais. No quinto dia útil do mês, é fechado o balancete mensal. Na primeira 
terça-feira seguinte ao quinto dia útil, esse balancete é apresentado aos 13 superintendentes. 
Na quinta-feira seguinte, o balancete e os resultados operacionais e produção são apresen-
tados no conselho de administração. A cada dois meses são apresentados os 52 indicadores 
do BSC. Todo projeto tem um plano acompanhado pelo seu gestor.

Estratégias da Organização
Hoje, a organização tem três estratégias. A primeira é crescer, a segunda, diversificar, a 

terceira, criar um clima de transparência em relação ao que chamam de sustentabilidade. 
A sustentabilidade tem um pilar dedicado para os trabalhadores do hospital, para re-

conhecer continuamente a importância desses colaboradores. O segundo pilar é dedicado 
para uma agenda ambiental: reciclagem, economia de energia, atividades que não têm 
retorno financeiro – por exemplo, compostagem de restos de alimentos, que custa R$ 120 
mil, muito mais do que mandar para o aterro sanitário. Instalou-se bomba de calor no ar-
condicionado. Há políticas de economia de eletricidade, de água, de incentivo ao uso de 
materiais recicláveis. O terceiro pilar é servir a comunidade, e o quarto componente é que 
o hospital tem que apresentar resultado positivo para ser sustentável. 

Assim, são quatro pernas da sustentabilidade: o colaborador, o meio ambiente, a co-
munidade e o resultado. 

O hospital está apresentando o terceiro relatório de sustentabilidade, o segundo com a 
metodologia da GRI-G3, que permite comparação e auditoria. As obras realizadas utilizam 
o conceito green building.

A estratégia surge na organização a partir de um processo. O grande desafio da gestão 
da organização moderna é a comunicação e a construção de um processo decisório en-
volvendo o maior número de pessoas possível. Líder foi feito para criar objetivos, metas e 
fazer com que as pessoas atinjam essas metas. As metas não surgem do nada, nascem do 
líder. “Nasceu aqui. Hoje não é mais aqui, está em toda a organização. O que foi feito aqui 
foi através da liderança.”

A comunicação é feita mediante um processo intensivo de comunicação, no qual a 
gestão de pessoas é fundamental, e passa pelas reuniões com as lideranças e outros canais, 
incluindo a “rádio peão”.

A decisão de ampliação se encaixa na estratégia de crescer, na medida em que isso 
significa criar escala para ser melhor.
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Definição de Estratégia
“Estratégia, para mim, é o caminho para alcançar a visão. Visão e estratégia são 

tão importantes, tanto uma quanto a outra. Mas a visão é mais. Estratégia, muito sintetica-
mente é o ‘como’. Visão é o ‘o que’. Não existe ‘como’ bom para quem não sabe o que fazer.  
Agora, um ‘o quê’ sem um ‘como’ é insuficiente.”

Hospital B
Caracterização do Entrevistado

Graduado em administração hospitalar, com pós-graduação em finanças. Está na orga-
nização desde 1992 e exerce a função de diretor de três unidades hospitalares desde 1999.

Caracterização do Hospital
São três hospitais administrados na forma de rede, localizados em diferentes bairros 

paulistanos. O primeiro surgiu no final da década de 20, como policlínica, e se transformou 
em um hospital e maternidade no começo da década de 60. O segundo hospital foi inaugurado 
no começo da década de 70, e o terceiro, embora fundado nos anos 1940, foi incorporado à 
rede em 1999. Tratava-se de uma instituição hospitalar tradicional que estava insolvente e 
foi incorporada com propósitos mais sociais tendo sido submetida a uma reestruturação.

A mantenedora é uma instituição privada sem finalidade lucrativa, detentora do certi-
ficado de entidade beneficente de assistência social. Administra uma rede de hospitais pelo 
Brasil, sendo que esses três são os que trabalham exclusivamente com pacientes particulares 
e da medicina suplementar (beneficiários de planos de saúde). A receita gerada nos três 
hospitais é aplicada nos outros hospitais da rede que trabalham quase que exclusivamente 
para o SUS.

Sua gestão é separada dos demais hospitais em decorrência do tipo de clientela.

Estrutura Física Atual
No total, as três unidades têm 617 leitos: o primeiro hospital, 270 leitos; o segundo, 232; 

e o terceiro, 115. Todos são hospitais gerais com maternidade, exceto a unidade incorpo-
rada em 1999, cujo serviço de atendimento materno-infantil foi fechado. As três unidades 
hospitalares contam com centro diagnóstico para atendimento a pacientes ambulatoriais 
com TC, RNM e outros.

Considerando-se as três unidades, o volume de atendimento anual é de 38 mil inter-
nações, 25 mil cirurgias e 109 mil consultas ambulatoriais. O atendimento de porta de 
pronto-socorro está em torno de 680 mil atendimentos.
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Ampliações 

AmPliAções nos Últimos dez Anos

O grande foco foi na unidade 1, que tinha 150 leitos até 2005, quando foi ampliada 
em 80 leitos. Em 2010, recebeu 77 leitos. Portanto, de 2005 para cá a capacidade ins-
talada dobrou, o que permitiu a reforma concomitante das instalações de internação. 
Na unidade 2, embora não tenha ocorrido ampliação de área física, de 2005 para cá foi 
reformada e colocada em funcionamento uma ala de internação que estava fechada. A ter-
ceira unidade passou por um processo diferente: de início, houve reestruturação do hospital, 
com grande redução de leitos e fechamento do atendimento materno-infantil; agora, mais 
recentemente, está sendo retomado o crescimento do hospital.

Só no primeiro hospital houve construção de um prédio novo. As ampliações, nas três 
unidades, mantiveram o modelo de atendimento estabelecido: hospital geral clínico-cirúrgico 
com ênfase no atendimento de emergência, em neurocirurgia, urologia e cardiologia. Inten-
cionalmente não houve ampliação do atendimento materno-infantil.

O centro cirúrgico da unidade 1 foi ampliado, indo de seis para 15 salas, o que revela 
ênfase na oferta de especialidades cirúrgicas. O ambulatório dessa unidade também cresceu, 
passando de 15 para 25 consultórios.

Nas três unidades, o valor de investimento foi da ordem de R$ 120 milhões, sendo  
R$ 85 milhões na unidade 1.

Consultado sobre a estimativa de retorno sobre investimento, o entrevistado relata que 
foi feito estudo de payback apenas para as ampliações na unidade 1. Neste caso, o payback 
estimado foi de dez anos, mas, devido à ocupação dos leitos muito mais rápida que o espe-
rado, a estimativa de retorno sobre o investimento foi revisada para sete anos.

O financiamento do investimento foi feito com recursos próprios e com empréstimo junto 
ao BNDES, aplicado na unidade 1, onde houve construção de novo prédio. A justificativa 
do uso do recurso ao BNDES foi por este ser um dinheiro barato. Nas unidades onde houve 
apenas reforma, o investimento foi feito exclusivamente com recurso próprio.

AmPliAções em AndAmento

Na unidade 1 encontram-se 130 leitos que estão em reforma e que deverão entrar em 
funcionamento em 2011.

AmPliAções AProvAdAs

Para a unidade 3 há um projeto de reforma do prédio, um retrofit geral de toda a fachada. 
Com isso, haverá um aumento de apenas 20 leitos. Essa reforma está estimada em R$ 20 mi-
lhões, de recursos próprios, mas está se pleiteando nova linha de crédito junto ao BNDES. 

A unidade 2 também tem aprovada uma reforma da sua estrutura: embora não haja 
ampliação de leitos, haverá melhora da estrutura do pronto-socorro. A estimativa de inves-
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timento é de R$ 15 milhões, de recursos próprios. Nesse caso, também será buscada uma 
linha de crédito junto ao BNDES.

O entrevistado revela que já está sendo feito um estudo a ser apresentado à mantenedora 
para a construção de novo prédio em terreno próximo à unidade 1. Ainda não há definição 
sobre os serviços que serão ofertados. Perguntado sobre o retorno do investimento na reforma 
das unidades 2 e 3, o entrevistado explicou que, por se tratar de investimentos necessários para 
se manter no mercado, não houve avaliação do retorno. “Os hospitais que não vem se moderni-
zando não se mantêm”. Lembra que houve críticas quando se começou a investir na ampliação 
da unidade 1, em 2004 e 2005, pois a situação econômica apresentava-se instável.

Estrutura Organizacional
A entidade mantenedora cuida de todas as unidades hospitalares. Possui conselho deli-

berativo. Qualquer investimento acima de um milhão de dólares é submetido à aprovação 
desse conselho.

Cada unidade tem um diretor administrativo, um diretor médico, um diretor de enferma-
gem e um diretor de apoio logístico. Em nível corporativo, além do diretor geral, há quatro 
diretores corporativos: práticas assistenciais, comercial, recursos humanos e financeiro. 
Mensalmente, em cada hospital, há uma reunião dos diretores corporativos na qual são 
avaliados os resultados e os indicadores do BSC.

Processo Decisório
A ideia de ampliação foi levantada pelos executivos, que perceberam uma pressão de 

demanda de porta. Foi encaminhada à mantenedora uma proposta de ampliação e moder-
nização da unidade 1. Segundo o entrevistado, haveria uma alternativa ao crescimento, que 
seria selecionar a clientela por preço, mas, ainda assim, também haveria necessidade de in-
vestimento em modernização das instalações. Outro aspecto considerado foi o fato de que, no 
bairro onde está localizada a unidade 1, os empreendimentos imobiliários verticalizados têm 
crescido, levando ao aumento da população. A inexistência de outros serviços hospitalares 
na região foi percebida como ameaça de surgimento de concorrentes. O corpo clínico, por 
sua vez, queixava-se com frequência de que havia dificuldades para internar seus pacientes 
por falta de vagas. O entrevistado relata que a proposta de ampliação não foi aprovada pelo 
conselho da entidade mantenedora no primeiro encaminhamento, porque haveria interesse 
de investimento no braço educacional da entidade, e não nos hospitais. Com a mudança da 
composição do conselho, o projeto de ampliação foi reencaminhado e aprovado.

Na unidade 1, nos últimos 15 anos, gradativamente passou-se ao atendimento apenas  
dos planos de saúde que dão direito à acomodação em apartamento. Na unidade 2 vem ocorren-
do o mesmo processo. No entanto, o entrevistado diz que, nessa unidade, é obrigado a manter 
o atendimento a planos tipo enfermaria por uma questão de parceria com as operadoras.
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Não foi contratado estudo de mercado. A decisão foi baseada apenas na percepção  
dos executivos. Houve uma pesquisa apenas para identificar as características e a  
origem da população atendida.

Houve reposicionamento na unidade 1, buscando-se planos melhores. Hoje, está recusando 
novos credenciamentos para atendimento de urgência, aceitando apenas procedimentos eletivos. 
Não houve consulta formal ao corpo clínico, embora este estivesse pressionando para que o 
hospital aumentasse sua capacidade de internação. Tampouco as operadoras foram consultadas. 
Não houve influência de ampliação pelos concorrentes locais, que só ocorreu mais tarde.

Em relação aos pacientes, estes percebem que muitas vezes o hospital deixa de atender a 
um plano básico de uma operadora, mas retornam com um plano melhor da mesma ou de ou-
tra operadora, fato visto como decorrente da melhora do poder aquisitivo da população.

Comunicação
A elaboração do projeto de ampliação teve grande participação de gerentes, enfermei-

ros e médicos. Após a aprovação do projeto, a divulgação foi imediata a todos, através de 
boletins e outros meios. A comunicação interna é uma preocupação da administração.  
A comunicação externa também foi imediata.

Os projetos de ampliação são compartilhados internamente com os colaboradores como 
“o sonho que estão buscando”.

Planejamento
Em final de 2007, fez-se o planejamento até 2012 com consultoria externa, com implanta-

ção do BSC. Todos os executivos foram entrevistados individualmente e todos participaram 
de um workshop. Antes de 2007, realizavam-se planos de ação mais focados em projetos 
administrativos e financeiros, a partir de 2007, passou-se a adotar o BSC.

Anualmente, o planejamento é refeito e o orçamento é fechado até 25 de novembro, 
quando há um balanço do que foi realizado ou não e por que.

Houve assessoria externa até 2009. Em 2010, refizeram o planejamento sozinhos.  
Os diretores das unidades, juntamente com o diretor geral e o diretor financeiro, fazem um 
workshop de balanço e avaliação do cumprimento das metas do BSC. Posteriormente, são 
estabelecidas novas metas, negociadas com os diretores, as quais, uma vez definidas,  
são divulgadas para as lideranças.

Estratégias
Visão de rede, referência da emergência e estar entre os cinco hospitais em termos de 

referência para cirurgia eletiva: essas estratégias surgiram nos workshops de planejamento. 
O entrevistado considera que tais estratégias surgiram na organização. Os responsáveis são 
os executivos, sendo o diretor geral o responsável principal pela estratégia.
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A comunicação das estratégias é feita por mural e intranet; a tela de abertura dos com-
putadores é usada para comunicação.

Periodicamente, o entrevistado faz pesquisa com os colaboradores para saber se conhe-
cem as estratégias, a missão e os valores do hospital. Na última pesquisa, 90% demonstraram 
conhecimento dos indicadores do BSC.

“É preciso crescer para atender à comunidade local, para não desaparecer no mercado. 
Se não se ocupar o espaço, alguém ocupará.”

Neste caso, ficou claro que a entidade mantenedora tem uma postura historicamente 
conservadora e que o projeto de ampliação surge através dos executivos dos hospitais.

Definição de Estratégia
“A estratégia é aquilo você estabelece como caminhos, como projetos para atingir a 

visão e o objetivo final da organização.”

Hospital C
Caracterização do Entrevistado

O entrevistado trabalha na instituição desde 1995 e exerce uma das superintendências 
não assistenciais do hospital há pouco mais de um ano. A sua formação profissional é em 
engenharia, e menciona curso de especialização em administração de empresas em insti-
tuição tradicional de São Paulo. 

Caracterização do Hospital
A entidade mantenedora foi criada na segunda década do século XX, como entidade 

de comunidade, filantrópica, sem finalidade lucrativa, detentora de certificado de entidade 
beneficente de assistência social.

O hospital foi inaugurado nos anos 1970, como hospital geral: entretanto, acabou assu-
mindo uma marca de hospital de especialidade única em decorrência de uma forte liderança 
médica na condução da direção da instituição.

Estrutura Física Atual
Em 2011, conta com 44 mil m² de área construída, com um total de 214 leitos, 10 salas de 

cirurgia para procedimentos de alta complexidade, pronto-socorro interligado com heliporto, 
centro cirúrgico, unidade coronária, laboratórios e centros de hemodinâmica. 

O entrevistado informa que o hospital é composto por cinco prédios, sendo o mais 
velho da década de 70, com internação (51 apartamentos e 32 leitos de terapia intensiva), 
centro cirúrgico, laboratório e serviço de nutrição e dietética. No começo dos anos 1990 
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foi inaugurado novo prédio para centro de diagnósticos, que hoje concentra todas as áreas de 
diagnóstico do hospital (RNM, TC, PET, raios-X, ultrassom, medicina nuclear, mamografia, 
ecocardiograma). Em 1996 surgiu o terceiro prédio, com pronto-socorro, 111 apartamentos e 29 
leitos de emergência, sendo 21 de terapia intensiva, além de uma unidade de hemodinâmica. 

Ampliações
AmPliAções oCorridAs nos Últimos dez Anos

O plano de expansão do hospital teve início em 2007, com a aquisição de um prédio 
vizinho de aproximadamente 6 mil metros quadrados, onde foram instalados 50 consultó-
rios, além de um centro de ensino e pesquisa e as áreas administrativas. Os investimentos 
foram da ordem de R$ 17 milhões em aquisição e reforma.

Em 2009 foi inaugurado um novo edifício onde foram instalados 31 apartamentos de 
hospital-dia, com pouco mais de 5 mil metros quadrados de área construída e um inves-
timento de R$ 25 milhões. Os principais serviços foram os de hemodinâmica, arritmia e 
especialidades, centro ortopédico, cardiologia e gastroenterologia.

AmPliAções em AndAmento

Segundo o entrevistado, o hospital tem necessidade de leitos de cardiologia com foco em 
cirurgias híbridas, onde a sala cirúrgica tenha recursos para a realização de procedimentos 
hemodinâmicos, como a colocação de stents. A estrutura atual, com 10 salas cirúrgicas, não 
comporta os equipamentos de hemodinâmica. 

Um novo prédio está em fase de construção, que deverá ser concluída até o final de 2011 
e contará com 13 mil metros quadrados com 45-50 leitos. Haverá mais duas salas cirúrgi-
cas, uma para procedimentos cardiológicos e outra para procedimentos neurovasculares.  
Esse prédio deve ficar pronto no final de 2011 e também contará com ampliação do estaciona-
mento, que hoje é um problema para o hospital: serão cinco subsolos para essa destinação.

Também haverá um centro de convenções, com auditório para cerca de 350 pessoas, 
para complementar a estrutura do atual complexo. Assim, o projeto do novo prédio tem 
quatro focos: estacionamento, centro de convenções, sala cirúrgica híbrida e apartamentos 
diferenciados.

Clientela-alvo: pacientes da classe A, mas, no principal, pacientes da classe B e também 
da classe C. 

O entrevistado refere que não atendem planos que não dão direito a apartamento. Volume 
de investimento: primeiro prédio, R$ 25 milhões; novo prédio, R$ 12 milhões para compra 
e R$ 5 milhões de reforma. Os recursos foram todos próprios.

Para o prédio em construção, estão pleiteando empréstimo do BNDES, por conta do 
custo baixo do dinheiro. O investimento estimado é de R$ 80 milhões, sendo que estão 
sendo pleiteados R$ 50 milhões junto ao BNDES, embora o entrevistado não tenha certeza 
deste último número.
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Estrutura Organizacional
A instância deliberativa máxima referida pelo entrevistado foi o comitê de estratégia 

composto pelo CEO, pelo diretor geral do hospital, pelo diretor clínico, pelo diretor médico, 
pelo superintendente médico, pelo gerente médico, pelo superintendente de operações e pelo 
superintendente assistencial. A associação elege o diretor geral e indica o CEO.

Processo Decisório
Por que se resolveu ampliar a capacidade? Em 2000-2001, perceberam que estavam per-

dendo parte do mercado da especialidade, que apresenta alto valor agregado e que começava a 
haver outros hospitais que desenvolviam a mesma especialidade. Isso levou a certa ociosidade 
da capacidade instalada. Perceberam também que os pacientes com mais de um tipo de doença 
começavam a preferir hospitais com oferta de várias especialidades. Por essa razão, resolve-
ram desenvolver outras especialidades, objetivando atender o paciente mais integralmente, 
garantindo a sua fidelização. A ampliação da oferta de especialidades levou a um aumento 
da demanda de internação. A decisão de ampliar a oferta de especialidades, como gastroen-
terologia, neurologia, etc., levou ao uso de áreas de internação para a criação de consultórios. 
Portanto, no primeiro momento, o movimento foi de redução da capacidade instalada de leitos, 
que foram convertidos em serviços ambulatoriais. Este aumento de demanda começou a ser 
sentido também no centro de diagnósticos. Com isso, algumas áreas de internação do primeiro 
prédio começaram a ser ocupadas para ampliação dos serviços diagnósticos. 

As decisões foram tomadas com base na percepção interna em relação à demanda.  
Não houve pesquisa de mercado para balizar essas medidas. O principal fator foi a demanda 
do pronto-socorro, que começou a apresentar grande quantidade de pacientes com queixas 
de outras especialidades.

O aumento de demanda de pacientes ambulatoriais foi seguido de aumento de demanda 
de internação, introduzindo-se a necessidade de reativar as áreas de internação que tinham 
sido convertidas em consultórios e serviços diagnósticos. Com isso, coloca-se em pauta a 
construção de um novo prédio que pudesse abrigar consultórios e a área administrativa, 
o qual, com efeito, foi adquirido em 2006 e depois reformado e colocado para funcionar 
em 2007. Permaneceram no primeiro prédio os serviços de hospital-dia, ambulatório de 
ortopedia e alguns serviços diagnósticos. Decidiram então construir um novo prédio em 
terreno que já possuíam próximo ao hospital e que foi inaugurado em 2009, onde passaram 
a funcionar o hospital-dia, com 31 leitos, consultórios de ortopedia e reabilitação, além dos 
serviços de diagnósticos de arritmias e endoscopia.

Não houve consulta às operadoras de planos de saúde no processo de definição das 
especialidades a serem desenvolvidas. O entrevistado afirma que o fato de outros hospitais 
estarem crescendo não teve influência na decisão de ampliação. Afirma que nunca olha-
ram para os concorrentes, porque percebiam uma demanda na porta. “Não foram atrás do 
mercado... Está na porta...”
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Comunicação
O processo foi centralizado e, depois de tomada, a decisão foi divulgada para a orga-

nização. O entrevistado diz que aproveitou o processo de acreditação para desenvolver um 
projeto de endomarketing com material de divulgação para o público interno das decisões 
do planejamento estratégico. Faz-se um trabalho de divulgação para o público externo em 
veículos de comunicação tais como revistas de companhias aéreas.

Refere ainda que o processo de comunicação foi feito de maneira escalonada, primei-
ramente para os gerentes e depois para os outros colaboradores.

Planejamento Estratégico
Em 2003, o hospital começou um processo de acreditação pela Joint Commission Interna-

tional, o que o induziu a ingressar em um processo de planejamento estratégico, implantado 
em 2005. Em 2006, o hospital foi acreditado. O planejamento estratégico foi um subproduto 
de acreditação. A assessoria externa serviu apenas para o processo de planejamento, mas não 
houve pesquisa de mercado. 

Consultado sobre as diretrizes estratégicas, o entrevistado passou a fazer a leitura  
da missão. O grupo que discutiu o planejamento estratégico contou com representantes da 
entidade mantenedora, do corpo clínico e do corpo administrativo. 

O planejamento estratégico começou por conta da acreditação. Nas palavras do entrevistado, 
o planejamento estratégico foi um subproduto da acreditação. O comitê estratégico reúne-se 
semanalmente para discutir questões de longo prazo e projetos de curto prazo estruturados 
pelos gerentes e submetidos ao comitê. Está programada, para 2011, uma grande mobilização 
para revisão do planejamento estratégico de cinco anos. A assessoria externa foi concentrada 
na acreditação.

O comitê diretor geral inclui CEO, diretor clínico e vice-diretor clínico, três supe-
rintendentes (operações, relações institucionais e assistencial), gerente médico, gerente 
de inovação e consultor econômico financeiro. Também participam alguns convidados, 
dependendo do tema. 

Usam BSC desde 2005, com foco em pessoas, processo, cliente e resultado financeiro.  
Os indicadores BSC são acompanhados pelo comitê e nas reuniões dos grupos gerenciais.

Estratégias Principais do Hospital
Novos desafios: aprenderam a lidar com especialidades que não eram o core business 

do hospital. Desde 2010 passaram a divulgar a associação da especialidade principal com 
outras complementares.

Reforço da marca: nome do hospital, não como de uma especialidade única, e a acre-
ditação, a qualidade de atendimento, os processos de segurança. 
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A estratégia vem “da cabeça” dessas lideranças principais (diretor geral, CEO), ouvindo 
as demandas de mercado. 

O entrevistado relata que existe um gerente de inovação, cuja função é procurar es-
timular e ouvir, dentro da instituição, quais as tendências de novas terapias, consultando 
médicos que fazem viagens ao exterior para congressos. As estratégias, uma vez aprovadas 
no comitê estratégico, são divulgadas e comunicadas para o grupo gerencial, e então para 
os outros colaboradores. Embora não haja mais o mesmo processo de endomarketing que 
ocorreu em 2005, são utilizados murais e boletins.

O entrevistado menciona que, em 2009, foi feita uma pesquisa com um grupo de mé-
dicos do corpo clínico, a qual indicou a necessidade de atender outras especialidades além 
da principal.

Definição de Estratégia
“Estratégia é o exercício de tradução das suas necessidades – ou, pelo menos, das ne-

cessidades que você percebe – para a realidade. É o exercício de transformar o que existe 
de demanda, de problemas que te afligem, em solução real.”

Hospital D
Caracterização do Entrevistado

Superintendente corporativo há dez anos no cargo e há 30 anos no hospital. Formação pro-
fissional: médico. Fez curso de especialização em gestão de serviços de saúde e hospitalar.

Caracterização do Hospital
Mantenedora: entidade filantrópica sem fins lucrativos, com certificado de entidade 

beneficente de assistência social, formada com apoio de comunidade, sendo uma das mais 
antigas. O hospital mantém projetos de parceria com o SUS.

Estrutura Física Atual
O hospital (hospital geral com maternidade) conta com 212 leitos. Possui um ambula-

tório pequeno para transplantes e procedimentos de otorrinolaringologia, além de centro 
de diagnósticos e prontos-socorros adulto e infantil. 

Possui 11 salas de CC e ocupa 30 mil m² de área construída. Realiza aproximadamente 
11 mil a 12 mil internações, 140 mil consultas e um milhão de exames por ano.
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Ampliações
AmPliAções nos Últimos dez Anos

Foi realizado retrofit de várias áreas de internação. Entre 2002 e 2004, houve trans-
formação de unidades de enfermaria para apartamentos. A UTI para adultos passou de 
16 para 23 leitos. De fato, houve mudança na oferta de serviço, reduzindo-se os leitos  
(de 232 para 188) e elevando-se o padrão. A construção era antiga; e os banheiros não eram 
privativos e os clientes não os aceitavam. Foi criada unidade de cuidados cardiológicos com 
11 leitos, que começou a funcionar em 2008. Ainda em 2008, foram ampliados (de quatro 
para oito) os leitos da UTI neonatal. No final de 2010, foi criada uma unidade de cuidados 
especiais com oito leitos, voltada para o atendimento de pacientes críticos. 

Nos dois primeiros projetos de ampliação, já houve retorno do investimento, em tempo 
mais rápido que o previsto, pois a ocupação ocorreu de maneira mais rápida. A última re-
forma teve investimento da ordem de R$ 1,2 milhão.

A construção de prédio de garagem, com 250 vagas, terminou em 2002.

AmPliAções em AndAmento

Prédio de 15 andares com 32 mil m², com consultórios, centro de medicina diagnóstica, 
centro de medicina da mulher, centro de reabilitação, hospital-dia, além de 80 leitos de uni-
dade de internação de alto padrão, UTI para adultos com 23 leitos, semi-intensiva, acoplada, 
localizada no prédio antigo, 10 novas salas de CC, o CC antigo virou CC ambulatorial, 
reduzindo-se as salas de 11 para seis (uma das salas terá angiografia digital). 

Reforma do PS: haverá nova estrutura de alimentação para pacientes e colaboradores. 
Será criada grande área de logística, totalmente automatizada. Também está prevista a 
construção de auditório e quatro salas de aula.

A área passa para 62 mil m². O número de leitos aumentará em 50%. Não dobra a área 
assistencial, porque vai-se ampliar a infraestrutura. Também haverá mais 400 vagas de 
garagem. O hospital ressentia-se de infraestrutura mais adequada.

Sem equipamentos, o investimento é de R$ 123 milhões; com equipamentos, R$ 180 
milhões. Pouco mais de 30% serão financiados pelo BNDES.

Questionado sobre o payback, o entrevistado respondeu que tem uma estimativa de fluxo 
de caixa para sete a dez anos. Esclarece que trabalha com EBITDA e caixa.

Tudo começou em 1996, com a avaliação de uma consultoria contratada. O hospital teve 
um revés no inicio da década de 90, que o atrasou em relação aos concorrentes. Em 1996 foi 
contratada uma consultoria para reposicionamento de mercado, a qual indicou alguns pontos 
de atenção: o primeiro era o de rever toda a governança corporativa, buscando agilidade e 
profissionalização nas áreas assistenciais; o segundo, acelerar a adequação da ferramenta 
de TI (tecnologia de informação); o terceiro, investir na modernização e ampliação das ins-
talações existentes. Também foram revistos o foco de especialidades, tendo sido definidas 
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as especialidades (oncologia, ortopedia, neurologia e cardiologia). A direção do hospital 
queria priorizar sua ampliação; no entanto, os médicos posicionaram-se no sentido de que 
se procedesse inicialmente à reorganização operacional da área médica e da enfermagem. 
Naquela época, havia um projeto grande de ampliação, suspenso por pressão do corpo 
clínico para que o hospital primeiro se reorganizasse. Com isso, apenas a parte referente à 
garagem teve andamento. Também nessa época foi decidido buscar acreditação pela Joint 
Commission. O projeto de ampliação era muito maior que o atual.

Em novembro 2010, com assessoria externa e buscando uma avaliação para um novo 
posicionamento no mercado, iniciou-se um plano diretor de negócio para os próximos dez 
anos. Está em discussão o que se quer ser. Esse estudo, que deverá propor novas ampliações, 
deve terminar em fevereiro.

Estrutura Organizacional
A instância deliberativa máxima é a assembleia geral dos associados contribuintes, com 

aproximadamente 70 membros. O conselho consultivo tem até nove membros. O conselho de 
administração, com até 14 membros voluntários, escolhe o superintendente corporativo.

As superintendências, com a diretoria executiva da associação (voluntários), realizam 
anualmente o planejamento estratégico, o orçamento e um plano de ação. Isso é aprovado na 
diretoria executiva e remetido para o conselho consultivo e para a assembleia dos associados. 
A cada dois anos são eleitos nova diretoria executiva e novo conselho consultivo.

Foram citados oito executivos principais que são o superintendente corporativo, o de ope-
rações, de finanças, de planejamento, de recursos humanos, o médico e o de filantropia.

Foram criadas três instâncias principais: G1, o grupo dos superintendentes que se reúnem 
semanalmente; G2, formado pelas gerencias de TI, enfermagem, hospitalidade, financeira, 
controladoria (G1 e G2 reúnem-se mensalmente, para discutir a avaliação de desempenho, 
usando o BSC como ferramenta); e G3, com cerca de 100 lideranças, que se reúnem trimes-
tralmente com G1 e G2 para discutir resultados assistenciais, financeiros e de qualidade.

Processo Decisório
Por que aumentar a capacidade do hospital? A proposta de ampliação foi baseada na 

estimativa de que, com o Plano Real, haveria duplicação da população beneficiária de planos 
de saúde. 

O entrevistado diz que a busca por pronto-socorro é muito grande (10 mil a 11 mil aten-
dimentos por mês), com demanda reprimida. Anualmente, são feitos estudos de mercado. 
Pesquisou-se junto a clientes, médicos que usam e que não usam o hospital. Constatou-se 
que, embora não tenha a mesma visibilidade dos hospitais de ponta, quem o usa, fideliza. 
Todos os serviços novos que foram ofertados tiveram procura acima da expectativa.

A pesquisa de mercado, ainda segundo o entrevistado, nunca produz a evidência de 
que é preciso ampliar e o quanto ampliar. A pesquisa dá um norte: por exemplo, aponta a 
necessidade de melhoria da hotelaria, de se realizar um retrofit para a melhora. A pesquisa 
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de mercado é importante para mostrar a visão dos clientes em relação ao hospital e para 
indicar o que o mercado está demandando.

Não se pode apenas almejar clientes A, deve-se atender aos clientes B, que estão mais 
exigentes. O entrevistado observa que a população residente no entorno do hospital é dife-
renciada. Também há uma perspectiva de trabalhar com uma população mais idosa

Houve consulta a operadoras, as quais, segundo o entrevistado, têm uma boa ima-
gem do hospital, por ser de qualidade sem o custo dos concorrentes diferenciados.  
Busca-se uma relação próxima com as operadoras. Também fazem visitas aos médicos, 
para avaliar o hospital. Para avaliação dos serviços, convidam-se, para um café da tarde, 
pacientes atendidos no hospital.

O fato de que os concorrentes fazem movimentos de ampliação ajudou na decisão, mas 
o hospital iria se ampliar de qualquer maneira.

Comunicação 
Foi feita divulgação intensa junto aos médicos. Foram utilizadas as reuniões de G1, 

G2 e G3. Os colaboradores participaram das definições de leiaute. Informa que existe um 
grande trabalho de divulgação junto aos colaboradores e incentivo para que eles participem.  
Em relação ao público externo, houve uma comunicação especial com os vizinhos, procu-
rando os síndicos dos edifícios próximos para explicar o projeto e pactuar os horários.

Planejamento
O entrevistado explica que o planejamento realizado anualmente tem a seguinte sequên-

cia: primeiro se realiza o planejamento estratégico, em que são determinados os indicadores 
do BSC, e a partir disso, se elabora o orçamento. Os responsáveis são o superintendente 
geral de operações e o de controladoria. 

O PE é feito com a participação de assessoria externa. Devem estar presentes G1 e 
parte de G2 e G3.

Estratégias
Como se perenizar com duas perspectivas importantes: a humanização, que faz parte 

do core da instituição, que respeitou muito as pessoas; respeito à governança; e a adminis-
tração, com liberdade de atuar. Os responsáveis são os integrantes do G1. As estratégias 
são comunicadas pela governança nas reuniões G1, G2 e G3.

Definição de Estratégia
“Estratégia é você estar atento continuamente aos acontecimentos internos e externos 

da sua instituição e trazer as melhores práticas. Em resumo: não inventar. Você pode usar, 
mas não inventar.”
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Hospital E
Caracterização do Entrevistado

O entrevistado é superintendente do hospital, está no cargo há seis meses e trabalha 
na organização desde 2005. É médico e professor universitário em curso de medicina.  
Não possui curso de administração em saúde.

Caracterização do Hospital
A mantenedora do hospital é sociedade de comunidade – entidade sem finalidade lu-

crativa, com certificação de entidade beneficente de assistência social – fundada na década 
de 50, e o hospital começou a funcionar nos anos 1970. Entidade filantrópica qualificada 
como organização social da saúde, desenvolve parcerias com o SUS para realização de 
procedimentos e administração de unidades assistenciais.

Estrutura Física Atual
O hospital é composto de seis unidades. As unidades 2 a 6 são “avançadas”.
A unidade 1 é um hospital geral de alta complexidade, atualmente com 580 leitos, que 

ocupa 86 mil m², com medicina diagnóstica, pronto-socorro geral (adulto e pediátrico), 32 
mil internações por ano, incluindo as do hospital-dia, e cerca de 30 mil cirurgias anuais. 
Conta com prédio de 200 consultórios, onde trabalham 390 médicos, que alugam as salas.

A unidade 2 foi criada há dez anos, com ambulatório de especialidades, centro de imu-
nizações, pronto-socorro (adulto e infantil) e um centro de reabilitação. Localiza-se em 
cidade próxima a São Paulo e já tem uma ampliação programada, com mudança para um 
local maior, dotado de centro cirúrgico e internação. Possui 12 consultórios. O entrevistado 
não soube informar a produção. A unidade 3, inaugurada em dezembro de 2007, oferece 
pronto-socorro adulto e infantil e medicina diagnóstica. A unidade 4 foi inaugurada em 
2002, inclui apenas centro diagnóstico e trabalha com check-up.

A unidade 5 é a mais recente. Foi inaugurada em agosto de 2010 e tem pronto-socorro, 
centro cirúrgico com três salas, seis leitos para curta permanência e centro diagnóstico 
da mulher.

A unidade 6 é antigo residencial para assistir membros da comunidade. Agora faz 
também internação para pacientes de longa permanência e crônicos. Funciona como reta-
guarda para os casos de transplantes. São oito leitos para crônicos e 15 para transplantes.  
Conta com ambulatório de transplantes, realizados para pacientes do SUS. Atualmente, há 
140 residentes. Tem ainda ambulatório de tireoide e oftalmologia.

Além dessas unidades, também há outra, onde funcionam um centro de formação de 
pessoal e um ambulatório voltado para a comunidade carente com foco em assistência 
materno-infantil.
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Ampliações
O plano diretor prevê expansão de 450 leitos, em 2007, para 720 leitos, em 2012. A área 

construída do hospital passará de 86 mil m² para 229 mil m²; as atuais 28 salas cirúrgicas 
passarão para 40 salas; e o número de consultórios crescerá de 100 para 200. Os leitos de 
pronto atendimento aumentarão de dez para 59; as vagas de estacionamento, de 1.250 para 
4.000; os assentos no auditório, de 200 para 500; e as salas de aula, de quatro para 12.

AmPliAções nos Últimos dez Anos

Foram criadas as unidades avançadas. O centro ambulatorial foi inaugurado no final de 
2009, com cinco andares de consultórios, unidade de internação de centro cirúrgico ambu-
latorial, 40 leitos e 16 salas cirúrgicas (tem capacidade para 20 salas). Também concentra 
toda a área diagnóstica ambulatorial. No prédio central, mantiveram-se os procedimentos 
diagnósticos.

Essa ampliação implicou um investimento de cerca de R$ 500 milhões, sendo R$ 300 
milhões de caixa própria e R$ 200 milhões do BNDES. Só no novo prédio de ambulatórios 
o investimento foi de R$ 120 milhões. A justificativa para o uso do recurso do BNDES foi 
o baixo valor dos juros. Perguntado sobre o payback, o entrevistado disse não conhecer o 
estudo feito, mas acredita que seja em torno de dez anos, que foi o payback estimado para a 
primeira unidade-satélite, cujo retorno realizou-se dentro do estimado. A segunda unidade 
teve payback por volta de seis anos.

AmPliAções AProvAdAs ou em estudo

Discute-se a ampliação por meio de novas unidades avançadas nas regiões sul e oeste da ci-
dade de São Paulo. A unidade 2 deve mudar de localização e terá sua capacidade aumentada.

Três novas unidades já estão aprovadas: a primeira para 2011 e as próximas, para 2012 
e 2013. O entrevistado não sabe dizer se há uma estimativa de recursos, mas acredita que 
serão todos próprios.

Estrutura Organizacional
A instância deliberativa máxima é a assembleia dos associados, que elege o conselho 

deliberativo, com aproximadamente 200 membros, o qual elege a diretoria, com 11 membros, 
voluntários e não remunerados.

A diretoria remunerada conta com um diretor geral correspondente ao CEO da corporação. 
Subordinados a este estão as seguintes diretorias ou superintendências: da área hospitalar, 
da área de medicina diagnóstica e preventiva, da área de responsabilidade social e da área 
de ensino e pesquisa; a superintendência de prática médica e a superintendência de prática 
assistencial; a diretoria comercial, a diretoria de marketing e a diretoria de recursos humanos; 
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o financeiro, a engenharia, os suprimentos e a tecnologia da informação. Esses diretores e 
superintendentes compõem a diretoria executiva subordinada ao CEO. Abaixo dos diretores, 
há gerentes em número variado, conforme o tamanho da diretoria. 

Os gerentes do hospital e de medicina diagnóstica e preventiva reúnem-se semanalmente. 
Mensalmente, há uma reunião do grupo de lideranças com participação de aproximadamente 
200 pessoas (gerentes e coordenadores), com o CEO, que faz uma apresentação dos indica-
dores, resultados e questões relevantes. A cada três meses, a reunião desse grupo realiza-se 
com o presidente da entidade mantenedora. Fazem uso do BSC, avaliado mensalmente.

O CEO coordena o comitê executivo, que se reúne quinzenalmente com os superinten-
dentes. Todos os membros da diretoria executiva ficam instalados numa ampla sala, o que 
permite comunicação e integração muito grandes.

Processo Decisório
As reuniões orçamentárias começam a ocorrer em setembro.
Há participação ativa da diretoria eleita da sociedade, que hoje é composta por dois 

terços de médicos, que exercem sua prática clínica no hospital.
Os diretores estão sempre presentes em reuniões de vários comitês para tratar de as-

suntos específicos. Há nova organização do funcionamento da diretoria, que busca reservar  
aos diretores eleitos os assuntos mais estratégicos e deixar para a direção profissional as ques-
tões mais operacionais. O entrevistado diz que, embora a participação dos médicos na diretoria 
administrativa tenha aumentado, pretende-se que interfiram menos no operacional.

O orçamento e o plano de ação são elaborados anualmente pela diretoria executiva para 
aprovação da diretoria eleita.

A cada três anos, procede-se à revisão do planejamento estratégico, através de workshops 
dos quais participam a diretoria eleita e a diretoria executiva. É dessa forma que surgem 
as ideias e as decisões estratégicas, tais como o tipo de modelo assistencial que o hospital 
está desenvolvendo e as questões sobre o corpo clínico. Esse processo conta com assessoria 
externa. São trazidas informações de mercado, informações epidemiológicas sobre as ne-
cessidades da população que ajudam a balizar a localização de novas unidades, bem como 
o tipo de serviços que tais unidades devem oferecer.

A questão da necessidade ou não do crescimento tem gerado muita discussão nas reu-
niões do conselho. Até quanto crescer tem sido uma questão. O entrevistado afirma que, no 
passado, a questão do crescimento estava vinculada à visão de ser uma entidade de classe 
mundial e líder em inovação; hoje, no entanto, a questão do crescimento volta-se para a 
missão de prestação de serviços demandados pela sociedade. É a visão da comunidade que 
fundou o hospital, dando a sua contribuição para a sociedade, melhorando a qualidade da 
medicina do Brasil e a qualidade de vida do brasileiro. 

Em 2002, foram estabelecidas especialidades estratégicas, o que se refletiu na criação 
de uma estrutura para cada especialidade, com um gerente médico e gerente de enferma-
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gem, consistindo em uma linha de produto integrada que tem como objetivo assumir a 
liderança em cardiologia, oncologia, neurologia e transplantes (especialidades inicial-
mente selecionadas, por apresentarem demanda crescente na população e fazerem uso 
intenso de tecnologia). Na mesma lógica, foi incorporada a ortopedia e, recentemente, a 
cirurgia urológica e de gastroenterologia. Além das necessidades apontadas nos estudos 
epidemiológicos, a decisão por essas especialidades foi o reflexo da discussão sobre a 
composição e o modelo de corpo clínico que o hospital gostaria de ter. O hospital conti-
nua com a proposta de atender ao segmento econômico mais diferenciado da população 
e com o conceito de one stop shop. A razão para isso é buscar a fidelização do paciente, 
focando suas necessidades de maneira integral e confiável, para que o cliente não queira 
buscar o serviço de um concorrente.

Questionado sobre se os médicos haviam sido consultados a respeito das ampliações, o 
entrevistado afirmou que o hospital tem vários canais de comunicação com o corpo clíni-
co, tais como fórum de especialidades, cafés da manhã e almoços com grupos específicos. 
Nesses encontros, busca-se a opinião sobre vários assuntos, bem como avaliar a satisfação 
em relação aos serviços do hospital. Nestes processos de consulta, procura-se diferenciar 
aqueles médicos que geram mais receitas para o hospital: há uma avaliação de que 20% do 
corpo clínico geram 80% da receita do hospital.

Quanto às operadoras de planos de saúde, não houve processo de consulta formal, mas 
o entrevistado faz referência a canais informais de comunicação (entre a alta direção do 
hospital e seus pares nas operadoras), que possibilitam contínuo processo de diálogo e ne-
gociação. Quanto aos concorrentes, diz que, de fato, acabam influenciando, na medida em 
que existe rivalidade quanto ao reconhecimento da qualidade dos serviços.

Comunicação
O espaço principal de comunicação é a reunião das lideranças. Também são usadas 

mídias, tais como pendrive com a fala do presidente, links, etc. Há um forte trabalho do RH 
para comunicação. A comunicação procura atingir todos os grupos através de meios espe-
cíficos, para disseminar ao máximo a informação. Para o público externo, a comunicação 
fica principalmente a cargo do pessoal de marketing.

Planejamento
O processo de planejamento é anual. A cada três anos é realizada a revisão do pla-

nejamento de longo prazo, através de workshops, com presença de assessoria externa. 
O responsável principal é o CEO. O planejamento é organizado pelo CEO, envolvendo 
todos os diretores executivos. Um documento é apresentado para a diretoria eleita e, uma 
vez aprovado, é repassado para todos através dos diretores executivos.
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Estratégias da Organização
Estão voltadas ao segmento A do mercado, buscando atender a todas as necessidades 

desta população e o reconhecimento nas especialidades médicas estratégicas e pela tecno-
logia na área de imagem.

Há também adequação à mudança da prática médica, no que diz respeito à desospitali-
zação e medicina preventiva. Por isso, procura-se associação a unidades resolutivas, onde o 
paciente faz a consulta e realiza procedimentos cirúrgicos de baixa complexidade e exames 
diagnósticos. Isso pode parecer um “tiro no pé”, na medida em que leva o paciente para 
essas unidades, desviando receita da unidade principal.

O estrategista de destaque citado é o presidente, como o grande visionário da organi-
zação. O CEO é o segundo, que tem larga experiência de mercado e em várias indústrias, 
e que rapidamente compreendeu o funcionamento do setor saúde. O ex-presidente é citado 
como figura importante, principalmente quando faz o contraponto, questionando o porquê 
de determinadas medidas.

A ampliação está implícita, já que, em alta complexidade, o volume é importante para 
viabilizá-la economicamente.

Definição de Estratégia
“Pensando na prática na vida real, eu me lembro de uma frase que ouvi em um evento 

de gestão de saúde nos Estados Unidos: “Culture is strategy for lunch”. Então, não adian-
ta maquinar um monte de ideias, se você não conseguir implementar [...], e a cultura, às 
vezes, é mais importante. Você pode estabelecer uma estratégia, o chefe vai levar uma 
organização para um lado – mas, de repente, a organização, pela cultura, pelas pessoas e 
ideias, vai para outro lugar. Então, na prática, hoje, é o mapa mental das pessoas dentro 
da organização, pensando no rumo que esse mapa mental vai levar a organização [...]  
Não sei se isso é estratégia ou se é o meio pelo qual a gente tem que executar a estratégia, 
mas o fato é que isso é mais importante do que qualquer outro conceito: se você não conse-
guir que as pessoas estejam pensando igual, orientadas para aquela direção, por mais que 
você tenha uma estratégia mirabolante, baseada em fatos, evidências ou na última moda, 
você não vai conseguir executar.”

Hospital F
Caracterização do Entrevistado

Médico com pós-graduação lato sensu em economia e gestão da saúde. Exerce a função 
de presidente do hospital desde 2005, quando passou a adquirir as cotas dos antigos proprie-
tários, já com a intenção de transformar o estabelecimento em uma fundação.
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Caracterização do Hospital
Criado em nos anos 1960, especializado e voltado para o atendimento de casos clínicos, 

cirúrgicos e de pronto-socorro. Em novembro de 2010, passou a ser uma fundação sem 
finalidade lucrativa. Não detém certificado de entidade beneficente de assistência social, 
mas busca tal certificação. Tem o conceito de ser um hospital geral voltado para um tipo 
específico de pacientes.

Estrutura Física Atual
Em agosto de 2010, o hospital mudou para novas instalações com 15 mil m², 104 leitos, 

sendo 28 de UTI, e sete salas de cirurgia.

Ampliações
Com a mudança, o hospital ampliou seus leitos de internação de 31 para 104, os leitos 

de UTI, de 14 para 28, e as salas cirúrgicas, de duas para sete. No momento da pesquisa, 
funcionava com 45 leitos de internação, 14 de UTI e quatro salas cirúrgicas. Possui CT, 
ultrassom, raios-X e RNM.

O volume do investimento foi de R$ 90 milhões, sendo R$ 5-6 milhões pelo BNDES, 
R$ 18-19 milhões de leasing e em torno de R$ 45 milhões de um banco de investimento 
que constituiu um fundo imobiliário para a compra do prédio. O restante do investimento 
está sendo financiado com recursos próprios.

A estimativa de payback foi inicialmente de três anos. Como o investimento foi ampliado, 
o payback agora está estimado em cinco anos.

O entrevistado relata que estão estudando a possibilidade de criar um ambulatório  
de especialidades não constava do projeto original, o qual ocuparia um dos andares proje-
tado para internação. Estava previsto um andar “vip”, com quartos maiores; no entanto, na 
negociação com as operadoras, essa proposta não está se mostrando rentável e, por isso, 
estão analisando a possibilidade de um centro diagnóstico no andar correspondente.

Estrutura Organizacional
Além do conselho curador, há a diretoria – que, na prática, é exercida pelo presidente, o 

qual comprou o hospital, e mais um diretor financeiro. Estes são diretores não remunerados, 
que fazem as vezes de conselho curador. Isso ocorre porque o hospital foi recém-transformado 
em fundação, que ainda não é sustentável, e há que dar uma garantia para as pessoas.

Na estrutura que está sendo implantada, a fundação tem três unidades de negócios 
constituídas pelo hospital, um centro de ensino e pesquisa e um fundo patrimonial.  
O fundo patrimonial ainda não foi implantado. O hospital é o gerador de caixa que vai obter 
recurso para o fundo patrimonial, o qual tem por obrigação aplicar parte dos valores em 
ensino e pesquisa.
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A fundação tem um diretor superintendente, subordinado ao qual está o restante dos 
administradores profissionais, que constituem diretorias financeira, comercial e técnica.

Processo Decisório
A decisão de ampliação é, de fato, decorrência do processo de aquisição do hospital.  

O entrevistado tinha experiência com trabalhos voluntários e pretendia criar uma ONG ou 
fundação para trabalhos sociais. Em 2005, surgiu a possibilidade de aquisição do hospital e, 
desde o começo, a ideia de transformá-lo em fundação. Em 2006, o hospital teve um ano de 
grande demanda, com taxa de ocupação na casa de 91%. Ficou claro que, para desenvolver o 
projeto, seria preciso aumentar a capacidade. A melhoria da qualidade implicava a ampliação. 
Daí a ideia de ir para um prédio maior (o prédio antigo não pertencia ao hospital). Para ser ren-
tável, o hospital precisa entrar em pleno funcionamento, o que está programado para 2012.

O entrevistado relata que foi feito um estudo de mercado antes da decisão da ampliação. 
Entretanto, foi verificado que existe demanda para a especialidade, mas não há interesse dos 
concorrentes, uma vez que o retorno possível desse tipo de especialidade é muito menor do 
que o investimento em um hospital geral. O entrevistado afirma claramente que, embora 
esteja embasado em estudos e números, o projeto tem por trás um sonho.

O hospital foi projetado para um público A e B. No estudo realizado, revelou-se que, 
para manter o hospital nessa especialidade, seriam necessárias 600 mil vidas, e isto foi o 
corte estabelecido no estudo do projeto.

Lembra que houve conversas com as operadoras. As empresas de medicina de grupo, 
apesar de estarem em processo de verticalização, mostraram-se receptivas ao tipo de es-
pecialidade do hospital. Os concorrentes não estão se ampliando na especialidade, o que, 
na verdade, favorece o projeto. O entrevistado diz que todas as etapas do projeto foram 
discutidas com as lideranças desde o começo.

O diretor executivo reúne-se a cada semana com os gerentes. Semanalmente também 
reúne-se à diretoria do hospital. Mensalmente, há uma reunião de que participam todos os 
que têm cargos de gerência: como é uma reunião grande, as pessoas se manifestam pouco. 
Mensalmente, o presidente faz um café da manhã sem pauta preestabelecida, do qual par-
ticipam 15 funcionários.

Comunicação
Com as operadoras, a divulgação ocorreu logo no início do projeto. Para a imprensa, 

deu-se assim que se formou o fundo imobiliário para a reforma do prédio.

Planejamento
Planejamento orçamentário é anual, com projeção de cinco anos de fluxo de caixa. Está 

começando o processo de acreditação da Joint Commission.
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O planejamento é coordenado pelo diretor executivo. O conselho curador, por sua vez, 
supervisiona o diretor executivo. As regras são “imperiais”, falando de maneira jocosa, pois 
é o presidente quem dá a garantia financeira para o hospital e quem tomou empréstimos: 
como foi dito, trata-se da realização de um sonho – mas isso não significa que seja tratado 
como aventura.

A fundação contratou assessorias externas para questões específicas: por exemplo, a 
elaboração do business plan. Outra assessoria está encarregada da obtenção do certificado 
de entidade beneficente.

Estratégia da Organização
No curto prazo, o entrevistado afirma que é possível sobreviver nos próximos quatro 

ou cinco anos e pagar os investimentos, focar na excelência da especialidade e conseguir a 
filantropia. A estratégia de médio prazo é concretizar a razão de ser da fundação, ajudando 
o Estado nas políticas de saúde na especialidade. A estratégia de longo prazo é conseguir 
gerar receita para financiar pesquisas na especialidade.

Para os gerentes, principalmente os médicos, essa visão é compreensível. Os níveis 
mais baixos têm pouco entendimento do que significa exatamente ser uma fundação, 
apesar das diversas reuniões com os colaboradores. O entrevistado lembra que chegou a 
ouvir comentários do tipo “Ele é louco: doou tudo isso para a fundação”. Afirma acreditar 
que é difícil pensar neste momento em novas ampliações, mas que, de fato, esse ainda 
não é o prédio dos seus sonhos, e que hoje sonha em poder ter dinheiro suficiente para 
construir um novo prédio, daqui a 15 anos, quando se encerrar o compromisso com o 
banco do fundo imobiliário.

Definição de Estratégia
“Estratégia é você usar o que você tem... Transformar os dados que você tem em inte-

ligência na busca de um resultado.”

Hospital G
Caracterização do Entrevistado

É diretor técnico do hospital, que faz parte de uma rede de quatro, sendo que dois 
trabalham com o sistema público de saúde e dois trabalham com pacientes da medicina 
suplementar. O entrevistado é diretor técnico de um dos hospitais do setor privado e diretor 
executivo para as unidades que trabalham com o sistema público de saúde. Também ocupa 
a função de presidente do conselho de administração da sociedade mantenedora.

É médico de formação. Fez curso de especialização em gestão em serviços de saúde. 
Trabalha há 27 anos na organização e ocupa cargos de direção há 23 anos.
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Caracterização do Hospital
O hospital foi criado na década de 1940 e nos anos 1960 e 1970 sofreu mudanças, inclu-

sive de nome. No começo dos anos 1980 passou a ser uma entidade filantrópica.
Possui certificado de entidade beneficente de assistência social. Também foi qualificado 

como organização social pelo estado de São Paulo e pela prefeitura paulistana, gerenciando 
equipamentos do SUS através do mecanismo de contratos de gestão.

Estrutura Física Atual
A primeira unidade hospitalar é um hospital geral com 285 leitos, sendo 69 de terapia 

intensiva. Atualmente, tem 30 mil m² de área total. Possui um centro de oncologia e centro 
de diagnóstico com medicina nuclear, ressonância nuclear magnética, tomografia, PET scan, 
radioterapia e centro cirúrgico com 14 salas. Realiza em torno de 1.100 internações. Tem 
pronto-socorro para adultos e ambulatório com 7 mil atendimentos por mês. 

Ampliações nos Últimos Dez Anos
Reforma com ampliação de 16 mil m² no bloco A da unidade hospitalar 1. Esse bloco 

tem a característica de um hospital geral de alta complexidade, com 30 mil m² de área 
construída. Com essa reforma, o hospital passou de 170 a 280 leitos. 

Construção de nova unidade hospitalar na Zona Oeste paulistana. 
Em 2008, em cidade da região metropolitana da capital paulista, abriram um hospital 

com 280 leitos especializados em psiquiatria, o qual último trabalha apenas com o SUS 
e, por isso, não será considerado neste estudo. Entretanto, é digna de nota essa unidade, 
na medida em que sua produção é considerada para fins da cota mínima de atendimento 
ao SUS, obrigatória para a obtenção da certificação de entidade beneficente de assistência 
social e a consequente isenção de impostos decorrente dessa certificação.

No investimento no bloco A houve 50% de financiamento do BNDES e 50% de recursos 
próprios, totalizando algo em torno de R$ 50 milhões. Na nova unidade, inaugurada em 
meados de 2009, investiram-se R$ 20 milhões de recursos próprios; o prédio foi adquirido 
e reformado por um grupo de investidores, para o qual se paga aluguel. Para o bloco A 
não foi estimado retorno sobre o investimento, o que foi justificado por se tratar de uma 
reforma. Para o novo hospital foi feito estudo que previu um retorno sobre o investimento 
mais rápido do que realmente está ocorrendo. Apenas recentemente atingiram o ponto de 
equilíbrio. Diz que, na verdade, faz o controle de despesas e receitas e que a resposta do 
investimento no hospital-sede foi muito mais rápida. 

A nova unidade é um hospital geral e possui pediatria, porque é um hospital de bairro. 
A justificativa para ter uma unidade-satélite é que vê como necessário crescer para ter maior 
poder de barganha junto às operadoras de planos de saúde.
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Estrutura Organizacional
Na prática, o grupo funciona com o diretor geral e os dois diretores executivos.  

Esses três executivos levam as questões para o conselho de administração, do qual o en-
trevistado é o presidente.

Processo Decisório
Por que o hospital resolveu crescer? O diretor geral afirma que quem não cresce, desa-

parece. É preciso crescer para fazer frente ao movimento de verticalização das medicinas 
de grupo; é preciso crescer para fazer mais barato. A ideia é ter uma unidade-sede e várias 
outras unidades, porque isso também é importante para negociar com as operadoras e para 
ganhar em economia de escala. Por essa razão que se qualificaram como OSS e ganham em 
escala: por terem porte maior, compram melhor, por exemplo. Estão pensando em construir 
mais uma unidade hospitalar, mas ainda não têm nada definido. Acreditam que, para se con-
solidar no mercado, é importante aumentar. A lucratividade vem das unidades privadas, o 
“primo rico” que vai dar alguma coisa para o “primo pobre”. E qual a vantagem? “Eu tenho 
imunidade fiscal, imunidade tributária de uma série de coisas. O que eu gasto, o que eu tiro 
e passo para lá, ainda é menos do que se eu pagasse o imposto. O dia em que isso ficar igual, 
nós vamos ter que repensar a nossa missão.”

Decidiram fazer a ampliação em final de 2004 e início de 2005, antes da crise. Se a crise 
viesse antes, talvez não tivessem feito a ampliação. A ampliação do bloco A foi feita sem 
suporte de estudo de mercado. Começaram a perceber que estavam com demanda reprimida. 
Estavam com uma taxa de ocupação de 95%, o que causava problema. Com isso, passaram 
de 170 leitos para 285 leitos.

A decisão de construção do novo hospital em outra região da cidade foi amparada em 
estudo contratado, que levantou a viabilidade econômica do negócio e aborda a região da 
cidade, a população-alvo, os acessos viários e de transporte público, etc. Para esse projeto 
também foram consultadas dez operadoras de planos de saúde, que o avaliaram positivamen-
te. Essa nova unidade tem 105 leitos, sendo 26 de terapia intensiva. Está 50% implantada 
e em 2011 atinge o break-even.

Inicialmente, a nova unidade visava a uma população “premium”, mas, com a conclu-
são do projeto, acabou ficando com o mesmo tipo de clientela do hospital central. Na nova 
unidade, por demanda das operadoras, acabou-se mantendo até instalações tipo enfermaria, 
como opção, já que os concorrentes não oferecem esse tipo de acomodação.

Embora o entrevistado refira-se a uma boa relação com o corpo clínico, este não foi 
essencial no processo de decisão pela ampliação do hospital. As operadoras foram consul-
tadas segundo um critério de importância de participação no faturamento. A questão da 
concorrência não foi fator importante na decisão. De fato, o hospital central precisava se 
modernizar e, para isso, era preciso ampliar sua capacidade.
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Comunicação
O entrevistado diz que houve importante participação da enfermagem na definição 

da estrutura das utilidades. As especialidades: cardiologia (porque já era uma atividade 
importante no hospital) e oncologia clínica (em face da sua alta rentabilidade).

A comunicação utilizou a estrutura do planejamento estratégico. Desde 2004, o pla-
nejamento estratégico adota o BSC. Também têm a acreditação da ONA, e hoje estão em 
nível três. Observa que deverão buscar acreditação pela Joint Commission. Acredita que 
a acreditação poderá implicar um tratamento diferenciado pelas OPS. O planejamento es-
tratégico ocorre anualmente ou bianualmente; o orçamento, anualmente. Relata que estão 
em fase de refinamento do processo de planejamento. Uma nova entidade faz assessoria no 
planejamento estratégico.

O planejamento estratégico é coordenado pelos três executivos e envolve até o ní-
vel de gerentes. Os diretores corporativos são das áreas de: RH, comercial e financeira.  
Cada hospital tem um diretor administrativo e um diretor técnico.

Estratégias
Foram citadas, como estratégias da entidade, crescimento e responsabilidade 

socioambiental. 
Um instituto, que é o braço social da organização, desenvolve trabalho com catadores 

de papel na coleta de óleo de cozinha. Os responsáveis são os executivos e deles emanam 
as estratégias.

Têm procurado melhorar a comunicação, que muitas vezes é falha, com um trabalho 
de endomarketing.

Definição de Estratégia
“A estratégia está vinculada a planejamento... Planejamento estratégico é uma interfe-

rência deliberada sobre a realidade... Você vai lá e muda as coisas pela vontade. Isso para 
mim é estratégia; na verdade, é o planejamento estratégico. É aquilo que você faz, interfere e 
muda”. O entrevistado acredita que o grande sucesso de sua organização é devido à maneira 
como ‘’você trata o profissional mais importante do hospital, que é o médico, a pessoa mais 
importante do hospital depois do paciente. O médico gosta de respeito. Você, respeitando o 
médico, dizendo por que não faz aquilo que ele quer e mostrando para ele – creio que isso 
tenha sido o grande fator do nosso sucesso”.
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Hospital H
Caracterização do Entrevistado

Vice-presidente do conselho de administração do grupo, que é privado, com fins lucra-
tivos, sociedade anônima. Trabalha há 30 anos na organização. É um dos sócios; exercia 
função executiva e agora está no conselho de administração.

É administrador de formação, com curso de especialização em saúde e tem especiali-
zação em marketing e finanças.

Caracterização do Hospital
O hospital foi criado nos anos 1950 e é uma das dez empresas do grupo. As outras nove 

empresas foram criadas no final do século XX com o objetivo de conseguir novos sócios e 
obter um desenvolvimento mais rápido.

Estrutura Física Atual
A unidade 1 é um hospital geral com 220 leitos, com todas as especialidades.  

Encerrou a maternidade há três anos. Possui centro diagnóstico com ressonância, tomo-
grafia, etc. Também possui pronto-socorro. A unidade 2 é um hospital com especialidades 
pediátricas, com 110 leitos instalados e 80 em funcionamento, além de pronto-socorro.

A unidade 4 ocupa um prédio onde está localizado um centro diagnóstico ambulatorial, 
na mesma rua do hospital principal (unidade 1). A unidade 5 é um prédio de consultórios 
onde se fazem cerca de 15 mil atendimentos por mês. Existem duas unidades de tratamento 
especializadas no prédio do hospital geral: são empresas independentes criadas para pos-
sibilitar a participação de novos sócios.

Outra empresa é a de home care. Também fazem parte do grupo uma empresa de planos 
de saúde, com 46 mil vidas, uma empresa de lavanderia hospitalar e uma instituição de 
ensino técnico e superior.

Ampliações nos Últimos Dez Anos
Houve duas fases de desenvolvimento e crescimento. Nos anos 90, foram criadas 

diversas empresas coligadas para permitir a vinda de novos sócios e capital. Na segunda 
fase, adotaram a estratégia de formação de fundos imobiliários: em 2000, formaram o 
primeiro fundo imobiliário para liquidar as dívidas de investimentos da segunda unidade  
hospitalar; em 2006, criaram novo fundo imobiliário, para ampliação da primeira unidade hos-
pitalar. Os dois fundos geraram recursos da ordem de R$ 174 milhões, sendo R$ 20 milhões 
destinados à construção da segunda unidade hospitalar e o restante investido na ampliação 
do primeiro hospital. As demais unidades (centro de diagnósticos, prédio do ambulatório) 
foram anteriores a dez anos.
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Não houve captação junto ao BNDES. Optaram por fundos imobiliários, porque são mais 
rápidos, com menos burocracia e um canal aberto com os cotistas para novas captações.  
Os investidores têm como rentabilidade o aluguel do prédio, que é atraente. O fundo 
imobiliário foi criado com três grandes objetivos: primeiro, liquidar a dívida bancária da 
construção do segundo hospital; segundo, construir o novo prédio do primeiro hospital; e 
terceiro, comprar equipamentos para esse prédio. Essa captação ocorreu de 2006 a 2011.

O novo prédio dobrou a capacidade instalada de 110 para 220 leitos, e passou de 11 
mil para 23 mil m². O centro cirúrgico que vai ser inaugurado esse ano terá 15 salas.  
Um pavimento será destinado a oncologia, quimioterapia e radioterapia. O pronto-socorro 
foi reformado. Também se investiu em áreas de suporte, como lanchonete e farmácia. Novas 
ampliações ainda estão em estudo, mas não há nada aprovado ainda.

O plano diretor prevê a ampliação do hospital 2 de 110 para 180 leitos. Outros projetos  
são a construção de prédio voltado para prevenção, promoção e diagnósticos e para a ampliação 
do hospital, dobrando a atual capacidade instalada. Esses projetos não têm data definida.

O retorno de investimento previsto para as captações feitas é de dez anos, e avalia-se 
que os resultados estão correspondendo. Nesse momento, o que está na ordem do dia é a 
completa ocupação dos prédios novos.

Estrutura Organizacional
No final de 2010, foi concluído o processo de governança e profissionalização do grupo. 

Na esfera societária, há um conselho composto de todos os sócios, em que são definidas as 
principais estratégias e aquisições.

No hospital, há um conselho consultivo composto por nove membros independentes, 
seguindo o modelo do IBGC, que ajudam no direcionamento e nas diretrizes. O hospital fun-
ciona como holding, porque tem participação acionária em todas as empresas do grupo. 

Abaixo do conselho consultivo, há o presidente executivo do grupo, responsável pelas 
10 empresas, sendo diretor executivo dos dois hospitais; as outras empresas têm estruturas 
próprias que se reportam a ele. Abaixo do presidente, nos dois hospitais, há diretores exe-
cutivos das áreas econômico-financeira, comercial e de marketing, área técnica e diretoria 
operacional (suporte e hotelaria).

Processo Decisório
Uma decisão de ampliação é analisada no conselho consultivo e então vai ao conselho 

societário. O conselho consultivo faz as vezes de conselho de administração, que se reúne 
mensalmente. Os diretores executivos e financeiros são indicados pelo conselho consultivo 
e aprovados pelo conselho societário.

A razão da ampliação foi, em primeiro lugar, atender a uma demanda e, em segundo, 
renovar e modernizar o hospital. O segundo hospital foi primeiramente pensado para ser uma 
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maternidade. Consultadas, as operadoras manifestaram-se contra a criação da maternidade 
e orientaram para a criação de serviço pediátrico (hoje, essa unidade é a que apresenta a 
melhor rentabilidade).

Todas as decisões de ampliação foram precedidas de benchmarking, que consiste em 
realizar visitas a instituições brasileiras e depois no exterior. Só então o projeto é elaborado, 
a partir das tendências observadas. As pesquisas de mercado que têm sido feitas são basi-
camente de satisfação de clientes. Como se percebia uma demanda reprimida, o trabalho 
de pesquisa foi basicamente consultar as operadoras que já trabalham com o hospital. Não 
foi contratada assessoria externa.

O público-alvo do hospital foi e continua sendo o público B. A classificação de público, 
A, B, C, etc., de fato é feita com o plano das operadoras Trabalham com os planos inter-
mediários dos convênios, o que significa atendimento em apartamento. A acomodação em 
enfermarias caminha para a extinção. Mantêm-se algumas unidades de enfermaria, para 
atender ao plano próprio. Permanece ainda um caráter de hospital geral, com todas as es-
pecialidades, em decorrência da demanda local.

Corpo clínico: em várias empresas, os sócios são médicos que participam do processo 
de decisão. No processo de planejamento, os médicos são chamados a participar. O corpo 
clínico é organizado em equipes de especialidades. O hospital tem corpo clínico aberto.  
O médico é visto tanto como captador de pacientes para o hospital como prestador de serviço 
para o paciente que procura a instituição, por exemplo, pelo pronto-socorro.

O fato de outros hospitais estarem se ampliando acaba tendo forte influência no 
processo de crescimento: por exemplo, nos investimentos em tecnologia e em hotelaria.  
Não obstante, as ampliações feitas até agora foram voltadas mais para a demanda, já que 
têm uma realidade mais local.

Comunicação 
No planejamento estratégico, procura-se ouvir todos os colaboradores, médicos, forne-

cedores. Os resultados obtidos são divulgados com transparência.
Há boletins voltados para a divulgação interna e externa (por exemplo, para as opera-

doras), além de releases produzidos para a imprensa.

Planejamento Estratégico
Há dez anos realizam planejamento estratégico para cinco anos, com revisão anual.  

O acompanhamento é feito através do BSC, reuniões trimestrais, para acompanhamento 
dos objetivos, e mensais, dos indicadores. O orçamento é anual, revisado semestralmente 
e acompanhado pelo conselho mensalmente.

O coordenador do planejamento estratégico é o presidente e há assessoria externa contra-
tada. Todas as esferas participam dele, que tem duração de aproximadamente três meses.
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Estratégias da Organização
O grupo, que é privado e tem sido certificado em qualidade, desenvolveu-se muito nos 

últimos dez anos, consolidou-se em tecnologia e como hospital de primeira linha na cidade 
de São Paulo e profissionalizou a gestão e a governança. O processo de profissionalização 
visou à perspectiva de crescimento, pois será muito mais fácil se lançar no mercado para 
novos parceiros e captações, na medida em que têm uma empresa organizada.

O entrevistado acha provável que o grupo permaneça independente e não acredita 
que seja comprado por uma rede. Julga que vá crescer, até para fazer frente ao processo  
de verticalização que ocorre no setor e, por isso, terá que se expandir para outras regiões da 
cidade e buscar novos parceiros. 

Segundo o entrevistado, esta é a discussão travada no momento: para ser competitivo, 
o grupo terá que crescer e buscar novos parceiros.

As estratégias surgem em parte dos anseios da família dos sócios, mas também são fruto 
das pressões de mercado, das operadoras e dos fornecedores. O entrevistado acredita que 
as macroestratégias são concebidas pelos conselhos, mas também há pressões de demanda 
feitas, por exemplo, pelas equipes médicas que trazem reivindicações. 

Definição de Estratégia
“Estratégia é justamente o caminho pelo qual a gente chega aos nossos objetivos. Você 

define os objetivos, e depois define o caminho que vai percorrer.”

Hospital I
Caracterização do Entrevistado

É o diretor geral estatutário da entidade desde 2010. Está na organização há quatro anos 
como executivo.

É engenheiro e administrador. Trabalhou por muitos anos na área de equipamentos 
voltados para a indústria da saúde. Tem experiência como consultor e executivo em or-
ganizações hospitalares. Com formação em engenharia e administração, não fez cursos 
específicos na área de saúde.

A vinda do entrevistado para a instituição fez parte de um contexto em que os proprietá-
rios se afastavam da administração e traziam um profissional do mercado, com o objetivo de 
aumentar a eficiência do hospital, para torná-lo mais atrativo para eventual aporte de capital, 
que acabou por culminar num processo que levou à mudança do controle societário.

Caracterização do Hospital
Fundado nos anos 1950, foi adquirido recentemente por uma holding dona de outras 

empresas do setor saúde. É um hospital privado com finalidade lucrativa.
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Estrutura Física Atual
Hospital geral com aproximadamente 27 mil m², 284 leitos (sendo 60 de unidade de 

terapia intensiva) e 14 salas cirúrgicas. O hospital oferece SADT e pronto-socorro. Realiza 
cerca de oito mil atendimentos por mês no pronto-socorro e 1.400 cirurgias mensais. 

Ampliações
Antes de 2007, não houve expansões significativas. O projeto de expansão começa a ser 

planejado após a mudança do controle societário, no início de 2008.
O plano de investimento começou efetivamente ao longo de 2009, com investimentos 

em tecnologia, hotelaria, saída da área administrativa de dentro do hospital, com grande 
aporte nos próximos três anos, devido à construção da nova torre. O total desse plano de 
investimento é de R$ 180 milhões, sendo 50% financiados pelo BNDES, por conta do baixo 
custo do dinheiro, e 50% oriundos de recursos próprios, apesar de ser o recurso mais caro. 
O entrevistado acredita que recorrer a fundo imobiliário apresenta um custo muito alto.

No curto prazo, terá mais dez leitos de UTI. A emergência será ampliada em 2011, 
dobrando sua área de atendimento e incluindo 16 leitos.

A 200 metros do bloco principal será implantado um prédio de 13 andares, onde se 
instalará um centro de medicina especializada, com ambulatório para as especialidades já 
existentes (oncologia, neurologia, gastroenterologia, ortopedia) e outras complementares 
(medicina de saúde da mulher, centro de diabetes, centro de medicina do esporte). Com a 
implantação deste novo prédio, será desocupado o local onde hoje funciona o ambulatório 
para instalação de leitos. Além disso, está programada nova torre contígua ao hospital, com 
mais de 120 leitos.

Estrutura Organizacional
A assembleia de sócios é a instância deliberativa máxima. O conselho de administração 

tem quatro membros, todos executivos do grupo.

Processo Decisório
O hospital é uma unidade de negócios. A decisão de ampliá-lo deveu-se à existência de 

um déficit de leitos no setor de saúde suplementar. Houve conversas com empresas de tec-
nologia em saúde, em que se fez referência a esse déficit. Também se conversou com áreas 
acadêmicas de economia da saúde. A epidemiologia indica o envelhecimento da população, 
o que vai implicar demanda de serviços de saúde. A cronificação de doenças leva a uma 
mais longa permanência no hospital, demandas para assistências domiciliares e até mesmo 
para outros tipos de equipamentos de assistência médica, que hoje não estão disponíveis.

Não foram contratados estudos de mercado, mas procurou-se discutir com experts.  
A discussão sobre a ampliação foi desenvolvida no conselho de administração.
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O público predominante é um público A- e B, e há contratos que são B-. O hospital não 
oferece nem pretende oferecer acomodação tipo enfermaria. 

O entrevistado refere que o setor da saúde está trabalhando com a segmentação das 
especialidades, daí o foco pautado por competências já estabelecidas: neurologia, gastro-
enterologia, urologia e ortopedia. Embora não fosse um foco do hospital, tem forte apelo 
mercadológico. Uma competência que estão procurando desenvolver é a de trauma, trazendo 
profissional de referência e treinando os funcionários. Não houve consultas às operadoras, 
mas o trauma foi percebido de maneira intuitiva como oportunidade. Hoje, no mercado 
privado, não há ninguém que seja referência em trauma.

Embora se mantenha bom canal de conversa com as operadoras, não houve diálogos 
para estabelecer as especialidades. O entrevistado diz que a operadora só credencia um novo 
serviço quando percebe nova competência estabelecida para a qual há demanda ou, senão, 
quando há um déficit. Acredita que seja mais fácil estabelecer parcerias com autogestões, 
na medida em que consegue entender suas necessidades. No caso das seguradoras, pensa 
que estas procuram sempre evitar novos credenciamentos.

O movimento de crescimento dos concorrentes não foi um fator de incentivo à expan-
são do hospital, pois, segundo o entrevistado, isso teria influência negativa. Se o objetivo 
fosse apenas a maximização do resultado, o que chamou de “uma visão executiva”, o ca-
minho seria buscar um nicho de maior rentabilidade no mercado, não expandir serviços.  
Mas afirma que não se pode ter uma visão apenas executiva, pois as condições ambientais, eco-
nômicas, epidemiológicas, etc., favorecem a visão empreendedora de expansão. No entanto,  
a ocupação não acompanha o crescimento, na mesma velocidade. Entende que o crescimento 
é importante para posicionar o hospital frente à concorrência.

Em relação à demanda de porta, o entrevistado entende que esta, por si só, não pode 
ser o fator para decisão de expansão. Mas acredita que o modelo de atendimento da saúde 
suplementar tem levado um segmento de pacientes a deixar de procurar o médico credenciado 
do seu plano para buscar atendimento nas instituições, que transmitem segurança, qualidade 
e capacidade de resolver o problema. Esta é uma demanda institucional que, acredita, está 
aumentando. Por essa razão, estão investindo no ambulatório de especialidades.

Comunicação
A instituição tem vários meios de comunicação. O principal é um jornal composto de 

duas partes, um caderno institucional e um caderno de RH, que circula internamente para os 
colaboradores. Esse mesmo jornal é distribuído para as operadoras, sem o caderno de RH. 
Além disso, existem atividades como o café com o gestor, voltado para os colaboradores e 
que ocorre mensalmente, com dois gerentes. Para o grupo de médicos, há os lanches clíni-
cos, nos quais são apresentados os projetos e os resultados do hospital. Essa reunião ocorre 
pelo menos duas vezes por ano: numa apresentam-se os projetos; na outra, os resultados. 
As definições de ampliação e segmentação de especialidades foram discutidas, ao longo 
do processo, com o corpo clínico.
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Em relação às operadoras, algumas foram chamadas para reuniões individuais ao longo 
de 2010, para explicar em detalhes o projeto do hospital, a evolução da gestão e os investi-
mentos, e para visitar as áreas em reforma. Isso traz proximidade com as operadoras, e a 
ação é feita com aquelas operadoras atendidas pelo hospital.

A comunicação dos projetos de ampliação não teve qualquer restrição, seja para o público 
interno, seja para o público externo.

Planejamento Estratégico
Trabalham mais a gestão através dos indicadores de performance, que são dinâmicos. 

Na opinião do entrevistado, o plano de negócios e a análise SWOT são feitos quando se 
está abrindo uma nova unidade. Depois, isso vai sendo monitorado pelos indicadores 
de performance.

O planejamento orçamentário é feito anualmente, iniciando-se os estudos em agosto, 
para serem apresentados em novembro ao conselho de administração. Nada se gasta se 
não estiver no orçamento ou houver uma boa explicação sobre o aporte do investimento.  
Não contratam assessoria externa para realização de planejamento estratégico. Utilizam o 
BSC como instrumento de gestão. 

Semanalmente, reúne-se um grupo gestor, não necessariamente composto por gerentes, 
que discute os resultados de produção da semana e os coteja com a previsão orçamentária 
do mês.

Estratégias da Organização
As principais estratégias são resumidas a seguir.

• Segmentação: o entrevistado considera que trabalhar competência e desenvolvi-
mento de gestão não é estratégia; na verdade, seria um recurso que, no entanto, 
é importante realizar. Trabalhar o desenvolvimento de competências, tanto dos 
colaboradores médicos como dos não médicos, é uma demanda da gestão. “A es-
tratégia está no modelo da dinâmica do negócio do mercado. Do ponto de vista da 
governança corporativa, a estratégia é aprovada no conselho, ela é definida no corpo 
diretivo e passa para aprovação no conselho de administração. O corpo diretivo é 
uma coisa dinâmica entre o mercado, entre os gestores, para ser apresentado para o 
conselho. O acompanhamento dos indicadores ocorre diariamente, semanalmente, 
mensalmente pelo grupo gestor: o diretor geral, o superintendente de operações, a 
diretoria técnica, a diretoria clínica e o superintendente médico (que cuida da pro-
dução). As estratégias são discutidas nesse grupo, surgem aí e são compartilhadas 
com os gerentes de uma maneira dinâmica.”
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• Focos de complexidade como emergência e terapia intensiva são estratégia de mercado.

• Segmentação por especialidades: trata-se de um hospital com uma dominância ci-
rúrgica, embora tenha uma clínica forte por conta dos serviços de emergência e UTI.  
O entrevistado comenta que a rentabilidade maior não vem das internações cirúrgicas; 
o que se percebe é que as doenças mais complexas são as mais rentáveis, porque têm 
um aporte de recursos tecnológicos e medicamentos que são bem remunerados. Esse 
modelo pode mudar – com a introdução de diárias globais, por exemplo. Nesse caso, 
embora o hospital não esteja preparado para essa mudança no curto prazo, o entrevis-
tado afirma que há conhecimento e informação suficientes para fazê-lo, porque vêm 
discutindo o tipo de cenário.

 A ampliação do hospital é muito mais intuitiva. O entrevistado acredita que não é possí-
vel saber ao certo ou estabelecer o retorno sobre o investimento. “Ninguém pode saber 
qual vai ser o resultado no primeiro mês”. No entanto, diz que, para ter um EBITDA 
de 15%, é preciso ter escala ou atuar em nicho. De outra forma, não é possível atingir 
esse resultado se não for uma entidade filantrópica.

Definição de Estratégia
“Uma coisa são recursos, outra coisa é mercado. Estratégia é alocação dos meus recur-

sos, por uma demanda de mercado, olhando como isso vai ser absorvido e olhando como 
a concorrência reage em relação a isso... Recurso, mercado e concorrência, se você não 
abordar isso, você não está falando de estratégia.”

Hospital J
Esta entrevista abordou o processo de decisão estratégica anterior à reorganização so-

cietária e as decisões nas quais o entrevistado passou a atuar a partir do momento em que 
assumiu a direção regional da rede. Portanto, não se discutirá a aquisição de dois hospitais 
fora de São Paulo, de cujo processo de decisão o entrevistado não participou. 

Caracterização do Entrevistado
Diretor-presidente do hospital. Está no cargo e na organização desde março de 2009. 

Formação em engenharia com dois MBA, um no Brasil e outro no exterior. Hoje é o exe-
cutivo regional de uma rede nacional de hospitais. Não tinha experiência anterior na área 
de saúde: tinha atuado no varejo, na indústria, etc.

Caracterização do Hospital 
O hospital foi fundado na quarta década do século XX e é uma entidade privada com fins 

lucrativos. No início dos anos 2000 foi realizada a aquisição de um hospital em outra região 



Ampliação dos Serviços Hospitalares Privados na Cidade de São Paulo: Uma Estratégia ou uma Aposta? • 221 

da cidade. Mais tarde, foi inaugurada a terceira unidade da rede, a partir da construção de 
um prédio novo em uma terceira região da cidade de São Paulo. Os três hospitais exibem 
a mesma marca ou nome. Recentemente incorporou uma rede de hospitais distribuídos no 
território brasileiro.

Hoje, a rede está organizada em três regionais pelo país. A regional de São Paulo 
administra cinco unidades hospitalares, três na cidade de São Paulo e mais dois hospitais 
adquiridos na região do ABC, que mantiveram as suas marcas originais. 

Uma sexta unidade hospitalar está em construção, também na região do ABC, e ostentará 
a mesma marca da rede paulistana.

Estrutura Física Atual
A primeira unidade, criada na terceira década do século passado, é um hospital 

geral com maternidade. Tem 35,5 mil m² de área construída, 348 leitos (sendo 164 de 
maternidade, 68 de UTI e 33 de terapia semi-intensiva) e centro cirúrgico com 28 sa-
las (18 para cirurgia e 10 para obstetrícia). Possui pronto-socorro adulto, mas não tem 
ambulatório.

A unidade 2, incorporada em 2000, é um hospital geral sem maternidade, com pronto-
socorro (adulto e infantil). Tem 21.2 mil m² de área construída, 176 leitos, com 32 leitos 
de UTI para adultos e crianças e 16 leitos de unidade de terapia semi-intensiva. Um centro 
cirúrgico com 13 salas.

A unidade 3 é um hospital geral e maternidade com pronto-socorro para adultos e 
crianças, área construída de 46 mil m², 279 leitos e 180 apartamentos, 36 leitos de UTI e 37 
leitos de UTI neonatal, centro cirúrgico com 27 salas, sendo nove para maternidade. Essa 
unidade foi inaugurada em anos mais recentes.

Nas três unidades, os centros diagnósticos são terceirizados e abertos para atendimento 
ambulatorial. As três unidades estão instaladas em prédios alugados, inclusive a unidade 1, 
pois, quando da transferência societária, o prédio permaneceu de propriedade dos antigos 
sócios, que o alugaram aos novos proprietários.

As unidades 4 e 5 foram adquiridas em 2010, no mesmo processo que incorporou as três 
unidades paulistanas. Este estudo vai considerar a perspectiva a partir das três unidades 
paulistanas. Como já explicitado, não serão analisados os casos das unidades 4 e 5.

Ampliações
AmPliAções nos Últimos dez Anos

Nos últimos dez anos, foi adquirida a unidade 2 já descrita. A unidade 3 foi construída 
com um investimento da ordem de R$ 130 milhões, parte com recursos próprios e parte 
com endividamento junto a um banco norte-americano.
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AmPliAções em AndAmento

Em 2010, começou-se uma reforma do pronto-socorro e de 26 leitos na unidade 1, com 
um investimento da ordem de R$ 40 milhões, dos quais cerca de R$ 28 milhões obtidos 
junto ao BNDES. A opção de tomar empréstimo junto ao BNDES foi decorrente do baixo 
custo, ou seja, os juros do dinheiro.

Em dezembro, foi comprado um terreno para a construção de novo hospital, localizado 
na região do ABC, cujas fundações já estão em obras e deve ser inaugurado em 36 meses. 
Será um hospital geral, provavelmente sem maternidade e com investimento estimado em 
70 a 80 milhões. O dimensionamento do hospital ainda não está concluído, mas deve ter 
em torno de 150 a 170 leitos com retorno de estimado de sete a dez anos. 

AmPliAções AProvAdAs

Na unidade 2, está sendo revisado o plano diretor, buscando-se ampliar a área assis-
tencial, uma vez que o hospital ressente-se de disponibilidade de áreas para ampliação do 
atendimento. Por essa razão, discute-se a saída das áreas administrativas do prédio principal 
para serem utilizadas para atividades-fins.

Estrutura Organizacional
No passado, havia um conselho de administração e uma diretoria executiva.
Os hospitais, que agora são cinco, são unidades de negócio. Em nível corporativo, há 

as diretorias de recursos humanos, finanças, comercial e marketing, uma diretoria médi-
ca corporativa e uma diretoria de operações (suprimentos, TI, hotelaria). A diretoria de 
enfermagem fica subordinada ao diretor de cada unidade, e em nível corporativo há uma 
comissão de enfermagem subordinada ao diretor médico corporativo. 

Processo Decisório
O entrevistado diz que, quando chegou à instituição, esta já estava passando por um 

processo de reestruturação da governança e profissionalização da gestão. Com sua chegada, 
desenhou três focos estratégicos. No primeiro ano, 2009, trabalhar uma mobilização interna, 
fixando os conceitos de governança e gestão junto às lideranças, definindo competências 
e implantando uma diretoria de recursos humanos; em 2010, foram trabalhadas carreiras 
e desenvolvimento, bem como a questão da experiência do cliente, preparando a empresa 
para a terceira onda, que era a de expansão, a partir de 2011, embora não se soubesse exa-
tamente o que seria tal expansão. Havia clareza dos acionistas de que, apesar de ser uma 
rede com três hospitais, o movimento de verticalização percebido no setor saúde colocava 
a questão do crescimento como mandatória. Estacionar poderia significar a perda do valor 
de ativo da empresa, pois há muito investimento na área, principalmente em São Paulo, 
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onde os concorrentes diretos são filantrópicos, uma concorrência diferenciada. A decisão 
estratégica foi que são competentes e bons para fazer gestão hospitalar e não fazer gestão 
de saúde, apesar de possuírem um plano de saúde próprio, no qual não pretendem investir. 
Acreditam que são duas competência distintas e, portanto, não entendem a verticalização 
das operadoras de planos de saúde como um modelo de sucesso. Embora a organização já 
estivesse em processo de expansão, com a criação das duas unidades, a avaliação foi que 
esse processo precisava ser mais rápido e, portanto, passaram a buscar por investidores, em 
vez de tentar se expandir com recursos próprios. Uma alternativa considerada foi a abertura 
de capital. Quando começou a busca por investidores, foi percebida no mercado a existência 
de interesse por uma aquisição do ativo inteiro. A expansão teria que vir de alguma forma, 
através de endividamento, de novos sócios, de abertura de capital ou de uma venda, como 
acabou acontecendo (embora não fosse uma alternativa colocada inicialmente).

Em 2010, foi contratada uma agência de avaliação de mercado para estudar várias praças 
para onde poderia haver projetos de expansão. Para isso, no ano passado foi instalada uma 
área de inteligência de mercado e, do ponto vista de governança, foi criado um comitê de 
estratégia para discutir a expansão e avaliar se seria realmente possível, se haveria espaço; 
esse comitê se reportava ao conselho de administração.

Esses estudos de mercado estão sendo usados até agora. O objetivo foi ter informações 
consistentes que não fossem apenas “feeling”. Segundo o entrevistado, o “acho que” só de 
vez em quando dá certo. Refere-se ao fato de que o estudo de mercado que antecedeu a 
implantação da unidade 3 fora superficial, trazendo vários problemas para o hospital. 

Em relação ao público, este se concentra nos segmentos A e B. Não obstante, há uma 
discussão de segmentação de marca para diversas clientelas.

O fato de estar com os hospitais superlotados é referido como um fator de motivação 
para o crescimento. No entanto, o entrevistado vê a importância do estudo de mercado que 
avaliou as praças e também os “stakeholders”, tais como médicos, população, concorren-
tes, relação e influência das operadoras. Embora acredite que a intuição seja importante no 
processo de decisão, esta precisa ser colocada em bases racionais. Relata que, no caso da 
unidade 2, houve falha no levantamento das informações e nos dados. O crescimento é visto 
como necessário para poder sobreviver no mercado. O entrevistado acredita que no futuro 
será liberado o investimento de capital estrangeiro, o que deve acarretar um aporte muito 
grande de investimentos no setor. Será preciso ter escala para enfrentar a nova realidade. 
Acredita também que, no futuro, deverá acirrar-se a disputa pelos pacientes e que hoje é 
importante entender a forma com que o paciente e o acompanhante chegam, por exemplo, no 
pronto atendimento, que necessidades se colocam. Há uma parcela importante de pacientes 
que procuram o hospital sem que tenha havido um encaminhamento do médico.

As operadoras têm sido chamadas para serem parceiras no negócio, principalmente em 
praças fora de São Paulo, onde há predominância da Unimed, que vem fazendo um forte 
movimento de verticalização.
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Comunicação 
Internamente, tem vários meios de comunicação. Em 2009, implantaram o ciclo de 

planejamento, que termina com a elaboração do mapa estratégico que é uma “folhinha” 
que serve para comunicar a base da população inteira através das lideranças. No processo 
de governança, faz reuniões semanais com a diretoria que, por sua vez, faz reuniões sema-
nais com suas equipes. A cada dois meses há reunião do diretor-presidente com o nível de 
supervisores até diretores, que é o grupo G100, em que participam 120 pessoas e onde se 
faz comunicação das estratégias e dos resultados. 

Todos na organização recebem a mesma informação, transmitida para o público interno 
e externo através das lideranças e outros meios de comunicação. 

Planejamento Estratégico
No processo de planejamento estratégico, obrigatoriamente há participação de todos 

os gerentes da empresa. Também há participação do pessoal da base, por exemplo, em um 
capítulo chamado fatores críticos de sucesso, onde são feitos “workshops” com o funcionário 
da linha de frente, pessoas que são instadas a opinar sobre os fatores críticos de sucesso na 
relação com os pacientes, médicos e operadoras. 

As estratégias devem ser divulgadas para todos. Não há problema que os outros conhe-
çam a sua estratégia, mas como serão administrados os recursos que estão dentro de casa 
para implementar as estratégias.

A introdução do conceito de planejamento estratégico ocorreu na organização pela chegada 
do entrevistado, assim como a incorporação do ciclo orçamentário dentro do ciclo estratégico, 
olhando para o orçamento como curto prazo e o foco da estratégia de longo prazo. Antes havia 
apenas planejamento orçamentário.

O planejamento estratégico é anual, o orçamento é acompanhado mensalmente, e se 
pretende fazer a revisão do planejamento estratégico trimestralmente, mas ainda não foi 
possível. Tiveram assessoria externa no primeiro ano e no segundo ciclo fizeram com o 
pessoal interno de marketing.

Anualmente, em agosto, é divulgado um cronograma do ciclo orçamentário e estratégico, 
elaborado pelo pessoal de marketing e financeiro e aprovado pela diretoria. O cronograma 
vai de setembro a novembro. Começa com uma reunião com o G30, que são todos os ge-
rentes, onde são estabelecidas as premissas macro, tipo estimativa de inflação, de reajustes, 
custos fixos. Em cima disso, trabalha-se com as estimativas de receita. Intercalados com 
a elaboração do orçamento são realizados workshops de estratégia, que vão estabelecendo 
como o orçamento será atingido onde há participação.

Possuem acreditação da ONA em nível 3 e pretendem iniciar acreditação da Joint Com-
mission este ano na unidade 1.
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Estratégias
O entrevistado cita três pilares estratégicos: o primeiro é geração de valor em termos 

de posicionamento de marcas, entendendo que serão uma rede que pode ter mais que  
uma marca. Isso é importante para o crescimento. Aborda o modelo da rede Accord, que tem 
várias bandeiras. O cliente recebe um padrão de atendimento, sendo a referência na região 
em que estiverem atuando, e isso não significa ter tudo em todas as bandeiras.

O segundo pilar é diferenciação por serviço, em particular a questão hospitalidade, para 
a qual estão criando estrutura específica, e o terceiro é expansão.

Outros são critérios comuns, como a diferenciação pela excelência operacional, cuidar 
das relações entre médicos, pacientes e operadoras. 

A comunicação tem sido trabalhada com a criação, dentro de RH, de uma área de 
comunicação interna. Essa é a única área ligada matricialmente com o diretor-presidente, 
uma pessoa em nível de supervisão. Criaram uma rede de correspondentes, 70 a 80 pessoas 
treinadas para fazer a divulgação. Asupervisora participa das reuniões de diretoria onde 
alguns assuntos são definidos para as pautas dos diversos canais de comunicação, boletim, 
jornal. É a única pessoa que não é diretor mas participa da reunião de diretoria.

Uma Definição de Estratégia
“Bem simploriamente falando, que vale para qualquer concepção de negócio e inclusive 

de vida, é conseguir idealizar aonde que você quer chegar e desenhar o caminho para tal. 
[...] a construção do caminho é a estratégia.”

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Entrevistados

Foram entrevistados dez executivos: cinco médicos, três engenheiros, um administrador 
de empresas e um administrador hospitalar. Entre os médicos, apenas um tem formação 
voltada exclusivamente para a área de gestão; os demais assumiram funções executivas no 
decorrer de sua vida profissional. Apenas um não teve qualquer formação em administração 
hospitalar ou de empresas. Entre os engenheiros, um tinha especialização em administra-
ção hospitalar, um tinha MBA, e o terceiro, além de engenheiro, é administrador. Dois dos 
entrevistados atuam como executivos e são sócios-proprietários do hospital que dirigem. 
Dos dez executivos entrevistados, apenas um é do sexo feminino.

No planejamento da parte de campo da presente tese, pretendeu-se que as entrevistas 
fossem realizadas com o principal executivo das organizações hospitalares selecionadas ou 
com aqueles por eles designados, desde que fossem participantes do processo de elaboração 
e implementação das estratégias da empresa. Oito deles atenderam diretamente à solicitação 
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e dois foram designados pelos executivos originalmente convidados. Em ambos os casos, a 
percepção foi de que, embora tivessem condições de responder às questões, demonstraram 
um papel mais executivo operacional na efetivação das estratégias da organização do que 
na sua elaboração.

Hospitais
Dos dez hospitais, três têm finalidade lucrativa. Nos três casos, os executivos, em 2011, 

são profissionais não oriundos do setor saúde. Os demais hospitais não têm finalidade lucra-
tiva: seis possuem certificado de entidade beneficente de assistência social (Ceas), concedido 
pelo CNAS do Ministério da Justiça; um não possui essa certificação (é um hospital que 
apenas recentemente se converteu em uma fundação).

No quadro a seguir apresentamos uma caracterização dos hospitais e dos executivos 
entrevistados, bem como uma avaliação subjetiva da força da estrutura organizacional do 
hospital (ou seja, percebida a partir da entrevista) no processo de elaboração das estraté-
gias com referência ao dirigente principal da organização. A estrutura organizacional foi 
considerada fraca quando o pesquisador percebeu as aprovações das decisões estratégicas 
tomadas pelos dirigentes nos órgãos colegiados das entidades como revestidas apenas de 
um caráter formal. Ao contrário, quando as estruturas colegiadas, formais ou não, foram 
percebidas como verdadeiras instâncias de deliberação estratégica, a estrutura organiza-
cional foi classificada como forte.

Quadro 2 – Caracterização dos hospitais e executivos entrevistados

Hospital Finalidade Executivo Estr/Op Est. Org.

A Não lucrativa Médico Estratégico Forte

B Não lucrativa Não Médico Estratégico Forte

C Não lucrativa Não Médico Operacional Fraca

D Não lucrativa Médico Estratégico Forte

E Não lucrativa Médico Operacional Forte

F Não lucrativa Médico Estratégico Fraca

G Não lucrativa Médico Estratégico Fraca

H Lucrativa Não Médico Estratégico Forte

I Lucrativa Não Médico Estratégico Forte

j Lucrativa Não Médico Estratégico Forte
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Filantropia como Vantagem Competitiva?
As entidades filantrópicas detentoras do Ceas ficam isentas da contribuição da cota pa-

tronal ao INSS (que corresponde a 20% da folha de pagamentos), das contribuições sociais, 
tais como Cofins, PIS/Pasep, CPMF e CSLL, e de algumas tarifas municipais, dependendo 
da legislação local. Também ficam isentas de impostos, como imposto sobre importação, 
ITR, ITBI, IPVA, IPTU, ITBCM, IR, ISS, ICMS e IPI.4 

A Lei Federal nº 12.101, em vigor desde 30 de novembro de 2009, dispõe sobre a 
certificação de entidades beneficentes de assistência social e estabelece que as entidades 
da saúde devam ofertar serviços ao SUS no percentual mínimo de 60%, comprovados 
anualmente, com base no somatório de internações e atendimentos ambulatoriais reali-
zados. Entretanto, o artigo 11 dessa lei permite a entidades de saúde de reconhecida exce-
lência, alternativamente a esse cumprimento, realizar projetos de apoio ao desenvolvimento 
institucional ao SUS, celebrando ajuste com a União Federal por meio do Ministério da 
Saúde. Talvez por essa razão os seis hospitais do estudo que possuem Ceas tenham mantido 
projetos juntos ao SUS. Quatro desses hospitais foram qualificados como organização social 
da saúde, condição que lhes permite fazer a gestão de estabelecimentos de saúde do SUS, 
estaduais ou municipais, incluindo unidades hospitalares.

Essa condição é de importância central na estratégia de negócios desses hospitais, consis-
tindo em vantagem competitiva. Entende-se por vantagem competitiva a definida por Barney 
e Hesterly (2008): a condição em que uma empresa consegue obter maior valor econômico 
que as concorrentes. Não se trata apenas de isenção tributária que desonera gastos com folha 
de pagamentos, imposto de importação, etc.: ao assumir a gestão de unidades assistenciais 
do SUS, os hospitais ganham em economia de escala, pois passam a ter melhor condição de 
barganha junto aos fornecedores, de materiais, equipamentos, etc. Isso foi verbalizado, por 
exemplo, por um executivo de hospital, ao comentar seus gastos com a gestão de unidades 
assistenciais do SUS: “Eu tenho imunidade fiscal, imunidade tributária de uma série de 
coisas. O que eu gasto, o que eu tiro e passo para lá, ainda é menos do que se eu pagasse o 
imposto. O dia em que isso ficar igual, nós vamos ter que repensar a nossa missão.” 

O executivo do Hospital A, ao comentar o reposicionamento do hospital em relação a seu 
portfólio de serviços e especialidades e sua estratégia de crescimento, diz que a questão da 
filantropia foi reconstruída de dentro do hospital: “[...] O hospital, hoje, está realmente inves-
tindo em ações junto à comunidade, a renúncia que ele tem. É verdade que eu uso parte desse 
investimento para ‘sinergizar’ ações dentro do hospital. Eu faço transplante de fígado inter-
vivos de graça. Para a fila do SUS. [...] E eu não cobro nada por esses transplantes. Eu gasto 
o custo, não o meu preço. Eu deduzo o preço [...]. Agora, o meu programa de transplantes me 
permite manter uma unidade pediátrica aberta para uma unidade pediátrica que tem sete leitos.  
Eu jamais teria uma UTI pediátrica se eu não tivesse o programa de transplante.”

4 Cf. informações obtidas na página na internet do Ministério da Previdência Social, em http://www.previdenciasocial.
gov.br/conteudoDinamico.php?id=349.
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Esse executivo cita também o exemplo da unidade de ensino e pesquisa do seu hospital, 
que só consegue viabilização se mantiver um programa de capacitação de gestores do SUS. 
Com isso, pode absorver parte dos custos fixos para realizar outras atividades para públicos 
diferentes. Essa vantagem competitiva da filantropia corporativa é bem diferente daquela 
debatida por Porter e Kramer (2002), quando discutem o tema da estratégia de investimento 
em filantropia pelas empresas que possam, além de gerar benefícios para a comunidade, 
trazer vantagens competitivas. No caso brasileiro, não se trata de definir a melhor estratégia 
de investimento em busca de um retorno ou benefício, com o correspondente risco de não se 
obter o resultado desejado, mas a melhor estratégia de retornar à comunidade parte de um 
benefício recebido de antemão e, portanto, sem riscos.

O que essas entidades estão fazendo é a associação de recursos estratégicos e complemen-
tares, e gerando mais valor para suas empresas aos moldes do que foi discutido por Penrose 
(2006), Barney (1986; 1991) e Adegbesan (2008). Os hospitais filantrópicos e beneficentes, 
ao firmarem contratos para a prestação de serviços ao SUS, puderam dispor de recursos 
complementares que, associados aos seus recursos já disponíveis, adicionaram valor a esses 
hospitais. Por outro lado, é interessante notar que as políticas governamentais de gestão 
dos serviços de saúde, através das entidades filantrópicas, as organizações sociais de saúde, 
acabaram por criar um mercado de fatores estratégicos. Quando o governo paulista, no final 
dos anos1990, propôs a algumas das entidades filantrópicas uma parceria para a gestão de 
equipamentos hospitalares cuja construção estava sendo concluída, houve muita resistência 
e desconfiança por parte dessas entidades (FERREIRA JR., 2003; 2004). Provavelmente, 
nenhuma delas percebeu, naquele momento, que essa parceria poderia agregar valor e gerar 
vantagem competitiva. Entretanto, em pouco tempo, após ficar claro ao mercado que o mo-
delo estava dando certo e que o governo demonstrava credibilidade, logo surgiram várias 
entidades candidatando-se para fazer a gestão de equipamentos públicos.

Por que Ampliaram?
Essa foi a pergunta que motivou esta pesquisa, conforme apresentado na metodologia: o 

que tem levado hospitais privados no segmento da assistência médica suplementar no muni-
cípio de São Paulo a ampliar a sua capacidade de atendimento, especificamente a sua oferta 
de leitos de internação, quando aparentemente a tendência mundial do setor hospitalar é de 
diminuição da necessidade de internação para a população e os dados oficiais brasileiros 
indicam redução no número de leitos privados?



Ampliação dos Serviços Hospitalares Privados na Cidade de São Paulo: Uma Estratégia ou uma Aposta? • 229 

Quadro 3 – Principais razões citadas para a ampliação

Hospital Finalidade

A Ser melhor, responder à demanda, reposicionamento

B Atender à demanda, barrar concorrentes

C Atender à demanda, reposicionamento

D Atender à demanda

E Ser melhor, diversificar, atender à comunidade

F Realização de um sonho

G Fazer frente à verticalização das OPS, “quem não cresce, desaparece”

H Atender à demanda, renovar e modernizar o hospital

I Hospital como UN, percepção de falta de leitos no mercado

j Fazer frente à verticalização das OPS

No Quadro 3 acima foram apresentadas as principais respostas dos entrevistados quan-
do indagados sobre as razões para ampliação. Nota-se que todas as respostas, com exceção 
do Hospital F, fazem referência ao ambiente externo da empresa. Conforme Pitelis, na 
visão de Penrose, o ambiente externo é uma imagem na mente do empreendedor, e as ati- 
vidades da firma são governadas pela oportunidade produtiva, ou seja, todas as oportunida-
des produtivas que o empreendedor puder enxergar e das quais consiga obter vantagem.

A seguir, algumas das questões que surgiram a partir dessa pergunta.

A Demanda Bate à Porta
Dos dez entrevistados, sete mencionaram que a demanda foi, se não um fator decisivo, 

uma forte influência para o investimento em ampliação. 
O Hospital F tem uma situação completamente diferente dos demais, porque, nas pala-

vras do entrevistado, trata-se da realização de um sonho. Mas mesmo ele descreve que, no 
processo de aquisição do hospital, houve momentos em que a demanda de porta e internação 
incentivavam a ideia de ampliação das instalações. 

Os executivos dos hospitais I e J foram muito assertivos, ao afirmarem que a de-
manda de porta não é evidência suficiente para se tomar uma decisão de ampliação.  
O executivo do Hospital I observa que, com efeito, esse fator não teve nenhuma influência 
no processo de decisão. Por outro lado, reconhece que não é possível ficar indiferente 
quando todas as suas unidades estão lotadas ou com fila na porta. Ainda assim, afirma 
o entrevistado, esse tipo de decisão tem que ser respaldado em evidência, no caso, em 
estudo de mercado.
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Quem Acredita em Estudo de Mercado?
Para tentar saber que evidências embasaram as decisões desses hospitais para ampliação, 

foi sempre perguntado a eles se haviam feito algum tipo de pesquisa de mercado. E mais: 
no caso dos que fizeram tal pesquisa, qual a importância que de fato esta teve no processo 
de tomada de decisões. As respostas obtidas foram muito variadas. 

Aparentemente, a pesquisa de mercado tem mais importância quando se busca implantar 
uma nova unidade, principalmente em uma região diferente da sede da empresa. As ampliações 
na própria sede, em geral, são decididas para dar resposta à pressão direta de demanda, em 
que, não raro, pesa muito a influência do corpo clínico, a reclamar que não consegue internar 
ou operar seus pacientes no hospital. 

A outra questão é o quanto a pesquisa de mercado realmente é importante para a decisão 
– ou trata-se apenas de mais um argumento usado pelos “estrategistas” ou executivos para 
aprovar a sua proposta na instância deliberativa da instituição? Nesse aspecto, percebeu-se 
que há “crenças” distintas entre os entrevistados. 

Os executivos dos hospitais A e D demonstraram dar importância relativa a esses estu-
dos. O diretor do Hospital A afirma que esse tipo de decisão é tomado com muita intuição e 
“um pouquinho” de indução, sendo a intuição a experiência dos especialistas, e a indução, 
“o tal estudo de mercado”, que vai respaldar o que já se sabe. Esse executivo acredita que 
esse tipo de estudo pode dar algumas indicações, mas é incapaz de levantar a real necessi-
dade – por exemplo, de oncologia para o segmento da população de maior poder aquisitivo.  
No entanto, afirma que o estudo realizado, no seu caso, foi muito importante para convencer 
o nível político da organização. Opinião semelhante tem o executivo do Hospital D, ao dizer 
que nunca a pesquisa de mercado produz a evidência do que e do quanto é preciso ampliar. 
Ele afirma que as pesquisas ajudam a apontar necessidades, como melhora da hotelaria e a 
conhecer a visão dos pacientes em relação ao hospital. 

O entrevistado do Hospital G acredita que, para ampliação da unidade-sede, não havia 
necessidade de nenhum estudo: estava evidente que era preciso modernizar o hospital e que 
havia muitas reclamações do corpo clínico. Semelhante relato foi feito pelo dirigente do 
Hospital B. Porém, voltando ao Hospital G, o executivo lembra que, para a implantação da 
nova unidade, foi feito um estudo aprofundado, para definir a região de implantação, aces-
sos viários, população-alvo. Além disso, realizaram consultas a dez operadoras de planos 
de saúde consideradas as mais importante, que se manifestaram favoravelmente; com isso, 
determinaram que buscariam uma população diferenciada e foi estimado um prazo de ponto 
de equilíbrio. A realidade, entretanto, foi completamente diferente: a ocupação da unidade 
demorou muito mais que o estimado e, consequentemente, o prazo para atingir o ponto 
de equilíbrio também foi muito maior. Ainda, ao contrário do previsto e desejado, o perfil 
econômico da clientela foi muito semelhante ao da unidade-sede, e o hospital anunciado 
como possuidor de acomodações diferenciadas está até fazendo internações para pacientes 
com planos que dão direito a enfermaria. 
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O dirigente do Hospital J, ao comentar os problemas enfrentados na implantação 
da terceira unidade hospitalar de sua rede, remete a responsabilidade a um estudo de mercado 
malfeito; a unidade teve muita dificuldade de ocupação e, principalmente, de credenciamento 
pelas operadoras de planos de saúde. Contudo, é muito categórico ao afirmar a importância 
dos estudos: “Não dá para decidir só no feeling.”

O dirigente do Hospital H diz que, apesar de não terem contratado estudos de mercado, 
qualquer alteração no negócio é precedida por um levantamento de benchmark feito pelos 
próprios executivos da organização, inclusive com viagens para o exterior, para conhecer 
o estado da arte no negócio pretendido. Cita o exemplo de sua unidade 2: executivos do 
grupo viajaram para os Estados Unidos e trouxeram de lá o conceito aplicado no hospital. 
Em relação a essa unidade, relata que foi importante a consulta feita às operadoras de pla-
nos de saúde. A proposta inicial da unidade era para uma maternidade, mas essa opção foi 
descartada a partir do diálogo com as operadoras. 

O entrevistado do Hospital I também afirma que não contrata estudo de mercado para 
fundamentar seu projeto de ampliação, e que a decisão foi embasada no “fato” (sic) de que 
existe um déficit de leitos de saúde suplementar. Essa percepção veio de informações obtidas 
junto a empresas de tecnologia em saúde. Comenta também que busca fazer consultas a 
experts em epidemiologia e áreas acadêmicas de economia da saúde. Tais consultas indicaram 
que haverá demanda por novos serviços para atender a uma população mais idosa e com 
necessidades de saúde diferenciadas. Diz que não fez consultas às operadoras, porque estas 
só credenciam um novo serviço quando percebem nova competência ou necessidades.

Quem Tem Medo das Operadoras?
Também se perguntou aos entrevistados se haviam consultado as operadoras e que 

efeito essa consulta teve sobre o processo de decisão. Pelas entrevistas, de um modo geral, 
percebeu-se que as operadoras se manifestam positivamente quando consultadas sobre novos 
projetos. No entanto, isso fica muito distante de qualquer credenciamento do novo serviço. 
Todos afirmam que buscam manter bom relacionamento com as operadoras, mas pareceu 
que essa relação ainda é muito protocolar. Os entrevistados dos hospitais B e C declararam 
que não haviam feito qualquer consulta às operadoras, pois a demanda já estava na porta. 
Esse também foi o caso já citado da sede do Hospital G. 

Os entrevistados dos hospitais A, D e F relatam que fizeram contatos, receberam ma-
nifestações favoráveis, mas sem compromissos. O caso do Hospital H parece mais uma 
exceção, talvez porque, neste caso, o hospital seja o principal provedor de serviço na região 
em que está localizado, o que favorece o entendimento entre as partes. O Hospital E tem 
um planejamento muito vinculado à sua visão; talvez por isso a consulta a operadoras tenha 
uma importância relativa. 

É voz corrente, no ambiente dos empreendimentos hospitalares, que as seguradoras são 
as mais resistentes a credenciar novos serviços, como foi o caso da unidade “3” do Hospital 
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J e de uma unidade-satélite do Hospital E, que enfrentaram dificuldades na implantação. 
Nesse último caso, até com transtornos para os pacientes que tinham plano com direito ao hos-
pital, mas não à sua unidade avançada. Por outro lado, também se comenta que as operadoras 
do tipo autogestão são mais abertas à negociação, por não terem finalidade econômica. 

Aparentemente, esse ambiente é muito complexo e dificilmente sujeito a generalizações 
apressadas. Eventualmente, seria possível imaginar que as operadoras e os hospitais têm 
relações conflituosas, o que não é sempre o caso. 

O entrevistado do Hospital B relatou que a crescente demanda começou a possibilitar 
que a instituição deixasse de atender aos beneficiários de planos de saúde que não dão direito 
a internação em apartamento, os quais remuneram menos o hospital. No entanto, na sua 
unidade hospitalar “2”, aceitou atender planos com acomodação tipo enfermaria a pedido 
das operadoras, em nome da parceria e do bom relacionamento.

Nestas entrevistas, não se percebeu uma preocupação significante com o movimento 
de verticalização das operadoras de planos de saúde, em particular as cooperativas e me-
dicinas de grupo. 

Por outro lado, é interessante registrar a manifestação do dirigente do Hospital J, 
que afirma que as OPS não têm competência para gerenciar serviços de saúde, pois essa 
atividade não é o seu core business e, portanto, não percebe a verticalização como uma 
ameaça. Por outro lado, o mesmo dirigente afirma que, no processo de expansão da sua 
rede, tem buscado parcerias com operadoras para entrar em praças cujo mercado é muito 
concentrado, como no caso do interior do estado, onde há situações de quase monopólio 
das cooperativas médicas. 

De novo, parece que é preciso cautela para entender as relações na cadeia de valor dos 
serviços de saúde. 

Aparentemente, as estratégias decorrentes do relacionamento entre as operadoras de 
planos de saúde e os provedores, em particular os hospitais, são hegemonicamente do tipo 
ganha-perde. Talvez a principal barreira que precisa ser vencida para mudar esse jogo é a 
regra estabelecida entre esses jogadores, no que diz respeito à forma de remuneração dos 
provedores pelas OPS, que estabelece a condição ganha-perde. Quanto mais o hospital gastar 
em material e exames, etc, mais dinheiro ele recebe das OPS. Quanto maior a restrição e 
as barreiras de utilização que uma OPS impõe aos provedore, menores são os seus gastos. 
Do ponto de vista do paciente, é possível pensar nos hospitais e nas OPS como recursos 
complementares, como conceituado por Porter (2008). Como já exemplificado, o paciente, 
na maioria dos casos, só consegue ter acesso aos serviços do hospital se for beneficiário de 
um plano de saúde. Ou seja, esses recursos só têm valor juntos para o paciente; separados 
não têm valor algum. O aumento dos custos da operadora com os hospitais acaba sendo 
repassado para o paciente. No limite, essa é uma situação potencial perde-perde-perde.  
Se a operadora resolver descredenciar o hospital, este vai perder fonte de receita, o paciente 
vai perder qualidade e serviço, e a operadora vai perder os clientes para os quais o acesso 
a esse hospital tenha sido um fator decisivo na compra do plano de saúde. Esse é um bom 
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exemplo do que Brandenburger e Nalebuff (1995) chamaram de backfire, ou tiro pela culatra. 
Embora seja possível encontrar alguns exemplos de competição com cooperação (o que esses 
autores chamam de “coopetition”), estes ainda parecem ser mais casos isolados do que uma 
tendência de mudança nas regras do jogo. Talvez a saída seja estabelecer um novo paradigma 
de geração de valor como proposto por Porter e Teisberg (2004 e 2006), centrando-se na 
saúde do paciente. Paciente mais saudável usa menos hospital e reduz o custo da operadora, 
que poderá diminuir o preço dos planos de saúde, permitindo que mais pacientes comprem 
os planos, mais pacientes com planos possam usar o hospital, aumentando assim a receita 
do hospital que pode, por sua vez, praticar preços mais baixos para as operadoras. Essa é 
uma estratégia ganha-ganha-ganha.

Quem Tem Medo dos Concorrentes?
Nas entrevistas, foi perguntado sobre a influência dos concorrentes na decisão sobre 

a ampliação, ou seja, se o fato de os concorrentes estarem ampliando suas instalações era 
fator de estímulo para que o hospital também fizesse o mesmo movimento. Nesse quesito, 
não houve homogeneidade de respostas; a mais peculiar talvez tenha vindo do Hospital F: 
o entrevistado afirmou que os concorrentes torcem para que ele se viabilize, para que possa 
receber pacientes de sua especialidade, a qual tem baixa rentabilidade. Esse pode ser um 
exemplo do que Penrose (2006, p. 329) chama de interstícios de uma economia em expan-
são, que ocorre quando as grandes empresas não conseguem dar conta do crescimento da 
economia, abrindo possibilidade para a entrada de novas empresas, geralmente menores.

O entrevistado do Hospital A afirma que o crescimento dos concorrentes foi um ar-
gumento apresentado à esfera política da organização, mas que não é fator importante. 
Para o Hospital E, que possui algumas características de estratégia muito semelhantes 
às do Hospital A, a questão da concorrência foi colocada mais como rivalidade, similar à 
que existe entre as escolas médicas, mas não como ameaça. Também para o Hospital D a 
questão dos movimentos dos concorrentes foi usada como mais um argumento, porém de 
importância secundária. 

No entanto, os entrevistados dos hospitais B e H afirmaram que o movimento da con-
corrência não teve importância em suas decisões. Por outro lado, ambos declararam uma 
preocupação em crescer para consolidar suas posições nos mercados locais onde estão 
instalados, como forma de criar barreira de entrada a outros hospitais. O Hospital C não 
considerou a concorrência para ampliação, nas palavras do entrevistado. Mas a história do 
hospital foi a de estabelecer uma marca muito forte em uma especialidade. Quando começou 
a perder pacientes para os hospitais que ofereciam um portfólio mais abrangente de serviços, 
passou a desativar leitos e a destinar áreas de internação para atendimento ambulatorial em 
outras especialidades. Desta forma, voltaram a ter um aumento de demanda. 

No Quadro 4 a seguir, estão apresentadas de maneira esquemática as respostas obtidas 
dos entrevistados em relação à questão da ampliação e as variáveis que foram importantes 
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para essa decisão. Na primeira coluna, a relação dos hospitais, na segunda, a resposta sobre 
se a demanda foi considerada um fator importante para a decisão. A coluna seguinte diz 
respeito a se houve estudo de mercado e qual a sua importância. Nos hospitais E, G e J, o 
negrito significa que o estudo foi de fato importante para a tomada de decisão. A coluna 
“Conc.” revela o quanto o movimento de crescimento dos concorrentes influenciou na decisão 
do hospital. A próxima coluna revela se houve ou não consulta às OPS. No caso do Hospital 
J, apesar de não ter havido consulta às operadoras, há busca de parcerias com estas, para a 
implantação de unidades hospitalares em outras praças. Por fim, a última coluna indica se 
houve consulta ao corpo clínico.

Quadro 4 – Variáveis consideradas na questão da ampliação

Hospital Demanda E. Merc. Concor. OPS Médicos

A Sim Sim Não Sim Sim

B Sim Não Não Não Não

C Sim Não Não Não Não

D Sim Sim Não Sim Sim

E Sim Sim Não Não Sim

F Sim Sim Não Sim Não

G Sim Não/Sim Não Não/ Sim Não

H Sim Não Sim Sim Sim

I Não imp. Não Não Não Não

j Não imp. Sim Não Não Não

Ser Maior É Ser Melhor?
Essa é uma questão muito em voga na área de gestão de serviços de saúde. Um dos pon-

tos já comentados no item 3 deste trabalho é a escala necessária para garantir as adequadas 
qualidade e sustentabilidade financeira .

O dirigente do Hospital A diz que é preciso crescer para se sentir melhor, o que significa, 
nesse caso, ter mais qualidade e ter escala para incorporar a tecnologia, seja na forma de 
equipamentos, seja na forma de serviços que precisam de um mínimo de demanda para serem 
ofertados. No caso do Hospital E, o entrevistado afirma que a questão do crescimento está 
vinculada a uma visão de ser um hospital de classe mundial, mas dentro da organização há 
um debate sobre até onde vai esse crescimento, e diz que também o crescimento é decorrente 
de missão de servir à comunidade e de ofertar a esta os serviços de que necessita. 

O diretor do Hospital G afirma que “quem não cresce, desaparece!”. Em seguida, observa 
que, se a crise econômica tivesse ocorrido antes de iniciarem o plano de ampliação, este 
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provavelmente não teria sido feito. Para ele, seria importante ter mais uma unidade, pois, 
em sua opinião, uma coisa é negociar com as operadoras com um hospital, e outra, muito 
melhor, é ir para a negociação com vários hospitais na cidade. O dirigente do Hospital J, 
no entanto, já antevê que no futuro haverá disputa por pacientes.

Outro aspecto observado nas entrevistas é que parece haver certo consenso sobre o fato 
de que os hospitais, para fidelizar seus pacientes, devem ampliar o leque de suas especiali-
dades e de modalidades de serviços, seguindo o conceito já mencionado de one stop shop. 
O exemplo mais marcante é o do Hospital C, o qual, apesar de carregar uma marca forte e 
uma especialidade, está assumindo cada vez mais um perfil generalista.

Neste ponto vale lembrar mais uma vez os ensinamentos de Penrose, para quem as 
firma grandes e mais antigas têm vantagem competitiva sobre as menores e mais novas. 
No entanto,com o modelo das cinco forças de Porter viu-se que o que vai determinar a van-
tagem competitiva da empresa será a maneira como ela vai se posicionar na indústria, ou 
ainda, utilizando-se a teoria dos jogos, como preconizam Brandeburger e Nalebuff, como 
a empresa vai modificar o jogo. Voltando a Penrose, as firmas não são definidas em termos 
de produtos, mas de recursos, e a diversificação é o tema da expansão. Por fim, não existe 
limite de tamanho para as firmas, mas limites de crescimento, e eles são determinados pela 
capacidade da equipe gerencial experiente elaborar planos e implementá-los.

O que os Hospitais Estão Oferecendo?
Na percepção da pesquisa, há certa homogeneidade de tipos de instalação, modalidades 

de atendimento e especialidades médicas ofertadas pelos hospitais, independentemente do 
segmento econômico dos clientes a que atendem.

Tipo de Instalação
Os hospitais de maior porte, como o A e o E, além de grandes ampliações nas suas capa-

cidades de internação e de realização de procedimentos complexos, geralmente cirúrgicos, 
têm assumido posturas muito incisivas no sentido de criar unidades (chamadas satélites), em 
geral voltadas para procedimentos ambulatoriais ou com internação de curta permanência 
(os chamados hospitais-dia). Além disso, tanto nas unidades-sede, como nas satélites têm 
sido muito ampliados os serviços de diagnósticos para pacientes ambulatoriais. 

O Hospital H adota estratégia similar, porém em nível local, com as unidades externas 
próximas à sede. Hospitais como B e G também seguem semelhante movimento, aumentando 
suas capacidades de internação, UTI, centro cirúrgico e PS. Alguns hospitais abordam a 
reativação de unidades que estavam desativadas ou que ainda não haviam sido postas em 
funcionamento (portanto, aparentemente não se tratava exatamente de novas instalações). 

O grupo do Hospital J parece trabalhar com foco em rede de hospitais, pois recentemente 
vendeu uma rede de laboratórios que possuía em outra praça.
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Percebeu-se a retração de unidades tipo maternidade e de alas pediátricas. Um dos 
entrevistados chegou a dizer que “a única certeza que nós temos é a de que não queremos 
maternidade”.

Especialidades
Aparentemente, está havendo um reposicionamento ou, melhor, uma reformulação do 

escopo de serviços muito similar entre os hospitais, ainda que com dimensões e abran-
gência diferentes. De modo geral, há uma convergência para as especialidades que fazem 
uso intensivo de tecnologia, de procedimentos terapêuticos ou diagnósticos, de materiais 
especiais e medicamentos de alto custo. 

Alguns dos hospitais maiores chegaram a se reestruturar do ponto de vista organiza-
cional para o desenvolvimento dessas especialidades. Algumas destas foram recorrentes: 
oncologia, cardiologia, ortopedia, neurologia e neurocirurgia, gastroenterologia e urologia. 
No outro extremo estão a pediatria e obstetrícia. A primeira, talvez pela baixa demanda e 
por menor frequência de procedimentos. No caso da obstetrícia, provavelmente por efeito 
da diminuição da taxa de fecundidade da população e também por fazer uso de poucos 
recursos tecnológicos, quando comparada com outras especialidades. O envelhecimento 
da população favorece a demanda por serviços de reabilitação e ortopedia.

Para Quem?
O desejo de todos é atender ao segmento econômico mais diferenciado da população, 

mas os hospitais que hoje são referências como detentores da maior fatia desse segmento 
parecem estar muito sólidos em suas posições. Essa é a percepção dos demais, que buscam, 
pelo menos, “beliscar” uma parte desses clientes e, por isso, tratam de diferenciar parte  
de suas instalações em termos de ambiência, hotelaria e amenidades, mas acabam por 
atender ao mesmo tipo de clientes. Aparentemente, a melhora das condições econômicas 
tem levado a que mais pessoas possam ter um plano de saúde com direito a apartamento 
ou que estejam dispostas a pagar essa diferença. 

Gradativamente, os hospitais estão reduzindo a oferta de acomodação tipo enfermaria.

De Onde Vem o Dinheiro?
O BNDES aparece como financiador em maior ou menor proporção nos projetos de 

ampliação de todos os hospitais pesquisados. Em alguns casos, de fato, a informação 
que os entrevistados deram é que estão aguardando a liberação do recurso solicitado.  
Apenas uma exceção: um dos hospitais optou por buscar recursos por meio da criação de 
um fundo imobiliário, o que considera menos burocrático e facilitador para novas captações. 
O entrevistado dessa instituição relata que, na segunda captação que promoveram, as cotas 
foram todas compradas pelo próprios membros do fundo.
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Sem exceção, todos os que obtiveram ou estão pleiteando recursos junto ao BNDES justifi-
caram essa opção por se tratar de um dinheiro barato. Vários afirmaram que poderiam ter usado 
apenas meios próprios, mas que, de novo, o recurso está disponível e está muito barato. 

Um dos entrevistados, que está utilizando recursos do BNDES e próprios, descartou a 
opção por fundo imobiliário, por acreditar que esse tipo de mecanismo consome o lucro da 
operação. Dois hospitais estão fazendo empréstimos junto a bancos estrangeiros, europeus 
e estadunidense.

Não foi objeto deste estudo, mas eventualmente, essa linha de crédito do BNDES, Finame, 
Agência Especial de Financiamento Industrial, pode estar sendo um dos fatores estimuladores 
do movimento de ampliação dos hospitais do mercado suplementar de saúde.

O roteiro de entrevista previa indagar se os investimentos tinham estudos de payback. 
O questionamento chegou a ser feito e está registrado nos resultados. No entanto, trouxe 
pouca possibilidade de interpretação, embora tenham sido frequentes as respostas negativas, 
sob o argumento de que, como se tratava de uma reforma necessária para modernização ou 
ampliação de área ou unidade, o estudo não fora realizado.

Planejamento
Conforme apontado nos item relativo a objetivos específicos, esta tese procurou identi-

ficar se o planejamento estratégico é uma prática incorporada nessas organizações, e qual 
o impacto no modelo de gestão adotado.

O que Veio Primeiro? O Planejamento Estratégico, o BSC ou a Acreditação?
Foi possível perceber que o modelo de planejamento dos hospitais é basicamente do tipo 

orçamentário, usando os termos do dirigente do Hospital A. Aliás, durante as entrevistas, 
alguns dos pontos sobre este assunto externados pelos dirigentes dos hospitais A, D e E 
foram muito semelhantes. No caso dos hospitais A e D, os respectivos executivos deram a 
mesma ênfase ao esforço que suas organizações empreendem para ter o projeto orçamentário 
pronto para submissão ao conselho decisório antes do início do exercício seguinte.

Com exceção do Hospital F (que se encontra em fase de implantação de sua nova es-
trutura organizacional), em todos os outros o BSC apareceu como ferramenta empregada 
no processo de planejamento estratégico da organização. O Hospital A menciona que todos 
os indicadores solicitados pela Joint Commission International estão incorporados no BSC.  
O diretor do Hospital B conta que, até 2007, os planos eram mais administrativos e que, 
com a introdução do BSC, passaram a fazer um planejamento para cinco anos. 

O entrevistado do Hospital C revela que o processo de acreditação pela JCI induziu o 
hospital a realizar o planejamento estratégico implantado em 2005 juntamente com o BSC: 
“[...] O planejamento estratégico foi um subproduto da acreditação”. Embora a associação 
de planejamento estratégico e BSC com a acreditação não tenha sido explicitada nas entre-
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vistas em todos os casos, nota-se que todos os hospitais, com a já mencionada exceção do 
Hospital F, possuem certificação por alguma agência de acreditação de serviços de saúde, 
quando não por mais de uma.

Aparentemente, a adoção do BSC nos hospitais uniformizou, pelo menos do ponto 
de vista formal, a maneira como a governança corporativa se organiza no nível gerencial.  
Chama a atenção, quando na abordagem do tema comunicação – ao se perguntar de que 
maneira as decisões sobre ampliação foram comunicadas internamente, ou ainda, como as 
estratégias são comunicadas –, que várias das respostas foram muito semelhantes, do tipo 
“usamos as reuniões com as lideranças para comunicar...” ou “nas reuniões de G1, G2 e G3...”, 
referindo-se a uma forma de organização para acompanhamento dos indicadores do BSC.  
Em novo contato, posterior à entrevista, o dirigente do Hospital A revelou que sua organização 
havia feito a implantação do BSC previamente, mas que a ferramenta só foi incorporada, de 
fato, com o processo de acreditação. O diretor do Hospital I enfatiza a importância da gestão 
trabalhada pelos indicadores de performance do BSC. Em sua opinião, a análise SWOT 
deve ser feita quando se abre um novo serviço. O dirigente do Hospital J destaca seu papel 
na introdução do planejamento estratégico e do BSC em sua organização.

Quem Acredita em Acreditação?
Atualmente, as três principais agências de acreditação de serviços de saúde atuantes 

no mercado brasileiro são a Organização Nacional de Acreditação ONA, criada em 1999, 
a Joint Commission International – JCI, braço internacional da Joint Commission, agên-
cia estadunidense de acreditação de serviços de saúde, e a Canadian Council on Health 
Services Accreditation International, braço internacional da Canadian Council on Health 
Services Accreditation – CCHSA, agência canadense. Todos os hospitais entrevistados, 
com exceção do Hospital F, estão certificados por uma ou mais dessas agências, confor-
me a listagem abaixo. O executivo do Hospital F afirmou que pretende acreditar o seu 
hospital. Esse é um fenômeno interessante, porque não existe nenhuma obrigatoriedade 
legal para que as organizações de saúde brasileiras tenham a certificação. Tampouco esta 
é uma exigência das operadoras de planos de saúde para credenciar os seus prestadores.  
Apesar disso, muitos dirigentes hospitalares acreditam que esse tipo de exigência possa vir a ser 
imposta, seja pelo governo, seja pelas OPS. Este não é um fenômeno apenas no setor privado.  
Vários hospitais públicos exibem certificação pela ONA e alguns já divulgam a sua certifi-
cação pela CCHSA. Portanto, pode-se presumir que os hospitais reconhecem, nesse recurso, 
um valor presente, e que provavelmente se tornará maior caso a certificação passe a ser 
uma exigência para fins de financiamento ou por regulação governamental. Esse tipo de 
aquisição de recurso é explicado por Barney (1986) e por Adegbesan (2008) ao descreverem 
o mercado de fatores estratégicos.

• Hospital A: acreditado pela JCI 
• Hospital B: unidades 1 e 2, pela ONA; unidade 1, pela ONA e pela CCHSA
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• Hospital C: acreditado pela JCI
• Hospital D: acreditado pela JCI
• Hospital E: acreditado pela JCI
• Hospital F: o entrevistado menciona que vai buscar acreditação pela JCI
• Hospital G: acreditado pela ONA; o entrevistado menciona que vai buscar acreditação 

pela JCI
• Hospital H: acreditado pela ONA
• Hospital I: acreditado pela CCHSA e ONA
• Hospital J: acreditado pela ONA

O Hospital A vê a importância na acreditação para controle de qualidade. Já o dirigente do 
Hospital G revela que a implantação do BSC possibilitou grande melhora no gerenciamento 
da organização; acha que a acreditação poderá vir a ser uma exigência das operadoras de 
planos de saúde para credenciar os prestadores.

O Quadro 5 não deixa dúvidas da forte relação entre a ocorrência da acreditação, a 
prática do planejamento estratégico e o uso de BSC como ferramenta de gestão.

Quadro 5 – Acreditação, planejamento estratégico e BSC

Hospital Agências Acreditadoras Planejamento Estratégico Uso do BSC

A JCI Sim Sim

B ONA e CCHSA Sim Sim

C JCI Sim Sim

D JCI Sim Sim

E JCI Sim Sim

F Não Não Não

G ONA Sim Sim

H ONA Sim Sim

I ONA e CCHSA Sim Sim

j ONA Sim Sim

As Estratégias
Na última parte do roteiro de entrevistas foi solicitado ao dirigente que exprimisse em 

suas próprias palavras quais eram as estratégias de sua organização, como surgiram, quem 
eram os responsáveis por tais estratégias, como eram comunicadas aos colaboradores e, 
por fim, como a decisão de ampliação se encaixa nessas estratégias. A seguir, alguns co-
mentários sobre as respostas obtidas:
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Hospital A – Três estratégias principais: as duas primeiras, crescer e diversificar, re-
fletiram as abordagens da entrevista; a terceira refere-se a criar um clima de transparência 
em relação ao que se chama de sustentabilidade, esta última com quatro componentes, 
referentes à valorização dos colaboradores, à agenda ambiental, ao serviço à comunidade 
e (por último, mas que a nós pareceu muito significativo como item da transparência) ao 
fato de que o hospital deve ter resultado positivo para ser sustentável. No que diz respeito 
à comunicação, foi citado o papel central da gestão de pessoas. Também se caracterizou 
a estratégia como a construção de um processo, que começa no líder e se dissemina.  
A ampliação se encaixa, na medida em que quer crescer para ser melhor.

Hospital B – As estratégias surgem na organização sob responsabilidade dos executivos 
e o responsável principal. Foram construídas em workshops. O entrevistado citou o que 
nos pareceu ser também, neste caso, diretrizes e objetivos estratégicos: visão de rede, ser a 
referência na região para emergência e ser lembrado pelos pacientes entre os cinco principais 
hospitais para a realização de cirurgias eletivas. Na comunicação, destaca a importância do 
BSC. A ampliação significa crescer para não desaparecer.

Hospital C – Foram lembradas, como estratégias, trabalhar as especialidades novas e 
reforçar a marca do hospital como sendo de qualidade em todas as especialidades que ofe-
rece. As estratégias vêm das cabeças do CEO e do diretor geral, que ouvem as demandas 
do mercado. As reuniões gerenciais são os principais meios de comunicação. As reuniões 
gerenciais citadas remetem ao modelo implantado a partir do processo de acreditação.

Hospital D – Foram citados dois pontos como estratégias: a humanização, refletindo o 
respeito às pessoas, e o respeito à governança, significando a liberdade que a administração 
tem para atuar (o que, em nossa opinião, parecem ser mais valores do que estratégias pro-
priamente ditas; talvez não tenhamos conseguido apresentar a pergunta adequadamente). 
O modelo PE-BSC fica patente quando o entrevistado menciona que os responsáveis pelas 
estratégias são os integrantes do G1 e a comunicação é feita pela governança nas reuniões 
de G1, G2 e G3.

Hospital E – As estratégias estão voltadas para o segmento A do mercado, pro-
curando atender a todas as necessidades dessa população e buscar reconhecimento pelas 
responsabilidades médicas estratégicas, e também para a readequação a uma prática 
médica menos hospitalar, mais voltada para medicina preventiva, em equipamentos 
de menor complexidade. Com um pouco de esforço, pode-se traduzir essa fala como  
sendo a mesma estratégia citada pelo diretor do hospital A e nominada como “diversificar”.  
Pela posição organizacional do entrevistado, a resposta foi um tanto restrita aos serviços 
ofertados. O principal estrategista citado é o presidente da entidade mantenedora, referido 
como o grande visionário. O CEO é o segundo. A ampliação é decorrente da escala neces-
sária para a alta complexidade.

Hospital F – O diretor citou o que mais nos parece ser diretrizes estratégicas que re-
fletem o atual momento do hospital e suas perspectivas de futuro a médio e longo prazos: 
sobreviver aos próximos e pagar as dívidas, concretizar a fundação e se tornar um fomen-
tador de pesquisas na especialidade a partir das receitas geradas pelo o hospital. No seu 
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entendimento, esse momento de transformação institucional é de difícil compreensão para 
os colaboradores.

Hospital G – O entrevistado cita como estratégias: crescer e responsabilidade socioam-
biental. Os três diretores executivos da rede são os responsáveis e deles emanam as ideias. 
Considerou a comunicação falha, algumas vezes; por isso, a equipe realiza um trabalho  
de endomarketing. A questão ambiental é exemplificada por um trabalho de coleta de óleo de 
cozinha com catadores de papel.

Hospital H – O entrevistado remete a questão da estratégia ao processo de profissiona-
lização da gestão e da governança na perspectiva do crescimento do grupo, uma vez que é 
preciso ter uma imagem de empresa bem organizada para a captação de recursos e parcerias. 
As estratégias surgem dos anseios das famílias dos sócios, mas também são originadas de 
pressões das operadoras e dos fornecedores. As estratégias são concebidas nos conselhos, 
o consultivo e o de administração, mas há demandas, como as reivindicações das equipes 
médicas. A fala do entrevistado parece abordar também o processo de profissionalização 
da organização, em que a família se afasta da direção executiva. 

Hospital I – O foco em atendimento de emergência e de terapia intensiva e a segmen-
tação em especialidades são citados como estratégias de mercado, aprovadas no conselho 
de administração. A fala desse executivo é fortemente marcada pelo modelo de gestão 
corporativa. As estratégias são definidas pelo corpo diretivo, numa dinâmica entre mercado 
e gestores, que fazem o acompanhamento dos indicadores; nas palavras do entrevistado: 
“Diariamente, semanalmente, mensalmente, pelos gestores!” A partir desses indicadores, o 
corpo diretivo tem condições de estabelecer as estratégias que darão respostas ao mercado. 
Em relação ao crescimento, faz interessantes afirmações: a ampliação do hospital depende 
mais da intuição e não é possível saber ao certo ou estabelecer o retorno sobre o investimento: 
“Ninguém pode saber qual vai ser o resultado no primeiro mês”. Outro ponto que chamou a 
atenção em sua fala foi afirmar que competência e desenvolvimento de gestão não são estra-
tégias, mas importantes recursos que devem ser trabalhados. Isso nos lembra Porter (1996), 
quando este autor afirma que efetividade operacional é necessária, mas não é estratégia.

Hospital J – O entrevistado, considerando que neste caso está falando em visão de 
rede e não de hospital isolado, cita três pilares: a geração de valores por posicionamen-
to de marcas, a diferenciação por serviços (em particular, a hotelaria) e a expansão.  
Quando fala da excelência operacional, ficamos com o entendimento de que adota uma 
posição semelhante à de seu colega do Hospital I, pois tem, na sua trajetória pessoal neste 
hospital, a implantação do modelo de gestão corporativa. A comunicação tem tratamento 
diferenciado, com a presença de uma pessoa da área de RH encarregada de fazer a comu-
nicação interna na empresa, participando das reuniões de diretoria.

Definições de Estratégia pelos Entrevistados
A última parte do roteiro solicitava ao executivo uma definição de estratégia, que re-

produzimos novamente a seguir.
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Hospital A – “Estratégia, para mim, é o caminho para alcançar a visão. Visão e es-
tratégia são tão importantes quanto. Mas a visão é mais. Estratégia, muito sinteticamente 
é o ‘como’. Visão é o ‘o que’. Não existe ‘como’ bom para quem não sabe o que fazer.  
Agora, um ‘o que’ sem um ‘como’ é insuficiente.”

Hospital B – “A estratégia é aquilo que você estabelece como caminhos, como projetos 
para atingir a visão e o objetivo final da organização.”

Hospital C – “Estratégia é o exercício de tradução das suas necessidades, ou pelo menos 
das necessidades que você percebe, para a realidade. É o exercício de transformar o que 
existe de demanda, de problemas que te afligem, em solução real.”

Hospital D – “Estratégia é você estar atento, continuamente, aos acontecimentos internos 
e externos da sua instituição, e trazer as melhores práticas. Em resumo, não inventar. Você 
pode ousar, mas não inventar.”

Hospital E – “[...] Pensando na prática na vida real, eu lembro de uma frase que ouvi 
em um evento de gestão de saúde nos Estados Unidos: ‘Culture is estrategy for lunch’. 
Então, não adianta maquinar um monte de ideias se você não conseguir implementar... E a 
cultura às vezes é mais importante. Você pode estabelecer uma estratégia, o chefe vai levar 
uma organização para um lado, mas de repente, a organização, pela cultura, pelas pessoas, 
pelas ideias das pessoas, vai para outro lugar. Então, na prática, hoje, é o mapa mental das 
pessoas dentro da organização, pensando no rumo ao qual esse mapa mental vai levar a 
organização... Não sei se isso é estratégia ou se é o meio pelo qual a gente tem que execu-
tar a estratégia, mas o fato é que isso é mais importante do que qualquer outro conceito:  
Se você não conseguir que as pessoas estejam pensando igual, orientadas para aquela dire-
ção, por mais que você tenha uma estratégia mirabolante, baseada em fatos, evidências ou 
na última moda, você não vai conseguir executar.”

Hospital F – “Estratégia é você usar o que você tem... Transformar os dados que você 
tem em inteligência na busca de um resultado.”

Hospital G – “A estratégia está vinculada a planejamento... Planejamento estratégico é 
uma interferência deliberada sobre a realidade... Você vai lá e muda as coisas pela vontade. 
Isso, para mim, é estratégia, na verdade, é o planejamento estratégico. É aquilo que você 
faz, interfere e muda.”

Hospital H – “Estratégia é justamente o caminho pelo qual a gente chega nos nossos 
objetivos. Você define objetivos e depois você define o caminho que você vai percorrer.”

Hospital I – “Estratégia é alocação dos meus recursos, por uma demanda de mercado, 
olhando como isso vai ser absorvido e olhando como a concorrência reage em relação a 
isso... Recurso, mercado e concorrência, se você não abordar isso, você não está falando 
de estratégia.”

Hospital J – “Bem simploriamente falando, que vale para qualquer concepção de negócio 
e inclusive de vida, é conseguir idealizar onde você quer chegar e desenhar o caminho para 
tal. [...] A construção do caminho é a estratégia.”

Pareceu interessante colocar essa questão aos dirigentes de organizações num momento 
em que o mercado em que atuam encontra-se muito agitado. Comparando-se as definições 
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acima com os cinco “Ps” de Mintzberg (1987, 2006), a maioria das definições (as dos en-
trevistados dos hospitais A, B, C, F, G, H e J) pode ser enquadrada no primeiro “P”, de 
plano, “[...] ou algo equivalente – uma direção, um guia ou curso de ação para o futuro, um 
caminho para ir daqui até ali [...]” (MINTZBERG, 2006, p. 17). 

Se for possível traduzir a definição do diretor do Hospital E, talvez seja possível enquadrá-
la também no primeiro “P”, “[...] o rumo [a] que este mapa mental vai levar a organização 
[...]” (MINTZBERG, 2006, p. 17).

As definições do diretor do Hospital I e, talvez, a do D, podem ser enquadradas no se-
gundo “P”, posição: “[...] Localização de determinados produtos em determinados mercado 
[...]” (MINTZBERG, 2006, p. 17).

CONCLUSÕES
Para a definição do objeto de pesquisa, foi elaborada a seguinte pergunta: O que tem 

levado hospitais privados no segmento da assistência médica suplementar no municí-
pio de São Paulo a ampliar sua capacidade de atendimento, especificamente sua oferta  
de leitos de internação, quando aparentemente a tendência mundial do setor hospitalar é a de 
diminuição da necessidade de internação para a população e os dados oficiais brasileiros 
indicam redução no número de leitos privados? A partir dessa questão foram estabelecidos 
os objetivos especificados no item 2 (“Objetivos”) desta tese e foi realizada investigação, 
mediante entrevistas com os diretores dos hospitais selecionados na amostra, conforme 
descrito no item 4 (“Metodologia”).

Dos resultados da investigação, chegou-se a algumas conclusões que podem ajudar a 
responder, em parte, à questão formulada.

Por que Estão Ampliando?
Há um reconhecimento geral de que a economia do País está aquecida. Isso pode ser 

demonstrado por indicadores econômicos, como o crescimento do PIB. A assistência mé-
dica suplementar, por sua vez, sofre diretamente o impacto das flutuações econômicas.  
Uma variação no nível de emprego reflete-se no número de beneficiários de planos de saúde. 
Os dados da ANS têm corroborado o crescimento desse número, e o trabalho de Silva e 
Martin (2009) demonstra que a cidade de São Paulo possui cobertura populacional de 58% 
para planos de assistência médica.

Por outro lado, os dados das últimas edições da pesquisa AMS do IBGE têm demonstra-
do uma diminuição dos leitos hospitalares disponíveis no Brasil decorrente da redução dos 
leitos em hospitais privados, pois, no mesmo período, tem havido crescimento do número  
de leitos hospitalares públicos, embora em níveis inferiores aos do crescimento populacional. 
Entretanto, a metodologia da referida pesquisa não permite saber ao certo o que ocorre com 
os leitos específicos do mercado de saúde suplementar. O que a pesquisa indica com clareza 
é que os leitos privados disponíveis ao SUS estão diminuindo.
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Silva e Martin (2009) também mostram que há uma tendência de concentração no merca-
do das operadoras de planos de saúde. Contudo, este ainda é um mercado pouco concentrado 
e muito competitivo, em particular no estado de São Paulo e na sua capital.

De fato, todos os dirigentes entrevistados mencionaram que precisavam dar uma res-
posta à demanda, à exceção do Hospital F, o qual é um caso peculiar (“busca de um sonho”, 
nas palavras do próprio diretor). Mas, mesmo nesse caso, antes de fazer a mudança para 
as novas instalações, o entrevistado reconheceu que também estavam tendo dificuldade de 
atender à demanda. 

A primeira hipótese poderia ser, então, que este é apenas um ajuste de oferta à demanda. 
Porém, como contraponto a tal hipótese, coloca-se uma característica do setor da saúde co-
nhecida como “desospitalização”, debatida no trabalho de Vecina e Malik (2007), conforme 
discutido no item “Referencial Teórico”. Também como já apresentado no item 1.3 desta 
tese, quando se observa o crescimento do número de beneficiários de planos de saúde na 
cidade de São Paulo, vê-se que, no período de 2000 a 2010, foi de apenas de 6,9%. Apesar 
disso, no Brasil, no mesmo período, esse crescimento foi de 43,3%! 

Outra hipótese é que estaria em curso um fenômeno de mimetismo no qual todos 
passam a adotar a mesma estratégia, sem que de fato haja evidências que justifiquem 
essa atitude, aos moldes do fenômeno descrito no trabalho de Caldas e Wood Jr. (2000), 
citado anteriormente.

O que se depreendeu é que a ampliação não é só uma questão de atendimento à deman-
da, mas está vinculada principalmente à opção pelo crescimento, entendendo-se que esse 
crescimento seja menos uma opção e mais uma necessidade da empresa hospitalar de alta 
complexidade, de ter porte suficiente para viabilizar os investimentos e o custeio dos recursos 
de que precisa dispor para manter um padrão de qualidade que a conserve competitiva no 
mercado. Não ter condições de atualizar-se tecnologicamente é mortal nesse negócio. 

Nessa linha, seria possível então dizer que escala é um recurso estratégico que essas 
empresas precisam incorporar tempestivamente, na busca de vantagem competitiva no futuro, 
ou no mínimo para que, mais adiante, não se coloquem em uma situação de desvantagem 
competitiva. Essa abordagem remete aos trabalhos de Barney (1986; 1991) e de Barney e 
Hesterly (2008), também já citados anteriormente.

Outra face da questão do crescimento que pôde ser percebida neste estudo foi a das 
empresas que têm a visão de que precisam fortalecer suas posições, principalmente em 
mercados locais, contra eventuais ameaças de novos entrantes, e de que crescer também 
significa maior poder de barganha junto às operadoras de planos de saúde, compradores de 
serviços, bem como junto a fornecedores. Porter (2008) ensina que para definir a estratégia 
da empresa é fundamental compreender a estrutura da indústria ou das indústrias em que 
ela atua. Para definir a expectativa dos resultados da empresa deve-se conhecer a lucrati-
vidade média da indústria. 

Por outro lado, para se compreender o processo de crescimento das empresas, não se 
pode olhar apenas para o meio ambiente em que ela se encontra. Na verdade, a teoria do 
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crescimento da firma de Penrose ensina que há dois tipos de causas para o crescimento das 
empresas, as internas e as externas. As causas externas, como aumento de capital e condições 
de demanda, não podem ser compreendidas sem uma análise da natureza da empresa pro-
priamente dita. São os recursos idiossincráticos da firma, em especial os recursos gerenciais, 
que vão determinar a possibilidade de a firma aproveitar as oportunidades de crescimento 
surgidas na interação com o ambiente externo. Essa colocação é bem ilustrada pela trajetória 
do Hospital D, o qual decidiu interromper a implementação de um processo de expansão 
das instalações previsto em um amplo projeto nos anos 1990. A decisão foi consequência da 
intervenção dos representantes do corpo clínico, num momento em que o hospital enfrentava 
uma crise de governança que culminou com a troca da direção da instituição. 

A opção da nova direção foi a de primeiro cuidar da governança para depois tratar de 
crescer. Aqui podem ser identificados dois aspectos analisados por Penrose. O primeiro é a 
importância dos recursos administrativos na taxa de crescimento da firma. O entendimento 
dos tomadores de decisão foi o de que antes de tudo era preciso “colocar ordem na casa”, 
para depois retomar o projeto de expansão. Não é possível saber o que teria ocorrido se a 
expansão não tivesse sido interrompida, ou se ela tivesse apenas sido desacelerada. A sen-
sação é de que o hospital perdeu um momento importante no seu processo de crescimento, 
algo que impactou fortemente o tamanho atual da entidade. Deixar de crescer numa orga-
nização hospitalar significa reduzir sua capacidade de incorporar tecnologia e inovação.  
O outro aspecto é a importância da visão do empreendedor em relação às potencialidades de 
crescimento que ele enxerga na firma, ou seja: “[...] ‘Oportunidades produtivas’, que com-
preendem todas as possibilidades produtivas [...] vislumbradas como aproveitáveis por seus 
‘empresários’” (PENROSE, 2006, p. 72). Nesse caso, uma avaliação sobre a condição interna 
do hospital, o que Penrose chama de recursos administrativos, determinou a suspensão do 
plano de expansão. Em relação às oportunidades produtivas, a autora diz que tais oportuni-
dades estarão restringidas à capacidade da firma de percebê-las, para expandir-se, e ao fato 
de querer ou não aproveitá-las, ou se for incapaz de fazê-lo (PENROSE, 2006, p.72).

Quais Modalidades de Serviços e Quais Especialidades?
Outro fator que é possível perceber na elaboração da estratégia de negócios dos hos-

pitais é um reposicionamento do seu portfólio de serviços, algo traduzido por alguns dos 
entrevistados como diversificação. Isso diz respeito não só a uma mudança das modalidades 
de atendimento, como também à forma como as especialidades médicas são demandadas 
pelos clientes.

A tendência da desospitalização, discutida nessa tese, é uma realidade, mas sig-
nifica apenas que muitos tratamentos, que antes precisavam ocorrer em regime de in-
ternação, hoje são feitos em consultórios, hospitais-dia ou na própria casa do paciente.  
Aparentemente, supor, com base apenas nesse fato, que menos leitos hospitalares serão neces-
sários no mercado de saúde suplementar da cidade de São Paulo constitui-se num equívoco. 
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A realidade costuma ser um pouco mais complexa do que a nossa capacidade de análise. 
De fato, é preciso considerar e analisar outras variáveis – tanto epidemiológicas como da 
dinâmica da indústria da saúde – antes de se chegar a uma conclusão. Parece inegável que 
está havendo um aumento de demanda. A questão é saber durante quanto tempo a demanda 
vai permanecer crescendo e se, quando toda a oferta de leitos que está sendo preparada 
pelos hospitais for colocada à disposição do mercado, realmente haverá pacientes para todo 
mundo. A fala do diretor do Hospital J aponta para uma estratégia de crescimento, porque 
prevê que no futuro vai ter que disputar pacientes com seus concorrentes.

A desospitalização não necessariamente significa menos hospitais, mas sinaliza uma nova 
estruturação da organização hospitalar. Isso é visível no aumento das estruturas ambulatoriais 
dentro dos próprios hospitais. É o caso dos centros diagnósticos e de tratamento. O hospital 
é uma estrutura cara, porque é um concentrador de tecnologia de alto custo. Uma das formas 
de otimização dessa tecnologia é compartilhar sua utilização com pacientes ambulatoriais. 
Para isso, é preciso criar condições que facilitem o acesso e atraiam esse paciente: isso 
significa área física, acesso, ambiência, amenidades, estacionamento, etc. Nesse contexto, 
surgem as unidades-satélite, fora do prédio do hospital, mas com muita tecnologia. 

Outro aspecto da diversificação diz respeito às especialidades médicas e está modificando 
o modelo assistencial dos hospitais. O consumo de serviços de saúde está demandando uni-
dades capazes de ofertar um cardápio completo às necessidades dos pacientes. O modelo de 
hospital de referência em poucas especialidades está dando lugar ao modelo one stop shop, 
já comentado neste trabalho. Talvez o exemplo mais dramático dessa tendência seja o do 
Hospital C: especializado e com sua marca vinculada apenas a uma especialidade médica, 
teve que passar por um período penoso de retração de sua estrutura de atendimento, até 
conseguir se reposicionar no mercado. Isso se reflete na estratégia exposta por seu repre-
sentante: buscar reconhecimento como hospital de qualidade em várias especialidades. 

Algumas especialidades apareceram como carros-chefes. A cardiologia continua forte, 
agora estruturada em hospitais gerais. Na oncologia, o avanço de novos quimioterápicos 
permite que o paciente faça o tratamento em regime ambulatorial dentro ou fora do hospital. 
Também podem ser citadas: a gastroenterologia, a ortopedia, a neurologia e neurocirurgia, 
e a urologia.

Foi notável a redução da oferta de maternidade. Por outro lado, centros especializados 
em saúde da mulher estão sendo implantados por várias instituições.

Ao lado dessas estruturas de caráter ambulatorial, dentro e fora dos hospitais, também 
foi percebido o crescimento das estruturas clássicas de internação, voltadas preferencial-
mente para pacientes cirúrgicos ou clínicos de alta complexidade – portanto, com aumento 
dos leitos de UTI e das estruturas de pronto-socorro.

Mencionou-se neste trabalho a característica peculiar da tecnologia em saúde, de possuir 
um caráter mais incremental e menos de substituição. Se isso é verdade para a tecnologia, 
o mesmo não se pode dizer dos serviços prestados. As modalidades ambulatórias de aten-
dimento claramente substituíram vários procedimentos realizados obrigatoriamente dentro 
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de uma estrutura hospitalar. Aqui pode-se citar Porter (2008): “A razão mais comum dos 
substitutos se tornarem mais ou menos ameaçadores é que os avanços em tecnologia criam 
novos substitutos ou deslocam as comparações preço-desempenho, em uma direção ou 
para outra.”

Como É o Processo de Elaboração de Estratégia dos Hospitais? 
Nos relatos sobre este tema, foi marcante a importância nuclear do líder no processo de 

elaboração das estratégias. 
O que variou foi a função do líder na organização, podendo ser o presidente da entidade 

mantenedora, o executivo profissional ou o diretor clínico. Esse líder tem que dar o pon-
tapé inicial, e aí vão se incorporando os demais executivos, num movimento de cima para 
baixo, em termos de níveis hierárquicos da organização. O que pareceu diferente, mas que 
não seria possível avaliar com apenas uma entrevista, é a capilaridade das estratégias pela 
organização, até os níveis operacionais que as estariam compreendendo.

As Estratégias São Deliberadas ou Emergentes? 
Para Mintzberg, Alhstrand e Lampel (2006), as estratégias pretendidas podem ser reali-

zadas plenamente, parcialmente ou não serem realizadas. Quando é realizada plenamente, a 
estratégia pretendida é designada como “deliberada”. As estratégias emergentes são aquelas 
que não foram idealizadas, surgem e se constituem num padrão. Segundo os mesmos autores, 
poucas – ou nenhuma –estratégias são puramente emergentes ou deliberadas. 

Com efeito, deve-se reconhecer que, para poder classificar as estratégias como deli-
beradas ou emergentes, seria necessário um estudo muito mais aprofundado, de modo a 
conhecer a origem das estratégias realizadas. No entanto, é possível, a partir das entrevistas, 
tentar graduar as estratégias implementadas pelos hospitais, nos limites do que foi visível 
ao pesquisador.

• Hospital A: Há a percepção de que a estratégia de crescimento é consistente no tempo, 
dando-lhe um caráter predominante como deliberada. Entretanto, o deslocamento para 
uma oferta mais genérica de serviços médicos revela um componente emergente.

• Hospital B: A estratégia de ampliação do hospital foi elaborada e conduzida até ser 
aprovada nos órgãos colegiados superiores, dentro de uma proposta assistencial e de 
segmentação que tem se mantido no tempo, portanto, considerada deliberada.

• Hospital C: Talvez o caso mais dramático de mudança de rumo – sendo assim, predo-
minantemente emergente.

• Hospital D: Tomando-se como referência a mudança de foco de crescimento para go-
vernança em decorrência de crise nos anos 1990, pode ser considerado como um caso 
preponderantemente emergente.
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• Hospital E: Pela consistência do processo de planejamento e histórico, as estratégias 
podem ser vistas como preponderantemente deliberadas.

• Hospital F: A força da característica empreendedora da história recente do hospital 
ressalta o caráter deliberado. No entanto, as mudanças de destinação das instalações, 
inicialmente planejadas para o atendimento de clientes diferenciados, demonstra um 
componente emergente significativo.

• Hospital G: A estratégia de crescimento e criação de rede se apresenta de forma con-
sistente, porém também aqui há o caso da unidade nova que previa uma clientela muito 
diferente da que a realidade revelou. Portanto, também pode ser considerar uma classi-
ficação intermediária entre deliberada e emergente.

• Hospital H: As estratégias de profissionalização e ampliação foram relatadas como se-
guindo dentro do previsto. A mudança do modelo assistencial da unidade 2 foi realizada 
antes de sua implementação, e por isso considerou-se deliberada.

• Hospital I: O processo efetivo de profissionalização da gestão e venda do hospital leva 
a considerar a estratégia como deliberada.

• Hospital J: Igual ao caso anterior, considerou-se a estratégia como deliberada.

No caso específico deste trabalho, a classificação apresentada acima não tem maior 
relevância, sendo mais um exercício, que depende, como já dito, do ponto no tempo em 
que se inicia a observação.

Que Tipo de Evidência Tem Respaldado o Processo de Decisão?
Para a definição das estratégias da empresa, Porter propôs o modelo das cinco forças, 

que prevê uma metodologia de análise profunda da estrutura da indústria. Não se observou 
evidência de que algum dos hospitais da amostra adotasse metodologia de análise com pro-
fundidade similar ao modelo de Porter. O Hospital E foi o que pareceu possuir um processo 
mais abrangente e perenizado do ambiente.

Para fazer uma aproximação a essa questão, no roteiro de entrevistas foram colocadas 
perguntas sobre a existência de estudos de mercado e de retorno sobre o investimento.  
No caso do estudo de mercado, quando a resposta era afirmativa, foi perguntado adicional-
mente se o estudo havia sido decisivo.

Pesquisa de mercado, estudos epidemiológicos e consultas a especialistas, a representan-
tes da indústria de tecnologia da saúde e a operadoras foram alguns exemplos de respostas. 
No caso dos estudos de mercado, estes chegaram a ser bastante relativizados. A intuição do 
executivo aparece como um fator importante, pois é fruto de conhecimento e experiência. 

A demanda de porta [?] apareceu, se não como evidência, como fator de pressão para 
a ampliação da oferta.

A inquietação aqui é saber se as decisões são apostas ou estratégias. Com relação ao 
título deste trabalho, propõe-se uma retratação, pelo menos em parte. Num mercado como 
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o da saúde, não dá para imaginar que é possível estabelecer uma previsão com 100% de 
acerto. O risco é inerente e, portanto, também o componente “aposta” da estratégia. O que 
se poderia tentar saber é qual o grau de risco, ou se houve alguma evidência ou exemplo de 
estratégia claramente errada. Não se percebeu isso, tampouco havia tal expectativa, uma 
vez que as organizações do estudo, com efeito, são todas empresas bem-sucedidas. Porém, 
a opinião extraída é que, se no presente contexto e na amostra estudada o BSC resolveu 
a questão metodológica para a avaliação do desempenho da governança corporativa, o 
mesmo não ocorreu para a avaliação estrutural da indústria, necessária para a definição de 
estratégias confiáveis.

O Planejamento É uma Prática Incorporada nessas Organizações
Constatou-se que o processo de planejamento nos hospitais da amostra é de caráter 

predominantemente orçamentário. Verificou-se também nesses ambientes uma clara as-
sociação entre a prática do planejamento estratégico, o uso do BSC e o fato de o hospital 
possuir uma certificação de acreditação. Não resta dúvida da importância da acreditação 
para a consolidação do processo de planejamento estratégico, e principalmente do uso do 
BSC nesses hospitais, seja promovendo ou reforçando a implantação dessas ferramentas. 
Com isso percebeu-se um modelo bastante homogêneo de governança corporativa dessas 
organizações. Portanto, entendeu-se que o planejamento é uma prática incorporada nos 
hospitais estudados.

Considerações Finais
Este estudo tratou do processo da formação das estratégias de negócios de um grupo de 

hospitais de uma praça do mercado de saúde suplementar brasileiro, a cidade de São Paulo. 
A abordagem da pesquisa focou o principal executivo da organização. Procurou identificar 
processos formais do planejamento e do processo de decisão. Tratou, especificamente, da 
decisão de ampliação dos serviços. 

O enunciado do item 2.1, “Objetivos gerais” – “Analisar e compreender o processo de 
elaboração das estratégias de negócio adotadas pelos hospitais que atuam no segmento  
de mercado de saúde suplementar da cidade de São Paulo e suas tendências”, soa, de certa 
forma, algo pretensioso. Não obstante, crê-se que foi possível captar, sim, algumas tendên-
cias do mercado. Ficou a sensação, ou melhor, a certeza, de que ainda há muitas variáveis 
a explorar, duas das quais são citadas a seguir.

A primeira: o papel do médico na conformação da estratégia de negócios do hospital. 
Os velhos livros de administração hospitalar classicamente traziam algum tipo de discussão 
sobre o conflito de poder entre os corpos clínico e administrativo dos hospitais, sobre a 
força e a influência que a corporação médica tem na definição das diretrizes da organização. 
Nesta tese, um dos aspectos discutidos é a reestruturação das modalidades de atenção dos 
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portfólios de serviço, das especialidades médicas, como consequência de fatores externos 
ao hospital, da demanda de pacientes e operadoras, das características da tecnologia de 
saúde. Acredita-se que essa questão é mais complexa que isso. 

Mais uma vez lembrando Penrose, para essa autora, a firma se trata de uma coleção de 
recursos humanos e não humanos, sendo esses primeiros os principais. Além disso, ela afirma 
que não é possível compreender as causas do crescimento das firmas avaliando-se os fatores 
externos, sendo necessário analisar a natureza das mesmas. Neste sentido, um dos recursos 
internos estudados nesta tese e que com certeza merece mais investigação é o papel que o 
corpo clínico está desenvolvendo nessa nova configuração de prestação de serviços.

A outra variável diz respeito à concorrência entre os hospitais. Esta tese trata do assunto 
sob o prisma de investigar um possível movimento de mimetismo entre os hospitais, ao 
adotarem todos a mesma estratégia de ampliação. Ao encerrar este trabalho, concluiu-se 
que esta é uma hipótese muito pouco provável e que o crescimento é mandatório para 
quem quiser permanecer no negócio, além de ser um reflexo da natureza dessas organi-
zações. Abordou-se a questão da concentração de mercado no campo dos pagadores, ou 
seja, das operadoras de planos de saúde. Foram encontrados trabalhos que mostraram que, 
apesar da tendência de redução das operadoras, este é um mercado pulverizado e com alta 
competitividade. Portanto, o “fantasma” da verticalização pelas operadoras de planos de 
saúde, montando estruturas próprias de assistência médico-hospitalar, talvez não seja tão 
assustador, ou ainda não está próximo. Por outro lado, não foi objeto de estudo quantificar 
leitos e serviços que estão sendo disponibilizados no mercado. Além das ampliações, estão 
ocorrendo movimentos de aquisição e configuração de redes de hospitais. Com certeza 
será bem-vinda uma análise das tendências de concentração de mercado no campo dos 
provedores.

Por fim, no capítulo dedicado à análise e à discussão dos resultados estão as respostas 
dadas pelos executivos quando perguntados sobre qual a sua definição de estratégia (podendo 
esta ser de sua própria autoria ou outra que considerasse melhor). Ao fechar este texto, é 
interessante apresentar a definição adotada pelo autor deste trabalho, ou melhor, a definição 
do professor Flavio Vasconcelos, explicitada em aula ministrada em 27 de fevereiro de 2007, 
na disciplina de Estratégia do Curso de Mestrado e Doutorado da EAESP-FGV.

“Estratégia é o que importa!”
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APÊNDICE A
Roteiro das entrevistas realizadas
ENTREVISTADO

Nome

Cargo

Tempo no cargo: desde:   Tempo na organização:

Formação profissional

IDENTIFICAÇÃO DO HOSPITAL

Nome do Hospital

Ano de fundação

Entidade proprietária/ mantenedora

FINALIDADE

Com finalidade lucrativa (  )

Sem finalidade lucrativa (  )

Possui certificação de filantropia (implica imunidade de impostos) sim (  ) ou não(  )

ESTRUTURA FÍSICA

Descrição da estrutura atual do hospital

Número de unidades: (especificar)

Nome da unidade: 

Localização (cidade, bairro).

Ano de implantação:

Tipo (hospital, ambulatório, pronto atendimento, centro diagnóstico, etc).

Tamanho: (número de leitos, de consultórios, salas de exames).

Volume de atendimentos: (internações, consultas, exames).
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AMPLIAÇÕES

Ampliações realizadas e finalizadas nos últimos dez anos

Nome:

Localização:

Tipo:

Tamanho:

Volume de atendimento:

Valor do Investimento: (ordem de grandeza, próprio, financiado)

Em quanto tempo o investimento se pagou, ou se pagará?

Ampliações em andamento

Nome:

Localização:

Tipo:

Tamanho:

Volume de atendimento:

Valor do investimento: (próprio, financiamento)

Em quanto tempo o investimento deve se pagar?

Ampliações aprovadas 

Nome da unidade

Localização 

Tipo

Tamanho

Volume estimado de atendimento

Valor do investimento: (próprio, financiamento)

Em quanto tempo o investimento deve se pagar?
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL (confirmar informação levantada)

Instância deliberativa máxima

Denominação

Composição e estrutura 

Principais executivos corporativos

Instâncias deliberativas outras

PROCESSO DECISÓRIO
(Obs.: Tentar desenhar um fluxograma do processo de decisão).

Por que a organização resolveu ampliar a sua capacidade operacional (leitos, unidades satélites, outras)?

Quem ou qual instância foi responsável pela decisão?

Quando surgiu a ideia?

De quem ou de onde partiu a ideia?

Foi realizado algum estudo de mercado? Qual?

Caso tenha sido realizado, o estudo foi determinante para a decisão? Se não, o que foi determinante?

Qual foi o público-alvo?

Quais tipos serviços e ou especialidades?

Como foi avaliada a demanda para os novos serviços?

Foram consultados grupos de interesse: médicos, operadoras de planos de saúde, pacientes, fornecedores, comunidade, etc?

De que forma ocorreram essas consultas?

O fato de outros hospitais do setor estarem ampliando suas capacidades operacionais influenciou na decisão?

COMUNICAÇÃO

Como se deu a comunicação da decisão de ampliação?

Todo mundo recebeu a mesma informação?

Quando e como se deu a comunicação aos colaboradores?

Como e quando a decisão se tornou pública?
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PLANEJAMENTO

A organização realiza processo formal de planejamento?

Qual a periodicidade?

O hospital adota algum modelo de planejamento? Qual? Desde quando?

Descrição sumária do processo de planejamento:

Quem é o responsável?

Há algum tipo de assessoria externa?

Quem toma parte?

ESTRATÉGIA(S)

Na suas palavras, qual ou quais são as estratégias da sua organização?

Como ela(s) surgiu(ram) na organização?

Quem é ou são os responsáveis pelas estratégias na sua organização?

Como a estratégia ou estratégias são comunicadas aos colaboradores?

Como a decisão de ampliação se encaixa na estratégia da organização?

UMA DEFINIÇÃO DE ESTRATÉGIA

Qual a sua definição de estratégia?
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APÊNDICE B
Formulário de Consentimento Informado

Título: Ampliação dos hospitais privados na cidade de São Paulo: Aposta ou estratégia?
Escola de Administração de Empresas de São Paulo – Fundação Getúlio Vargas
Autor: Walter Cintra Ferreira Junior
Orientadora: Professora Ana Maria Malik

Propósito
O senhor está sendo convidado para participar da fase de aplicação do instrumento de coleta de dados de pesquisa de campo 
integrante de projeto de tese de doutorado em administração de empresas da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, 
da Fundação Getúlio Vargas.
O propósito do estudo é compreender o processo de tomada de decisões estratégicas em hospitais privados, sediados na cidade de 
São Paulo, atuantes no setor da saúde suplementar, através do ponto de vista de seus executivos. Em particular, busca-se estudar 
os hospitais que, nos últimos dez anos, têm passado por processo de ampliação de sua estrutura física e de oferta de serviços.  
Sua participação é importante porque, como executivo sênior desta organização, o senhor poderá responder as perguntas relacio-
nadas a questões afetas ao processo de tomada de decisão estratégica de sua organização.

Procedimento
Se concordar em participar, a entrevista será realizada pelo doutorando, utilizando um roteiro. Nossa expectativa é que a entrevista 
não exceda 60 minutos. Caso isso não seja um empecilho, a entrevista será gravada para dar suporte ao pesquisador quando da 
compilação das informações. Após isso, as gravações serão apagadas.

Benefícios
Pode ser que esta pesquisa não lhe traga qualquer benefício direto. Quando o estudo for concluído, ser-lhe-á encaminhada cópia 
eletrônica do trabalho. O resultado do trabalho poderá ser de seu interesse, bem como de outras lideranças na área hospitalar. 

Confidencialidade
Toda informação referente à personalização de sua entrevista será mantida em sigilo. Nenhum nome de organização ou de entrevis-
tado será identificado. As gravações das entrevistas serão apagadas imediatamente após a informação ter sido transcrita, portanto, 
nada ficará gravado, de maneira que sua identidade seja revelada.
Os resultados poderão ser publicados para fins científicos, mais uma vez sem que haja identificação dos indivíduos. Se alguma 
informação específica for publicada, será escrita de maneira a que o entrevistado não possa ser reconhecido. Além disso, a análise 
dos resultados e as conclusões não serão apresentadas como um estudo de caso individual.

Participação Voluntária/Exclusão
Sua participação neste estudo é voluntária. Sua participação pode ser retirada a qualquer momento. Caso opte pela exclusão de 
sua entrevista, por favor entre em contato com o autor da tese ou com a orientadora do trabalho para que sua informação seja 
omitida do banco de dados da pesquisa.

Contatos
Para perguntas relacionadas com este estudo, contatar o autor, Walter Cintra Ferreira Junior, pelo telefone (11) 9908-5934, ou a 
orientadora, Profa. Ana Maria Malik, na Fundação Getúlio Vargas, telefone (011) 3799-7717.

Uma cópia deste formulário de consentimento ser-lhe-á entregue após sua assinatura, concordando em participar do estudo. 

Entrevistado Data

Pessoa que aplicou o consentimento Data
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INTRODUÇÃO
No Brasil, com a crise do setor público na década de 1980, o setor privado entra em 

fase de expansão, aumentando o número de operadoras de planos de saúde no mercado. 
As operadoras atuavam livremente, direcionando seu modelo de atenção médica para 
as parcelas da população representadas pela classe média e categorias de assalariados.  
Com pequenas diferenças entre si, as operadoras atuavam mediante contribuições mensais 
dos beneficiários, tanto em planos individuais como em planos coletivos, em troca da pres-
tação de serviços e benefícios predeterminados.

No final dos anos 90 entra em vigor a legislação que, definitivamente, viria coibir os 
abusos praticados no mercado de saúde suplementar. A Lei nº 9.656/98, e alterações pos-
teriormente trazidas pela Medida Provisória nº 2.177/2001, estabeleceram regras para as 
relações entre operadoras de planos de saúde, beneficiários e prestadores de serviços de 
saúde (BRASIL, 2001).

As novas regras implantadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, denominadas 
de macrorregulação, causaram impacto financeiro nas operadoras de saúde. A Agência definiu 
padrões e disponibilizou os Sistemas de Informações de Beneficiários e o de Produtos. Às ope-
radoras, coube a adoção de práticas microrregulatórias destinadas à contenção de custos, com 
destaque para as práticas da auditoria em saúde. O sistema de informação executiva consiste em 
um instrumento significativo na gestão de operadoras. A avaliação do desempenho empresa-
rial, por meio dos indicadores estratégicos, pode contribuir no processo decisório. O Balanced 
Scorecard é um instrumento que traduz o planejamento da empresa num conjunto de medidas 
de desempenho e objetivos estratégicos, organizados segundo quatro perspectivas diferentes: 
financeira, cliente, processos internos e aprendizado e crescimento. O objetivo deste estudo é a 
concepção de um sistema de informação executiva para a geração de indicadores estratégicos, 
alicerçado nas perspectivas financeira e de processos internos da auditoria em saúde. Como meto-
dologia foram utilizadas pesquisas bibliográfica e aplicada, visando à fundamentação conceitual, 
análises dos padrões de informações e proposição de indicadores estratégicos da auditoria em 
saúde. O protótipo do MTSystem foi testado em uma base de dados simulados para verificar suas 
funcionalidades. Como resultado, foi concebida uma metodologia de escolha com 20 indicadores 
de desempenho relacionados aos processos de auditoria e seus alertas, indicadores de tendência 
e relatórios executivos. O MTSystem representa um recurso estratégico no monitoramento dos 
objetivos da organização. As análises de fatores críticos de sucesso, desempenho e andamento 
da organização oferecem subsídios ao processo decisório dos executivos das operadoras de 
planos de saúde.

Palavras-chave: Indicadores Estratégicos. Sistema de Informação Executiva. Auditoria em 
Saúde. Operadora de Plano de Saúde.

Resumo
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A Lei nº 9.961, de janeiro de 2000, cria a Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS). Consolida-se o controle do Estado sobre o setor de saúde suplementar, tutelando 
os interesses dos beneficiários dos planos assistenciais. As relações entre operadoras, 
prestadores de serviços e usuários do sistema de saúde suplementar passam a ser ditadas 
pelo estabelecimento de regras (BRASIL, 2001). Várias Resoluções Normativas – RN e 
Instruções Normativas – IN foram implementadas pela Agência, visando a padronizações, 
como o Sistema de Informações de Beneficiário – SIB, Sistema de Informações de Produ-
tos – SIP, Terminologia Unificada da Saúde Suplementar – TUSS e Troca de Informações 
em Saúde Suplementar – TISS.

Passados mais de dez anos da implantação da nova legislação que regulamenta a 
saúde suplementar, observa-se uma expressiva redução no número de operadoras pela 
impossibilidade de atender às novas regras definidas pela ANS. Em 2010, cerca de 1.100 
operadoras continuavam ativas no mercado de saúde suplementar, prestando assistência a 
aproximadamente 40 milhões de beneficiários na modalidade médico-hospitalar (AGÊNCIA 
NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS, 2010).

Paralelamente às transformações legais ocorridas na saúde suplementar, outros desdo-
bramentos se sucederam, contribuindo para o impacto financeiro nas operadoras. Este setor 
foi inflacionado, tendo como influências predominantes o aumento no rol de coberturas 
assistenciais definido pela ANS, o envelhecimento da população, as demandas judiciais, a 
pressão da demanda sobre a oferta, as novas tecnologias e os elevados preços da indústria 
farmacêutica (BRASIL, 2002). Entre 2007 e 2009 houve um aumento nos custos médios 
com despesas hospitalares na ordem de 19,4% e das consultas em 9%. Por sua vez, os ín-
dices médios de sinistralidade das operadoras chegaram a quase 80%, comprometendo o 
equilíbrio financeiro, pois representam uma importante elevação dos custos assistenciais 
(BRASIL, 2010).

Em resposta às mudanças no mercado de saúde suplementar, de forma paralela à 
macrorregulação deliberada pela ANS, as operadoras passaram a aplicar mecanismos de 
controle de custos. Nas relações estabelecidas entre operadoras, prestadores e beneficiá-
rios instituíram-se práticas denominadas de microrregulatórias, como o direcionamento 
da clientela, protocolos de liberação de eventos, Home Care e coparticipação, entre outras 
(BRASIL, 2005).

Nesse contexto, a auditoria em saúde emerge com um papel primordial: atuar na avalia-
ção de resultados, na qualidade da assistência prestada e na regulação dos crescentes custos 
dos serviços médico-hospitalares. A intercessão da auditoria possibilita corrigir distorções, 
fraudes e desobediências às regras básicas praticadas por alguns prestadores de serviços de 
saúde (LUZ e DYNEWICZ, 2007). Os processos de auditoria em saúde funcionam como 
inibidores de irregularidades. O controle reflete no cuidado, por parte dos prestadores, desde 
a solicitação de autorização de procedimentos até a emissão das faturas médico-hospitalares. 
Ao mesmo tempo, possibilita que ações de caráter preventivo e corretivo sejam tomadas 
para a eliminação de potenciais irregularidades. 
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A auditoria em saúde representa, de um lado, um elemento essencial na cadeia de infor-
mações relacionadas a todos os procedimentos assistenciais realizados pelos beneficiários 
das operadoras. De outro lado, representa as informações com indicadores de desempenho 
para auxiliar os gestores nas tomadas de decisões. As operadoras de planos de saúde já dis-
ponibilizam sistema de informação para o atendimento de exigências legais da ANS, como 
acompanhamento dos dados assistenciais dos beneficiários, custos assistenciais e dados 
dos prestadores de serviços de saúde. Essas informações são obtidas por meio de relatórios 
gerenciais com base nos sistemas operacionais da operadora. Porém, tais relatórios não 
oferecem segurança aos gestores, tomadores de decisões. Procura-se a concepção de um 
sistema de informação executiva alicerçado nos indicadores estratégicos de desempenho, 
tendo como argumentos centrais as informações geradas pela auditoria em saúde. 

Para auxiliar gestores na tomada de decisões estratégicas, o sistema de informação 
executiva consiste numa ferramenta capaz de atingir as metas e expectativas, como moni-
toramento de informações por meio de indicadores que analisem fatores críticos de sucesso, 
desempenho e andamento. Além de fornecer medidas com indicadores, também pode dispor 
de alertas inteligentes para determinadas condições, com o objetivo de reduzir a variabi-
lidade, identificar tendências e detectar rapidamente situações indesejadas (DUCLÓS e 
SANTANA, 2009).

O benefício do uso da tecnologia da informação deve ter métricas que se vinculem com 
o desempenho empresarial, permitindo a sua justificativa e avaliação constante, formando 
os indicadores que podem estabelecer a relação direta e indireta entre o uso da tecnologia 
da informação e o desempenho empresarial (ALBERTIN e ALBERTIN, 2005, p. 102).

O sistema de informação executiva deve utilizar a tecnologia da informação como recurso 
estratégico na gestão de operadoras, para gerar informações que reflitam em organizações 
de saúde dinâmicas, abertas ao processo de aprendizagem e com competência na tomada 
de decisões estratégicas.

O presente estudo propõe a concepção de um sistema de informação executiva para a 
geração de indicadores estratégicos de desempenho, alicerçado nas perspectivas financeiras 
de processos internos do Balanced Scorecard – BSC, com enfoque na auditoria em saúde.

Objetivos
Objetivo Geral

Conceber um sistema de informação executiva para a geração de indicadores estratégicos 
de desempenho, nas perspectivas financeira e de processos internos do Balance Scorecard.

Objetivos Específicos
• identificar os processos críticos que possam influenciar o desempenho das operadoras 

de planos de saúde;
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• criar uma metodologia para gerar indicadores estratégicos de desempenho com enfoque 
na auditoria em saúde;

•  conceber um sistema de informação executiva com enfoque nas fases da auditoria em 
saúde, com base no conjunto de indicadores estratégicos de desempenho nas perspec-
tivas financeira e de processos internos;

• elaborar um protótipo do sistema de informação; e
• aplicar o protótipo do sistema de informação executiva em uma base de dados 

simulados.

REVISÃO DA LITERATURA
Nesta seção são apresentados os principais temas relacionados com o objetivo do estudo. 

Inicialmente, foi realizada uma breve explanação da caracterização e custos da saúde su-
plementar no Brasil, abordou-se a auditoria em saúde, noções sobre os conceitos de sistema 
de informação com suas peculiaridades e o Balanced Scorecard como instrumento de tra-
dução dos objetivos estratégicos em indicadores de desempenho nas perspectivas financeira,  
do cliente, de processos internos e de aprendizagem e crescimento.

Caracterização da Saúde Suplementar
No final da década de 80, a saúde suplementar no Brasil caracterizou-se pela intensifica-

ção da comercialização de planos de saúde individuais, com a entrada decisiva de grandes 
seguradoras no ramo da saúde e a adesão de novos grupos de trabalhadores à assistência 
médica supletiva, principalmente funcionários públicos da administração direta, das autar-
quias e das fundações. Nesse período, as operadoras de planos de saúde se organizaram no 
mercado, aumentando a carteira de usuários do sistema privado, atingindo números próximos 
a 15 milhões de clientes (BRASIL, 2002). As operadoras de planos de saúde são pessoas 
jurídicas constituídas sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa ou 
entidade de autogestão, autorizada a comercializar planos privados de assistência à saúde, 
a partir do registro na ANS (ANS, 2009).

O aumento do número de operadoras de planos de saúde dividiu o sistema de saúde 
no país, que passou a realizar seus atendimentos assistenciais em duas formas de acesso: 
o sistema público, com o Sistema Único de Saúde, e o sistema privado, com as operadoras de 
planos de saúde. As operadoras da modalidade médico-assistencial foram classificadas  
de acordo com os seguintes critérios:

• administradoras: administram planos de assistência à saúde, financiados por outra 
operadora, não possuem beneficiários e rede credenciada ou referenciada de serviços 
médico-hospitalares;
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• autogestões: operam serviços de assistência à saúde, destinados exclusivamente a 
empregados ativos, aposentados, pensionistas ou ex-empregados e seus respectivos 
grupos familiares, de uma ou mais empresas ou, ainda, a participantes e dependentes de 
associações de pessoas físicas ou jurídicas, fundações, sindicatos, entidades de classes 
profissionais ou assemelhados;

• cooperativas médicas: sociedades sem fins lucrativos, constituídas conforme o disposto 
na Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971;

• filantropias: entidades privadas sem fins lucrativos, certificadas como entidades 
filantrópicas junto ao Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS e declaradas 
de utilidade pública junto ao Ministério da Justiça ou órgãos dos governos estaduais 
e municipais;

• seguradoras: sociedades seguradoras com estatuto social que veda a atuação em quais-
quer outros ramos ou modalidades; e

• medicina de grupo: demais empresas ou entidades que operam planos privados de 
assistência à saúde (ANS, 2009).

A expansão desregulada do setor resultou em um mercado livre com imposição de 
regras próprias aos usuários do sistema privado de saúde, consentindo que as operadoras 
atuassem com contratos nebulosos junto aos beneficiários. Beneficiário é a pessoa física 
com direitos e deveres, observada a legislação vigente, definidos em contrato assinado 
com a operadora de plano privado de saúde, para garantia da assistência médico-hospitalar  
e/ou odontológica (ANS, 2009). Para exemplificar a liberalidade das operadoras, dentre as 
regras impostas é possível elencar: seleção de riscos assistenciais, exclusão de usuários, 
definição de carências e reajustes de preços dos planos e sistema de informações sem 
qualquer consulta aos órgãos governamentais. Tais regras geraram uma série de insatis-
fações aos usuários, relacionadas à natureza dos contratos e às imposições unilaterais 
das empresas (BRASIL, 2001).

O marco da regulação da saúde suplementar no Brasil ocorreu com a promulgação da 
Lei nº 9.656/98, em 03 de junho de 1998. Seu texto foi alterado no dia 04 de junho de 1998, 
pela Medida Provisória nº 1.665, e seguidas reedições, até a de número 2.177 – 44, de 24 
de agosto de 2001. Efetivamente, o marco regulatório aprovado em 1998 entrou em vigor 
somente em 1999 (BRASIL, 2003).

Montone (2003) comenta que a população de beneficiários de planos privados passou a 
ser representada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, vinculada ao Ministério da 
Saúde – MS. A Agência foi criada com o fim de defender o interesse público na assistência 
suplementar à saúde, regulando as operadoras setoriais e as relações com prestadores e 
consumidores. As principais mudanças estão sintetizadas na Figura 1.
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Figura 1 – Principais características do setor de saúde suplementar, antes e após a regulação

 

Fonte: Adaptado de Montone, 2003

No período de pouco mais de dez anos da implantação da Lei nº 9.656/98, ocorreram 
diferentes transformações no mercado de saúde suplementar, causando, inclusive, a extinção 
de várias operadoras, como mostra o Gráfico 1.

Gráfico 1 – Evolução do registro de operadoras no Brasil, de 1999 a 2010

Fonte: Caderno de Informação da Saúde Suplementar – ANS, setembro de 2010
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• Proibição de seleção de risco
• Proibição de rescisão unilateral de 

contrato
• Definição e limitação de carências
• Reajustes controlados
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A redução do número de operadoras de planos de saúde pode ser compreendida com a 
interpretação do rigor das novas regras implementadas pela ANS, com destaque para: 

a) a instituição de plano de contas;
b) a exigência de envio de informações periódicas;
c) a constituição de garantias financeiras;
d) a instituição do rol mínimo de cobertura de procedimentos; 
e) aplicação de multas. 

Essa normatização refletiu na falta de condições das operadoras menos consolidadas se 
adequarem às normas regulatórias estabelecidas (ANS, 2009).

A ANS, como órgão de regulação, normatização, controle e fiscalização, vem exercendo 
suas atribuições sob o regramento definido pelo legislativo federal, por meio de Instruções 
Normativas – IN e Resoluções Normativas operacionais – RN, Executivo/ANS. A lei de 
criação da ANS criou, também, o Conselho de Saúde Suplementar – CONSU, órgão cole-
giado integrante da estrutura regimental do Ministério da Saúde, com competência para, 
entre outras, estabelecer e supervisionar a execução de políticas e diretrizes gerais do setor 
de saúde suplementar (MALTA, et al., 2004).

No que concerne à informação em saúde suplementar, a ANS estabeleceu ações por 
Instruções e Resoluções Normativas, apresentando relação direta com o protótipo do sistema 
de informação executiva ora proposto. As principais normativas relacionadas são:

a) RN nº 88/2005, que que estabelece a sistemática de geração, transmissão e de controle 
de informações da totalidade dos beneficiários existentes na carteira das operadoras 
de planos privados de assistência à saúde, denominada de Sistema de Informações de 
Beneficiários – SIB (ANS, 2005).

b) RN nº 153/2007, que estabelece padrão obrigatório para a troca de informações entre 
operadoras de plano privado de assistência à saúde e prestadores de serviços sobre os 
eventos de saúde, realizados em seus beneficiários. 

 O padrão para a troca de informações e suas respectivas guias ficou nacionalmente 
conhecido como Troca de Informações em Saúde Suplementar – TISS. O modelo 
TISS objetiva a padronização das trocas eletrônicas de informações administrativas e 
financeiras entre as operadoras e prestadores de serviços de saúde, a fim de aprimorar 
a eficiência e efetividade do sistema de saúde suplementar (ANS, 2007). Além disso, 
agregou facilidades para verificação da produção médica, controle de pagamentos, 
glosas e contratos, valoração de guias, além da emissão de relatórios utilizados para a 
entrada de parâmetros do Sistema de Informações de Produtos –SIP e do Sistema de 
Informações de Beneficiários – SIB (ANS, 2009).
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c) IN nº 34/2009, que definiu que a terminologia a ser utilizada como base para construção 
da Terminologia Única da Saúde Suplementar – TUSS para procedimentos médicos 
seria a Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos – CBHPM, 
gerenciada pela Associação Médica Brasileira – AMB.

 A TUSS complementa a TISS e suas guias, objetivando a padronização da codificação 
de procedimentos assistenciais realizados nos beneficiários de operadoras de planos de 
saúde, devendo ser utilizada para a troca de informações, entre operadoras e prestadores 
de serviços de saúde (ANS, 2009).

d) IN nº 44/2010, que dispõe sobre a atualização de procedimentos médicos constantes da 
TUSS (ANS, 2010).

e) RN nº 211/2010 e seus anexos, que atualizam o Rol de Procedimentos e Eventos em 
Saúde, se constituindo como a referência básica para cobertura assistencial mínima 
nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 
(ANS, 2010).

As resoluções e instruções relacionadas possibilitam à ANS a coleta de dados específicos 
junto às operadoras de planos de saúde. Vale ressaltar a importância da padronização no que 
concerne à coleta de dados e informações para a saúde suplementar. Porém, apesar desses 
avanços em termos de padronização, essas resoluções e instruções normativas não contem-
plam parâmetros técnicos que contribuam com os processos de auditoria para a geração de 
indicadores aos gestores de saúde. Também inexiste uma padronização para outros itens 
que compõem os eventos assistenciais: taxas e diárias hospitalares, Home Care, remoção, 
materiais e medicamentos, órteses, próteses e materiais especiais – OPME. A composição 
dos custos dos eventos assistenciais tem ligação direta com esses itens.

Custos das Operadoras de Planos de Saúde
Alguns autores têm ressaltado, em matérias relacionadas à economia de saúde, a di-

nâmica inflacionária do mercado de saúde suplementar. Destaca-se a relevância do tema 
com relação ao impacto financeiro no poder aquisitivo dos consumidores e às suas diversas 
distorções, responsáveis pela elevação dos custos no mercado de saúde (MENDES, 2009; 
SILVA, 2003; CECHIN, 2009). Podem ser elencados como fatores determinantes para o 
aumento dos custos em saúde: o aumento do rol de coberturas assistenciais definidas pela 
ANS; o envelhecimento da população; demandas judiciais; pressão da demanda; pressão 
da oferta; incorporação de novas tecnologias; mecanismos de remuneração dos prestadores 
de serviços de saúde; aumento dos custos da indústria farmacêutica; renda disponível da 
população; restrição orçamentária das empresas; e controle de reajustes de preços de planos 
estabelecido pela ANS (BADIA e PIRES, 2008; MENDES, 2009).
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Em termos de custos assistenciais, o envelhecimento influencia diretamente o padrão 
epidemiológico da população a ser assistida, com tendência à prevalência das doenças 
crônicas não transmissíveis, consequentemente, com maior consumo de serviços ou proce-
dimentos médicos pelos idosos. Na saúde suplementar, os idosos (homens e mulheres com 
idade igual ou superior a 60 anos) com plano de assistência médica representam 11,2% do 
total da carteira de beneficiários – Gráfico 2 (BRASIL, 2003).

Gráfico 2 – Pirâmide da estrutura etária da população e dos beneficiários de planos de assistência 
médica no Brasil – 2010

Fonte: Caderno de Informação da Saúde Suplementar – ANS, setembro de 2010

Outro fator relevante se refere ao rol de coberturas assistenciais definido pela ANS na 
RN nº 167/2007, que prevê a inclusão de cem (100) novos procedimentos com cobertura 
obrigatória pelas operadoras de planos de saúde. O impacto na elevação dos custos, na ordem 
de 10%, não pôde ser repassado aos usuários. O reajuste dos valores dos planos autorizado 
pela ANS foi de apenas 5,48% (ANS, 2008). Essa divergência entre despesa e receita pode 
contribuir para o desequilíbrio financeiro nas operadoras.

Somada aos fatores citados anteriormente, em abril de 2009 surgiu uma nova regra da 
ANS, criando a possibilidade da mobilidade de planos com portabilidade de carência para 
beneficiários de planos individuais contratados na vigência da Lei nº 9.656/1998 (CECHIN 
et al., 2009). A portabilidade, respeitando-se alguns condicionantes, possibilita a migração 
de usuários entre operadoras sem o cumprimento de carências, o que também implica im-
pacto financeiro para as mesmas.

Em face das medidas estabelecidas, os custos assistenciais diretos e indiretos das opera-
doras de planos de saúde aumentaram substancialmente, influenciando diretamente a taxa de 
sinistralidade. A taxa de sinistralidade é definida como a relação, expressa em porcentagem, 
entre a despesa assistencial e a receita de contraprestações das operadoras (ANS, 2009). 

Embora os dados da ANS (2010) mostrem que o gasto assistencial das operadoras 
cresceu numa proporção similar ao aumento da receita total (taxa de crescimento de 51%), 
a taxa de sinistralidade das operadoras sofreu elevação de 2,5% entre os anos de 2007 e 
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2009. A taxa média da sinistralidade das operadoras manteve-se acima de 80,3% no pe-
ríodo, representando mais de 10% do que é considerado como o ideal, valor este estimado 
em 70%, conforme Tabela 1. Tais percentuais, igualmente, podem refletir um desequilíbrio 
financeiro das operadoras.

Tabela 1 – Taxa de sinistralidade das operadoras de planos de saúde no Brasil, segundo modalidade 
da operadora de 2007-2009

Modalidade da Operadora 2007 2008 2009

Operadoras médico-hospitalares 80,06 80,03 83,1

Autogestão 87,6 91,9 94,5

Cooperativa médica 79,6 81,3 82,4

Filantropia 53,5 53,0 82,7

Medicina de grupo 77,0 77,4 79,1

Seguradora especializada em saúde 89,7 81,5 83,6

Fonte: Adaptado do Caderno de Informação da Saúde Suplementar – ANS, setembro de 2010

Ressalta-se que as despesas de eventos assistenciais impactam diretamente as despesas 
totais e a taxa de sinistralidade da operadora, como pode ser verificado no Gráfico 3, o qual 
mostra que, nas operadoras de modalidade médico-assistencial, as despesas assistenciais 
representam 91,6% do total de despesas para seguradoras, e 82,8% para medicinas de gru-
po. Somente as operadoras da modalidade de filantropia apresentam gastos díspares nas 
despesas assistenciais, com 43,6% do total gasto.

Gráfico 3 – Despesa das operadoras de planos de saúde do Brasil, por tipo, segundo modalidade 
da operadora – 2009

Fonte: Caderno de Informação da Saúde Suplementar – ANS, setembro de 2010
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Ao se analisar as peculiaridades das despesas assistenciais, nota-se que o item de maior 
relevância em termos de despesas se refere aos eventos de internações hospitalares, repre-
sentando 36% em internações e 8% em demais despesas médico-hospitalares, totalizando 
44% do total de despesas assistenciais das operadoras, conforme o Gráfico 4.

Gráfico 4 – Distribuição percentual da despesa assistencial das operadoras médico-hospitalares do 
Brasil, por itens de despesas – 2009

Fonte: Caderno de Informação da Saúde Suplementar – ANS, setembro de 2010

Além do maior percentual de gastos das operadoras com despesas hospitalares entre 
2007 e 2009, esses eventos assistenciais tiveram um aumento no custo médio de 19,4%, 
e as consultas, de 9%, conforme mostra a Tabela 2. O custo médio refere-se ao custo por 
item de despesas das operadoras médico-hospitalares, incluindo consultas médicas, exames 
complementares, terapias e outros atendimentos ambulatoriais. Calcula-se como a relação 
informada ao SIP entre as despesas nesses eventos e o número de eventos (ANS, 2010). 

Tabela 2 – Internações e consultas de beneficiários de planos privados de assistência médica 2007-2009

Tipo de Evento 2007 2008 2009

Internações

Eventos 4.447.483 4.819.183 4.786.736

Beneficiários 33.515.991 36.052.380 36.841.365

Taxa de internação de beneficiários (%) 13,3 13,4 13,0

Gasto médio (R$) 3.219,56 3.480,42 3.844,43

Consultas

Eventos 192.676.148 211.943.120 223.017.577

Beneficiários 36.664.067 39.352.499 40.509.773

Consultas por beneficiário 5,3 5,4 5,5

Gasto médio (R$) 36,91 40,30 40,26

Fonte: Caderno de Informação da Saúde Suplementar – ANS, setembro de 2010
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A Tabela 2 mostra o aumento dos custos médios das internações e consultas que podem 
refletir na taxa de sinistralidade e constituem um fator preocupante na elevação dos custos 
assistenciais das operadoras.

Na tentativa de neutralizar os efeitos que refletem no aumento da taxa de sinistralidade 
da carteira, as operadoras de planos de saúde utilizam regras próprias isentas do processo 
regulatório da ANS, conhecidas como o processo de “microrregulação” ou “autorregulação”, 
ou ainda, “regulação operativa”. As práticas de microrregulação adotadas pelas operadoras 
junto aos prestadores de serviços médico-hospitalares e beneficiários observam uma lógica 
própria, ditada pelo protagonismo de múltiplos atores com seus interesses, cada um deles 
com controle diferenciado de recurso (MALTA et al., 2004).

Cecílio et al. (2005) salientam que, para exercer ações microrregulatórias, as operadoras 
de planos de saúde têm desenvolvido várias estratégias. O Quadro 1 apresenta as principais 
ações adotadas no processo microrregulatório e seus dispositivos de operação.

Quadro 1 – Principais estratégias adotadas pelas operadoras de planos de saúde no processo 
microrregulatório e seus dispositivos de operação

Estratégias Microrregulatórias Dispositivos de Operação

1. Direcionamento da clientela para 
prestadores preferenciais

a) Construção de sub-redes/segmentação dos planos em função dos prestadores;
b) Negociação de “pacotes” com prestadores hospitalares preferenciais, 

associando custos mais baixos a maior volume de direcionamento de pacientes;
c) Hierarquização de encaminhamento para prestadores individuais a partir da 

utilização de “padrões de custos”.

2. Controle e disciplinamento da prática 
médica em consultórios 

a) Credenciamento criterioso de médicos em consultórios a partir de critérios 
“mercadológicos” bem definidos pela operadora;

b) Acompanhamento do desempenho do médico a partir de uma perspectiva 
econômica (matriz de desempenho, meta referencial, custo agregado);

c) Adoção de protocolos;
d) A necessidade de autorização prévia/auditoria para internações clínicas e 

cirurgias eletivas.

3. Controle e disciplinamento das práticas da 
rede hospitalar contratada

a) Auditoria nos hospitais;
b) Sistema de classificação dos hospitais para fins de credenciamento;
c) Negociação de pacotes com prestadores de serviços hospitalares preferenciais 

associando custos mais baixos a maior volume de direcionamento de pacientes;
d) Glosas;
e) Intermediação na compra de órteses e próteses;
f) Imposição de tabelas de medicamentos.

4. Controle do consumo excessivo do sistema 
por parte dos usuários

a) Acompanhamento da utilização dos serviços, por cada usuário, mês a mês;
b) Copagamento/franquia;
c) Case management;
d) Programas de prevenção e promoção.

Fonte: Cecílio et al., 2005

De acordo com o Quadro 1, as práticas microrregulatórias estão diretamente li-
gadas às fases de processos da auditoria em saúde, principalmente no que concerne 
ao controle e disciplinamento da prática médica em consultórios e das práxis da rede 
hospitalar contratada.
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Auditoria em Saúde
De acordo com Santos e Merhy (2006), auditoria é um conjunto de técnicas para ava-

liar processos e resultados e a aplicação de recursos financeiros. Confronta-se a situação 
atual com determinados critérios técnicos, operacionais ou legais para avaliar os resultados 
alcançados quanto à eficiência, eficácia, efetividade da gestão orçamentária, financeira, 
patrimonial e contábil de unidades ou sistemas.

Para Luz e Dynewicz (2007), a auditoria em saúde tem tido seu campo de atuação am-
pliado para a análise da assistência prestada, visando à qualidade e seus atores: beneficiários, 
prestadores de serviços de saúde e operadoras de saúde. Objetiva-se garantir um pagamento 
justo, confrontando-se os procedimentos executados com os valores cobrados. Essa análise 
envolve aspectos quantitativos e qualitativos da assistência, mais especificamente a avaliação 
da eficácia e eficiência do processo de atenção à saúde.

No Brasil, Preger et al. (2005), em uma análise retrospectiva da auditoria em saúde, 
ressaltaram uma interface com o sistema público dessa área. Na década de 60 ocorreram 
alterações na assistência médica, com a fusão das antigas Caixas de Previdência e Assistência 
Médica e consequente criação do Instituto Nacional de Previdência Social – INPS. Mais 
tarde, autorizada pelo Decreto-Lei 73/66, houve a universalização da assistência médica 
com a criação do seguro-saúde comercializado pelas companhias de seguro. Os planos de 
saúde permitiram que profissionais se organizassem em instituições oferecendo serviços 
na forma de pré ou pós-pagamento. O modelo assistencial naquela década estabelecia uma 
relação entre o usuário, o financiador e o prestador.

Na anos 70, por intermédio do Ministério da Previdência, foram detectadas várias ir-
regularidades na cobrança de contas médico-hospitalares, dando início à auditoria médica 
e administrativa de contas, visando a um controle mais rigoroso nos serviços prestados 
(PREGER et al., 2005). 

Na década de 80, com a expansão do setor de saúde suplementar, a auditoria médica 
gradualmente se consolidou como atividade necessária em todas as modalidades assisten-
ciais. A auditoria em serviços de saúde configura um processo essencial à manutenção da 
saúde financeira de tais organizações. Para atender a essa necessidade foram criados grupos  
de fiscais constituídos por médicos e outros profissionais da saúde, conhecidos como audi-
tores (PREGER et al., 2005).

A auditoria é uma especialidade nova na área da saúde e possui um alto grau de 
especificidade imposto pelo mercado. Tamanha importância é reconhecida e regula-
mentada pelas entidades de classe. A Resolução nº 1.614/2001, do Conselho Federal 
de Medicina – CFM, prevê a regulamentação da atividade de médico auditor, e a Re-
solução nº 266/2001, do Conselho Federal de Enfermagem – COFEN, dispõe sobre as 
atividades do enfermeiro auditor. 
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Os auditores em saúde atuam em equipes multiprofissionais para análise dos eventos 
assistenciais a serem realizados ou pagos. Eventos assistenciais são as consultas médicas 
de quaisquer especialidades da área de saúde habilitadas para tal, serviços profissionais e 
de apoio diagnóstico e/ou terapêutico, e internações hospitalares ou domiciliares (ANS, 
2009). Incluem-se consultas, atendimentos em regime de internação em caráter eletivo 
ou de urgência/emergência, ou seja, procedimentos realizados de forma antecipadamente 
programada, ou não programados.

O médico auditor, enfermeiro auditor e equipes administrativas ligadas aos processos 
operacionais de auditoria em saúde passaram a desempenhar importante papel de regula-
dor da qualidade dos serviços prestados e respectivos custos. Isso se deve às necessidades 
crescentes de controle das contas dos serviços hospitalares, médicos e complementares 
de diagnóstico e terapia do Sistema Único de Saúde (SUS) e dos diversos planos de saúde 
privados (PREGER et al., 2005).

Classificação da Auditoria em Saúde
Para Caleman, Moreira e Sanchez (1998), as atividades da auditoria em saúde concen-

tram-se nos processos e resultados da prestação de serviços e pressupõem o desenvolvi-
mento de um modelo de atenção adequado em relação às normas de acesso, diagnóstico, 
tratamento e reabilitação. Segundo os autores, consiste em atividades destinadas a controlar 
e avaliar o grau de atenção efetivamente prestado pelo sistema, comparando-o a um mo-
delo definido. A auditoria refere-se a um conjunto de atividades desenvolvidas, tanto para 
controle (auditoria operacional), quanto para avaliação de aspectos específicos e do sistema 
(auditoria analítica).

De acordo com Goiás (estado, Secretaria de Estado da Saúde, 2005), a auditoria em saúde 
pode ser enquadrada como especial ou extraordinária, regular ou ordinária, classificando-se 
quanto ao tipo, execução e forma, conforme a Figura 2.
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Figura 2 – Classificação da auditoria em saúde

Fonte: Goiás, Estado, Secretaria de Estado da Saúde, 2005
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Para Tenório e Cabral (2006), a auditoria assistencial em saúde pode ser classificada em 
auditoria operativa e analítica: 

• auditoria operativa – trata da observação direta e proativa dos atos praticados pelos 
profissionais de saúde, com a coleta de dados assistenciais, como: elevado número de 
solicitações de exames de alto custo; valores de internações superiores aos parâmetros 
esperados; ocorrência de internações de procedimentos passíveis de solução ambulato-
rial; e esquemas terapêuticos incompatíveis com o diagnóstico firmado;

• auditoria analítica – interpreta dados e informações dessa natureza por meio de relató-
rios da Auditoria Operacional, relatórios gerenciais e relatórios de indicadores; analisa 
todos os tempos dos procedimentos, desde a autorização para sua realização até seu 
desfecho, e verifica a ocorrência de algum fato extraordinário. 

No nosso estudo adotou-se a classificação da auditoria em saúde quanto à execução, 
proposta por Goiás (Estado, Secretaria de Estado da Saúde, 2005), conforme ilustrado na 
Figura 3:

Figura 3 – Esquema da auditoria em saúde

 

Fonte: Com base em Goiás (Estado, Secretaria de Estado da Saúde, 2005)

Processos Operacionais da Auditoria em Saúde
A auditoria em saúde encontra-se especificada em três fases e cinco processos opera-

cionais (CECÍLIO et al., 2005): 
A fase (I), auditoria prospectiva ou auditoria prévia, que possui caráter preventivo, 

é realizada antes do evento assistencial, envolvendo os seguintes processos operacionais:
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• processo de liberação prévia de procedimentos: entendido como prática microrregu-
latória que tem dois componentes, uma avaliação mais do tipo “administrativa”, focada 
na elegibilidade do usuário, e outro componente mais “técnico”, por meio do qual a 
indicação do médico solicitante passa pelo crivo técnico de um especialista;

• processo de perícia médica pré-operatória: entendido como prática microrregulatória. 
Consiste na avaliação direta do paciente por um médico, de preferência especialista, 
para verificar a adequação da indicação por outro médico de determinado procedimen-
to. Nem sempre é baseada em protocolos, podendo ocorrer de acordo com o saber e 
especialização do auditor.

A fase (II), auditoria concorrente, acontece durante um fato ou processo para acom-
panhar a execução das atividades e garantir a qualidade do produto, envolvendo:

• processo de visita hospitalar: entendida como prática microrregulatória realizada por 
médicos e enfermeiros para a supervisão das internações nos hospitais, monitorando e 
validando as internações realizadas.

A fase (III), auditoria retrospectiva, avalia resultados e corrige eventuais falhas, com 
os seguintes processos:

• processo de conferência de contas médico-hospitalares: entendido como prática 
microrregulatória que consiste na verificação minuciosa do cômputo que possibilite 
captar qualquer “não conformidade” em relação ao contratado, à auditoria propriamente 
dita e, finalmente, à revisão das contas para pagamento pelo setor financeiro, gerando 
as glosas. 

• O termo “glosa” refere-se aos itens que o auditor da operadora de plano de saúde 
considera como não cabíveis para pagamento, sendo classificadas em glosas adminis-
trativas, decorrentes de falhas operacionais no momento da cobrança, e glosas técni-
cas, decorrentes de falhas na apresentação dos valores de serviços e medicamentos  
(RODRIGUES, PERROCA e JERICÓ, 2004). O termo “não conformidade” refere-se 
aos atos praticados em desacordo com especificações, ou seja, quando violam documen-
tos normativos (Goiás, Estado, Secretaria de Estado da Saúde, 2005). 

• processo de perícia pós-operatória, entendido como prática microrregulatória que 
consiste na avaliação direta do paciente por um médico, de preferência especialista, 
após a realização do evento assistencial. Verifica-se, por protocolos ou conforme o 
saber e a especialização do auditor, a adequação da indicação médica de determinado 
procedimento.
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Os processos operacionais da auditoria em saúde são realizados em hospitais, clínicas, 
ambulatórios, laboratórios, serviços de Home Care e nas operadoras de planos de saúde. 
É exemplo de ação desempenhada pela equipe de auditoria a correção de anormalidade diante 
de distorções, fraudes e desobediências às regras básicas praticadas por alguns profissionais 
e instituições que prestam assistência à saúde

A auditoria ocorre após a alta do paciente, nas dependências dos prestadores de serviços, 
mediante análise de contas hospitalares. Verifica-se a compatibilidade entre os procedimentos 
liberados, confrontados com o prontuário e a cobrança que está sendo realizada. A auditoria 
pode ser realizada nas instalações das operadoras de planos de saúde com a análise das 
contas médico-hospitalares ou nas instalações dos prestadores de serviços de saúde após a 
alta do paciente, ou mesmo quando o paciente ainda estiver internado, quer seja por visita 
ou pela análise do prontuário (MOTTA, 2003).

A central de regulação consiste na organização do conjunto de ações regulatórias de 
acesso à assistência de maneira articulada e integrada, buscando adequar a oferta de serviços 
de saúde à demanda que mais se aproxima às necessidades reais na área. Na Central de Regu-
lação, os profissionais da auditoria em saúde atuam em áreas assistenciais inter-relacionadas, 
como a assistência pré-hospitalar e inter-hospitalar de urgência, as internações, além das 
consultas e exames, procedimentos ambulatoriais de média e alta complexidade, serviços 
de apoio diagnóstico e terapias, regulando o acesso dos usuários (BRASIL, 2006). 

Para o desenvolvimento dos processos operacionais da auditoria em saúde, de acordo com 
Caleman, Moreira e Sanchez (1998), lança-se mão dos seguintes instrumentos: os contratos 
e convênios com a rede prestadora de serviços; os manuais de auditoria em saúde; os pron-
tuários dos pacientes; as guias TISS; e o Sistema de Informação em Saúde, utilizados tanto 
pela operadora, quanto pelo prestador de serviços. Além dos itens citados, acrescentam-se: as 
regras definidas pelas operadoras; tabelas de honorários e procedimentos; tabelas hospitalares 
e tabelas de materiais e medicamentos pactuadas entre a operadora e o prestador de serviço 
contratado; medicina baseada em evidências; e protocolos de atendimento definidos como 
conjunto de procedimentos, indicações, intervenções e cuidados baseados nos consensos 
científicos que vão orientar a prática médica (CECÍLIO et al., 2005). 

Tenório e Cabral (2006) colocam que, sob o ponto de vista metodológico, a auditoria 
médica pode desenvolver suas atividades mediante o acompanhamento da execução de 
atos clínicos e cirúrgicos, a análise do conteúdo dos prontuários ou pelas consequências  
do trabalho realizado. Cabe aos profissionais de saúde conhecer e observar as normas vi-
gentes relativas à elaboração e utilização do prontuário. 

Os processos de auditoria em saúde funcionam como inibidores de irregularidades, na 
medida em que, quando de conhecimento dos prestadores de serviços de saúde, refletem-se 
no cuidado por parte dos prestadores. Os processos da auditoria iniciam-se na solicitação de 
autorização de procedimentos, indo até a emissão das faturas de contas médico-hospitalares. 
Desta forma, permitem que sejam tomadas ações em caráter preventivo e corretivo, pos-
sibilitando a eliminação de potenciais não conformidades e irregularidades (ANS, 2009; 
BRASIL, 1999). 
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A auditoria tem papel primordial de garantir a qualidade da assistência prestada e 
respeito às normas técnicas, éticas e administrativas previamente estabelecidas, buscando 
a oferta de assistência de boa qualidade. Além disso, deve manter equiparada a relação 
custo-benefício da assistência, compatível e equacionada aos recursos financeiros dispo-
níveis pelo agente pagador (CALEMAN, MOREIRA e SANCHEZ, 1998). A auditoria 
gera informações relacionadas aos eventos assistenciais realizados por beneficiários, que 
consistem em informações primordiais para auxiliar os gestores nos processos decisórios. 
Isso significa que os processos de auditoria em saúde têm ligação direta com o sistema de 
informações das operadoras.

Sistema de Informação 
Um sistema de informação pode ser definido como um conjunto de componentes inter-

relacionados, trabalhando para coletar, recuperar, processar, armazenar e distribuir informação 
com a finalidade de facilitar o planejamento, o controle, a coordenação, a análise e o processo 
decisório em empresas e outras organizações (LAUDON e LAUDON, 1999, p. 40).

O Sistema de Informação (SI) processa dados de maneira informatizada, ou não, para 
que os responsáveis, os usuários individuais ou em grupo, possam interpretá-los. A inter-
pretação da informação é uma atividade inerentemente humana, extremamente importante 
para a compreensão da reação da organização às saídas do sistema. O sistema de informa-
ção surge como uma forma de manter dirigentes bem preparados. Proporciona-lhes visão 
ampla, integrada a todas as áreas da empresa, dados estrategicamente selecionados e de 
conteúdos relevantes que auxiliem no processo decisório. É necessário conhecer a origem 
das informações para garantir a fidedignidade e relevância no processo decisório. Portanto, 
estas informações devem estar disponíveis, facilmente acessíveis ou recuperáveis, possibi-
litando assim uma resposta adequada, em tempo ideal, que permita subsidiar uma tomada 
de decisão por gestores (CARVALHO e EDUARDO, 1998).

Especificamente na área da saúde, Carvalho e Eduardo (1998), destacam que o conceito 
de Sistema de Informação em Saúde (SIS) está relacionado às ações decorrentes do aten-
dimento, do ato clínico prestado ao indivíduo ou à coletividade, ou seja, informações da 
condição do doente, de sua vida, do meio ambiente e de outros fatores que interferem no 
processo saúde-doença. O Sistema de Informação em Saúde pode ser enquadrado segundo 
seus propósitos e/ou objetivos, que podem ser:

a) planejamento estratégico: voltado para as decisões que norteiam os rumos da organi-
zação; 

b) controle gerencial: dirigido para o uso eficiente e efetivo dos recursos da empresa para 
alcançar seus objetivos; e

c) controle operacional: voltado para a execução das tarefas essenciais ao funcionamento 
da organização. 



282 • Prêmio IESS de Produção Científica – Economia e Saúde Suplementar

Azambuja et al. (2005) propõem a divisão do sistema de informação com funções ad-
ministrativas nos vários níveis hierárquicos para auxiliar na tomada de decisões. Assim:

a) Sistema de Informação Executiva (EIS [SIE]); 
b) Sistemas de Informação Gerenciais (SIG); 
c) Sistemas de Suporte a Tomadas de Decisões (SSTD);
d) Sistemas de Suporte às Transações Operacionais (SSTO); e
e) Sistemas de Suporte à Tomada de Decisão por Grupos (SSTDG).

Furlan et al. (1994) corroboram com a divisão do sistema de informações proposta por 
Azambuja, com pequenas diferenciações quanto à nomenclatura, conforme apresentado 
na Figura 4.

Figura 4 – Pirâmide do Sistema de Informação

Fonte: Adaptado de Furlan et al., 1994, p. 26

Na base da pirâmide está o sistema de automação (SA) que se refere aos sistemas de 
automação industrial, comercial, bancária e de escritório, não abordados neste trabalho.

No segundo nível da pirâmide, de acordo com Alter (1992, p.127), “um sistema de 
processamento de transações coleta e armazena dados sobre transações e algumas vezes 
controla decisões que são adotadas como parte de uma transação”. De acordo com Bauren 
e Martins, o sistema de processamento de transações é utilizado como suporte do pessoal 
não gerencial e para as atividades operacionais da organização. Representa uma fonte  
de dados valiosa, como entrada aos outros sistemas de informação, assegurando a confiabi- 
lidade dos sistemas de informação hierarquicamente acima dele.

No terceiro nível da pirâmide está o sistema de informações gerenciais (SIG).  
Segundo Furlan, Ivo e Amaral (1994, p. 28), citados em Bauren e Martins (2001), esse sistema 
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nível médio; b) fluxo de informações estruturado; c) integração dos sistemas por área fun-
cional e d) geração de relatórios e consultas, normalmente com uso de um banco de dados. 
O foco do sistema de informações gerenciais é a saída das informações para a gerência.  
A geração dos relatórios passa a apontar, por meio de resumos e filtragens, indicadores-chave 
para o monitoramento e análise das informações em vez de mostrar as transações ocorridas.  
Esse sistema proporciona ao gestor condições de controlar as diversas rotinas administrativas 
norteando o processo decisório.

Salvaguardando-se a importância de todos os sistemas da pirâmide de informações para 
essa análise, a ferramenta estratégica denominada sistema de informação executiva (SIE) 
foi abordada com mais profundidade, por sua relevância, em nosso estudo. 

De acordo com Bauren e Martins (2001, citados em Alter, 1992), o sistema de infor-
mação executiva consiste em “um sistema altamente interativo, provendo os dirigentes 
e executivos com acesso flexível à informação para monitorar resultados das operações 
e condições gerais do negócio”. O sistema de informação executiva tem como objetivo 
final obter uma ferramenta capaz de atingir as metas e expectativas, como monitoramento  
de informações que analisem fatores críticos de sucesso, desempenho e andamento da 
empresa, para a tomada de decisões estratégicas executivas. Portanto, o sistema deve ser 
criado de maneira que sua operação seja intuitiva e dê legibilidade e compreensão aos 
resultados de forma instantânea.

Vale ressaltar que o sistema de informação executiva, além de fornecer medidas com 
indicadores, também pode dispor de alertas inteligentes. Os alertas podem ser gerados 
quando determinadas condições acontecem com o objetivo de reduzir a variabilidade, 
identificar tendências e detectar rapidamente situações indesejadas. Os alertas mais simples 
são utilizados com maior frequência como análises entre metas e resultados. Por exemplo, 
em custos além do planejado (DUCLÓS e SANTANA, 2009).

Com base no sistema de informação executiva pode-se utilizar a tecnologia da informa-
ção como um recurso estratégico na gestão de operadoras de saúde. Informações confiáveis 
refletem organizações dinâmicas e abertas ao processo de aprendizagem e imprimem com-
petência na tomada de decisões.

Indicadores Estratégicos de Desempenho
Albertin e Albertin (2005, p. 102) enfatizam que os benefícios do uso da tecnologia da 

informação aplicados ao sistema de informação devem contemplar métricas que se vin-
culem com o desempenho empresarial e permitam a sua justificativa e avaliação constante.  
Essas métricas formam os indicadores que podem estabelecer a relação direta e indireta 
entre o uso da tecnologia da informação e o desempenho empresarial. 

Duclós e Santana (2009) dizem que a época atual representa a quarta era dos Sistemas 
de Informação. Esta era está voltada para a habilidade recorrente de criar valor para o ne-
gócio a partir da informação, sendo necessário melhorar processos críticos e aperfeiçoar o 
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desempenho das organizações. Ainda de acordo com os autores, a melhoria contínua dos 
processos de negócio deve utilizar a tecnologia e a informação, e não somente a tecnologia 
da informação para criar um ambiente colaborativo para que as pessoas possam se relacionar 
e integrar valor aos clientes. A informação precisa ser centrada nas pessoas. A habilidade 
recorrente de criar valor para o negócio a partir da informação necessita de competências 
e de recursos para melhorar o desempenho organizacional.

Para Rodrigues (2003), a avaliação de desempenho empresarial apoiada apenas em mé-
todos com indicadores contábeis e financeiros está se tornando obsoleta, pois mostra apenas 
os resultados dos investimentos e das atividades. Assim, surgiram estratégias competitivas 
que auxiliam o direcionamento das organizações. Algumas estratégias visam a aumentar 
o retorno sobre o capital empregado, outras buscam o aumento do nível de satisfação dos 
clientes e a identificação de novos processos internos, permitindo o desenvolvimento de 
métodos eficientes, os quais atraem e retêm clientes, atendendo às expectativas dos acionistas 
no que diz respeito ao retorno financeiro. 

A estratégia, de acordo com Wright, Kroll e Parnell (2009), está relacionada aos planos 
da alta administração para alcançar resultados de acordo com a missão e os objetivos gerais 
da organização. A estratégia pode representar três pontos de vantagens: 

• a formulação ou o desenvolvimento da estratégia;
• a implementação da estratégia, que significa colocar a estratégia em ação; e 
• o controle estratégico. A necessidade de modificar o planejamento ou sua implemen-

tação, para assegurar que os resultados definidos nos objetivos estratégicos sejam 
alcançados.

A fim de integrar as perspectivas das diversas estratégias, Kaplan e Norton (1997) de-
senvolveram um instrumento denominado Balanced Scorecard – BSC, que traduz a visão e 
a estratégia da empresa num conjunto de medidas de desempenho e objetivos estratégicos. 
Encontram-se organizados segundo quatro perspectivas diferentes: financeira, do clien-
te, dos processos internos e do aprendizado e crescimento, conforme mostra a Figura 5.  
Cada perspectiva necessita de seu próprio e distinto conjunto de medidas de desempenho, 
as quais precisam ser específicas de acordo com as características e necessidades de cada 
empresa. Tais medidas precisam refletir e materializar a missão e estratégia da empresa.
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Figura 5 – Perspectivas do Balanced Scorecard

Fonte: NIVEN, 2005, apud Kaplan e Norton, 1997

A perspectiva financeira estabelece as metas financeiras [orçamentárias?] e moni-
tora a estratégia da empresa na contribuição para a melhoria dos resultados financeiros. 
No estabelecimento dessas metas deve ser priorizada a receita e o crescimento de mercado, 
lucratividade ou geração do fluxo de caixa.

A perspectiva do cliente deve ser clara quanto aos segmentos de clientes e mercado 
nos quais a organização deseja competir. A organização deverá traduzir em medidas es-
pecíficas os fatores importantes para os clientes. Normalmente são definidos como indi-
cadores de resultados relacionados aos clientes: satisfação, fidelidade, retenção, captação 
e lucratividade. 

Na perspectiva dos processos internos, depois de alinhadas as metas financeiras e do 
cliente, as organizações identificam os processos críticos para a realização dos objetivos  
das duas perspectivas anteriores. Nessa perspectiva, o BSC destaca os processos mais críticos 
para a obtenção de um desempenho superior para clientes e acionistas. Essa identificação 
revela processos internos que podem ser totalmente novos, nos quais a organização deve 
buscar excelência para que a estratégia seja bem-sucedida. Os processos devem criar con-
dições para que a organização ofereça propostas de valor, capazes de atrair e reter clientes 
nos seus segmentos de atuação e, ao mesmo tempo, agregar valor aos acionistas.

Na perspectiva do aprendizado e do crescimento, o BSC enfatiza a importância de 
investir no futuro, não apenas em áreas tradicionais e investimentos, como novos equipa-
mentos, pesquisas e desenvolvimento de novos produtos. Para crescer e atingir objetivos a 
longo prazo, as organizações devem investir em infraestrutura: pessoas, sistemas e proce-
dimentos (KAPLAN e NORTON, 1997). 
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O BSC é composto por diversas medidas, que devem se relacionar por meio de um conjunto 
complexo de relações de causa e efeito entre as suas variáveis críticas. Essa cadeia de causa e 
efeito deve permear as quatro perspectivas do BSC (KAPLAN e NORTON, 1997).

Quanto ao ciclo estratégico da informação, o BSC funciona como uma ferramenta, tanto 
para a tradução da estratégia com o mapa estratégico quanto para a avaliação da estratégia 
com indicadores de desempenho. As quatro partes do problema, mostradas na Figura 6, 
compõem o ciclo estratégico da informação.

Figura 6 – Quatro partes do problema estratégico

Fonte: Duclós e Santana, 2009, p. 56

Os indicadores de desempenho fornecem informações quanto ao desempenho estratégico. 
Existem dois tipos de indicadores de desempenho: de resultado e os de tendência. Os indicadores 
de resultado mostram fatos que já ocorreram, enquanto os indicadores de tendência sinalizam 
resultados futuros. Os indicadores de desempenho diferem dos indicadores gerenciais quanto 
à meta a ser atingida e quanto ao seu número. Os indicadores gerenciais tendem a apresentar 
um número elevado e com metas calculadas a partir de dados históricos. Os indicadores de de-
sempenho são estratégicos e o número de indicadores controlados tende a ser menor com metas 
baseadas em benchmarking de mercado (DUCLÓS e SANTANA, 2009, p. 152).

Kaplan e Norton (1997, p. 173), em relatos de suas experiências com consultoria estra-
tégica baseada no BSC, evidenciaram que o número de indicadores estratégicos entre 15 a 
25 medidas, associado às perspectivas do BSC, poderia comunicar uma estratégia consis-
tente e tinha uma ligação direta com as estratégias em si, interligando-se por uma série de 
relações de causa e efeito.

A qualidade dos indicadores de desempenho depende da disponibilidade, acuracidade, 
precisão, clareza e validade (DUCLÓS e SANTANA, 2009, p. 152). Alguns atributos são 
fundamentais para definir o grau de excelência de um indicador: a validade, que é a capa-
cidade de medir o que se pretende, e a confiabilidade, capacidade de reproduzir os mesmos 
resultados quando aplicados em condições similares. 

Formulação da Estratégia

Avaliação da Estratégia Tradução da Estratégia

Execução da Estratégia
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Em geral, a validade de um indicador é determinada pelas características de sensibilidade, 
representadas pelas capacidades em medir as alterações desse fenômeno, e de especificidade, 
medindo somente o fenômeno analisado. A qualidade de um indicador está diretamente 
ligada aos atributos de mensurabilidade, propriedade de basear-se em dados disponíveis 
ou fáceis de conseguir; relevância; e responder a prioridades de saúde e custo-efetividade, 
quando os resultados justificam o investimento de tempo e recursos (BRASIL, 2002). 

A qualificação dos indicadores necessita da construção de um instrumento de orientação 
técnica, com os conceitos e critérios a serem adotados, de forma a permitir aos usuários fácil 
entendimento da informação divulgada (BRASIL, 2002). Para qualificar os indicadores é 
necessária a participação de especialistas previamente definidos e a construção de uma ficha 
de qualificação dos indicadores com um instrumento previamente definido, denominado 
“ficha de qualificação de indicadores”, que deve conter:

• conceituação: características que definem o indicador e a forma como ele se expressa, 
se necessário agregando informações para a compreensão de seu conteúdo;

• interpretação: explicação sucinta do tipo de informação obtida e seu significado;
• usos: principais formas de utilização dos dados, as quais devem ser consideradas para 

fins de análise;
• limitações: fatores que restringem a interpretação do indicador, referentes tanto ao 

próprio conceito quanto às fontes utilizadas;
• fontes: instituições responsáveis pela produção dos dados que são adotados para o cál-

culo do indicador e pelos sistemas de informação a que correspondem;
• método de cálculo: fórmula utilizada para calcular o indicador, definindo precisamente 

os elementos que a compõem;
• categorias sugeridas para análise: níveis de desagregação dos dados que podem con-

tribuir para a interpretação da informação e que sejam efetivamente disponíveis, como 
sexo e idade;

• dados estatísticos e comentários: tabela resumida e comentada, que ilustra a aplicação 
do indicador com base na situação real observada. Sempre que possível, os dados devem 
ser desagregados por grandes regiões e para anos selecionados da década anterior.

Definidas a quantidade e qualidade dos indicadores de desempenho, estes podem con-
tribuir para que a organização mantenha o foco dos esforços em iniciativas que realmente 
contribuam para a realização dos seus objetivos estratégicos.

Neste estudo, com relação ao ciclo estratégico da informação, foi adotada a “avaliação 
da estratégia” por meio de indicadores estratégicos de desempenho inseridos em um sistema 
de informação executiva. 

Os indicadores estratégicos foram definidos para atender às perspectivas financeira e de 
processos internos do BSC, com a análise de processos críticos da auditoria em saúde, para 
gerar indicadores de resultados e indicadores de tendência, com um sistema de alertas  
para auxiliar gestores de operadoras de planos de saúde na tomada de decisões estratégicas.
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MTSYSTEM: UM SISTEMA DE INDICADORES 
ESTRATÉGICOS DE DESEMPENHO PARA 
OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE

Para a realização do protótipo do sistema de informação executiva, denominado MTSystem, 
foi utilizada uma base de dados simulados, o que dispensa a necessidade de aprovação pelo 
Comitê de Ética da PUC-PR.

Para a construção do Protótipo MTSystem foram seguidas as etapas descritas abaixo:

1ª – Identificação dos processos críticos; 
2ª – Definição dos indicadores estratégicos de desempenho;
3ª – Elaboração do protótipo do sistema de informação; e
4ª – Apresentação da informação ao usuário.

Identificação dos Processos Críticos
Para a definição das medidas de desempenho foram adotadas duas das perspectivas – 

financeira e de processos internos – definidas por Kaplan e Norton (1997). Na identificação 
dos processos críticos foram seguidas as seguintes etapas:

• análise dos processos críticos;
• análise dos padrões de eventos assistenciais adotados em saúde suplementar;
• parametrização técnica dos códigos e descrições de eventos assistenciais.

Análise dos Processos Críticos
Para elencar os processos críticos relacionados à auditoria em saúde foi estudado o 

contexto estratégico das três fases da auditoria em saúde e seus macroprocessos, com a 
adoção dos seguintes critérios de análise: 

• dos componentes dos processos da auditoria em saúde – os eventos assistenciais dos 
planos adaptados ou anteriores à Lei nº 9.656/98 e instrumentos adotados no desenvol-
vimento dos processos; 

• dos fornecedores das operadoras de planos de saúde – prestadores de serviços próprios 
ou contratados – hospitais, clínicas, laboratórios e profissionais autônomos (médicos, 
psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, entre outros);
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• da equipe responsável pela realização dos processos de auditoria em saúde;

• do cliente/beneficiário, a quem se destina o produto – plano de saúde – ofertado pelas 
operadoras.

Desde a definição das novas regras formalizadas e implementadas pela ANS ocor-
reram mudanças no mercado, impactando os custos dos eventos assistenciais e, conse-
quentemente, a taxa de sinistralidade das operadoras. Tais empresas ofertam produtos 
similares para a prestação da assistência aos seus beneficiários com as coberturas mínimas 
obrigatórias definidas no Rol de Procedimentos da Agência. As principais diferenças de 
produto ofertado pelas operadoras em termos assistenciais preveem a abrangência  
da operadora (municipal, estadual ou nacional) na rede de prestadores de serviços con-
tratada (hospitais, clínicas, laboratórios, profissionais autônomos) e custos dos planos 
ofertados aos beneficiários.

No atendimento, independentemente de sua modalidade, as operadoras implementam as 
práticas microrregulatórias junto aos prestadores/beneficiários para autorizar os eventos as-
sistenciais. A autorização e liberação desses eventos consiste em um processo administrativo 
e análise técnica pela equipe de auditoria em saúde. Contempla desde a solicitação do evento 
pelo beneficiário ou prestador contratado até o efetivo pagamento do procedimento. 

Neste estudo, para selecionar os pontos críticos, foram elencados os cinco processos 
das três fases da auditoria em saúde, de acordo com a literatura pesquisada. A escolha 
reside no fato de que o baixo ou o alto desempenho desses processos pode impactar 
os custos da operadora, no crescimento da carteira de beneficiários e na qualidade do 
atendimento.

Os processos críticos selecionados referem-se às fases da auditoria em saúde: auditoria 
prospectiva, concorrente e retrospectiva, e seus respectivos processos internos: 

• auditoria prospectiva – processo de liberação prévia de eventos assistenciais e processo 
de perícia pré-operatória;

• auditoria concorrente – processo de visita hospitalar; 
• auditoria retrospectiva – processo de conferência de contas médico-hospitalares e pro-

cesso de perícia pós-operatória.

A Figura 7 mostra as fases e macroprocessos da auditoria em saúde em operadoras.
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Figura 7 – Representação esquemática das fases e macroprocessos da auditoria em saúde

 

A auditoria em saúde atua no controle dos serviços prestados e na contenção dos custos 
dos eventos para o atendimento dos beneficiários. Em operadoras de planos de saúde, o ca-
minho de um evento assistencial começa por solicitação de um beneficiário ou prestador de 
serviços contratado, passa pela análise da auditoria em saúde para sua liberação ou perícia 
pré-operatória e termina com o pagamento de suas despesas por meio de faturas médico-
hospitalares. Quando uma solicitação ocorre em nível de internação, a auditoria em saúde 
monitora o evento assistencial por meio de visitas hospitalares.

Definidos os processos críticos a serem monitorados, o próximo questionamento é:  
“O que medir?”. Ficou estabelecida a medida de desempenho com base na ocorrência e 
custos dos eventos assistenciais e na produtividade da auditoria em saúde, por sua in-
fluência direta na taxa de sinistralidade de uma operadora em saúde. 
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Metodologia para Gerar Indicadores Estratégicos
Análise dos Padrões de Informações de Eventos Assistenciais Adotados 
em Saúde Suplementar

Em virtude dos vários padrões para a troca de informações em saúde suplementar elabo-
rados pela ANS, após a definição dos processos críticos e medidas de desempenho – a ocor-
rência e custos dos eventos assistenciais, e a produtividade da auditoria –, foram analisados 
os padrões de informações já existentes que têm relações com os processos críticos e medidas 
selecionados, relacionados à auditoria em saúde e suas fases. Deve-se frisar que os eventos 
assistenciais foram o centro das análises das informações padronizadas pela ANS.

Os eventos assistenciais são codificados e remunerados por meio de diversas tabelas e 
adotados na auditoria em saúde. As despesas assistenciais das operadoras são diretamente 
influenciadas pelo pagamento desses eventos, consequentemente, na taxa de sinistralidade, e 
podem representar equilíbrio ou desequilíbrio financeiro. Foram efetuadas duas análises:

a) das informações padronizadas e coletadas periodicamente pela ANS nas seguintes 
Resoluções e Instruções Normativas:
– Sistema de Informações de Produtos – SIP, RN nº 152/2007 e seus anexos (ANS, 2007);
– Sistema de Informações de Beneficiários – SIB, RN nº 88/2005 (ANS, 2005);
– Guias padrão da ANS para a troca de informações em saúde suplementar – Guias 

TISS, RN nº 153/2007 (ANS, 2007);
– Terminologia Unificada da Saúde Suplementar – TUSS, IN nº 34/2009, atualizada 

pela IN nº 44/2010 (ANS, 2010);
– Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, RN nº 211/2010 e seus anexos (ANS, 2010).

b) das tabelas de eventos assistenciais adotadas por operadoras de planos de saúde não 
padronizadas pela ANS:
– Tabelas de Honorários e Procedimentos Médicos: Associação Médica Brasileira, 

AMB 90 e 92; Lista de Procedimentos Médicos, LPM 96 e 99; Classificação Hierar-
quizada de Honorários e Procedimentos Médicos, CBHPM 3ª, 4ª e 5ª edições (AMB, 
1990, 1992, 1996, 1999, 2004; 2005; 2008);

– tabelas de taxas e diárias, materiais e medicamentos, OPME: na composição dos custos 
com eventos assistenciais, outras tabelas são adotadas no mercado de saúde suple-
mentar e têm impacto nos custos das operadoras de planos de saúde, porém sem uma 
padronização de códigos no mercado. Assim, para liberação e pagamento de OPME, 
materiais de consumo, medicamentos, taxas e diárias hospitalares, remoção e Home 
Care, as operadoras de plano de saúde da modalidade médico-assistencial adotam as 
mais diversas codificações e descrições sem uma padronização específica;

– Código Internacional de Doenças – CID: consiste na tabela da classificação estatís-
tica internacional de doenças e problemas relacionados à saúde. O CID 10 é adotado 
como padrão em saúde suplementar (BRASIL, 2010).
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Para manter a comunicação entre os vários padrões de códigos e descrições de eventos 
assistenciais adotados na saúde suplementar e tabelas utilizadas pelas operadoras, depois 
de efetuadas as análises, foi realizada uma parametrização técnica.

Parametrização Técnica dos Códigos e Descrições de Eventos Assistenciais
Dada a importância da comunicação entre as diversas tabelas utilizadas por operadoras 

da modalidade médico-assistencial, os códigos do Rol de Procedimentos da ANS padroniza-
dos na TUSS e outros códigos de eventos não constantes no Rol de Procedimentos da ANS, 
foi imperioso definir uma tabela que permitisse a troca de informações entre os diversos 
sistemas e promovesse a coleta dos dados dos indicadores estratégicos de desempenho.

No MTSystem foi adotada a “planilha de relacionamento das tabelas – THM 1990/1992, 
LPM 1996/1999 e CBHPM 3ª, 4ª e 5ª edições, com a TUSS”, publicada pela ANS (ANS, 
2010). Neste estudo, a referida planilha passou a ser denominada de “planilha da parame-
trização técnica”.

A planilha da parametrização técnica contempla a relação entre oito tabelas de honorários 
e procedimentos adotadas no mercado de saúde suplementar, assim como 6.103 linhas com 
códigos e descrições de eventos assistenciais. Além do relacionamento dos vários códigos 
das tabelas de eventos assistenciais, a planilha foi parametrizada tecnicamente por dois 
especialistas. No Apêndice A consta a ficha técnica dos especialistas, e no Apêndice B, o 
dicionário de dados utilizados na parametrização técnica. 

Na planilha da parametrização técnica foram criadas 23 colunas de parâmetros técnicos 
adotados em sistema de informação de operadoras, relacionados aos processos de auditoria em 
saúde, suas fases e aos eventos assistenciais, resultando em 140.369 parâmetros técnicos.

Para o MTSystem foram adotados 61.030 parâmetros técnicos resultantes de dez colu-
nas selecionadas pelos especialistas, por apresentarem relação com as variáveis necessárias 
para cálculo dos indicadores estratégicos de desempenho proposto no estudo. As 13 colunas 
de parâmetros restantes foram descartadas, sem prejuízo para o estudo, por não conterem 
variáveis necessárias para tais cálculos. O Quadro 2 mostra um exemplo da planilha da 
parametrização técnica.
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Quadro 2 – Exemplo de campos da planilha de parametrização técnica

Fonte: MTSystem, 2011



294 • Prêmio IESS de Produção Científica – Economia e Saúde Suplementar

Figura 8 – Itens de eventos assistenciais não contemplados na parametrização técnica, com impacto 
nos custos dos eventos assistenciais

 

Fonte: elaborado pelo autor

Devido à inexistência de padrões de códigos para os itens apresentados na Figura 8, 
as operadoras de planos de saúde adotam as mais diversas codificações. Para este estudo, 
dada a relevância desses itens para os cálculos dos indicadores estratégicos de desempenho 
da perspectiva financeira, criou-se uma codificação particular, que pode ser implementada 
em uma base de dados real, conforme mostra o Quadro 3.

Quadro 3 – Tabela de códigos de itens de despesas assistenciais

Código Descrição

87000000 Taxas de diárias hospitalares

90000000 Home Care

92000000 Órteses e próteses

95000000 Materiais e medicamentos

Fonte: MTSystem, 2011

Com a definição dos processos críticos a serem monitorados, delinearam-se as medi-
das a serem adotadas: a ocorrência e custos dos eventos assistenciais e a produtividade da 
auditoria. Assim, foi possível definir os indicadores estratégicos de desempenho e elaborar 
as fichas de orientação técnica de cada indicador.

Taxas e Diárias

Homecare Materiais e
medicamentos

Órteses, Próteses e 
Materiais Especiais - OPME

Internação Hospitalar 
ou Procedimento 

Ambulatorial
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Definição dos Indicadores Estratégicos de Desempenho
Os indicadores estratégicos de desempenho foram definidos de acordo com as medidas 

de desempenho: ocorrência e custos dos eventos assistenciais e a produtividade da auditoria. 
Como resultado foram propostos 13 indicadores estratégicos de processos internos e sete 
indicadores estratégicos da perspectiva financeira, além de três relatórios executivos, de 
acordo com as fases da auditoria em saúde, conforme Quadro 4.

Quadro 4 – Classificação dos indicadores estratégicos de acordo com as perspectivas de processos 
internos e financeira de acordo com as fases da auditoria

 Medida
Fase

Indicadores Estratégicos da  
Perspectiva de Processos Internos

Indicadores Estratégicos da  
Perspectiva Financeira

Auditoria Prospectiva

I.1 – Taxa de consultas 
I.3 – Taxa de exames complementares 
I.5 – Taxa de procedimentos ambulatoriais 
I.7 – Taxa de internação hospitalar 
I.9 – Índice médio de permanência hospitalar 
I.11 – Taxa de eventos assistenciais de alto custo 
liberado
I.13 – Índice de dias de internação em Unidade de 
Terapia Intensiva – UTI 
I.15 – Taxa de evento assistencial liberado pela 
auditoria técnica
I.16 – Taxa de perícia pré-operatória

Auditoria Concorrente I.17 – Taxa de visita hospitalar 

Auditoria Retrospectiva

I.18 – Taxa de evento assistencial conferido pela 
auditoria
I.19 – Taxa de evento assistencial com perícia  
pós-operatória
I.20 – Taxa de glosa de evento assistencial

I.2 – Custo médio de consultas
I.4 – Custo médio de exames complementares
I.6 – Custo médio de procedimentos ambulatoriais
I.8 – Custo de internação hospitalar
I.10 – Custo médio por dia de internação hospitalar
I.12 – Custo médio de evento assistencial de alto 
custo liberado
I.14 – Custo médio por dia de internação em UTI

Relatório Executivo 1 – Ocorrência de eventos 
assistenciais por prestadores contratados solicitantes
Relatório Executivo 2 – Ocorrência dos eventos 
assistenciais por prestadores contratados 
executantes
Relatório Executivo 3 – Ocorrência dos eventos 
assistenciais 

Vale ressaltar que os indicadores estratégicos da perspectiva de processos internos (I.11, 
I.15, I.16, I.17, I.18, I.19 e I.20) têm ligação com a produtividade da equipe de auditores em 
saúde, com impacto direto na perspectiva financeira. Porém, não existem padrões definidos 
para esses indicadores em saúde suplementar. 

Para auxiliar na construção dos indicadores estratégicos de desempenho foram elabo-
radas vinte “Fichas Técnicas de Orientação”, contendo onze atributos e suas respectivas 
descrições. O Quadro 5 mostra a Ficha Técnica do Indicador I.1 – Taxa de Consultas.  
As fichas técnicas dos indicadores I.2 ao I.20 encontram-se nos Apêndices C ao T.
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Quadro 5 – Ficha Técnica do Indicador Estratégico I.1 – Taxa de consultas

Atributo Descrição

Identificação Taxa de consultas – abreviatura: TX CONS

Conceituação Indicador da perspectiva de processos internos da auditoria prospectiva, processo de liberação prévia de 
eventos assistenciais de beneficiários. 

Uso Avaliar a frequência média de consultas de um beneficiário.

Fórmula de Cálculo

Onde, <classe, ano, mês, ...> é uma tupla que representa um evento ei ∈ E. n é o número de elementos de E, 
<ano, mês, tipo,Plano, ...> é uma tupla que representa um beneficiário ui ∈ U. m é o número de elementos de 
|U|. C é o conjunto de símbolos que identificam o primeiro nível de cada classe de evento definida na planilha 
da parametrização técnica . S é um subconjunto de C. q número de meses do período analisado.
Exemplo: f(...,S={1},a=2007,mês=12), g(...,a=2007,mês=12), q = 1.

Delimitação Coleta de dados mensal para calcular o nº de consultas por beneficiário no ano.

Referência Nº consultas beneficiário/ano do “Caderno de Informações da Saúde Suplementar, set/ 2010 – ANS”, anos de 
2007/2008/2009, independentemente da modalidade da operadora.

Meta Para 2007, espera-se que a taxa média de consultas seja igual ou menor que 5,3 por beneficiário.
Para 2008, espera-se que a taxa média de consultas seja igual ou menor que 5,4 por beneficiário.
Para 2009, espera-se que a taxa média de consultas seja igual ou menor que 5,5 por beneficiário.

Interpretação L (-) 
Para 2007, se I1 > 5,3 ÷ p então deve-se fazer uso da ação A1.
Para 2008, se I1 > 5,4 ÷ p então deve-se fazer uso da ação A1.
Para 2009, se I1 > 5,5 ÷ p então deve-se fazer uso da ação A1.

J (+) 
Para 2007 se I1 ≤ 5,3 ÷ p então sugere-se fazer uso da ação A2.
Para 2008 se I1 ≤ 5,4 ÷ p então sugere-se fazer uso da ação A2.
Para 2009 se I1 ≤ 5,5 ÷ p então sugere-se fazer uso da ação A2.

Fonte Nº de beneficiários: base de dados simulados do cadastro de beneficiários.
Nº de consultas: base de dados simulados de utilização dos eventos assistenciais, anos de 2007/2008/2009.

Correção A1 = {analisar a sazonalidade do evento assistencial, rever a negociação de valores com o prestador de  
 serviços, rever o perfil epidemiológico da carteira de beneficiários.}
A2 = {a média de consultas por beneficiário está de acordo com a meta.}

Viés São aceitos apenas códigos de eventos assistenciais existentes na planilha da parametrização técnica. 
Digitação correta de dados na liberação do evento assistencial e dados cadastrais do beneficiário.

Fonte: Adaptado de BRASIL, 2002.
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No que concerne aos atributos “meta” e “interpretação” para os indicadores I.1, I.2, 
I.5, I.6, I.7, I.8 e I.10, foram utilizados como referência os dados divulgados no “Caderno 
de Informações em Saúde Suplementar de setembro de 2010” (ANS, 2010). A “meta” e a 
“interpretação” dos demais indicadores foram definidas pelos especialistas, ou na planilha 
da parametrização técnica. 

Para a definição de eventos assistenciais de alto custo do I.11 – Taxa de Eventos As-
sistenciais de Alto Custo Liberado foi adotado como padrão a utilização de OPME para a 
realização do evento assistencial. 

Nas fichas técnicas, o atributo “correção” está diretamente relacionado aos resultados 
dos cálculos dos indicadores e o cumprimento ou não das metas predefinidas. Para o estu-
do, as ações do atributo “correção” foram delineadas pelos especialistas, para simular os 
“alertas” do protótipo MTSystem.

Além dos 20 indicadores estratégicos já citados, o MTSystem também contempla os 
relatórios executivos 1, 2 e 3. Esses relatórios foram definidos com nove atributos e suas 
descrições, incluindo uma referência para a interpretação dos resultados. Cada relatório 
mostra uma curva A, B e C definida por classes:

a) na classe A: de maior importância, valor ou quantidade, correspondendo a 20% do total 
em um dado período de tempo;

b) na classe B: de intermediária importância, quantidade ou valor, correspondendo a 30% 
do total em um dado período de tempo;

c) na classe C: de menor importância, valor ou quantidade, correspondendo a 50% do total 
num dado período de tempo (BARBIERE e MACHLINE, 2009, p. 65-73).

O Quadro 6 mostra a Ficha Técnica do Relatório Executivo 1. As fichas técnicas dos 
relatórios executivos 2 e 3 são apresentadas nos Apêndices U e V, respectivamente.
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Quadro 6 – Ficha Técnica do Relatório Executivo 1 – Ocorrência de eventos assistenciais por 
prestador contratado solicitante

Atributo Descrição

Identificação Ocorrência de eventos assistenciais por prestador contratado solicitante.

Conceituação Relatório da perspectiva financeira da auditoria retrospectiva do processo de conferência de contas médicas. 

Uso Mede o valor gasto por prestador solicitante num período de tempo.

Delimitação Coleta de dados mensal para mostrar o valor gasto por prestador solicitante.

Meta Mostrar os códigos dos solicitantes de acordo com o volume de eventos solicitados, do maior para o menor. 
Visualizar tabela dinâmica do relatório pela curva ABC. 

Interpretação Na Classe A: de maior importância de valor, corresponde ao gasto de 20% do total de eventos pagos pela 
operadora no período analisado. 
Na Classe B: com importância de valor intermediário, correspondendo ao gasto de 30% do total de eventos 
pagos pela operadora no período analisado.
Na Classe C: de menor importância de valor, corresponde a 50% do total de eventos assistenciais pagos pela 
operadora no período analisado.

Fonte Código do prestador solicitante: base de dados simulados de utilização dos eventos assistenciais, anos de 
2007/2008/2009.
Nº eventos assistenciais solicitado: base de dados simulados de utilização dos eventos assistenciais, anos de 
2007/2008/2009.
Valor total gasto pelo prestador solicitante: base de dados simulados de utilização dos eventos assistenciais, 
anos de 2007/2008/2009.

Correção Avaliar a sazonalidade do evento assistencial.
Perfil epidemiológico da carteira de beneficiários.
Atuar com educação médica.
Monitorar se o solicitante, também é o executante do evento assistencial.
Implantar protocolos de liberação de eventos assistenciais.

Limitação Digitação de dados correta, no pagamento do evento assistencial. 
Somente os códigos de eventos assistenciais existentes na planilha da parametrização técnica (ANS, 2010).

Fonte: Adaptado de BRASIL, 2002; CARVALHO e EDUARDO, 1998

Os relatórios executivos poderão complementar as informações obtidas com os cálculos 
dos indicadores estratégicos já citados, em dois itens relevantes – quantidade e valor –,  
relacionados aos prestadores de serviços contratados e eventos assistenciais, como descrito:

a) Relatório Executivo 1: os prestadores de serviços contratados que mais solicitam 
eventos assistenciais e seus respectivos custos;

b) Relatório Executivo 2: os prestadores de serviços contratados que mais executam 
eventos assistenciais e seus respectivos custos;

c) Relatório Executivo 3: os eventos assistenciais mais solicitados e seus respectivos 
custos.

Após se definir os processos críticos, o padrão de informação a ser adotado e os indi-
cadores estratégicos e seus atributos, passou-se à elaboração do protótipo do sistema de 
informação.
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Elaboração do Protótipo do Sistema de Informação
A primeira atividade realizada ligada ao MTSystem foi a criação de uma base de dados 

simulados que possibilitasse testar o protótipo do sistema de informação, com dados que 
se assemelhassem a uma base real. 

Requisitos dos Dados de Utilização dos Eventos Assistenciais
Para a simulação foram criados os dados de uma operadora da modalidade de autogestão, 

com os códigos da Tabela AMB/92. Foi criada uma planilha com 278.650 linhas de dados 
de utilização dos beneficiários, para o período de janeiro de 2007 a dezembro de 2009.  
Os dados foram simulados de forma semiautomática, ou seja, uma parte foi construída ma-
nualmente e outra parte, informatizada, contemplando as entidades e número de registros 
apresentados no Quadro 7.

Quadro 7 – Entidade e número de registros da base de dados simulados – 2007 a 2009

Entidade Registros 2007 Registros 2008 Registros 2009 Total

Operadora de Plano de Saúde 01 01

Número de beneficiários 7.899 7.899

Número de prestador contratado 35 35

Número de auditor em saúde 13 13

Eventos assistenciais liberados 14.658 108.402 155.590 278.650

Eventos assistenciais pagos 14.658 108.402 155.590 278.650

Fonte: Base de dados simulados do MTSystem – 2011

Modelo de Dados
Neste estudo, salvaguardando-se a importância de todos os sistemas da pirâmide de 

informação, tratou-se apenas da ferramenta estratégica denominada “Sistema de Informação 
Executiva”, que obtém dados dos demais sistemas de informação. 

A Figura 9 ilustra as fontes, os processos e as consolidações com vistas à construção do 
protótipo do sistema de informação MTSystem. O termo d/w é a abreviatura para a expres-
são data warehouse, que geralmente implementa um modelo de dados multidimensional. 
Esta figura foi seccionada verticalmente em três partes. As duas partes mais à esquerda 
são apenas ilustrativas, na medida em que o controle dos dados e processos estaria dentro  
do ambiente operacional da operadora de saúde. A parte mais à direita define as bases de dados 
e os processos necessários para o MTSystem. Em termos práticos, os dados de interesse 
para a geração dos indicadores estratégicos de desempenho e os relatórios de ocorrência 
com a curva ABC são cópia do d/w da operadora para o d/w da auditoria. Os registros 
copiados para o d/w da auditoria são enriquecidos a partir dos critérios determinados na 
parametrização técnica. Deste ponto tem-se todos os dados para gerar os relatórios, a análise 
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de grandes volumes de dados e também para obter de informações estratégicas que podem 
facilitar a tomada de decisão. 

Figura 9 – Identificação, caracterização e localização dos dados para o sistema de informação 
executiva a partir de fonte de dados detalhados e o d/w

Mais à frente, o esquema da Figura 9 será representado na forma de um diagrama 
pormenorizado.

A Figura 10 mostra um modelo conceitual que permite configurar, de forma detalhada 
e dinâmica, uma ocorrência de um evento assistencial. Esse modelo define parcialmente o 
esquema do d/w auditoria mostrado na Figura 9. Em termos de padrões de projeto orientado 
a objetos (GAMMA et al., 1995), a leitura é feita da seguinte forma: 

a) um evento ocorre em uma data;
b) ele é decorado dinamicamente, em tempo de execução, com um código TUSS (da pla-

nilha da parametrização técnica) e potencialmente com quatro valores, a saber: valor 
pago e faturado, quantidade autorizada e prorrogada de dias de internação; ele pode 
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ser marcado como auditado, não auditado, periciado pré-operatório e/ou periciado pós-
operatório;

c) ele envolve três partes, a saber: um beneficiário titular ou dependente com sua data de 
adesão, um prestador pessoa física ou jurídica e uma operadora;

d) uma operadora pode ter nenhum ou vários beneficiários, assim como nenhum ou 
vários prestadores.

Figura 10 – Modelo conceitual de um evento e seus relacionamentos – notação UML

Fonte: Booch et al., 2005

A Figura 11 ilustra uma ocorrência de evento assistencial segundo o modelo da Figura 
13, em que a leitura é feita da seguinte forma: 

a) o evento e1 ocorreu na data 05 de maio de 2008;
b) e1 foi decorado com um código 10104020 da TUSS (da planilha da parametrização 

técnica), um valor faturado de R$ 3.000,00, um valor pago de R$ 2.850,00, uma 
quantidade autorizada de dez dias de internação e uma quantidade prorrogada de 5 
dias de internação;
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c) e1 foi decorado com “auditado”, “periciado pré-operatório” e “periciado pós-operatório”;
d) e1 envolveu três partes, a saber: um beneficiário que aderiu ao plano de saúde em 12 

de abril de 1990, nascido em 08 de abril de 1962 e que chama-se Maria, um prestador 
pessoa jurídica denominado “Hospital SOS”, criado em 1º de março de 1910, e uma 
operadora denominada “ALFA”, criada em 12 de junho de 1991.

Figura 11 – Diagrama de instâncias de um evento assistencial e suas ligações

O esquema da Figura 10 é parcial, já que cada código da TUSS da planilha da parame-
trização técnica, associado a um evento assistencial, requer uma parametrização particular.  
Essa parametrização concerne, em alguns casos, às restrições sobre uma codificação da planilha 
da parametrização técnica de um evento assistencial. Por exemplo, um procedimento cirúrgico 
recebe uma indicação de obrigatoriedade de perícia pré-operatória e pós-operatória.

Nesta linha, a Figura 12 apresenta o modelo conceitual, que permite configurar um 
código de evento assistencial TUSS de acordo com a planilha da parametrização técnica. 
Em termos de padrões de projeto orientado a objetos (GAMMA et al., 1995), a leitura é feita 
da seguinte forma: um código TUSS da planilha da parametrização técnica, que pode ser 
decorado/parametrizado dinamicamente, em tempo de execução, com indicações: 

a) de demanda de auditoria de conta, de perícia pré-operatória, de perícia pós-operatória 
e de visita;
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b) de nível de autorização;
c) de classificação de evento e de custo;
d) de codificações equivalentes segundo as tabelas AMB, CBHPM, etc;
e) de códigos de itens de despesas assistenciais, incluídos na planilha da parametrização 

técnica.

Figura 12 – Modelo conceitual de um decorador de um código de evento assistencial da planilha da 
parametrização técnica e seus relacionamentos – notação UML

Fonte: Booch et al., 2005

A Figura 13 ilustra uma ocorrência da decoração/parametrização de um evento 
assistencial de acordo com o modelo da Figura 12, em que a leitura é feita da seguinte 
forma: o código TUSS 10104020 (da planilha da parametrização técnica) foi parame-
trizado com as demandas de auditoria de conta de nível 1, visita hospitalar, perícia 
pré-operatória, perícia pós-operatória, autorização de nível 3, assim como as indicações 
de classe de evento 5, classe de custo 1 – codificação equivalente AMB 00040010 e 
CBHPM 101040020.
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Figura 13 – Diagrama de instâncias de um código de evento assistencial da planilha da parametrização 
técnica e suas ligações – notação UML

Fonte: Booch et al., 2005

Deve-se salientar que os modelos supracitados são parciais para as necessidades de um 
sistema real, porém suficientes para representarem os conceitos e as suas ocorrências na 
geração das informações estratégicas, objetivo deste trabalho.

Na sequência, será ilustrado o protótipo do MTSystem por meio de dois diferentes 
diagramas UML (BOOCH et al., 2005): 

a) diagrama de casos de uso e 
b) diagrama de componentes.

Casos de Uso e Componentes do MTSystem
Em termos gerais, um sistema computacional é um conjunto de componentes de software 

interconectados de maneira a formar um todo organizado. Um sistema de informação é um 
sistema computacional em que seus componentes interagem com atores humanos que utili-
zam esse sistema para alguma finalidade. Esses atores esperam que o sistema se comporte 
de acordo com as maneiras previstas. Cada caso de uso especifica uma parte do sistema e é 
uma descrição de um conjunto de sequências de ações, incluindo variantes realizadas pelo 
sistema para produzir um resultado observável.

O conjunto de casos de uso de um sistema pode ser representado por meio de um 
diagrama UML (BOOCH et al., 2005). Sua finalidade é apresentar uma visão gráfica das 
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funcionalidades fornecidas por um sistema em termos de atores, seus objetivos, represen-
tados por casos de uso, e as dependências entre os casos de uso. Deve-se precisar que a 
interação entre os atores não é mostrada no diagrama de caso de uso. Alternativamente, 
a interação entre os atores pode fazer parte das premissas utilizadas no caso de uso.

Mais precisamente, um diagrama de casos de uso mostra casos de uso, atores, genera-
lizações entre atores e dependências entre casos de uso. Caso de uso é a descrição de uma 
sequência de ações que proporcionam algo de valor mensurável para um ator, e é desenhado 
como uma elipse horizontal. Um ator é uma pessoa, uma organização ou um sistema exter-
no que desempenha um papel em uma ou mais interações com o sistema. A generalização 
entre atores é um relacionamento de sobreposição de papéis entre eles. A notação é uma 
linha contínua que termina em um triângulo oco saindo do especializado para o ator mais 
geral. As dependências entre casos de uso são expressas pelos estereótipos include e extend. 
Para ilustrar, sejam A e B dois casos de uso. A include B significa que o comportamento 
do caso de uso B é inserido no comportamento do caso de uso A. A extend B significa que 
o comportamento do caso de uso B pode ser inserido, mediante uma condição, no compor-
tamento do caso de uso A.

Para o MTSystem tem-se onze casos de uso (ou requisitos funcionais) e três atores:

a) importar dados do d/w da operadora;
b) salvar dados no d/w da auditoria;
c) sumarizar dados para a granularidade de tempo mês;
d) aplicar filtros de dados no d/w da auditoria;
e) gerar relatório de indicadores estratégicos da auditoria prospectiva; 
f) gerar relatório de indicadores estratégicos da auditoria concorrente;
g) gerar relatório de indicadores estratégicos da auditoria retrospectiva;
h) gerar relatório de curva ABC referente aos maiores solicitantes;
i) gerar relatório de curva ABC referente aos maiores executantes; e
j) gerar relatório de curva ABC referente aos maiores eventos pagos.

Segundo Oliveira (1998), granularidade envolve o nível de detalhe para sumarização de 
cada unidade de dado. Mais detalhe é caracterizado por um baixo nível de granularidade, 
enquanto menos detalhe caracteriza um alto nível de granularidade. O nível de granulari-
dade afeta tanto o volume de dados contido no d/w quanto o tipo de pesquisa que pode ser 
respondido.

Os casos de uso citados são mostrados graficamente por meio da Figura 14. Esta é um 
diagrama de casos de uso segundo a notação UML. Pode-se ler da seguinte forma o con-
teúdo de tal figura: o ator operador tem acesso e pode comandar a importação de dados 
da operadora e salvar o resultado no d/w da auditoria. O ator gerente tem acesso e pode 
comandar as gerações dos relatórios executivos com a curva ABC: maiores solicitantes 
e executantes em termos de custos e eventos mais solicitados. O ator gestor tem acesso 
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e pode comandar as gerações dos relatórios de indicadores nas perspectivas financeira 
e de processos internos das fases da auditoria: prospectiva, concorrente e retrospectiva.  
Além disso, como o gestor é uma especialização de gerente, ele também pode comandar as 
funcionalidades do ator gerente.

Figura 14 – Diagrama de Casos de Uso – notação UML

Fonte: Booch et al., 2005

A organização modular do projeto MTSystem foi estruturada na forma de um conjunto 
de componentes de software. Um componente é a parte lógica e substituível de um sistema ao 
qual se adapta e fornece a realização de um conjunto de interfaces (BOOCH, RUMBAUGH 
e JACOBSON, 2005, p. 195). Em termos práticos, bons componentes definem abstrações 
com interfaces bem definidas. 

As interfaces ligam os modelos lógicos e de projeto. As interfaces permitem a criação 
da implementação de um componente usando componentes menores, conectando as portas 
aos componentes. Pode-se ilustrar o uso de componentes e portas por meio da seguinte 
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situação cotidiana: um computador fornece diferentes portas para receber a conexão de 
um teclado, uma impressora, um pen drive. Os periféricos teclado, impressora e pen drive 
usam essas portas. 

A noção de portas entre componentes de hardware foi estendida para o projeto de 
software na notação da UML (BOOCH et al., 2005, p.195). 

Figura 15 – Diagrama de componentes de software
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A Figura 15 mostra o conjunto de componentes de software projeto para o MTSystem. 
Os componentes e suas interfaces são:

a) d/w operadora: esse componente requer cinco interfaces para realizar a carga de dados 
para a base de dados multidimensional da operadora. São elas: ICusto para acesso  
aos dados de custo dos eventos assistenciais; IEvento para acesso aos dados dos even-
tos assistenciais propriamente ditos; IPrestador para acesso aos dados dos prestadores; 
IAuditor para acesso aos dados dos auditores; e IBeneficiário para acesso aos dados dos 
beneficiários e seus dependentes;

b) Extrator: esse componente conecta-se à interface IOperadora para realizar a extração 
dos dados do d/w da operadora;

c) Importador: esse componente conecta-se à interface IExtrator para solicitar ao Extrator 
a extração dos dados da operadora, que farão parte do d/w da autoria. Tal componente 
conecta-se também à interface IParametrização para extrair parâmetros técnicos que 
enriquecerão os dados obtidos da operadora. Os dados importados e enriquecidos são 
armazenados no d/w da auditoria por meio da interface IAuditoria. A granularidade do 
dado importante é cada ocorrência de um evento assistencial. A interface IImportador 
está acessível para o ator Operador;

d) Sumarizador: esse componente conecta-se à interface IOAuditoria. Essa interface per-
mite a execução de filtros que reduzem os dados para granularidade mês. O resultado 
da aplicação de cada filtro é armazenado no d/w resumo por meio da interface IResumo. 
Os filtros são as expressões constantes nos somatórios das fórmulas dos indicadores.  
A interface ISumarizador está acessível para o ator gerente e sua especialização gestor;

e) OLAP : o ator “gerente” pode, por meio da interface IOLAP, solicitar a geração dos rela-
tórios das curvas ABC por maiores solicitantes e por maiores custos. Esse componente 
conecta-se à interface IOAuditoria. Tal interface permite a execução de filtros para a 
geração de cada curva ABC;

f) Gerador: esse componente conecta-se às interfaces IOResumo e IInterpretador.  
Ele comanda o cálculo de cada indicador. Os valores a serem substituídos nas fórmulas 
dos indicadores são extraídos por meio de interface IOResumo. Os resultados das apli-
cações das fórmulas são repassados ao componente Interpretador, por meio da interface 
IInterpretador, para aplicação das regras dos alarmes. Finalmente, um relatório é gerado 
e devolvido ao gestor contendo os indicadores e os seus alertas. A interface IIndicador 
está acessível para o ator gestor.

Para o usuário final, o interesse está efetivamente na apresentação da informação em 
formato compacto e legível.

Apresentação da Informação ao Usuário
A apresentação e configuração da informação do MTSystem ao usuário envolveu diver-

sas etapas. A primeira etapa consistiu na carga dos dados simulados para o d/w auditoria, que 
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em números significa: 7.899 beneficiários, 35 prestadores de serviços contratados, 278.650 
linhas de dados de liberação e pagamento de eventos assistenciais referentes à utilização 
de beneficiários do período de jan/2007 a dez/2009. Essa etapa incluiu também a carga de 
dados da planilha da parametrização técnica. 

A segunda etapa consistiu em registrar no MTSystem as fórmulas para cada indicador, 
assim como as regras dos alarmes. Abarcou, também, a pré-formação dos critérios das con-
sultas ao d/w auditoria para a geração dos relatórios executivos com a curva ABC. A terceira 
etapa disse respeito ao uso do sistema propriamente dito para a geração de relatórios.

Uma particularidade do sistema é que ele permite consultas pré-formatadas, tomando 
como ponto de partida a dimensão tempo, para os 20 indicadores estratégicos das perspec-
tivas financeiras e de processos internos das fases da auditoria em saúde. As informações 
são disponibilizadas de acordo com as fases da auditoria em saúde: prospectiva, concorrente 
e retrospectiva. Assim, as informações de acesso ao usuário são apresentadas conforme a 
fase da auditoria consultada pelo usuário:

a) indicadores estratégicos sumarizados e os respectivos alertas, como mostram as Figuras 
16 e 17;

b) indicadores estratégicos de tendência, como apresentado na Figura 19; e
c) relatórios executivos com a ocorrência dos eventos, como mostra o Quadro 8.

Figura 16 – Exemplo de indicador estratégico com alerta e indicador estratégico de tendência

Fonte: Base de dados simulados do MTSystem

Alerta Gerado
A1 = (-) 71% {analisar a sazonalidade do evento assistencial, rever 
a negociação de valores com o prestador de serviços, rever o perfil 
epidemiológico da carteira de beneficiários, analisar o perfil dos 
maiores solicitantes, analisar o perfil dos exames autogerados.}
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Como mostra a Figura 16, para o conjunto de indicadores, o usuário pode visualizar os 
resultados dos cálculos representados por dois ícones: um na cor verde, o indicador positivo, 
e outro na cor vermelha, indicador negativo, comparado à meta definida na ficha de orienta-
ção técnica do respectivo indicador. Associado a cada ícone nesta figura, um texto é gerado 
e exibido ao clique do mouse, com dois tipos de alertas: A1 e A2, que representam alertas 
aos resultados dos indicadores positivos ou negativos. A Figura 17 mostra o significado  
das informações disponibilizadas ao usuário e a tendência futura do indicador a partir  
de dados históricos, na forma de gráfico, comparando a meta do indicador ao resul- 
tado do cálculo e uma curva de tendência polinomial.

Figura 17 – Informações disponibilizadas ao usuário pelo MTSystem

Fonte: Base de dados simulados do MTSystem, 2011

O MTSystem também permite que o usuário visualize três relatórios executivos com 
resultados nas classes A, B e C, relativos à ocorrência de eventos assistenciais por prestador 
solicitante ou executante e ocorrência de eventos assistenciais pagos, como exemplificado 
no Quadro 8.
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Quadro 8 – Exemplo de Relatório Executivo 1 – Ocorrência de eventos assistenciais por prestador 
contratado

Fonte: Base de dados simulados do MTSystem

Os três relatórios executivos podem ser visualizados tanto por gerentes quanto pelos 
gestores da operadora e fornecem informações que possibilitam concentrar esforços nos 
valores apontados nas classes A e B, que somados representam 50% dos resultados: maiores 
solicitantes, maiores executantes ou eventos assistenciais mais pagos. 

As informações resultantes dos cálculos dos indicadores estratégicos e seus alertas, 
os indicadores de tendência e os relatórios executivos com a curva ABC podem auxiliar 
gestores de operadoras de planos de saúde para manter o foco em iniciativas estratégicas 
que contribuam para os objetivos estratégicos da operadora. Neste sentido, os indicadores 
estratégicos de desempenho podem aperfeiçoar resultados e reduzir incertezas nos proces-
sos decisórios.

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Esta seção apresenta os resultados do estudo cuja meta principal foi a criação do protóti-

po, denominado MTSystem, que operacionalizasse um sistema de indicadores estratégicos 
nas perspectivas financeira e de processos internos do BSC, para gestores de operadoras de 
planos de saúde da modalidade médico-assistencial.

Para a construção do MTSystem foram observadas as etapas do estudo propostas na 
metodologia: identificação dos processos críticos, definição dos indicadores estratégicos de 
desempenho, elaboração do protótipo do sistema de informação e apresentação da infor-
mação ao usuário de forma compacta.

A escolha dos indicadores deve contemplar a dimensão econômico-financeira, de  
desempenho dos processos internos, do cliente e aprendizagem e crescimento. O somatório 
desses fatores alavancará o desempenho das organizações. Além disso, devem contemplar 



312 • Prêmio IESS de Produção Científica – Economia e Saúde Suplementar

indicadores de resultados e de tendências que constituem um conjunto de medidas para 
avaliar o desempenho organizacional. Dessa forma, os indicadores monitorados em um 
sistema de infomação contribuem para que as operadoras acompanhem o desempenho fi-
nanceiro e o progresso na construção de capacidades e na aquisição dos ativos intangíveis 
necessários para o crescimento futuro.

Neste estudo, para a elaboração dos indicadores estratégicos de desempenho, foram 
mencionados os cinco processos críticos definidos de acordo com a literatura, nas fases 
da auditoria em saúde, em duas perspectivas do BSC – financeira e de processos internos. 
Os processos críticos selecionados referem-se à auditoria em saúde e suas fases, a serem 
monitorados por sua influência na taxa de sinistralidade que, de acordo com os dados da 
ANS (2009), representou mais 80% das despesas das operadoras. Esses processos tam-
bém estão relacionados à capacidade de elevar a qualidade da assistência aos usuários.  
Como medidas de desempenho foram consideradas a ocorrência e custos dos eventos as-
sistenciais e a produtividade da auditoria.

A medida de desempenho central deste estudo é o evento assistencial. Para padronizar 
em códigos essa medida de desempenho, facilitar a coleta de dados para o cálculo dos indi-
cadores e atender a qualquer operadora da modalidade médico-assistencial foram analisados 
os padrões já existentes e preconizados pela ANS, como: SIP, SIB, as Guias TISS, TUSS 
e o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde. Como resultado dessa análise, adotou-se a 
planilha de códigos e procedimentos de eventos assistenciais padronizados pela ANS, que 
contempla a relação de oito tabelas da Associação Médica Brasileira com a TUSS, além da 
sua adoção em abrangência nacional pelas operadoras de planos de saúde. Essa planilha foi 
denominada no estudo de “planilha da parametrização técnica” e, posteriormente, recebeu 
parâmetros técnicos relacionados à auditoria por dois especialistas.

Para calcular os indicadores da perspectiva financeira relativos às despesas assisten- 
ciais de internações e procedimentos ambulatoriais foram incluídos quatro códigos na plani-
lha da parametrização técnica. Esses códigos possibilitaram a realização do cálculo dos indi- 
cadores da perspectiva financeira, somando os custos de eventos assistenciais com honorá-
rios de profissionais definidos nas tabelas da AMB, com os valores das despesas decorrentes  
de taxas, diárias, materiais, medicamentos e OPME.

Apesar das quatro perspectivas propostas no BSC, neste estudo foram propostos 20 
indicadores estratégicos de desempenho com seus indicadores de tendência e três relató-
rios executivos com foco nas perspectivas financeira e de processos internos. As medidas 
de desempenho selecionadas podem interligar uma série de relações de causa e efeito e 
atendem à quantidade sugerida por Kaplan e Norton (2007), entre 16 e 25 indicadores 
de desempenho.

Para facilitar a coleta de dados e padronizar as informações sobre os eventos a serem 
monitorados foram criadas 20 fichas de orientação técnica para os indicadores com 11 
atributos fundamentados na literatura pesquisada. Para a base de dados, com os atributos 
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“meta”, “interpretação” e “correção”, foram utilizadas as informações divulgadas pela 
ANS (2010) ou definidas pelos especialistas a partir de suas experiências, a fim de testar o 
protótipo. Em uma base de dados real, os atributos (“metas”, “interpretação” e “correção”) 
podem ser redefinidos mediante análises de séries históricas da operadora e de acordo com 
os objetivos estratégicos da organização. 

Para a construção das fichas técnicas de orientação dos relatórios executivos, além 
de nove atributos apresentados no referencial teórico, foram utilizados os parâmetros 
contemplados na classificação ABC. Para o estudo, a divisão em classes obedeceu  
aos seguintes critérios: quanto ao valor total gasto cumulativo, que represente 30% do 
total, foi denominado de classe A; quanto ao valor total gasto cumulativo, que represente 
20% do total, foi denominado de classe B; por exclusão, o valor gasto com os demais 
itens representa a classe C. 

Definidos os indicadores de desempenho a serem monitorados, passou-se à elaboração 
do protótipo do sistema de informação, o MTSystem. Na sequência, foram realizados os 
testes das funcionalidades para apresentação da informação ao usuário, contemplando: 
20 indicadores estratégicos e os respectivos alertas, indicadores estratégicos de tendência 
e os três relatórios executivos. Para ilustrar o cálculo dos indicadores estratégicos foram 
simulados os dados de 24 meses de utilização no período de janeiro de 2008 a dezembro 
de 2009.

Cálculos dos Indicadores Estratégicos da Auditoria Prospectiva
Os indicadores estratégicos da fase da auditoria prospectiva compreendem dois processos 

críticos: liberação de procedimentos e perícia pré-operatória. Nessa fase, os indicadores 
estratégicos evidenciam os eventos assistenciais – consultas, exames complementares, pro-
cedimentos ambulatoriais, internações – analisados pela equipe da auditoria em saúde antes 
de sua realização pelo prestador de serviços. O MTSystem possibilita ao gestor consultas 
sumarizadas de nove indicadores estratégicos de resultados com base na liberação e perícia 
dos eventos assistenciais, a saber: 

a) I.1 – Taxa de Consultas;
b) I.3 – Taxa de Exames Complementares;
c) I.5 – Taxa de Procedimentos Ambulatoriais;
d) I.7 – Taxa de Internação Hospitalar;
e) I.9 – Índice Médio de Permanência Hospitalar;
f) I.11 – Taxa de Eventos Assistenciais de Alto Custo Liberado;
g) I.13 – Índice de Dias de Internação em Uti; 
h) I.15 – Taxa de Evento Assistencial Liberado pela Auditoria Técnica;
i) I.16 – Taxa de Perícia Pré-Operatória.
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Em termos de gestão, esses indicadores estratégicos são o resultado da quan-
tidade de eventos assistenciais liberados e a produtividade da equipe de audito-
ria em saúde. Com os resultados dos indicadores I.1, I.3, I.5, I.7, I.9, I.11 e I.13, 
o gestor poderá efetuar planejamento orçamentário, pois referem-se às despesas 
futuras de curto prazo. Além disso, se estiverem acima da meta definida, podem 
representar um aumento na taxa de sinistralidade da operadora, possibilitando ao 
gestor implantar iniciativas estratégicas de curto e de longo prazo para a conten-
ção de custos assistenciais. As iniciativas estratégicas são as ações necessárias para 
atingir as metas dos indicadores de desempenho de curto, médio e longo prazos.  
Quando há uma lacuna – gap – entre o resultado atual e a meta estabelecida, uma ação 
estratégica é necessária para promover a mudança. As ações são essenciais para melhorar 
o desempenho organizacional e resumem o agir necessário para mudar a organização e 
fechar lacunas entre o desempenho atual e as metas (DUCLÓS e SANTANA, 2009).

Vale ressaltar que os indicadores “Taxa de Consulta por Beneficiário” e “Taxa de In-
ternação por Beneficiário” são monitorados trimestralmente pela ANS por meio do SIP.  
Porém, a periodicidade da coleta dos dados pela ANS, o tempo de divulgação dos resultados e 
a generalização tornam as informações obsoletas e não subsidiam o gestor de uma operadora 
para a tomada de decisões. No MTSystem, a informação é disponibilizada mensalmente, 
com dados específicos da operadora, auxiliando no processo decisório.

Os indicadores estratégicos I.15 e I.16 referem-se à produtividade da equipe de auditoria. 
Quando abaixo da meta definida, podem representar baixa produtividade da equipe e refletir 
no aumento na taxa de sinistralidade da operadora, despesas administrativas com pessoal 
com reflexos no custo final do plano ao beneficiário. Nesse caso, o gestor pode implantar 
ações como a alocação de recursos – contratação, demissão ou substituição de pessoal, 
revisão de processos internos ou treinamento – para aumentar a capacitação e desempenho 
da equipe de auditoria.

A Figura 18 ilustra os resultados dos indicadores estratégicos da fase da auditoria 
prospectiva, para o período de janeiro a dezembro de 2009. No Apêndice W os mesmos 
indicadores foram simulados para o período de janeiro a dezembro de 2008. Conforme apre-
sentado na metodologia, associado a cada ícone mostrado nesta figura, um texto é gerado 
e exibido ao clique do mouse, conforme o explicitado no Quadro 9.
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Figura 18 – Painel de Indicadores estratégicos de desempenho da auditoria prospectiva de janeiro 
a dezembro de 2009

Fonte: Base de dados simulados do MTSystem – 2011

Vale ressaltar que o resultado isolado dos indicadores é insuficiente para a adoção 
de iniciativas estratégicas. Outros fatores podem estar relacionados aos resultados como 
outros processos internos da operadora, a relação e negociações da operadora com os pres-
tadores de serviços contratados, o perfil epidemiológico dos beneficiários e a sazonalidade 
dos eventos assistenciais. Esses fatores compõem outra funcionalidade do MTSystem, os 
“alertas” do sistema.

Os alertas do MTSystem são apontados a partir da confrontação do valor calculado com 
o valor da meta de cada indicador definido nas fichas técnicas de orientação. O Quadro 9 
ilustra os alertas do MTSystem para os indicadores estratégicos da auditoria prospectiva 
calculados sobre a base de dados simulados. Deve-se notar que tais alertas referem-se apenas 
aos valores anuais de cada indicador, expressos pela coluna “total” da Figura 18. Os alertas 
mensais foram omitidos do quadro por conveniência.
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Quadro 9 – Exemplos de alertas gerados para os indicadores estratégicos da auditoria prospectiva 
– 2009

Indicadores Estratégicos Alertas Gerados

I.1 – Taxa de consultas A2 = J (+) 42% {a média de consultas por beneficiário está de acordo com a 
meta.}

I.3 – Taxa de exames complementares A1 = L (-) 23% {analisar a sazonalidade do evento assistencial; rever a 
negociação de valores com o prestador de serviços; rever o perfil 
epidemiológico da carteira de beneficiários; analisar o perfil dos maiores 
solicitantes; analisar o perfil dos exames autogerados.}

I.5 – Taxa de procedimentos ambulatoriais A2 = J (+) 84% {valor médio por exame complementar, de acordo com a meta.}

I.7 – Taxa de internação hospitalar A1 = L (-) 250% {analisar a sazonalidade do evento assistencial; rever a 
negociação de valores com o prestador de serviços; avaliar a possibilidade de 
pagamento de internação por pacote; rever o perfil epidemiológico da carteira 
de beneficiários; analisar o perfil dos maiores solicitantes; analisar o perfil das 
internações autogeradas.}

I.9 – Índice médio de permanência hospitalar A1 = L (-) 135% {analisar a sazonalidade do evento assistencial; rever a 
negociação de valores com o prestador de serviços; avaliar a possibilidade 
de pagamento de internação por pacote; rever o perfil epidemiológico da 
carteira de beneficiários; analisar o perfil dos maiores solicitantes; analisar os 
procedimentos autogerados; analisar o tempo médio de internação por código 
de liberação.}

I.11 – Taxa de eventos assistenciais de alto 
custo liberado

A1 = J (+) 27% {analisar a sazonalidade do evento assistencial; rever a 
negociação de valores com o prestador de serviços; avaliar a possibilidade 
de pagamento de internação por pacote; rever o perfil epidemiológico da 
carteira de beneficiários; analisar o perfil dos maiores solicitantes; analisar os 
procedimentos ambulatoriais autogerados.}

I.13 – Índice de dias de internação em UTI A2 = J (+) 4% {taxa de dias de internação de UTI de acordo com a meta.}

I.15 – Taxa de evento assistencial liberado pela 
auditoria técnica

A1 = L (-) 21% {rever o perfil epidemiológico da carteira de beneficiários; analisar 
produção da auditoria técnica em saúde.}

I.16 – Taxa de perícia pré-operatória A1 = L (-) 94% {rever o perfil epidemiológico da carteira de beneficiários; analisar 
produção da auditoria técnica em saúde.}

Os alertas são disparados automaticamente e visualizados pelo gestor. Caso a meta 
do indicador estratégico esteja sendo atendida, esse fato é ilustrado por meio do sinal (+).  
Caso contrário, por meio do sinal (-). Além disso, o gestor é informado em percentual sobre 
a distância do indicador para a sua meta e ação a ser tomada. 

Em casos reais, as metas e novas regras dos alertas podem ser redefinidas, mediante le-
vantamento de séries históricas, tornando o indicador mais fiel à realidade da operadora.

A terceira funcionalidade do MTSystem é mostrar os indicadores de tendência, possibi-
litando uma visão de futuro relacionada a cada indicador. A tendência representa o padrão 
de crescimento, declínio ou estacionalidade do indicador. Para efeito de previsão, o gestor 
pode inferir ações estratégicas de acordo com o comportamento do indicador. Além disso, 
pode analisar as oscilações periódicas e regulares dos eventos em função da sazonalidade. 
Neste caso, sugere-se que os indicadores de tendência sejam monitorados, no mínimo, com 
12 meses de análises. Para ilustrar essa funcionalidade, os Gráficos de 5 a 6 apresentam dois 
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indicadores de tendência, I.1 – Taxa de Consultas por Beneficiário e I.3 – Taxa de Exames 
Complementares por Consulta. O Apêndice X mostra os indicadores de tendência I.3, I.5, 
I.7, I.9, I.11, I.13, I.15 e I.16.

Gráfico 5 – Indicador de tendência – I.1 – Taxa de Consultas por Beneficiário – jan/2008 a dez/2009

Fonte: Base de dados simulados do MTSystem

Gráfico 6 – Indicador de tendência – I.3 – Taxa de Exames Complementares por Consulta – jan/2008 
a dez/2009

Fonte: Base de dados simulados do MTSystem

Conforme exposto nos Gráficos 5 e 6, tem-se a possibilidade de visualizar a tendência 
de cada indicador, além da comparação da meta definida com os resultados apresentados 
no indicador, de acordo com o período de tempo consultado. 

2008 – I.1 – TX CONS 2,37 
2009 – I.1 – TX CONS 3,32

2008 – I.3 – TXEXAME 3,39 
2009 – I.1 – TXEXAME 3,69
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A quarta e última funcionalidade do MTSystem, relatórios executivos, não se aplica à 
fase da auditoria prospectiva.

Cálculos dos Indicadores Estratégicos de Desempenho da 
Auditoria Concorrente

O indicador estratégico da fase da auditoria concorrente representa um processo crí-
tico: a visita hospitalar. Nessa fase da auditoria, o indicador estratégico é calculado para 
internação em caráter hospitalar ou domiciliar, e o processo ocorre durante a realização do 
evento assistencial. Esse indicador está ligado à produtividade da equipe de auditoria em 
saúde. Nessa fase, o MTSystem possibilita ao gestor uma consulta sumarizada do seguinte 
indicador estratégico de desempenho: 

a) I.17 – Taxa de Visita Hospitalar

A visita hospitalar realizada por médico e/ou enfermeiro auditor aos beneficiários 
internados pode coibir abusos praticados por prestadores de serviços solicitantes/exe- 
cutantes, tanto na solicitação de eventos de alto custo quanto na permanência do beneficiário 
internado. Nesse caso podem ser adotados como suporte técnico a medicina baseada em 
evidências e protocolos clínicos.

Em termos de gestão, esse indicador mostra a produtividade da equipe de auditores.  
Como nos indicadores da auditoria prospectiva, se abaixo da meta definida, podem re-
presentar baixa produtividade da equipe e refletir no aumento da taxa de sinistralidade da 
operadora e despesas administrativas com pessoal, impactando o custo per capita do plano 
de saúde. O gestor pode implementar ações como a alocação de recursos – contratação, 
demissão ou substituição de pessoal, revisão de processos internos ou treinamento – para 
aumentar a capacitação e desempenho da equipe de auditoria.

Os resultados do indicador I.17 – Taxa de Visita Hospitalar com o cálculo dos dados 
simulados seguem a mesma metodologia dos indicadores estratégicos da auditoria prospec-
tiva, como mostrado na Figura 19; alertas gerados no Quadro 10 e o indicador de tendência, 
ilustrado no Gráfico 7.

 
Figura 19 – Painel de Indicadores estratégicos de desempenho da fase da auditoria concorrente – 
jan a dez/2009

Fonte: Base de dados simulados do MTSystem – 2011

Em casos reais, este pode ser o indicador mais complexo a ser medido. Nem sempre a 
equipe de auditores de operadoras registra a quantidade de visitas hospitalares realizadas. 
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Caso isso ocorra e os resultados simulados sejam reais, o gestor pode, além de avaliar se a 
produção da auditoria está abaixo da meta, saber se os auditores não estão registrando as 
visitas realizadas. Essa informação pode ser corroborada com o número de dias de inter-
nação dos beneficiários, autorização e pagamento de OPME, para avaliar a efetividade das 
visitas hospitalares.

Quadro 10 – Exemplo de alerta gerado para o indicador estratégico da auditoria concorrente – 2009

Indicador Alerta Gerado

I.17 – Taxa de visita hospitalar A1 = L (-) em 100% {reduzir do número de dias de internação hospitalar; analisar 
 produção da auditoria técnica em saúde.}

Gráfico 7 – Indicador de tendência – I.17 – Taxa de Visita Hospitalar – jan/2008 a dez/2009

Fonte: Base de dados simulados do MTSystem

No ciclo dos processos da auditoria em saúde, o I.17, Taxa de Visita Hospitalar, além 
de coibir abusos por parte do prestador de serviços nas internações hospitalares, também 
auxilia nos processos de liberação prévia. Como a visita hospitalar é realizada durante a 
internação, o ato da visita permite que o auditor visitador corrobore as informações para 
o auditor da central de regulação, para que as internações necessitem ser prorrogadas ou 
não, e novos procedimentos e OPME possam ser incluídos ou não. Além disso, esse pro-
cesso também contribui com a auditoria retrospectiva, uma vez que o auditor vê in loco se 
os eventos assistenciais, os materiais, os medicamentos e OPME solicitados, efetivamente, 
foram realizados no momento da conferência das contas médico-hospitalares.

2008 – I.17 TX VHOSP 0,00
2009 – I.17 TX VHOSP 0,00
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Cálculos dos Indicadores Estratégicos de Desempenho da 
Auditoria Retrospectiva

Os indicadores estratégicos da fase da auditoria retrospectiva representam dois 
processos críticos: conferência de contas médico-hospitalares e perícia pós-operatória.  
Nessa fase, os indicadores estratégicos evidenciam os eventos assistenciais analisados pela equipe  
da auditoria em saúde após sua realização e cobrança pelo prestador de serviços contratado, 
não sendo, portanto, indicadores estratégicos de fatos passados. O MTSystem possibilita 
ao gestor de operadoras consultas de dez indicadores estratégicos de desempenho: 

a) I.2 – Custo Médio de Consultas;
b) I.4 – Custo Médio de Exames Complementares;
c) I.6 – Custo Médio de Procedimentos Ambulatoriais;
d) I.8 – Custo de Internação Hospitalar;
e) I.10 – Custo Médio por Dia de Internação Hospitalar;
f) I.12 – Custo Médio de Evento Assistencial de Alto Custo Liberado;
g) I.14 – Custo Médio por Dia de Internação em UTI;
h) I.18 – Taxa de Evento Assistencial Conferido pela Auditoria;
i) I.19 – Taxa de Evento Assistencial com Perícia Pós-Operatória; e 
j) I.20 – Taxa de Glosa de Evento Assistencial.

Em termos de gestão, esses indicadores estratégicos representam: o custo médio dos 
eventos assistenciais pagos e a produtividade da equipe de auditoria nos processos de con-
ferência de contas médico-hospitalares e perícia pós-operatória. 

Com relação ao custo médio dos eventos assistenciais pagos, os indicadores I.2, I.4, 
I.6, I.8, I.10, I.12 e I.14, se estiverem acima da meta definida, podem representar tanto um 
aumento nas despesas assistenciais como o aumento na taxa de sinistralidade da operadora. 
O gestor pode implantar medidas corretivas na busca da redução dos custos dos eventos 
assistenciais, bem como intensificar as glosas, rever negociações com prestadores de ser-
viços e, ainda, negociar com o prestador pagamentos por pacotes de procedimentos com 
valores menores.

Em relação à produtividade da equipe de auditoria, os indicadores estratégicos de de-
sempenho I.18, I.19 e I.20, quando estão abaixo da meta definida, a exemplo dos indicadores 
da auditoria prospectiva e concorrente, podem representar baixa produtividade da equipe. 
O reflexo dessa baixa recairá no aumento da taxa de sinistralidade da operadora e despesas 
administrativas com pessoal, podendo o gestor implantar ações como as já referidas nas 
outras fases da auditoria.

Para os cálculos dos indicadores estratégicos da auditoria retrospectiva foi utilizada a 
mesma metodologia aplicada na prospectiva e concorrente. A Figura 20 ilustra os resulta-
dos dos indicadores estratégicos da auditoria retrospectiva de janeiro a dezembro de 2009.  
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O Quadro 11 mostra os respectivos alertas gerados e nos gráficos de 8 a 10, os indicadores 
de tendência I.2 – Custo Médio da Consulta, I.4 – Custo Médio do Exame Complementar 
e I.6 –Custo Médio do Procedimento Ambulatorial. No Apêndice Y constam os resultados 
dos indicadores estratégicos da auditoria retrospectiva de janeiro a dezembro de 2008. 

No Apêndice Z são mostrados os indicadores de tendência I.8 – Custo de Internação 
Hospitalar, I.10 – Custo Médio por Dia de Internação Hospitalar, I.12 – Custo Médio de 
Evento Assistencial de Alto Custo Liberado, I.14 – Custo Médio por Dia de Internação em 
UTI, I.18 – Taxa de Evento Assistencial Conferido pela Auditoria, I.19 – Taxa de Evento 
Assistencial com Perícia Pós-Operatória e I.20 – Taxa de Glosa de Evento Assistencial.

Figura 20 – Painel de indicadores estratégicos de desempenho da fase da auditoria retrospectiva 
– jan a dez/2009

Fonte: Base de dados simulados do MTSystem – 2011

Na auditoria prospectiva, o resultado isolado dos indicadores tem pouco signifi- 
cado para a adoção de iniciativas estratégicas. Porém, quando calculadas as quantidades 
dos indicadores da auditoria prospectiva e somados os valores gastos da auditoria retros-
pectiva, é possível, para os gestores, ter uma visão mais completa dos eventos assistenciais, 
além de perceber seu impacto na taxa de sinistralidade da operadora.
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Quadro 11 – Exemplo de alertas gerados para os indicadores estratégicos da auditoria retrospectiva 
– 2009

Indicadores Estratégicos Alerta Gerado

I.2 – Custo médio de consultas A2 = J (+) 28% {valor médio da consulta, de acordo com a meta.}

I.4 – Custo médio de exames 
complementares

A1 = L (-) 71% {analisar a sazonalidade do evento assistencial; rever a negociação de 
valores com o prestador de serviços; rever o perfil epidemiológico da carteira de 
beneficiários; analisar o perfil dos maiores solicitantes; analisar o perfil dos exames 
autogerados.}

I.6 – Custo médio de procedimentos 
ambulatoriais

A1 = L (-) 176% {analisar a sazonalidade do evento assistencial; rever a negociação 
de valores com o prestador de serviços; avaliar a possibilidade de pagamento de 
internação por pacote; rever o perfil epidemiológico da carteira de beneficiários; 
analisar o perfil dos maiores solicitantes; analisar o perfil dos procedimentos 
ambulatoriais autogerados.}

I.8 – Custo de internação hospitalar A1 = L (-) 283% {analisar a sazonalidade do evento assistencial; rever a negociação 
de valores com o prestador de serviços; avaliar a possibilidade de pagamento de 
internação por pacote; rever o perfil epidemiológico da carteira de beneficiários; 
analisar o perfil dos maiores solicitantes; analisar os procedimentos autogerados.}

I.10 – Custo médio por dia de internação 
hospitalar

A1 = L (-) 63% {analisar a sazonalidade do evento assistencial; rever a negociação 
de valores com o prestador de serviços; avaliar a possibilidade de pagamento de 
internação por pacote; rever o perfil epidemiológico da carteira de beneficiários; 
analisar o perfil dos maiores solicitantes; analisar os procedimentos ambulatoriais 
autogerados.}

I.12 – Custo médio de evento assistencial 
de alto custo liberado

A1 = L (-) 195% {analisar a sazonalidade do evento assistencial; rever a negociação 
de valores com o prestador de serviços; avaliar a possibilidade de pagamento de 
internação por pacote; rever o perfil epidemiológico da carteira de beneficiários; 
analisar o perfil dos maiores solicitantes; analisar os procedimentos ambulatoriais 
autogerados.}

I.14 – Custo médio por dia de internação 
em UTI

A2 = J (+) 68% {valor médio por dia de internação em UTI de acordo com a meta.}

I.18 – Taxa de evento assistencial 
conferido pela auditoria

A1 = L (-) 69% {analisar produção da auditoria técnica em saúde.}

I.19 – Taxa de evento assistencial com 
perícia pós-operatória

A1 = L (-) 97% {analisar produção da auditoria técnica em saúde.}

I.20 – Taxa de glosa de evento assistencial A1 = L (-) 37% {Reduzir as não conformidades nas cobranças de faturas médico-
hospitalares; negociar pacotes de procedimentos com prestadores de serviços; 
analisar a produção da auditoria técnica em saúde.}

Fonte: Base de dados simulados do MTSystem – 2011

Conforme mostram os gráficos de 8 a 10, o gestor pode visualizar a tendência futura de 
cada indicador, comparando as metas definidas com os resultados apresentados, a exemplo 
dos indicadores de tendência da auditoria prospectiva e concorrente.
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Gráfico 8 – Indicador de tendência – I.2 – Custo Médio da Consulta – jan/2008 a dez/2009

Fonte: Base de dados simulados do MTSystem

Gráfico 9 – Indicador de tendência – I.4 – Custo Médio do Exame Complementar – jan/2008 a dez 2009

Fonte: Base de dados simulados do MTSystem

2008 –  I.2 – R$ CONS 30,24 
2009 – I.2 – R$ CONS 28,94

2008 – I.4 – R$ EXAME 257,15
2009 – I.4 – R$ EXAME 222,54
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Gráfico 10 – Indicador de tendência – I.6 – Custo Médio do Procedimento Ambulatorial – jan/2008 
a dez/2009

Fonte: Base de dados simulados do MTSystem

Os indicadores propostos nas três fases da auditoria são significativos não só quando 
analisados de forma isolada, mas também quando combinados. Pequenas oscilações nas 
metas dos indicadores, como no I.3 – Taxa de Exames por Consulta e I.4 – Valor Médio por 
Exame, dependendo do número de beneficiários, podem representar impactos financeiros de 
milhares de reais para a gestão da operadora, comprometendo seu equilíbrio financeiro.

Vale ressaltar que nessa fase da auditoria o MTSystem apresenta a quarta funcionali-
dade, que é gerar relatórios executivos.

Relatórios Executivos da Auditoria Retrospectiva
Os relatórios executivos são gerados para eventos assistenciais após a realização e fa-

turamento pelo prestador de serviços contratado. Em termos de gestão, significa responder 
às seguintes perguntas: Quem é o prestador contratado que mais tem solicitado eventos 
assistenciais? Quem é o prestador contratado que mais tem executado eventos assistenciais? 
Qual o evento assistencial que mais tem sido pago pela operadora de plano de saúde? 
Essas perguntas podem ser respondidas nos Relatórios Executivos 1, 2 e 3, conforme exem-
plos nos quadros 12, 13 e 14. 

Destaca-se, nos dados apresentados, o valor gasto para os itens de maior importância 
em termos de despesas, da classe A e B. 

Do ponto de vista gerencial, relembramos que o objetivo principal do relatório executivo 
é fornecer informações que possibilitem implantar controles diferenciados.

2008 – I.6  R$ P. AMB 3.813,55
2009 – I.6 R$ P. AMB 4.141,32
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Quadro 12 – Relatório Executivo 1 – Ocorrência de eventos assistenciais por prestador contratado 
solicitante de janeiro a dezembro de 2008

Código do Prestador 
Contratado Solicitante Quantidade Valor % Classe ABC

1027 3824 3.416.811,80 31,81% A

1026 3804 2.468.377,98 22,98% B

1017 1456 1.360.898,41 12,67% C

1018 1438 991.508,14 9,23% C

1018 1438 991.508,14 9,23% C

1019 1434 919.644,06 8,56% C

1004 295 562.106,03 5,23% C

1010 270 357.525,57 3,33% C

1005 270 168.146,77 1,57% C

1008 263 119.115,12 1,11% C

1014 241 82.683,90 0,77% C

1013 268 74.721,44 0,70% C

1012 272 65.803,90 0,61% C

1007 268 65.031,28 0,61% C

1011 272 19.232,23 0,18% C

1009 240 19.050,90 0,18% C

1016 263 18.755,24 0,17% C

1006 278 17.390,38 0,16% C

1015 260 15.680,78 0,15% C

Total geral 15416 10.742.483,93 100,00%

Fonte: Base de dados simulados do MTSystem

Entende-se por prestador contratado solicitante o profissional ou serviço de saúde au-
torizado a prestar serviço, mediante contrato formal, aos beneficiários de uma operadora, 
responsável pela solicitação de determinado procedimento/serviço de apoio ao atendimento 
prestado (ANS, 2007).

No Relatório Executivo 1, a base de dados simulados mostra o exemplo de como o 
gestor poderá visualizar as informações. No exemplo, os prestadores das classes A e B, 
com o código 1027 e 1026, representam mais de 53% das despesas da operadora, sendo 
necessário um maior controle e implementação de estratégias de contenção de custos junto 
a esses prestadores. 

Vale destacar que um prestador solicitante pode requerer e não realizar o evento assis-
tencial. Num segundo caso, o solicitante pode executar. Nessa hipótese, também deverão 
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ser analisados os resultados do Relatório Executivo 2, confrontando as informações, para 
avaliar se o prestador está gerando para si eventos assistenciais, objetivando aumentar seu 
faturamento junto à operadora.

Quadro 13 – Relatório Executivo 2 – Ocorrência de eventos assistenciais por prestador contratado 
executante de janeiro a dezembro de 2008

Código do Prestador 
Contratato Executante Quantidade Valor % Classe ABC

1025 769 2.164.897,06 20,15% A

1003 6690 1.820.350,80 16,95% B

1027 795 1.708.052,84 15,90% B

1005 1364 1.185.926,58 11,04% C

1026 809 677.700,29 6,31% C

1023 526 609.189,31 5,67% C

1024 199 598.267,85 5,57% C

1002 535 590.179,44 5,49% C

1022 200 550.484,72 5,12% C

1006 280 195.431,04 1,82% C

1007 279 192.216,34 1,79% C

1021 198 178.262,90 1,66% C

1004 578 73.371,71 0,68% C

1008 269 66.193,76 0,62% C

1014 160 24.569,14 0,23% C

1018 156 20.606,71 0,19% C

1020 90 13.428,27 0,13% C

1017 162 11.291,69 0,11% C

1016 162 9.025,36 0,08% C

1012 181 8.515,79 0,08% C

1010 171 8.482,77 0,08% C

1009 170 8.122,08 0,08% C

1011 170 8.099,09 0,08% C

1013 178 7.509,92 0,07% C

1019 163 6.283,64 0,06% C

1015 162 6.024,83 0,06% C

1005 1364 1.185.926,58 11,04% C

1026 809 677.700,29 6,31% C

1023 526 609.189,31 5,67% C

1024 199 598.267,85 5,57% C

Total geral 15416 10.742.483,93 100,00%

Fonte: Base de dados simulados do MTSystem
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Prestador contratado executante é o profissional ou serviço de saúde autorizado a prestar 
serviço, mediante contrato formal, aos beneficiários de uma operadora, responsável pela 
execução direta do procedimento (ANS, 2007). 

Cabe salientar que na classificação ABC, tanto do prestador solicitante quanto do exe- 
cutante, Relatórios Executivos 1 e 2, as classes A e B identificam os gastos dos prestadores 
que mais solicitaram ou executaram procedimentos. Essas informações analisadas isolada-
mente não refletem a real necessidade de monitoramento do prestador, sendo necessárias 
algumas precauções, como análise da especialidade médica e sazonalidade dos eventos 
assistenciais, além dos valores gastos pelos prestadores. 

Nas análises das classes A e B devem ser considerados os custos e a especialidade médica 
do prestador. Por exemplo, um médico oncologista pode representar mais custos à operadora 
que um pediatra. Também podem acontecer casos isolados de eventos assistenciais, como 
um cirurgião cardíaco que pode ter realizado em um único mês mais de uma cirurgia e ser 
incluído na classe A do relatório. Outro fator relevante é a sazonalidade de alguns eventos 
assistenciais, que podem contribuir para análises incorretas dos prestadores. Assim, os 
Relatórios Executivos 1 e 2 devem ser analisados com cautela, além de revistos periodica-
mente, para avaliar o comportamento do prestador de serviços e o impacto financeiro que 
possa representar na operadora.

O Relatório Executivo 3 aponta a quantidade e o valor total de eventos assistenciais 
liberados e pagos pela operadora. O Quadro 14 mostra os resultados simulados das classes 
A e B. Para a classe C foi colocada uma parte dos resultados para ilustrar os 900 códigos 
de eventos de utilização simulados. Por esse relatório o gestor pode visualizar os dados 
gerais dos eventos assistenciais mais solicitados e pagos por classes de eventos: consultas, 
exames complementares, procedimentos ambulatoriais ou internações.

 
Quadro 14 – Relatório Executivo 3 – Ocorrência de eventos assistenciais mais pagos pela operadora 
de janeiro a dezembro de 2008

Código do Evento 
Assistencial Quantidade Valor % Classe ABC

00020010 4512 10.379.286,65 22,95% A

30020034 347 7.742.212,32 17,12% A

00010014 18859 1.803.461,95 3,99% B

20010010 1880 1.289.280,85 2,85% B

30020042 125 1.136.219,36 2,51% B

28010566 450 1.118.680,90 2,47% B

40090019 38 937.791,71 2,07% B

43050182 31 242.473,23 C

28130367 1395 236.150,00 C

20010133 1071 232.552,15 C

27040232 123 224.639,82 C

Fonte: Base de dados simulados do MTSystem
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Os três relatórios executivos propostos, além de corroborarem com as análises  
dos resultados dos indicadores estratégicos, podem contribuir com o gestor na definição de 
outras iniciativas estratégicas como: descredenciamento de prestadores de serviços, im-
plantação de programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças, programa 
de gerenciamento de beneficiários com doenças crônicas e gerenciamento de riscos à saúde 
dos beneficiários.

Em resumo, o MTSystem possibilita ao gestor o acesso aos cálculos de indicadores 
estratégicos de desempenho nas perspectivas financeira e de processos internos das fases  
da auditoria prospectiva, concorrente e retrospectiva. A funcionalidade do sistema foi 
testada para vinte indicadores estratégicos de desempenho, com seus respectivos alertas e 
indicadores de tendência, além de três relatórios executivos com a classificação ABC.

A metodologia para a obtenção de indicadores de desempenho relacionados à auditoria 
em saúde pode auxiliar gestores de operadoras. Destacam-se o aumento da rentabilidade 
da organização, a otimização de processos, a tomada de decisões mais adequadas, o ge-
renciamento dos objetivos e a minimização dos riscos das operadoras de planos de saúde 
da modalidade médico-assistencial.

Vale ressaltar que a informação disponibilizada só é importante se utilizada pelas pessoas 
da organização para reduzir as incertezas no processo decisório. Embora o MTSystem tenha 
sido testado em uma base de dados simulados, seus indicadores podem ser relacionados 
com os objetivos estratégicos de cada operadora. A dinâmica disponibilizada pelo sistema 
possibilita ao executivo selecionar os indicadores que desejar monitorar, além de rever 
metas e gerar alertas de desvios, em busca da competitividade da operadora no mercado 
de saúde suplementar. 

As informações disponibilizadas pelo MTSystem podem representar um recurso estra-
tégico para o gestor, com informações reutilizáveis que subsidiem os processos decisórios de 
modo a reduzir incertezas, uniformizar procedimentos e buscar a melhoria de resultados. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As mudanças ocorridas nas últimas décadas com a implementação de novas tecnologias, 

impelidas pelo crescimento da indústria farmacêutica e envelhecimento da população, entre 
outros fatores, têm afetado diretamente a sobrevivência das operadoras de planos de saúde, 
com influência direta na taxa de sinistralidade.

O sistema de informação executiva consiste em um recurso estratégico na gestão de 
operadoras. A utilização de métricas, formadas por um conjunto de indicadores estratégi-
cos, permite avaliar o desempenho empresarial em tempo real, podendo contribuir com o 
processo decisório.

O presente estudo foi realizado com o objetivo maior de testar a viabilidade de um siste-
ma de informação para a geração de indicadores estratégicos de desempenho, alicerçado no 
BSC nas perspectivas financeira de processos internos da auditoria em saúde, para auxiliar 
no gerenciamento das operadoras de planos de saúde. 
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Para atender ao primeiro objetivo do estudo proposto foram elencados os cinco pro-
cessos críticos relacionados à auditoria em saúde e suas fases – prospectiva, concorrente e 
retrospectiva –, de acordo com a literatura pesquisada. Esses processos constituem práticas 
microrregulatórias na contenção dos custos assistenciais, na redução da taxa de sinistralidade 
e seus reflexos nas perspectivas financeira e de processos internos do BSC. 

O segundo objetivo do estudo foi a principal contribuição deste trabalho e se constitui 
na metodologia desenvolvida para a obtenção de indicadores estratégicos de desempenho, 
focados na auditoria em saúde. A metodologia foi apoiada nos padrões de informações 
adotados na saúde suplementar e preconizados pela ANS. As informações disponibiliza-
das no MTSystem com os indicadores de desempenho podem fornecer aos executivos de 
operadoras um feedback para avaliar a execução da estratégia da organização, reduzindo 
incertezas no processo decisório e para que possam competir no mercado. 

O terceiro objetivo foi atendido com as análises dos padrões de informações adotados 
em saúde suplementar, definição das medidas de desempenho com base na ocorrência e 
custos dos eventos assistenciais e a produtividade da auditoria. As análises resultaram na 
proposição de vinte indicadores estratégicos de desempenho e três relatórios executivos das 
perspectivas financeira e de processos internos, cuja fundamentação veio das fichas técnicas 
de orientação com os atributos pesquisados na literatura.

O quarto objetivo do estudo foi a construção do protótipo MTSystem com a impor-
tação dos dados da parametrização técnica dos eventos assistenciais e da base de dados 
simulados.

O quinto objetivo do estudo, a aplicação do protótipo em uma base de dados simulados, 
foi atendido com o armazenamento dos dados no d/w da auditoria e aplicação de filtros para 
a geração de relatórios relacionados aos indicadores estratégicos propostos. Os relatórios 
do MTSystem contemplaram um conjunto de vinte indicadores, atendendo à quantidade 
definida na literatura por Kaplan e Norton. Do total de indicadores, nove são estratégicos 
da auditoria prospectiva, um da auditoria concorrente e dez da auditoria retrospectiva, nas 
perspectivas financeira e de processos internos do BSC.

Em termos de abrangência, o MTSystem pode representar uma ferramenta de auxílio 
para gestores de 1.181 operadoras de planos de saúde da modalidade médico-assistencial 
atuantes no mercado – autogestão, cooperativas médicas, medicina de grupo, seguradoras, 
administradoras e filantropias –, agilizando procedimentos para cerca de 43 milhões de 
beneficiários com informações on-line, objetivas, seguras, oportunas e em tempo real. 

Em termos operacionais, o MTSystem pode contribuir tanto para que o gestor imple-
mente iniciativas estratégicas para a melhoria de processos internos em equipes de auditoria 
da própria quanto para avaliar a produtividade e qualidade da prestação de serviços de 
empresas de auditoria terceirizadas pelas operadoras.

O MTSystem pode ser utilizado como um recurso estratégico, pois possibilita que as 
pessoas tenham uma ampla visão do negócio, com um sistema flexível e informações reu-
tilizáveis, gerando melhoria de processos críticos e com respostas rápidas para a tomada de 
iniciativas estratégicas, imprimindo ao processo maior confiabilidade.
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O acesso às informações geradas pelo protótipo permite, além de eliminar atividades 
que não agregam valor, comunicar os resultados para a melhoria dos processos, contribuir 
para a redução de custos assistenciais, aumentar a eficiência dos processos de auditoria e 
melhorar o processo de qualidade do atendimento ao cliente. As informações disponibiliza-
das pelos indicadores de desempenho facilitam a implementação de iniciativas estratégicas 
para melhorar os serviços e criar novas oportunidades de negócio. 

O método criado para gerar os indicadores estratégicos de desempenho pereniza o 
MTSystem. Os indicadores estratégicos propostos e testados na base de dados simulados, 
com as metas, interpretações e ações, flexibilizam o sistema e podem ser redefinidos de 
acordo com os objetivos estratégicos da operadora.

Vale ressaltar que o MTSystem é um protótipo com uma metodologia para gerar indi-
cadores de desempenho e que, contudo, apresenta limitações:

a) o MTSystem gerou os indicadores estratégicos de desempenho de acordo com as fichas 
de orientação técnica. Entretanto, foi testado em uma base de dados simulados;

b) adotou-se na parametrização técnica dos eventos assistenciais relacionados à auditoria 
em saúde a planilha de relacionamento dos eventos assistenciais publicada pela ANS. 
Essa planilha contempla, apenas, os códigos TUSS de eventos assistenciais previstos 
no Rol de Procedimentos da ANS para planos adaptados à Lei nº 9.656/98;

c) a menor granularidade do MTSystem para a geração de relatórios é mensal;
d) o MTSystem contemplou apenas duas das perspectivas do BSC: financeira e de 

processos internos, com ênfase na gestão dos recursos financeiros da operadora  
e na produtividade da auditoria em saúde;

e) os relatórios executivos criados no MTSystem avaliam os prestadores e eventos as-
sistenciais apenas em quantidade e custos financeiros. As operadoras de planos de 
saúde, mesmo aquelas com serviços próprios, contratam prestadores de serviços para 
a realização dos eventos assistenciais, sendo relevantes no processo de monitoramento 
da qualidade;

f) os indicadores de desempenho e relatórios executivos gerados não passaram por expe-
rimentos de sensibilidade.

As informações disponibilizadas com o MTSystem quanto ao desempenho da opera-
dora auxiliam na avaliação da estratégia e criação de uma organização flexível, que possa 
mudar os objetivos estratégicos, contribuindo com o constante aprendizado e crescimento 
organizacional, com base na qualidade e inovação. Mesmo que o desempenho da opera-
dora seja satisfatório, é fundamental que os executivos mudem e aperfeiçoem sua atuação 
continuamente, e mais rápido do que seus concorrentes. Convém ressaltar que a fonte de 
aprendizado e crescimento são os colaboradores da empresa. Somente graças a eles é pos-
sível continuar melhorando os processos operacionais. 

O MTSystem pode auxiliar gestores de operadoras que atuam com planos da modalidade 
médico-assistencial na redução de riscos financeiros, colaborando com o processo decisório 



MTSystem: um Sistema de Indicadores Estratégicos de Desempenho para Operadoras de Planos de Saúde • 331 

para detectar potenciais eventos com alta probabilidade de causar desordens na perenidade 
do negócio, ajudando a reduzir o risco, na busca pela competitividade da operadora no 
mercado de saúde suplementar.

Considerando as limitações elencadas do protótipo MTSystem e para que este cum-
pra seu objetivo de sistema de informação no nível estratégico, representando um recurso 
estratégico no auxílio da gestão de operadoras de planos de saúde, são sugeridos como 
trabalhos futuros: 

a) testar o MTSystem em uma base de dados real de operadora de plano de saúde. 
Os atributos dos indicadores relacionados às “metas”, “interpretação” e “correções” po-
dem ser redefinidos com base em séries históricas, contemplando o perfil epidemiológico  
dos beneficiários, a abrangência geográfica da operadora e outros fatores. Assim, ações dos 
alertas e as iniciativas estratégicas podem atender às reais necessidades da operadora;

b) incluir e parametrizar tecnicamente todos os códigos de eventos assistenciais constantes 
nas diversas tabelas de honorários, adotadas na saúde suplementar, com parâmetros 
técnicos alicerçados na medicina baseada em evidências. A inclusão desses parâmetros 
técnicos nas diversas tabelas de eventos adotadas na saúde suplementar atenderá às 
demandas de eventos assistenciais cobertos por planos anteriores à Lei nº 9.656/98;

c) permitir que o MTSystem emita relatórios com granularidade semanal, ou quinzenal, 
para acompanhar eventos assistenciais que sofram a influência da sazonalidade; 

d) elencar e propor indicadores para as quatro perspectivas do BSC, uma vez que, na 
relação de causa e efeito, o conjunto de indicadores propostos afeta as perspectivas do 
cliente e de aprendizagem e crescimento do BSC. 
• perspectiva do cliente: visa a agregar valor para conhecer melhor o cliente em busca 

de sua satisfação e manter com ele um melhor relacionamento. Nesta perspectiva, o 
nível de atendimento está ligado aos fornecedores, que são os prestadores de servi-
ços contratados ou os serviços próprios ofertados pelas operadoras. A satisfação do 
cliente pode ser atendida pela qualidade da assistência prestada ou pelo custo final do 
plano ofertado ao beneficiário. As métricas já implantadas no MTSystem, centradas 
em ocorrências (quantidade) e custos de eventos assistenciais, podem refletir na re-
dução dos custos assistenciais e nos custos do plano de saúde para o beneficiário.

• perspectiva de aprendizado e crescimento: desenvolve a estratégia para o aprendizado 
e crescimento da equipe, com intuito de cumprir os objetivos das outras perspectivas.  
Na perspectiva de crescimento e aprendizagem devem ser usadas métricas que pos-
sibilitem à operadora sustentar a capacidade de aprender e inovar. Quanto ao capital 
humano, são interessantes iniciativas que busquem as habilidades, treinamento e reco-
nhecimento dos funcionários, além do alinhamento, sinergia e trabalho em equipe; 
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e) o MTSystem, com o uso do BSC, pode representar mais do que um sistema de men-
suração de desempenho com indicadores, na busca pela mobilização da empresa em 
direção a mudanças e inovações necessárias para sua sobrevivência e prosperidade. 
Nesse sentido, com relação aos relatórios executivos criados no MTSystem para mo-
nitorar e avaliar os prestadores de serviços, sugere-se produzir mais uma perspectiva 
dos BSC: Perspectiva dos Prestadores de Serviços, por sua importância na avaliação 
da qualidade no processo de atendimento aos beneficiários de operadoras;

f) realizar experimentos que verifiquem a sensibilidade dos indicadores para avaliar se o 
indicador identifica corretamente as ocorrências e custos dos eventos assistenciais e a 
produtividade da auditoria em saúde; além disso, os testes de sensibilidade medem a 
capacidade de identificar corretamente o desempenho organizacional de acordo com 
os objetivos estratégicos da operadora;

g) acrescentar quatro indicadores estratégicos para auxiliar no apoio à gestão da operadora: 
• indicador da auditoria prospectiva – “protocolo de liberação de evento assistencial”, 

adotado pela equipe de auditoria em saúde. Esse indicador pode representar um con-
trole fundamental, tanto na redução de custos assistenciais quanto no monitoramento 
dos prestadores de serviços contratados; 

• indicador da fase da auditoria retrospectiva – “valor consolidado da consulta”.  
Reflete o real valor da consulta por beneficiário, calculado com o custo unitário da 
consulta, somado aos custos dos exames gerados por ela;

• indicador da perspectiva financeira – “taxa beneficiário”, por tipo de plano, idade 
e sexo. Tal indicador pode auxiliar nas iniciativas estratégicas de implementação 
de programas de gerenciamento de doenças crônicas e gerenciamento da saúde, 
fundamentais no processo de qualificação da operadora, conforme preconizado 
recentemente pela ANS; 

• o último indicador sugerido – “taxa de sinistralidade” da operadora, calculada de 
acordo com a receita de contraprestações e com as despesas das operadoras de pla-
nos de saúde, num período definido de tempo. Esse indicador mostra ao gestor os 
custos com eventos assistenciais, em comparação com as despesas administrativas 
da operadora.
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APÊNDICE A
Ficha Técnica dos Especialistas

Especialista 1

Formação Acadêmica

Graduado em Medicina pela Universidade Federal do Paraná, Graduado em Direito pelas Faculdades Integradas do Brasil, Mestre 
em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais e Doutor pela Universidade Federal do Paraná. Especialização em Auditoria 
em Saúde pela Universidade Gama Filho.

Experiência Profissional Relacionada à Auditoria em Saúde e Gestão

Professor Adjunto de Ginecologia e Atual Coordenador do Curso de Medicina da Universidade Federal do Paraná. Médico Auditor e 
Coordenador do Programa de Saúde Empresarial da UNIMED Curitiba. Coordenador Médico da NAGIS-Health (Núcleo Avançado 
de Gerenciamento e Informação em Saúde). Consultor da Impacto Tecnologias Gerenciais em Saúde. Membro do Conselho Editorial 
da Revista FEMINA, da Federação Brasileira de Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia. Membro da Diretoria da Sociedade de 
Ginecologia e Obstetrícia do Paraná. Ex-diretor de Saúde e Programas Assistenciais do Departamento de Assistência à Saúde da 
Secretaria de Administração e Previdência.

Especialista 2

Formação Acadêmica

Graduada em Enfermagem e Obstetrícia pela UNISUL/SC, Especialista em Autogestão em Saúde pela Fundação Oswaldo Cruz, 
FIOCRUZ, Especialista em Planejamento e Gerência de Serviços de Saúde – UNISUL/SC, e MBA em Gestão Estratégica de 
Negócios – PUCPR.

Experiência Profissional Relacionada à Auditoria em Saúde e Gestão

Foi Gestora de operadora de plano de saúde de autogestão, atuou como Auditora de Enfermagem e em consultoria de operadoras 
de planos de saúde. Consultora da Impacto Tecnologias Gerenciais em Saúde, gerenciando projetos de implantação relacionados às 
áreas de auditoria em saúde, ambulatórios e serviços de saúde públicos – prefeituras, além de gerenciar a equipe de auditoria em 
saúde. Foi diretora da UNIDAS – PR e UNIDAS – SC. Coordenadora da Comissão Geral de Negociações da ASSEPAS-UNIDAS – 
PR. Professora convidada da Pós-graduação de Auditoria em Saúde da Universidade TUIUTI-PR. 
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APÊNCIDE B
Dicionário de Dados da Planilha da Parametrização Técnica
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APÊNDICE C
Ficha Técnica do Indicador 3

Atributo Descrição

Identificação Taxa de exames complementares – abreviatura: TXEXAM.

Conceituação Indicador estratégico da perspectiva de processos internos, da auditoria prospectiva, do processo de liberação 
prévia de eventos assistenciais de beneficiários. 

Uso Avaliar a frequência media de exames complementares por consulta.

Cálculo

Onde, <classe, ano, mês, ...> é uma tupla que representa um evento ei ∈ E. n é o número de elementos de E. 
C é o conjunto de símbolos que identificam o primeiro nível de cada classe de evento definida na planilha da 
parametrização técnica. S é um subconjunto de C (ANS,2007).
Exemplo: f(...,S={1},a=2007,mês=12), g(...,S={2},a=2007,mês=12).

Delimitação Coleta de dados mensal para calcular o nº de exames por consulta.

Referência Nº exames por consulta, definido pelos especialistas, de acordo com a média de mercado.

Meta Espera-se que o número médio de consultas por beneficiário seja menor ou igual a três por ano.

Interpretação L (-) 
se I3 > 3 ÷ p então deve-se fazer uso da ação A1.

J (+) 
se I3 ≤ 3 ÷ p então sugere-se fazer uso da ação A2.

Fonte Nº de consultas: base de dados simulados de utilização dos eventos assistenciais anos de 2007/2008/2009.
Nº de exames: base de dados simulados de utilização dos eventos assistenciais, anos de 2007/2008/2009.

Correção A1 = {analisar a sazonalidade do evento assistencial; rever a negociação de valores com o prestador 
de serviços; rever o perfil epidemiológico da carteira de beneficiários; analisar o perfil dos maiores 
solicitantes; analisar o perfil dos exames autogerados.}

A2 = {o número médio de exames por consulta está de acordo com a meta.}

Viés São aceitos apenas códigos de eventos assistenciais existentes nas existentes na planilha da parametrização 
técnica (ANS, 2010).
Digitação correta de dados na liberação do evento assistencial.
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APÊNDICE D
Ficha Técnica do Indicador 4

Atributo Descrição

Identificação Custo médio de exames complementares – abreviatura R$ EXAM.

Conceituação Indicador estratégico da perspectiva financeira, da auditoria retrospectiva, do processo de conferência de 
contas médico-hospitalares.

Uso Avaliar o custo médio de exames complementares.

Cálculo

Onde, <classe, ano, mês, ...> é uma tupla que representa um evento ei ∈ E. n é o número de elementos de 
E. C é o conjunto de símbolos que identificam o primeiro nível de cada classe de evento de acordo com as 
classes de eventos definidas na planilha da parametrização técnica. S é um subconjunto de C. 
Exemplo: f(...,S={2},a=2007,mês=12), g(...,S={2},a=2007,mês=12).

Delimitação Coleta de dados mensal para calcular o custo médio do exame complementar.

Referência Valor do exame simulado, definido pelos especialistas, de acordo com média de mercado.

Meta Espera-se que o custo médio por exame complementar seja menor ou igual a R$ 130,00 por exame.

Interpretação L (-) 
se I4 > R$ 130 então deve-se fazer uso da ação A1.

J (+) 
se I4 ≤ R$ 130 então sugere-se fazer uso da ação A2.

Fonte Nº de exames: base de dados simulados de utilização dos eventos assistenciais, ano 2007/2008/2009.
Valor do Exame: base de dados simulados de utilização dos eventos assistenciais, referente ao valor evento 
pago, ano 2007/2008/2009.

Correção A1 = {analisar a sazonalidade do evento assistencial; rever a negociação de valores com o prestador 
de serviços; rever o perfil epidemiológico da carteira de beneficiários; analisar o perfil dos maiores 
solicitantes; analisar o perfil dos exames autogerados.}

A2 = {valor médio por exame complementar, de acordo com a meta.}

Viés São aceitos apenas códigos de eventos assistenciais existentes nas existentes na planilha da parametrização 
técnica (ANS, 2010).
Digitação correta de dados no faturamento do evento assistencial. 
Periodicidade do encaminhamento das faturas médico-hospitalares pelo prestador de serviços.
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APÊNDICE E
Ficha Técnica do Indicador 5

Atributo Descrição

Identificação Taxa de procedimentos ambulatoriais – abreviatura: TX P.AMB.

Conceituação Indicador estratégico da perspectiva de processos internos, da auditoria prospectiva, do processo de liberação 
prévia de eventos assistenciais de beneficiários. 

Uso Avaliar a frequência media de procedimentos ambulatoriais por beneficiário. 

Cálculo

Onde, <classe, ano, mês, ...> é uma tupla que representa um evento ei ∈ E. n é o número de elementos de 
E, <ano, mês, tipoPlano, ...> é uma tupla que representa um beneficiário ui ∈ U. m é o número de elementos 
de |U|. C é o conjunto de símbolos que identificam o primeiro nível de cada classe de evento de acordo com 
a classe de evento definida na planilha da parametrização técnica. S é um subconjunto de C. q é número de 
meses do período analisado. Exemplo: f(..., S={3},a=2007,mês=12), g(...,a=2007,mês=12), q = 1.

Delimitação Coleta de dados mensal para calcular o nº de procedimentos ambulatoriais por beneficiário/ano.

Referência Nº de procedimentos ambulatoriais por beneficiários simulados, definidos pelos especialistas, de acordo com a 
média de mercado.

Meta Espera-se que o número médio de exames ambulatoriais por beneficiário seja menor ou igual a três por ano.

Interpretação L (-) 
se I5 > 3 ÷ p então deve-se fazer uso da ação A1.

J (+) 
se I5 ≤ 3 ÷ p então sugere-se fazer uso da ação A2.

Fonte Nº beneficiários: base de dados simulados do cadastro de beneficiários.
Nº de procedimentos ambulatoriais: base de dados simulados de utilização dos eventos assistenciais, ano 
2007/2008/2009.

Correção A1 = {analisar a sazonalidade do evento assistencial; rever a negociação de valores com o prestador de 
serviços; avaliar a possibilidade de pagamento de internação por pacote; rever o perfil epidemiológico 
da carteira de beneficiários, analisar o perfil dos maiores solicitantes; analisar o perfil dos procedimentos 
ambulatoriais autogerados.}

A2 = {média de procedimento ambulatoriais beneficiário, de acordo com a meta.}

Viés São aceitos apenas códigos de eventos assistenciais existentes nas existentes na planilha da parametrização 
técnica (ANS, 2010).
Digitação correta de dados na liberação do evento assistencial.
Digitação correta de dados cadastrais do beneficiário.
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APÊNDICE F
Ficha Técnica do Indicador 6

Atributo Descrição

Identificação Taxa Custo médio de procedimentos ambulatoriais – abreviatura: R$ P.AMB.

Conceituação Indicador estratégico da perspectiva financeira, da auditoria retrospectiva, do processo de conferência de 
contas médico- hospitalares. 

Uso Avaliar o custo médio do procedimento ambulatorial.

Cálculo

Onde, <classe, valorPago, ano, mês, ...> é uma tupla que representa um evento ei ∈ E. n é o número de 
elementos de E. C é o conjunto de símbolos que identificam o primeiro nível de cada classe de evento definida 
na planilha da parametrização técnica. S é um subconjunto de C.
Exemplo: f(...,S={3},a=2007,mês=12), g(...,S={3},a=2007,mês=12).

Delimitação Coleta de dados mensal para calcular o custo médio do procedimento ambulatorial.

Referência Valor do procedimento ambulatorial simulado, definido pelos especialistas, com valor de mercado.

Meta Espera-se que o custo médio por procedimento ambulatorial seja menor ou igual a R$ 1500,00 por ano.

Interpretação L (-) 
se I6 > R$ 1500,00 então deve-se fazer uso da ação A1.

J (+) 
se I6 ≤ R$ 1500,00 então sugere-se fazer uso da ação A2.

Fonte Nº de procedimentos ambulatoriais: base de dados simulados de utilização dos eventos assistenciais, ano 
2007/2008/2009.
Valor do procedimento ambulatorial: base de dados simulados de utilização dos eventos assistenciais, referente 
ao valor do evento pago, ano 2007/2008/2009.

Correção A1 = {analisar a sazonalidade do evento assistencial; rever a negociação de valores com o prestador de 
serviços; avaliar a possibilidade de pagamento de internação por pacote; rever o perfil epidemiológico 
da carteira de beneficiários; analisar o perfil dos maiores solicitantes; analisar o perfil dos procedimentos 
ambulatoriais autogerados.}

A2 = {valor médio por procedimento ambulatorial, de acordo com a meta.}

Viés São aceitos apenas códigos de eventos assistenciais existentes nas existentes na planilha da parametrização 
técnica (ANS, 2010).
Digitação correta de dados no faturamento do evento assistencial. 
Periodicidade do encaminhamento das faturas médico-hospitalares pelo prestador de serviços.
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APÊNDICE G
Ficha Técnica do Indicador 7

Atributo Descrição

Identificação Taxa de internação hospitalar – abreviatura: TX INTHOSP.

Conceituação Indicador estratégico da perspectiva de processos internos, da auditoria prospectiva, do processo de liberação 
prévia de eventos assistenciais de beneficiários.

Uso Avaliar a frequência média de internação hospitalar por beneficiário.

Cálculo

Onde, <classe, ano, mês, ...> é uma tupla que representa um evento ei ∈ E. n é o número de elementos de E, 
<ano, mês, tipoPlano, ...> é uma tupla que representa um beneficiário ui ∈ U. m é o número de elementos de 
|U|. C é o conjunto de símbolos que identificam o primeiro nível de cada classe de evento definida na planilha 
da parametrização técnica. S é um subconjunto de C. q é número de meses do período analisado.
Exemplo: f(...,S={4,5},a=2007,mês=12), g(...,a=2007,mês=12), q =1.

Delimitação Coleta de dados mensal para calcular o nº de internação hospitalar por beneficiário/ano.

Referência Nº internações beneficiário/ano do “Caderno de Informações da Saúde Suplementar, set/ 2010 – ANS”, ano 
2007/2008/2009, independentemente da modalidade da operadora.

Meta Espera-se que a taxa internação clínica seja menor ou igual a 18% por beneficiário.

Interpretação L (-) 
se I7 > 18% ÷ p então deve-se fazer uso da ação A1.

J (+) 
se I7 ≤ 18% ÷ p então sugere-se fazer uso da ação A2.

 

Fonte Nº beneficiários: base de dados simulados do cadastro de beneficiários.
Nº de internações: base de dados simulados de utilização dos eventos assistenciais, ano 2007/2008/2009.

Correção A1 = {analisar a sazonalidade do evento assistencial; rever a negociação de valores com o prestador de 
serviços; avaliar a possibilidade de pagamento de internação por pacote; rever o perfil epidemiológico 
da carteira de beneficiários; analisar o perfil dos maiores solicitantes; analisar o perfil das internações 
autogerados.}

A2 = {média de internação hospitalar por beneficiário de acordo com a meta.}

Viés São aceitos apenas códigos de eventos assistenciais existentes nas existentes na planilha da parametrização 
técnica (ANS, 2010).
Digitação correta de dados na liberação do evento assistencial.
Digitação correta de dados cadastrais do beneficiário.
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APÊNDICE H
Ficha Técnica do Indicador 8

Atributo Descrição

Identificação Taxa Custo médio de uma internação hospitalar – abreviatura R$ INTHOSP.

Conceituação Indicador estratégico da perspectiva financeira, da auditoria retrospectiva, do processo de conferência de 
contas médico-hospitalares.

Uso Avaliar o custo médio por internação hospitalar. 

Cálculo

Onde, <classe, valorPago, ano, mês, ...> é uma tupla que representa um evento ei ∈ E. n é o número de 
elementos de E. C é o conjunto de símbolos que identificam o primeiro nível de cada classe de evento  
de acordo classe de evento definida na planilha da parametrização técnica. S é um subconjunto de C.
Exemplo: f(...,S={4,5},a=2007,mês=12), g(...,S={4,5},a=2007,mês=12).

Delimitação Coleta de dados mensal para calcular o custo médio da internação hospitalar 

Referência Valor da internação/ano do “Caderno de Informações da Saúde Suplementar, set/ 2010 – ANS”, ano 
2007/2008/2009, independentemente da modalidade da operadora.

Meta Para 2007, espera-se que o custo médio por internação hospitalar seja menor ou igual a R$ 3.219,56 por ano.
Para 2008, espera-se que o custo médio por internação hospitalar seja menor ou igual a  R$ 3.480,42 por ano.
Para 2009, espera-se que o custo médio por internação hospitalar seja menor ou igual a  R$ 3.844,43 por ano.

Interpretação L (-) 
Para 2007, se I8 > R$ 3.219,56 então deve-se fazer uso da ação A1.
Para 2008, se I8 > R$ 3.480,42 então deve-se fazer uso da ação A1.
Para 2009, se I8 > R$ 3.844,43 então deve-se fazer uso da ação A1.

J (+) 
Para 2007 se I8 ≤ R$ 3.219,56 então sugere-se fazer uso da ação A2.
Para 2008 se I8 ≤ R$ 3.480,42 então sugere-se fazer uso da ação A2.
Para 2009 se I8 ≤ R$ 3.844,43 então sugere-se fazer uso da ação A2.

Fonte Nº de internação hospitalar: base de dados simulados de utilização dos eventos assistenciais, ano 
2007/2008/2009.
Valor da internação hospitalar: base de dados simulados de utilização dos eventos assistenciais, referente ao 
valor do evento pago, ano 2007/2008/2009.

Correção A1 = {analisar a sazonalidade do evento assistencial; rever a negociação de valores com o prestador de  
 serviços; avaliar a possibilidade de pagamento de internação por pacote; rever o perfil epidemiológico da  
 carteira de beneficiários; analisar o perfil dos maiores solicitantes; analisar os procedimentos autogerados.}
A2 = {valor médio por procedimento ambulatorial, de acordo com a meta.}

Viés São aceitos apenas códigos de eventos assistenciais existentes nas existentes na planilha da parametrização 
técnica (ANS, 2010).
Digitação correta de dados no faturamento do evento assistencial. 
Periodicidade do encaminhamento das faturas médico-hospitalares pelo prestador de serviços.
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APÊNDICE I
Ficha Técnica do Indicador 9

Atributo Descrição

Identificação Índice médio de permanência por internação hospitalar – abreviatura TX DIHOSP.

Conceituação Indicador estratégico da perspectiva de processos internos, da auditoria prospectiva, do processo de liberação 
prévia de eventos assistenciais de beneficiários.

Uso Avaliar o tempo médio de permanência em dias por internação hospitalar.

Cálculo

Onde, <classe, qDiaAutorizada, qDiaProrrogada, ano, mês, ...> é uma tupla que representa um evento ei ∈ E. 
n é o número de elementos de E. C é o conjunto de símbolos que identificam o primeiro nível de classe de 
evento definida na planilha da parametrização técnica. S é um subconjunto de C.
Exemplo: f(...,S={4,5},a=2007,mês=12), g(...,S={4,5},a=2007,mês=12).

Delimitação Coleta de dados mensal para calcular o a média de permanência por internação/ano.

Referência Média de permanência por internação hospitalar simulada, definida pelos especialistas, de acordo com a média 
de mercado.

Meta Espera-se que a média de permanência por internação hospitalar seja menor ou igual a 3 dias por ano.

Interpretação L (-) 
se I9 > 3 então deve-se fazer uso da ação A1.

J (+) 
se I9 ≤ 3 então sugere-se fazer uso da ação A2.

Fonte Nº de internações: base de dados simulados de utilização dos eventos assistenciais, ano 2007/2008/2009.
Nº de dias de internações: base de dados simulados de utilização dos eventos assistenciais, ano 
2007/2008/2009.

Correção A1 = {analisar a sazonalidade do evento assistencial; rever a negociação de valores com o prestador de 
serviços; avaliar a possibilidade de pagamento de internação por pacote; rever o perfil epidemiológico 
da carteira de beneficiários; analisar o perfil dos maiores solicitantes; analisar os procedimentos 
autogerados; analisar o tempo médio de internação por código de liberação.}

A2 = {média de permanência em dias por internação hospitalar, de acordo com a meta.}

Viés São aceitos apenas códigos de eventos assistenciais existentes nas existentes na planilha da parametrização 
técnica (ANS, 2010).
Digitação correta de dados na liberação do evento assistencial.
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APÊNDICE J
Ficha Técnica do Indicador 10

Atributo Descrição

Identificação Taxa de Custo médio por dia de internação hospitalar – abreviatura: R$ DIHOSP.

Conceituação Indicador estratégico da perspectiva financeira, da auditoria retrospectiva, do processo de conferência de contas 
médico-hospitalar. 

Uso Avaliar o custo médio por dia de internação hospitalar.

Cálculo

Onde, <classe, valorPago, qDiaAutorizada, qDiaProrrogada, ano, mês, ...> é uma tupla que representa um evento  
ei ∈ E. n é o número de elementos de E. C é o conjunto de símbolos que identificam o primeiro nível de cada classe 
de evento definida na planilha da parametrização técnica. S é um subconjunto de C.
Exemplo: f(...,S={4,5},a=2007,mês=12), g(...,S={4,5},a=2007,mês=12).

Delimitação Coleta de dados mensal para calcular o custo médio por dia de internação hospitalar.

Referência Valor da internação/ano do “Caderno de Informações da Saúde Suplementar, set/ 2010 – ANS”, ano 2007/2008/2009, 
independentemente da modalidade da operadora, dividido pelo tempo médio de internação – 5 dias.

Meta Para 2007, espera-se que o custo médio por dia de internação hospitalar seja menor ou igual a R$ 643,92 por dia.
Para 2008, espera-se que o custo médio por dia de internação hospitalar seja menor ou igual a R$ 696,08 por dia.
Para 2009, espera-se que o custo médio por dia de internação hospitalar seja menor ou igual a  R$ 768,88 por dia.

Interpretação L (-) 
Para 2007, se I10 > R$ 643,92 então deve-se fazer uso da ação A1.
Para 2008, se I10 > R$ 696,08 então deve-se fazer uso da ação A1.
Para 2009, se I10 > R$ 768,88 então deve-se fazer uso da ação A1.

J (+) 
Para 2007 se I10 ≤ R$ 643,92 então sugere-se fazer uso da ação A2.
Para 2008 se I10 ≤ R$ 696,08 então sugere-se fazer uso da ação A2.
Para 2009 se I10 ≤ R$ 768,88 então sugere-se fazer uso da ação A2.

Fonte Nº de internação hospitalar: base de dados simulados de utilização dos eventos assistenciais, ano 2007/2008/2009.
Valor da internação hospitalar: base de dados simulados de utilização dos eventos assistenciais, referente ao valor 
do evento pago, ano 2007/2008/2009.

Correção A1 = {analisar a sazonalidade do evento assistencial; rever a negociação de valores com o prestador de serviços; 
avaliar a possibilidade de pagamento de internação por pacote; rever o perfil epidemiológico da carteira de 
beneficiários; analisar o perfil dos maiores solicitantes; analisar os procedimentos ambulatoriais autogerados.}

A2 = {valor médio por dia de internação hospitalar, de acordo com a meta.}

Viés São aceitos apenas códigos de eventos assistenciais existentes nas existentes na planilha da parametrização 
técnica (ANS, 2010).
Digitação correta de dados no faturamento do evento assistencial. 
Periodicidade do encaminhamento das faturas médico-hospitalares pelo prestador de serviços.
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APÊNDICE K
Ficha Técnica do Indicador 11

Atributo Descrição

Identificação Taxa de eventos assistenciais de alto custo liberado – abreviatura: TX ALTCUSTO.

Conceituação Indicador estratégico da perspectiva de processos internos, da auditoria prospectiva, do processo de liberação 
prévia de eventos assistenciais de beneficiários. 

Uso Avaliar a frequência média de eventos assistenciais de alto custo liberados pela auditoria técnica.

Cálculo

Onde, <classe, nivelAutorização, ano, mês, ...> é uma tupla que representa um evento ei ∈ E. n é o número de 
elementos de E. N é o conjunto de símbolos que identificam os níveis de autorização, onde o valor ‘SIM’ indica 
que a classificação do evento é do tipo alto custo e o valor ‘NÃO’ indica o contrário.. S é um subconjunto de N.
Exemplo: f(...,S={2},a=2007,mês=12), g(...,S={2,3},a=2007,mês=12).

Delimitação Coleta de dados mensal para calcular a frequência média de eventos assistenciais de alto custo liberados.

Referência Média de eventos assistenciais de alto custo liberada, definida pelos especialistas, com base na 
parametrização técnica envolvendo as tabelas: THM 1990/1992, LPM 1996/1999 e CBHPM 3ª, 4ª e 5ª Edições 
com a TUSS.

Meta Espera-se que taxa de eventos assistenciais de alto custo seja menor ou igual a 20% do total de eventos 
assistenciais liberados pela auditoria no ano.

Interpretação L (-) 
se I11 > 0,20 então deve-se fazer uso da ação A1.

J (+) 
se I11 ≤ 0,20 então sugere-se fazer uso da ação A2.

Fonte Nº de eventos assistenciais liberados pela auditoria: base de dados simulados de utilização dos eventos 
assistenciais, ano 2007/2008/2009.
Nº de eventos assistenciais de alto custo liberados pela auditoria: base de dados simulados de utilização dos 
eventos assistenciais, ano 2007/2008/2009.

Correção A1 = {analisar a sazonalidade do evento assistencial; rever a negociação de valores com o prestador de 
serviços; avaliar a possibilidade de pagamento de internação por pacote; rever o perfil epidemiológico 
da carteira de beneficiários; analisar o perfil dos maiores solicitantes; analisar os procedimentos 
ambulatoriais autogerados.}

A2 = {taxa média de eventos assistenciais de alto custo liberados pela auditoria de acordo com a meta.}

Viés São aceitos apenas códigos de eventos assistenciais existentes nas existentes na planilha da parametrização 
técnica (ANS, 2010).
Digitação correta de dados na liberação do evento assistencial.
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APÊNDICE L
Ficha Técnica do Indicador 12

Atributo Descrição

Identificação Taxa de Custo médio de evento assistencial de alto custo liberado – abreviatura: R$ ALTCUSTO.

Conceituação Indicador estratégico da perspectiva financeira, da auditoria retrospectiva, do processo de conferência de 
contas médico-hospitalares. 

Uso Avaliar o custo médio por evento assistencial de alto custo. 

Cálculo

Onde, <classe, despesa, nivelAutorização, ano, mês, ...> é uma tupla que representa um evento ei ∈ E. 
n é o número de elementos de E. D é o conjunto de símbolos que identificam o primeiro nível de cada item 
de despesa na planilha da parametrização técnica. S é um subconjunto de D. N é o conjunto de símbolos 
que identificam os níveis de autorização de acordo com o a classificação do evento por tipo de custo na 
parametrização técnica dos eventos assistenciais. T é um subconjunto de N.
Exemplo: f(...,S={2},a=2007,mês=12), g(...,T={2},a=2007,mês=12).

Delimitação Coleta de dados mensal para calcular o custo médio de evento assistencial de alto custo.

Referência Valor médio do evento de alto custo foi definido pelos dados históricos de utilização da base de dados 
simulados, ano 2007/2008/2009.

Meta Para 2007, espera-se que o custo médio por evento de alto custo seja menor ou igual a R$ 1.773,80.
Para 2008, espera-se que o custo médio por evento de alto custo seja menor ou igual a R$ 703,74.
Para 2009, espera-se que o custo médio por evento de alto custo seja menor ou igual a R$ 406,72.

Interpretação L (-) 
Para 2007, se I12 > R$ 1.773,80 então deve-se fazer uso da ação A1.
Para 2008, se I12 > R$ 703,74 então deve-se fazer uso da ação A1.
Para 2009, se I12 > R$ 406,72 então deve-se fazer uso da ação A1.

J (+) 
Para 2007 se I12 ≤ R$ 1.773,80 então sugere-se fazer uso da ação A2.
Para 2008 se I12 ≤ R$ 703,74 então sugere-se fazer uso da ação A2.
Para 2009 se I12 ≤ R$ 406,72 então sugere-se fazer uso da ação A2.

Fonte Nº de eventos assistenciais de alto custo: base de dados simulados de utilização dos eventos assistenciais, 
ano 2007/2008/2009.
Valor do evento assistencial de alto custo: base de dados simulados de utilização dos eventos assistenciais, 
referente ao valor do evento pago, ano 2007/2008/2009.

Correção A1 = {analisar a sazonalidade do evento assistencial; rever a negociação de valores com o prestador de 
serviços; avaliar a possibilidade de pagamento de internação por pacote; rever o perfil epidemiológico 
da carteira de beneficiários; analisar o perfil dos maiores solicitantes; analisar os procedimentos 
ambulatoriais autogerados.}

A2 = {valor médio do evento assistencial de alto custo, de acordo com a meta.}

Viés São aceitos apenas códigos de eventos assistenciais existentes nas existentes na planilha da parametrização 
técnica (ANS, 2010).
Digitação correta de dados no faturamento do evento assistencial. 
Periodicidade do encaminhamento das faturas médico-hospitalares pelo prestador de serviços.
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APÊNDICE M
Ficha Técnica do Indicador 13

Atributo Descrição

Identificação Índice de dias de internação em UTI – abreviatura: TX UTI.

Conceituação Indicador estratégico da perspectiva de processos internos, da auditoria prospectiva, do processo de liberação 
prévia de eventos assistenciais de beneficiários.

Uso Avaliar a frequência média de dias de internação em UTI.

Cálculo

Onde, <classe, qDiaAutorizada, qDiaProrrogada, ano, mês, ...> é uma tupla que representa um evento ei ∈ E. 
n é o número de elementos de E. C é o conjunto de símbolos que identificam o primeiro nível de cada classe 
de evento definida na planilha da parametrização técnica. S é um subconjunto de C.
Exemplo: f(...,S={5},a=2007,mês=12), g(...,S={5},a=2007,mês=12).

Delimitação Coleta de dados mensal para calcular o nº de dias de internação hospitalar em UTI/ano.

Referência Média de permanência por internação hospitalar em UTI simulado, definida pelos especialistas, de acordo com 
a média de mercado.

Meta Espera-se que o numero de dias internação hospitalar em UTI por ano seja menor ou igual 4.

Interpretação L (-) 
se I13 > 4 então deve-se fazer uso da ação A1.

J (+) 
se I13 ≤ 4 então sugere-se fazer uso da ação A2.

Fonte Nº de internações em UTI: base de dados simulados de utilização dos eventos assistenciais, ano 
2007/2008/2009.
Nº de dias de internações em UTI: base de dados simulados de utilização dos eventos assistenciais, ano 
2007/2008/2009.

Correção A1 = {analisar a sazonalidade do evento assistencial; rever a negociação de valores com o prestador de 
serviços; avaliar a possibilidade de pagamento de internação por pacote; rever o perfil epidemiológico 
da carteira de beneficiários; analisar o perfil dos maiores solicitantes; analisar os procedimentos 
ambulatoriais autogerados.}

A2 = {taxa de dias de internação de UTI de acordo com a meta.}

Viés São aceitos apenas códigos de eventos assistenciais existentes nas existentes na planilha da parametrização 
técnica (ANS, 2010).
Digitação de dados correta, na liberação do evento assistencial.
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APÊNDICE N
Ficha Técnica do Indicador 14

Atributo Descrição

Identificação Taxa Custo médio por dia de internação em UTI – abreviatura: R$ UTI.

Conceituação Indicador estratégico da perspectiva financeira, da auditoria retrospectiva, do processo de conferência de 
contas médico- hospitalares. 

Uso Avaliar o custo médio por dia de internação hospitalar em UTI.

Cálculo

Onde, <classe, valorPago, qDiaAutorizada, qDiaProrrogada, ano, mês, ...> é uma tupla que representa um 
evento ei ∈ E. n é o número de elementos de E. C é o conjunto de símbolos que identificam o primeiro nível de 
cada de cada classe de evento definida na planilha da parametrização técnica. S é um subconjunto de C.
Exemplo: f(...,S={5},a=2007,mês=12), g(...,S={5},a=2007,mês=12).

Delimitação Coleta de dados mensal para calcular o custo médio por dia de internação hospitalar em UTI.

Referência Valor da diária de internação em UTI simulado, definido pelos especialistas, com valores do mercado de saúde 
suplementar em 2010.

Meta Para 2007, espera-se que o custo médio por dia de internação de UTI seja menor ou igual a R$ 1.425,00.
Para 2008, espera-se que o custo médio por dia de internação de UTI seja menor ou igual a  R$ 1.373,75.
Para 2009, espera-se que o custo médio por dia de internação de UTI seja menor ou igual a  R$ 1.286,06.

Interpretação L (-) 
Para 2007, se I14 > R$ 1.425,00 então deve-se fazer uso da ação A1.
Para 2008, se I14 > R$ 1.373,75 então deve-se fazer uso da ação A1.
Para 2009, se I14 > R$ 1.286,06 então deve-se fazer uso da ação A1.

J (+) 
Para 2007 se I14 ≤ R$ 1.425,00 então sugere-se fazer uso da ação A2.
Para 2008 se I14 ≤ R$ 1.373,75 então sugere-se fazer uso da ação A2.
Para 2009 se I14 ≤ R$ 1.286,06 então sugere-se fazer uso da ação A2.

Fonte Valor do dia de internação hospitalar em UTI: base de dados simulados de utilização dos eventos assistenciais, 
referente ao valor do evento pago, ano 2007/2008/2009.
Valor da internação hospitalar em UTI: base de dados simulados de utilização dos eventos assistenciais, 
referente ao valor do evento pago, ano 2007/2008/2009.

Correção A1 = {analisar a sazonalidade do evento assistencial; rever a negociação de valores com o prestador de 
serviços; avaliar a possibilidade de pagamento de internação por pacote; rever o perfil epidemiológico 
da carteira de beneficiários; analisar o perfil dos maiores solicitantes; analisar os procedimentos 
ambulatoriais autogerados.}

A2 = {valor médio por dia de internação em UTI de acordo com a meta.}

Viés São aceitos apenas códigos de eventos assistenciais existentes nas existentes na planilha da parametrização 
técnica (ANS, 2010). 
Digitação correta de dados no faturamento do evento assistencial.
Periodicidade do encaminhamento das faturas médico-hospitalares pelo prestador de serviços.
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APÊNDICE O
Ficha Técnica do Indicador 15

Atributo Descrição

Identificação Taxa de evento assistencial liberado pela auditoria técnica – abreviatura: TX LIBAUDI.

Conceituação Indicador estratégico da perspectiva de processos internos, da auditoria prospectiva, do processo de liberação 
prévia de eventos assistenciais de beneficiários. 

Uso Avaliar a produção média da auditoria técnica em saúde na liberação de eventos assistenciais.

Cálculo

Onde, <classe, nivelAutorização, ano, mês, ...> é uma tupla que representa um evento ei ∈ E. n é o número 
de elementos de E. C é o conjunto de símbolos que identificam o primeiro nível de cada classe de evento 
de acordo com a planilha da parametrização técnica. S é um subconjunto de C. N é o conjunto de símbolos 
que identificam os níveis de autorização de DEMANDA ANÁLISE DA AUDITORIA TÉCNICA definido na 
parametrização técnica. T é um subconjunto de N.
Exemplo: f(...,T={2,3},a=2007,mês=12), g(...,S={1,2,3,4,5},a=2007,mês=12).

Delimitação Coleta de dados mensal para calcular o a taxa de eventos assistenciais liberados pela auditoria técnica.

Referência Média de eventos assistenciais liberadas pela auditoria técnica, definida pelos especialistas, com base na 
parametrização técnica envolvendo as tabelas: THM 1990/1992, LPM 1996/1999 e CBHPM 3ª, 4ª e 5ª Edições 
com a TUSS.

Meta Espera-se que taxa de eventos assistenciais liberados pela auditoria seja menor ou igual a 20%.

Interpretação L (-) 
se I15 > 0,20 então deve-se fazer uso da ação A1.

J (+) 
se I15 ≤ 0,20 então sugere-se fazer uso da ação A2.

Fonte Nº de eventos assistenciais liberados pela auditoria técnica: base de dados simulados de utilização dos 
eventos assistenciais, ano 2007/2008/2009.
Nº de eventos assistenciais liberados: base de dados simulados de utilização dos eventos assistenciais, ano 
2007/2008/2009.

Correção A1 = {rever o perfil epidemiológico da carteira de beneficiários; analisar produção da auditoria técnica em  
 saúde.}
A2 = {taxa de eventos assistenciais liberados pela auditoria, de acordo com a meta.}

Viés São aceitos apenas códigos de eventos assistenciais existentes nas existentes na planilha da parametrização 
técnica (ANS, 2010). 
Digitação correta de dados na liberação do evento assistencial. 



352 • Prêmio IESS de Produção Científica – Economia e Saúde Suplementar

APÊNDICE P
Ficha Técnica do Indicador 16

Atributo Descrição

Identificação Taxa de perícia pré-operatória – abreviatura: TX PRERIPRÉ.

Conceituação Indicador estratégico da perspectiva de processos internos, da auditoria prospectiva, do processo de liberação 
previa de eventos assistenciais de beneficiários. 

Uso Avaliar a produção média da auditoria técnica em saúde na perícia pré-operatória.

Cálculo

Onde, <classe, demandaAuditoria, nivelAutoriação, ano, mês, ...> é uma tupla que representa um evento  
ei ∈ E. n é o número de elementos de E. A é o conjunto de símbolos que identificam os níveis de demanda 
de auditoria. S é um subconjunto de A. N é o conjunto de símbolos que identificam os níveis de autorização de 
demanda de perícia pré-operatória definido na parametrização técnica. T é um subconjunto de N. 
Exemplo: f(...,S={2},a=2007,mês=12), g(...,T={2,3},a=2007,mês=12).

Delimitação Coleta de dados mensal para calcular o a taxa de eventos assistenciais periciados pela auditoria técnica.

Referência Média de eventos assistenciais periciáveis, definida pelos especialistas, com base na parametrização técnica 
envolvendo as tabelas: THM 1990/1992, LPM 1996/1999 e CBHPM 3ª, 4ª e 5ª Edições com a TUSS.

Meta Espera-se que a taxa de eventos assistenciais periciados pela auditoria seja menor ou igual a 20%.

Interpretação L (-) 
se I16 > 0,20 então deve-se fazer uso da ação A1.

J (+) 
se I16 ≤ 0,20 então sugere-se fazer uso da ação A2.

Fonte Nº de eventos assistenciais periciados pela auditoria técnica: base de dados simulados de utilização dos 
eventos assistenciais, ano 2007/2008/2009.
Nº de eventos assistenciais liberados pela auditoria técnica: base de dados simulados de utilização dos 
eventos assistenciais, ano 2007/2008/2009.

Correção A1 = {rever o perfil epidemiológico da carteira de beneficiários; analisar produção da auditoria técnica em  
 saúde.}
A2 = {taxa de eventos assistenciais periciados, de acordo com a meta.}

Viés São aceitos apenas códigos de eventos assistenciais existentes nas existentes na planilha da parametrização 
técnica (ANS, 2010). 
Digitação de dados correta, na liberação do evento assistencial.
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APÊNDICE Q
Ficha Técnica do Indicador 17

Atributo Descrição

Identificação Taxa de visita hospitalar – abreviatura: TX VHOSP.

Conceituação Indicador estratégico da perspectiva de processos internos, da auditoria concorrente, do processo de visita 
hospitalar ao beneficiário atendido em regime de internação. 

Uso Avaliar a frequência média de visitas hospitalares realizadas pela auditoria técnica em beneficiários atendidos 
em regime de internação hospitalar.

Cálculo

Onde, <classe, demandaVisita, ano, mês, ...> é uma tupla que representa um evento ei ∈ E. n é o número de 
elementos de E. C é o conjunto de símbolos que identificam o primeiro nível demanda visita hospitalar definido 
na planilha da parametrização técnica. S é um subconjunto de C. V é uma variável lógica, onde o valor ‘SIM’ 
indica que o evento demanda visita hospitalar e o valor ‘NÃO’ indica o contrário.
Exemplo: f(...,b=’SIM’,a=2007,mês=12), g(...,S={4,5},a=2007,mês=12).

Delimitação Coleta de dados mensal para calcular o a taxa de visitas hospitalares realizadas pela auditoria técnica.

Referência Média de visitas hospitalares pela auditoria técnica, definida pelos especialistas, com base na parametrização 
técnica envolvendo as tabelas: THM 1990/1992, LPM 1996/1999 e CBHPM 3ª, 4ª e 5ª Edições com a TUSS.

Meta Espera-se que a taxa de visita hospitalar por internação seja igual ou maior que 100%.

Interpretação L (-) 
se I17 < 100% então deve-se fazer uso da ação A1.

J (+)
se I17 ≥ 100% então sugere-se fazer uso da ação A2.

Fonte Nº de visitas hospitalares pela auditoria técnica: base de dados simulados de utilização dos eventos 
assistenciais, ano 2007/2008/2009.
Nº de internações hospitalares: base de dados simulados de utilização dos eventos assistenciais, ano 
2007/2008/2009.

Correção A1 = {reduzir do número de dias de internação hospitalar; analisar produção da auditoria técnica em saúde.}
A2 = {taxa visitas hospitalares realizadas pela auditoria, de acordo com a meta.}

Viés São aceitos apenas códigos de eventos assistenciais existentes nas existentes na planilha da parametrização 
técnica (ANS, 2010). 
Digitação correta de dados na liberação do evento assistencial.
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APÊNDICE R
Ficha Técnica do Indicador 18

Atributo Descrição

Identificação Taxa de evento assistencial conferido pela auditoria – abreviatura: TX CONFAUDI.

Conceituação Indicador estratégico da perspectiva de processos internos, da auditoria retrospectiva, do processo de 
conferência de contas médico-hospitalares.

Uso Avaliar a produção média da auditoria técnica em saúde na conferência de contas médico-hospitalares. 

Cálculo

Onde, <classe, auditoriaDeConta, ano, mês, ...> é uma tupla que representa um evento ei ∈ E. n é o número 
de elementos de E. A é o conjunto de símbolos que identificam os níveis de auditoria de contas. S é um 
subconjunto de A. C é o conjunto de símbolos que demanda de análise da auditoria técnica na conferência de 
conta definido na planilha da parametrização técnica. T é um subconjunto de C. 
Exemplo: f(...,S={1},a=2007,mês=12), g(...,T={1,2,3,4,5},a=2007,mês=12).

Delimitação Coleta de dados mensal para calcular o a taxa de eventos assistenciais faturados e conferidos pela auditoria 
técnica. 

Referência Média de eventos assistenciais faturados e conferidos pela auditoria técnica, definida pelos especialistas, com 
base na parametrização técnica envolvendo as tabelas: THM 1990/1992, LPM 1996/1999 e CBHPM 3ª, 4ª e 5ª 
Edições com a TUSS.

Meta Espera-se que a taxa de eventos assistenciais de contas médico-hospitalares conferidos pela auditoria técnica 
seja menor ou igual a 20%.

Interpretação L (-) 
se I18 > 20% então deve-se fazer uso da ação A1.

J (+) 
se I18 ≤ 20% então sugere-se fazer uso da ação A2.

Fonte Nº de faturas médico-hospitalares auditadas pela auditoria técnica: base de dados simulados de utilização 
dos eventos assistenciais, ano 2007/2008/2009.
Nº de eventos assistenciais faturados: base de dados simulados de utilização dos eventos assistenciais, ano 
2007/2008/2009.

Correção A1 = {analisar produção da auditoria técnica em saúde.}
A2 = {taxa de eventos assistenciais auditados pela auditoria técnica, de acordo com a meta.}

Viés São aceitos apenas códigos de eventos assistenciais existentes nas existentes na planilha da parametrização 
técnica (ANS, 2010).
Digitação correta de dados no faturamento do evento assistencial. 
Periodicidade do encaminhamento das faturas médico-hospitalares pelo prestador de serviços.
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APÊNDICE S 
Ficha Técnica do Indicador 19

Atributo Descrição

Identificação Taxa de evento assistencial com perícia pós-operatória – abreviatura: TX PERIPOS.

Conceituação Indicador estratégico da perspectiva de processos internos, da auditoria retrospectiva, do processo de perícia 
pós-operatória.

Uso Avaliar a produção média de perícia pós-operatória da auditoria técnica em saúde.

Cálculo

Onde, <classe, periciaMédica, auditoriaDeConta, ano, mês, ...> é uma tupla que representa um evento ei ∈ E. 
n é o número de elementos de E. A é o conjunto de símbolos que identificam os níveis de auditoria de contas. 
S é um subconjunto de A. V é uma variável lógica, onde o valor ‘SIM’ indica que o evento demanda de pericia 
médica e o valor ‘NÃO’ indica o contrário.
Exemplo: f(...,b=’SIM’,a=2007,mês=12), g(...,S={1},a=2007,mês=12).

Delimitação Coleta de dados mensal para calcular o a taxa de eventos assistenciais liberados pela auditoria técnica.

Referência Média de eventos assistenciais liberadas pela auditoria técnica definida pelos especialistas, de acordo com os 
dados da parametrização técnica envolvendo as tabelas: THM 1990/1992, LPM 1996/1999 e CBHPM 3ª, 4ª e 
5ª Edições com a TUSS.

Meta Espera-se que a taxa de eventos assistenciais de periciados pós-operatórios seja menor ou igual a 20%.

Interpretação L (-) 
se I19 > 20% então deve-se fazer uso da ação A1.

J (+) 
se I19 ≤ 20% então sugere-se fazer uso da ação A2.

Fonte Nº de eventos assistenciais com perícia pós-operatória: base de dados simulados de utilização dos eventos 
assistenciais, ano 2007/2008/2009.
Nº de faturas médico-hospitalares auditadas pela auditoria técnica: base de dados simulados de utilização 
dos eventos assistenciais, ano 2007/2008/2009.

Correção A1 = {analisar produção da auditoria técnica em saúde.}
A2 = {taxa de eventos assistenciais com perícia pós-operatória de acordo com a meta.}

Viés São aceitos apenas códigos de eventos assistenciais existentes nas existentes na planilha da parametrização 
técnica (ANS, 2010). 
Digitação correta de dados no faturamento do evento assistencial.
Periodicidade do encaminhamento das faturas médico-hospitalares pelo prestador de serviços.
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APÊNDICE T
Ficha Técnica do Indicador 20

Atributo Descrição

Identificação Taxa de glosa de evento assistencial – abreviatura: TX GLOSA.

Conceituação Indicador estratégico da perspectiva de processos internos, da auditoria retrospectiva, do processo de 
conferência de contas médico-hospitalares. 

Uso Avaliar a diferença entre valores faturados com o valor efetivamente pago por evento assistencial.

Cálculo

Onde, <classe, valorFaturado, valorPago, ano, mês, ...> é uma tupla que representa um evento ei ∈ E. n é o 
número de elementos de E.
Exemplo: f(...,a=2007,mês=12), g(...,a=2007,mês=12).

Delimitação Coleta de dados mensal para calcular o a taxa de eventos assistenciais liberados pela auditoria técnica.

Referência Média de eventos assistenciais liberadas pela auditoria técnica, definida pelos especialistas, de acordo com os 
dados da parametrização técnica envolvendo as tabelas: THM 1990/1992, LPM 1996/1999 e CBHPM 3ª, 4ª e 
5ª Edições com a TUSS.

Meta Espera-se que a taxa de valores glosados seja maior ou igual a 10%.

Interpretação L (-) 
se I20 < 10% então deve-se fazer uso da ação A1.

J (+) 
se I20 ≥ 10% então sugere-se fazer uso da ação A2.

Fonte Valor do evento assistencial faturado: base de dados simulados de utilização dos eventos assistenciais, ano 
2007/2008/2009.
Valor do evento assistencial pago: base de dados simulados de utilização dos eventos assistenciais, ano 
2007/2008/2009.

Correção A1 = {Reduzir as não conformidades nas cobranças de faturas médico-hospitalares; negociar pacotes de 
procedimentos com prestadores de serviços; analisar a produção da auditoria técnica em saúde.}

A2 = {taxa de eventos assistenciais glosados, de acordo com a meta.}

Viés São aceitos apenas códigos de eventos assistenciais existentes nas existentes na planilha da parametrização 
técnica (ANS, 2010). 
Digitação correta de corretos no faturamento do evento assistencial. 
Periodicidade do encaminhamento das faturas médico-hospitalares pelo prestador de serviços.
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APÊNDICE U
Ficha Técnica do Relatório Executivo 2 

Atributo Descrição

Identificação Ocorrência de eventos assistenciais por prestador contratado executante.

Conceituação Relatório da perspectiva financeira, da auditoria retrospectiva, do processo de conferência de contas médicas. 

Uso Mede o valor gasto por prestador executante num período de tempo.

Delimitação Coleta de dados mensal para mostrar o valor gasto por prestador executante.

Meta Mostrar os códigos dos executantes de acordo com o volume de eventos executados, do maior para o menor. 
Visualizar de forma dinâmica o relatório pela curva ABC.

Interpretação Na Classe A: de maior importância de valor, corresponde ao gasto de 20% do total de eventos pagos pela 
operadora no período analisado. 
Na Classe B: com importância de valor intermediário, correspondendo ao gasto de 30% do total de eventos 
pagos pela operadora no período analisado.
Na Classe C: de menor importância de valor, corresponde a 50% do total de eventos assistenciais pagos pela 
operadoras no período analisado.

Fonte Código do prestador executante: base de dados simulados de utilização dos eventos assistenciais, anos de 
2007/2008/2009.
Nº eventos assistenciais solicitado: base de dados simulados de utilização dos eventos assistenciais, anos 
de 2007/2008/2009.
Valor total gasto pelo prestador solicitante: base de dados simulados de utilização dos eventos 
assistenciais, anos de 2007/2008/2009.

Correção Avaliar:
• Sazonalidade do evento assistencial;
• Perfil epidemiológico da carteira de beneficiários;
• Atuar com educação médica;
• Monitorar se o solicitante, também é o executante do evento assistência;
• Implantar protocolos.

Limitação Digitação de dados correta, no pagamento do evento assistencial.
Somente os códigos de eventos assistenciais existentes nas existentes na planilha da parametrização técnica 
(ANS, 2010).
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APÊNDICE V
Ficha Técnica do Relatório Executivo 3 

Atributo Descrição

Identificação Ocorrência de eventos assistenciais mais pagos pela operadora.

Conceituação Relatório da perspectiva financeira, da auditoria retrospectiva, do processo de conferência de contas médicas. 

Uso Mede o valor gasto por eventos assistencial num período de tempo.

Delimitação Coleta de dados mensal para mostrar o valor gasto por evento assistencial.

Meta Mostrar os valores pagos por códigos de eventos assistenciais, do maior para o menor. 
Visualizar de forma dinâmica o relatório pela curva ABC.

Interpretação Na Classe A: de maior importância de valor, corresponde ao gasto de 20% do total de eventos pagos pela 
operadora no período analisado. 
Na Classe B: com importância de valor intermediário, correspondendo ao gasto de 30% do total de eventos 
pagos pela operadora no período analisado.
Na Classe C: de menor importância de valor, corresponde a 50% do total de eventos assistenciais pagos pela 
operadoras no período analisado.

Fonte Código do evento assistencial: base de dados simulados de utilização dos eventos assistenciais, anos de 
2007/2008/2009.
Nº eventos assistenciais pagos: base de dados simulados de utilização dos eventos assistenciais, anos de 
2007/2008/2009.
Valor total gasto pelo evento assistencial: base de dados simulados de utilização dos eventos assistenciais, 
anos de 2007/2008/2009.

Correção Avaliar:
• Sazonalidade do evento assistencial;
• Perfil epidemiológico da carteira de beneficiários;
• Atuar com educação médica;
• Monitorar se o solicitante, também é o executante do evento assistencial;
• Implantar protocolos.

Limitação Digitação de dados correta, no pagamento do evento assistencial. 
Somente os códigos de eventos assistenciais existentes nas existentes na planilha da parametrização técnica 
(ANS, 2010). 



MTSystem: um Sistema de Indicadores Estratégicos de Desempenho para Operadoras de Planos de Saúde • 359 

APÊNDICE W
Resultados dos Indicadores Estratégicos da Auditoria Prospectiva 

Painel de Indicadores de desempenho da auditoria prospectiva – jan a dez/2008

Fonte: Base de dados simulados do MTSystem – 2011
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APÊNDICE X
Indicador de Tendência dos Indicadores Estratégicos  
da Auditoria Prospectiva

Indicador de tendência do I.5 – Taxa de Procedimento Ambulatorial – jan/2008 a dez/2009

 

Fonte: Base de dados simulados do MTSystem

Indicador de tendência – I.7 – Internação Hospitalar por Beneficiário – jan/2008 a dez/2009

Fonte: Base de dados simulados do MTSystem

2008 – TX P. AMB. 0,34
2009 – TX P. AMB. 0,48

2008 – TX INTHOSP 0,51
2009 – TX INTHOSP 0,63
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Indicador de tendência do I.9 – Índice Médio de Permanência por Internação – jan/2008 a dez/2009

 

Fonte: Base de dados simulados do MTSystem

Indicador de tendência – I.11 – Evento Assistencial de Alto Custo – jan/2008 a dez/2009

Fonte: Base de dados simulados do MTSystem

2008 – TX DIHOSP 9,25
2009 – TX DIHOSP 7,06

2008 – TX ALTOCUSTO 0,15
2009 – TX ALTOCUSTO 0,15
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Indicador de tendência do I.13 – Dias de Internação em UTI – jan/2008 a dez/2009

 

Fonte: Base de dados simulados do MTSystem

Indicador de tendência – I.15 – Evento Assistencial Liberado pela Auditoria – jan/2008 a dez/2009

Fonte: Base de dados simulados do MTSystem

2008 – TX UTI 1,00
2009 – TX UTI 3,85

2008 – TX LIBAUDI 0,18
2009 – TX LIBAUDI 0, 16
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Indicador de tendência – I.16 – Evento Assistencial com Perícia Pré-operatória – jan/2008 a 
dez/2009

Fonte: Base de dados simulados do MTSystem

2008 – TX PERIPRE 0,01
2009 – TX PERIPRE 0,01
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APÊNDICE Y
Resultados dos Indicadores Estratégicos da Auditoria 
Retrospectiva

Painel de Indicadores de desempenho da fase da auditoria retrospectiva – jan a dez/2008

Fonte: Base de dados simulados do MTSystem – 2011
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APÊNDICE Z
Indicador de Tendência dos Indicadores Estratégicos da 
Auditoria Retrospectiva

Indicador de tendência – I.6 – Custo Médio do Procedimento Ambulatorial – jan/2008 a dez/2009

Fonte: Base de dados simulados do MTSystem

Indicador de tendência do I.8 – Custo Médio da Internação Hospitalar – jan/2008 a dez/2009

Fonte: Base de dados simulados do MTSystem

2008 – R$ P. AMB 3.813,55
2009 – R$ P. AMB 4.141,32

2008 – R$ INTHOSP 15.256,96
2009 – R$ INTHOSP 14.708,96
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Indicador de tendência – I.10 – Valor Pago por Dia de Internação – jan/2008 a dez/2009

Fonte: Base de dados simulados do MTSystem

Indicador de tendência – I.12 – Valor do Evento Assistencial de Alto Custo – jan/2008 a dez/2009

Fonte: Base de dados simulados do MTSystem

2008 – R$ DIHOSP 1.650,70
2009 – R$ DIHOSP 2.083,23

2008 – R$ ALTOCUSTO 2.025,88
2009 – R$ ALTOCUSTO 1.1990,53
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Indicador de tendência – I.14 – Valor Pago por Dia de Internação em UTI – jan/2008 a dez/2009

Fonte: Base de dados simulados do MTSystem

Indicador de tendência – I.18 – Taxa de Evento Assistencial Auditado – jan/2008 a dez/2009

Fonte: Base de dados simulados do MTSystem

2008 – R$ UTI 925,77
2009 – R$ UTI 418,53

2008 – TX CONFAUDI 0,07
2009 – TX CONFAUDI 0,06
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Indicador de tendência – I.19 – Evento Assistencial com Perícia Pós – jan/2008 a dez/2009

Fonte: Base de dados simulados do MTSystem

Indicador de tendência – I.20 – Taxa de Glosa – jan/2008 a dez/2009

Fonte: Base de dados simulados do MTSystem

2008 – TX PERIPOS 0,01
2009 – TX PERIPOS 0,01

2008 – TX GLOSA 0,07
2009 – TX GLOSA 0,06
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