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RESUMO 

 

Um tema que vem sendo amplamente discutido no meio empresarial, com vários 

exemplos de implantação, são as aquisições, fusões, incorporações, parcerias e 

alianças estratégicas entre empresas do mesmo ramo de atividade e, às vezes, 

entre empresas de diferentes segmentos. Em geral, esses temas são estudados e 

as ações resultantes das discussões são praticadas por empresas mercantilistas e, 

em pequena escala, por cooperativas. A literatura sobre organizações, 

administração corporativa e estratégia vem explorando o tema da aglomeração 

como unidade analítica de estudos empíricos. Por outro lado, a literatura de 

negócios explora intensamente o tema, especialmente quando existe a possibilidade 

de violação das leis de regulação do mercado e de proteção ao consumidor. Esta 

dissertação de mestrado estuda esse tema e seus desdobramentos conjuntamente e 

analisa a existência de ganhos de sinergia decorrentes de um processo 

experimentado entre duas cooperativas médicas do Sistema Unimed: a Unimed 

Pedro Leopoldo Cooperativa de Trabalho Médico Ltda e a Unimed Belo Horizonte 

Cooperativa de Trabalho Médico. No caso, a primeira transferiu à segunda, através 

do processo denominado alienação, previsto pela ANS (Agência Nacional de Saúde 

Suplementar), a sua carteira de clientes e área de ação geográfica para a venda de 

planos de saúde, incluindo os seus médicos cooperados e os prestadores de 

serviços credenciados (hospitais, clínicas e laboratórios). Os principais resultados da 

pesquisa indicam que houve ganhos para as Unimeds Pedro Leopoldo e Belo 

Horizonte, cooperados, clientes e prestadores de serviços credenciados da Unimed 

Pedro Leopoldo, mas nem tanto para os funcionários desta cooperativa, já que a 

Unimed BH não aproveitou todos eles. A pesquisa não considerou se houve ganhos 

para os funcionários que foram aproveitados pela Unimed-BH. 

 

Palavras chave: aquisição, fusão, incorporação, estratégia e cooperativa. 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

A theme that has been widely discussed and grown up in the business environment, 

with several examples of deployment, are the acquisitions, mergers, incorporations, 

partnerships and strategic alliances between companies of the same field of activity 

and, sometimes, between companies of different segments.  In general, these topics 

are studied and practiced by mercantile companies, and on a small scale, by 

cooperatives. The literature on organizations, corporate management and strategy is 

exploring the theme of agglomeration as analytical unit of empirical studies. On the 

other hand, the literature of business operates intensely the theme, especially when 

there is the possibility of violations the laws to regulate the market and consumer 

protection. This dissertation is studying these issues together and analyzes the 

existence of gains in synergy arising from a process that took place between two 

cooperatives medical System Unimed, the Unimed Pedro Leopoldo Work 

Cooperative Doctor Ltda and Unimed Belo Horizonte Cooperative of Medical Work. 

In this case, the first moved to the second, through the process called alienation, 

provided by ANS (National Agency for Supplementary Health Care), its portfolio of 

customers and geographical area of action for the sale of health plans, including their 

medical cooperative members and providers of accredited services (hospitals, clinics 

and laboratories). The main results of the survey indicate that there were gains for 

the Unimeds Pedro Leopoldo and Belo Horizonte, cooperative members, customers 

and service providers accredited Unimed Pedro Leopoldo, but not so much for the 

staff of this cooperative, because the Unimed BH did not utilize all of them. The 

research did not consider whether there were gains for employees who were used by 

Unimed-BH. 

 

Key Words: acquisition, merger, incorporation, strategy and cooperative. 
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1- INTRODUÇÃO: A CONTEXTUALIZAÇÃO E OS PROPÓSITOS DO ESTUDO 

 

Embora esteja ocorrendo, notadamente nos últimos vinte anos, maior frequência 

de fusões, aquisições e incorporações entre empresas de diferentes ramos de 

atividade no contexto competitivo, observa-se que, no cooperativismo, esse tipo de 

transformação organizacional não vem acompanhando o mesmo ritmo de outros 

setores. Essa situação de aparente inércia entre as cooperativas requer um estudo 

mais específico com o objetivo de elucidar determinados fenômenos porque o 

sistema cooperativo, de um modo geral, funciona de forma fragmentada em 

diversas empresas cooperativas, dividindo forças, ao invés de uni-las, não 

permitindo sinergias de gestão, melhor mitigação dos riscos, maior competitividade 

no mercado e melhor articulação entre os poderes constituídos. 

 

A partir de janeiro de 1999, quando iniciou a vigência da Lei 9656/98, que dispõe 

sobre a regulamentação da saúde suplementar (Planos de Saúde), esse mercado foi 

alterado profundamente por esse “divisor de águas”. Uma combinação de fatores 

como a alta dos custos da assistência médica, o envelhecimento populacional, o 

aumento da utilização dos serviços de saúde e a rapidez das inovações 

tecnológicas, trouxe novas pressões para as operadoras e, sobretudo, para as 

cooperativas médicas do Sistema Unimed que atuam no setor de saúde. 

 

Segundo Scucato (2010), presidente da OCEMG – Organização das Cooperativas 

do Estado de Minas Gerais, no livro de comemoração dos 40 anos da entidade,  

 

a cooperativa organiza pessoas, sonhos e interesses e, corrigindo o que 
seria a fragilidade individual, constrói sua aptidão para a competição. A 
capacidade de inovar define a sobrevivência de qualquer empresa; que o 
ambiente onde atuam as forças da produção e do consumo é irrespirável 
para as instituições estagnadas; que o líder cooperativista precisa ser 
motivado e assistido para construir sua decisão de inovar e, por fim, que 
decisão depende de conhecimento. (SCUCATO, 2010). 

 

De acordo com Nassar e Wahl (2010), há uma onda de fusões atingindo as 

próprias bolsas de valores mundo afora. Assim como indústrias indianas e 

brasileiras compram similares na Inglaterra ou Itália; petroleiras e montadoras 

chinesas investem e incorporam companhias nos Estados Unidos ou na Suécia; 

bancos, seguradoras, redes comerciais entram na corrida das fusões e aquisições 
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e espalham-se pelo mundo. Não é meramente uma revanche dos ex colonizados. 

É um sinal dos tempos. A globalização impõe busca de escala, novos produtos e 

redução de custos para enfrentar a crescente competição. As bolsas não poderiam 

passar incólumes por essas transformações, motivo pelo qual já há vários 

movimentos e iniciativas no sentido de as principais bolsas dos Estados Unidos, 

Europa, Ásia e Oceania se aglutinarem em blocos.  

 

De acordo com a Acquisitions Consultoria Empresarial (2011), a consolidação e a 

convergência estão intensificando a concretização de operações de Fusões & 

Aquisições - F&A (tradicionalmente conhecidas como M&A – mergers and 

acquisitions), considerada uma das mais poderosas ferramentas para o 

crescimento acelerado das empresas.  Para proporcionar aumento de valor ao 

acionista, são usados alguns procedimentos como aumentar o market share 

(parcela de mercado), absorver concorrentes, reduzir custos e obter economia de 

escala. Um exemplo no contexto atual do mercado brasileiro se refere à intenção 

de compra-fusão do Pão de Açúcar com o Carrefour. O objetivo único do 

empreendimento é o aumento da competitividade do grupo, ainda que, 

notadamente, prejudique a livre competição do mercado de varejo. Portanto, essa 

operação não aconteceu até o mês de dezembro/2011. 

 

Assim como qualquer outra organização, as cooperativas normalmente necessitam 

crescer, intensificar os seus negócios e serem competitivas, buscando a 

sustentabilidade, a redução do risco de seus negócios e a criação de barreiras à 

entrada ou fortalecimento da concorrência. As organizações enfrentam 

continuamente a pressão exercida pela competição, pelo fato de que, se não 

estiverem consolidando e crescendo, estarão se encaminhando para a extinção 

(LYNGH,1994). Para Casseres (1999), a competitividade e a sobrevivência das 

organizações dependerão, cada vez mais, da sua capacidade em estabelecer e 

manter relações estáveis e até duradouras com outras organizações.  

 

A união entre cooperativas visa ao fortalecimento e a sobrevivência das parceiras no 

curto e no longo prazo. Autores como Nicácio (1997) e Rodrigues (1998), analisando 

o sistema cooperativo agrícola brasileiro, destacam alguns fatores que dificultam 
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significativamente as alianças estratégicas entre cooperativas: o bairrismo, o receio 

da perda do poder político e de mercado, o personalismo dos dirigentes, as 

ciumeiras dos diversos atores, a competição entre cooperativas e a falta de 

percepção do ambiente competitivo por líderes cooperativistas que ainda não se 

conscientizaram de que a competição entre cooperativas e a fragmentação das 

agroindústrias cooperativas são fatores prejudiciais ao desenvolvimento do sistema 

cooperativista brasileiro em geral. 

 

Segundo Rodrigues (1999), as transações de Fusões e Aquisições são importante 

canal de reestruturação e/ou crescimento das grandes corporações. Os grupos 

econômicos ora se desfazem de ativos não rentáveis, ou fora do negócio central 

(core business), ora adquirem empresas com vistas à diversificação, sobreposição 

da concorrência ou verticalização, assim como motivações fundamentalmente 

tecnológicas. Embora dependam das estratégias das corporações, as fusões e 

aquisições são, em boa medida, conduzidas por dinâmicas setoriais específicas que 

levam à concentração de capital e/ou a novos arranjos empresariais. Para Rodrigues 

(1999), as cooperativas no mundo e no Brasil tiveram de se submeter ao processo 

de globalização e, nesse contexto, a busca por minimização de custos, 

profissionalização, qualidade, tecnologia, produtividade, entre outros, é imperativa 

para o sucesso competitivo. 

 

Sabendo-se, então, que parte significativa do crescimento das grandes empresas 

atualmente se dá por meio de fusões, incorporações e aquisições, é importante que 

as cooperativas, principalmente as que compõem o Sistema Unimed, comecem a 

pensar seriamente na possibilidade de iniciarem um estudo estratégico profundo 

sobre esse tema, no sentido de permanecerem viáveis no complexo e difícil 

mercado de saúde suplementar em bases sólidas e, principalmente, assegurando 

melhores benefícios e renda para os médicos cooperados por longos anos. 

 

1.1- Contextualização 

 

Segundo Gawlak e Turra (2001), cooperar é agir de forma coletiva com os outros, 

trabalhando juntos em busca do mesmo objetivo. Para eles, cooperação é a atitude 
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de ajuda voluntária entre as pessoas e a sua prática educa o homem, substituindo 

o individualismo por uma mentalidade mais aberta, flexível, participativa, humana e 

solidária.  

 

Para Gawlak e Turra (2001), 

 

“a história da humanidade nos relata que o ser humano pratica a força da 
união há milhares de anos com evidências entre os povos egípcios, 
gregos, romanos, incas, maias e astecas, que se valiam da união na arte 
de caçar, pescar, construir e cultivar a terra. Também praticavam a 
cooperação no desenvolvimento da cultura, da arquitetura, da medicina e 
outras. No passar do tempo o homem descobriu o seu potencial para 
conquistar o seu próprio espaço. Criou a máquina manual e, logo após a 
máquina a vapor, quando se iniciou o processo industrial. Em meados do 
século XVIII surgiu a chamada Revolução Industrial e, com ela, a mão de 
obra perdeu grande poder de troca em decorrência dos baixos salários e a 
longa jornada de trabalho que trouxeram muitas dificuldades 
socioeconômicas para a população”. (GAWLAK E TURRA, 2001). 

 

Foi diante dessa crise que, segundo Gawlak e Turra (2001), surgiram lideranças 

entre as classes operárias com vontade de criar associações de caráter 

assistencial, mas a experiência não teve resultado positivo. Assim, com base em 

experiências anteriores, buscaram novas formas de união. Concluíram que, numa 

organização formal, chamada cooperativa, com a participação de todos, as 

dificuldades poderiam ser superadas desde que fossem respeitados os valores do 

ser humano e praticadas as regras, normas e princípios. E assim, com base nos 

princípios cooperativos, foi criada, na cidade de Rochdale (Inglaterra), em 24 de 

dezembro de 1844, a primeira cooperativa, no ramo de consumo e, formada por 28 

tecelões. A partir de então, a organização de uma cooperativa teve seus princípios, 

normas, ramos de atuação e estrutura organizacional fundamentados na doutrina do 

cooperativismo.  

 

No Brasil, segundo Gawlak e Turra (2001), o cooperativismo começou na área 

urbana, através da fundação da primeira cooperativa do país na cidade de Ouro 

Preto (MG), no ano de 1889, com a denominação de Sociedade Cooperativa 

Econômica dos Funcionários Públicos de Ouro Preto. Depois, expandiu-se para 

Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, além de se espalhar 

em Minas Gerais. Em seguida, neste mesmo século XIX, surgiram as cooperativas 

de crédito e do meio rural no Rio Grande do Sul. 
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Em 1969, foi criada a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) com o 

objetivo de ser a entidade de representação e defesa dos interesses do 

cooperativismo nacional, sendo, juridicamente, uma sociedade civil e sem fins 

lucrativos, com neutralidade política e religiosa. Em 1998, foi criado o Serviço 

Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP), instituição que integrou 

o Sistema “S” do Brasil, formado por Sesc, Senac, Senai, Sesi, entre outros serviços 

de educação e cultura do trabalhador. O Sescoop recebe, a título de contribuição 

das cooperativas, 2,5% do valor de suas folhas de pagamento. Ele é o órgão 

responsável pelo ensino, formação profissional, organização e promoção social dos 

trabalhadores, associados e funcionários das cooperativas brasileiras. 

 

Em relação às fusões, aquisições e incorporações, Nelson (1968) apresenta, como 

justificativa da inconstância do movimento das F&As, o fato de tais processos 

ocorrerem principalmente em períodos de alta atividade econômica, estando assim 

diretamente relacionados às altas nos mercados de capitais. O estímulo e a busca 

por associações empresariais ocorrem em períodos de baixa nesses mercados, mas 

a concretização (pagamento), em períodos de alta. Assim, as decisões seriam 

baseadas em estratégias de longo prazo, enquanto o momento da concretização da 

negociação seria definido pelas condições financeiras de curto prazo (tendência de 

alta nos mercados de capitais). 

 

Cartwright & Cooper (2001) ressaltam que as razões que têm facilitado essas ondas 

de F&As são as seguintes: 

 

1. Condições do mercado: trazem a necessidade de consolidar ou capturar 
novos negócios. Com as rápidas mudanças nas condições do mercado, 
aquisições estratégicas mostram-se mais atrativas e são um expediente 
alternativo para responder às novas regras e, ao mesmo tempo, prover 
um meio conveniente de eliminar concorrentes. 

 
2. Aumento da disponibilidade de capital: tanto nas organizações como nas 

instituições financeiras, o aumento da disponibilidade de capital leva ao 
interesse de novas aquisições, principalmente quando as taxas de lucro 
no mercado financeiro não estiverem muito atrativas. 

 
3. Mais empresas à venda: segundo os autores, um grande número de 

empreendedores de sucesso do pós-guerra está buscando suas 
aposentadorias e, assim, procuram transferir o controle de suas 
organizações. Isso se deve ao fato de suas empresas estarem tão 
grandes a ponto de não ser possível continuarem como organizações 
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familiares ou, então, porque não existe nenhum sucessor natural que 
possa sustentar os resultados da organização nessas famílias. 

 
4. Facilidades regulatórias: apesar dos movimentos antifusões e anti-

aquisições existentes em vários países, a legislação existente facilita os 
processos e os órgãos reguladores só atuam em casos de 
megaoperações que possam comprometer a competição no mercado. 
(CARTWRIGHT E COOPER, 2001).  

 

Gartrell & Yantek (1986) sugerem que as atividades de aquisições estão 

relacionadas ao estímulo à atividade econômica criado pelo clima político da 

administração central do país. 

 

1.2- Importância do tema cooperativismo para cooperados, para a economia e 

para a própria organização cooperativa 

 

Segundo o relatório anual do ano de 2010 da Organização Estadual das 

Cooperativas do Estado de Minas Gerais - OCEMG, o ano de 2010 fechou com 780 

cooperativas no estado e quase um milhão de cooperados que produziram e 

representaram 6,4% do PIB mineiro através da movimentação de 18,5 bilhões de 

reais.  

 

Segundo a Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB (2011), o 

cooperativismo é uma forma ideal de organização, sendo importante porque é um 

movimento, filosofia de vida e modelo socioeconômico capaz de unir 

desenvolvimento econômico e bem estar social. Seus referenciais fundamentais são: 

participação democrática, solidariedade, independência e autonomia. É o sistema 

fundamentado na reunião de pessoas e não no capital. Visa às necessidades do 

grupo e não ao lucro. Busca prosperidade conjunta e não individual. Essas 

diferenças fazem do cooperativismo a alternativa socioeconômica que leva ao 

sucesso com equilíbrio e justiça entre os participantes. Associado a valores 

universais, o cooperativismo se desenvolve independentemente de território, língua, 

credo ou nacionalidade. 

 

O sistema cooperativista brasileiro representa hoje, segundo a OCB (2011), mais de 

6.600 cooperativas em todo o país com cerca de 9 milhões de associados, 
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abrangendo os 13 ramos do cooperativismo. Essas cooperativas atuam de forma 

positiva nas comunidades próximas, gerando trabalho, renda e promoção social. 

 

Segundo Freitas (2011), presidente da OCB, 

 

cooperativismo é sinônimo de inclusão. É inegável sua capacidade de 
despertar o espírito empreendedor, de promover o desenvolvimento 
econômico com justiça social, e ele se destaca perante outros segmentos 
justamente por isso. Tanto é assim que a base do segmento está no capital 
humano, e a meta é, acima de tudo, o bem estar coletivo e as necessidades 
do grupo. Mais que isso, é uma filosofia de vida que não está centrada no 
lucro, mas busca a sustentabilidade nos 13 ramos de atividades 
econômicas nos quais atua. Por sua natureza, o cooperativismo investe na 
prosperidade conjunta, que, associada a valores universais particulares, se 
desenvolve independentemente de território ou nacionalidade. O 
cooperativismo acredita e defende que o caminho para o futuro está na 
juventude. Nesse contexto, vale ressaltar a capacidade particular do setor 
de impulsionar o crescimento econômico com justiça social. Certamente, o 
cooperativismo se apresenta como um modelo de inclusão para essas 
novas gerações. As cooperativas têm mesmo o diferencial de inserir as 
pessoas no mercado de trabalho, gerar oportunidades de negócio e 
agregação de renda. 

 

Para a Unimed-BH (2011), em meio a um movimento nacional das entidades da 

categoria médica cooperativista, alarmadas com as rápidas mudanças no mercado 

de trabalho, o cooperativismo de trabalho médico consolidava-se, na época de 1971, 

ano de fundação da cooperativa, a primeira experiência de cooperativismo de 

trabalho médico em Minas Gerais, como um modelo de intermediação do trabalho 

médico por grupos privados, tendo como principais referências os ambulatórios e o 

assalariamento dos profissionais. O propósito das cooperativas era suprimir essa 

intermediação, permitindo a organização dos médicos para firmar contratos de 

prestação de serviços e atender diretamente os clientes. Sem finalidade lucrativa e 

de propriedade coletiva, o seu principal objetivo é a defesa econômica e social dos 

médicos cooperados, ao gerar oportunidades de trabalho e renda para seus 

associados. 

 

Foi com base numa possibilidade legal, concedida pelo próprio órgão regulador do 

setor de saúde suplementar, a ANS, que a Unimed Pedro Leopoldo colocou em 

prática, no ano de 2009, uma parte prevista em seu planejamento estratégico 

elaborado em 2003, almejando exatamente aproveitar o seu bom momento e 

situação econômica e financeira para decidir o seu destino: continuar existindo como 
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uma pequena operadora de planos de saúde, assumindo todos os riscos pertinentes 

ao negócio, ou propor uma incorporação ou outra forma de associação ou parceria 

com outra operadora de planos de saúde de grande porte, que pudesse dar 

tranquilidade e segurança aos seus cooperados e clientes, em bases sólidas, em 

longo prazo. 

 

Assim, a Unimed Pedro Leopoldo, através de uma assembleia geral extraordinária, 

realizada em agosto/2009, decidiu transferir toda a sua carteira de clientes para a 

Unimed-BH, fato que ocorreu através da alienação voluntária, a partir de 

novembro/2009, de acordo com a devida autorização da ANS em outubro/2009. 

 

Em seguida, a Unimed Pedro Leopoldo começou uma operação de reestruturação 

interna de todas as rotinas típicas de uma operadora de planos de saúde, visando à 

migração, para funcionar, a partir de novembro/2009, somente como uma 

cooperativa de trabalho médico, prestadora de serviços médicos para a adquirente 

da sua carteira de clientes, a Unimed-BH. 

 

Esse processo de migração de operadora de planos de saúde para cooperativa 

prestadora de serviços médicos consiste na permanência da existência da alienante 

da carteira de clientes como empresa cooperativa, apenas para amparar os médicos 

cooperados que não se associaram à adquirente por algum motivo ou que atendem 

em mais de uma especialidade.  

 

Essa transformação organizacional requer reforma do estatuto social das 

cooperativas envolvidas, fato que ocorreu em abril/2010 para a Unimed Pedro 

Leopoldo, na condição de alienante e, em dezembro/2009, para a Unimed-BH como 

adquirente. 

 

Ao decidir por essa mudança organizacional, a Unimed Pedro Leopoldo queria 

buscar para os seus cooperados mais distribuição de sobras e ampliação do 

arcabouço social (benefícios advindos da RATES – Reserva de Assistência Técnica 

Educacional e Social, como seguro de vida em grupo, seguro de renda por 

incapacidade temporária, previdência privada, plano de saúde em condições 
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especiais, pagamento da anuidade do Conselho Regional de Medicina – CRM, etc.), 

já que, a partir de tal momento, todos estariam aptos a se tornarem sócios de uma 

das maiores operadoras de planos de saúde do país, que é a Unimed-BH. Esta 

passaria a comercializar os seus planos de saúde nas três cidades, Pedro Leopoldo 

(PL), Matozinhos (MTZ) e Capim Branco (CB), que pertenciam somente à Unimed 

Pedro Leopoldo para fins de vendas de seus serviços. 

 

Neste contexto, a pesquisa realizada como parte integrante desta dissertação, 

ajudará a concluir se a Unimed Pedro Leopoldo alcançou o seu objetivo de melhorar 

as condições de trabalho, benefícios e renda para os seus cooperados com essa 

mudança organizacional, além de concluir também se houve ganhos para os 

clientes, prestadores de serviços e funcionários da Unimed Pedro Leopoldo. 

 

1.3- Pergunta da pesquisa 

 

Esta pesquisa tem como finalidade encontrar resposta para a seguinte pergunta: 

 

A transferência da carteira de clientes e da área de ação da Unimed Pedro Leopoldo 

para a Unimed-BH gerou melhoria de benefícios e renda para os médicos 

cooperados da Unimed Pedro Leopoldo que se tornaram sócios da Unimed-BH? 

 

1.4- Objetivo geral 

 

O objetivo geral desta pesquisa é concluir se a transferência da carteira de clientes e 

área de ação da Unimed Pedro Leopoldo para a Unimed-BH gerou ou não melhoria 

de benefícios e renda para os médicos cooperados da Unimed Pedro Leopoldo que 

se tornaram sócios da Unimed-BH. 

 

1.5- Objetivos específicos 

 

O objetivo geral desta dissertação pode ser desdobrado nos seguintes objetivos 

específicos, em face da transferência da carteira de clientes e da área de ação para 

a venda de planos de saúde da Unimed Pedro Leopoldo para a Unimed-BH, com 
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base na percepção dos médicos cooperados da Unimed Pedro Leopoldo que se 

tornaram sócios da Unimed-BH após aprovação desta operação em assembleia 

geral extraordinária realizada em agosto/2009: 

 

1- Concluir se houve ou não ganhos para os cooperados da Unimed Pedro 

Leopoldo que se tornaram sócios da Unimed-BH;  

2- Concluir se houve ou não ganhos para as Unimeds envolvidas; 

3- Concluir se houve ou não ganhos para os clientes da Unimed Pedro Leopoldo 

que foram transferidos para a Unimed-BH; 

4- Concluir se houve ou não ganhos para os prestadores de serviços que eram 

credenciados da Unimed Pedro Leopoldo e foram contratados pela Unimed-BH; 

5- Concluir se houve ou não ganhos para os funcionários da Unimed Pedro 

Leopoldo; 

6- Comparar e correlacionar os ganhos ou perdas identificados. 

 

1.6- Justificativas 

 

Os motivos pelos quais o autor desta dissertação abordará este tema são os 

seguintes: 

 

 A trajetória profissional do autor desta dissertação no cooperativismo há mais de 

10 anos e sua pretensão de trazer alguma contribuição para o sistema 

empresarial cooperativista, caso as cooperativas decidam buscar uma nova 

orientação/objetivos para o mercado através de novos negócios envolvendo 

aquisições, fusões e incorporações;  

 

  A intenção em adquirir maior mobilidade profissional, ampliar a capacidade 

analítica, competência gerencial e sensibilidade no trato das questões sociais, 

visando a uma possível atuação no mercado de consultoria voltado para 

cooperativas, bem como à possibilidade de lecionar em cursos de graduações e 

pós-graduações (MBA’s), entre outras oportunidades; 
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  O interesse em tratar de um tema pouco explorado nas pesquisas e 

dissertações de mestrado, incluindo teses de doutorado e livros sobre a literatura 

de negócios, uma vez que a maioria dos estudos existentes mostra os processos 

de incorporações, fusões e aquisições em empresas mercantilistas; 

 

  O fato de as fusões, aquisições e incorporações estarem ocorrendo com muita 

frequência e rapidez no mercado em diversos ramos de atividade e, com menos 

intensidade em cooperativas. Segundo dados da Bolsa de Valores de São Paulo 

– BOVESPA (BOVESPA 2008), o volume de operações de reorganização 

societária envolvendo aquisição, incorporação ou fusão em empresas de capital 

aberto, em 2005, foi de 34, em 2006 passou para 42 empresas e, em 2007, 

chegou a 53 empresas. Se comparados, de 2005 para 2007, houve um 

crescimento de 56% neste tipo de operação. 

 

Ao desenvolver esta dissertação, um dos propósitos é chamar a atenção para as 

possíveis melhorias de benefícios e renda gerados aos cooperados de uma 

cooperativa alienante, ou seja, aquela que transfere a sua carteira de clientes para 

outra adquirente, em um processo de alienação voluntária de carteira de clientes, 

como ocorreu entre a Unimed Pedro Leopoldo Cooperativa de Trabalho Médico Ltda 

(alienante) e a Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico (adquirente), 

no último trimestre de 2009. 

 

Esse processo, denominado de alienação voluntária de carteira de clientes, previsto 

pela ANS, pode ser entendido como uma aquisição em decorrência de a operação 

envolver apenas a transferência da carteira de clientes e da área de ação da Unimed 

Pedro Leopoldo, na condição de alienante, para a Unimed-BH, na condição de 

adquirente, mediante acordo contratual. 

 

Como fusões, incorporações e aquisições ainda formam um tema pouco explorado 

nas pesquisas e dissertações de mestrado, principalmente com ênfase em 

cooperativismo, torna-se necessário despertar o interesse e curiosidade dos 

pesquisadores para realizações de futuras pesquisas que poderão contribuir para 

uma melhor e mais fundamentada sistematização do conhecimento do assunto. 
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Outro propósito do autor é tentar demonstrar a contribuição das fusões, 

incorporações e aquisições para a melhoria de benefícios e renda em uma 

cooperativa, com ênfase nos cooperados, com base no resultado da pesquisa deste 

estudo. 

 

1.7- Organização do estudo 

 

O capítulo I se destina a apresentar os elementos fundamentais deste estudo, quais 

sejam: a introdução, a contextualização, a importância do tema, a pergunta da 

pesquisa, os objetivos, as justificativas e a demonstração da organização do estudo. 

 

O capítulo II se destina a apresentar o referencial teórico contendo os conceitos de 

estratégia, fusões, aquisições e incorporações, incluindo os seus modelos e 

fundamentos, além do histórico do cooperativismo e sua evolução no Brasil e no 

mundo. Adicionalmente, exploram-se os campos do conhecimento organizado e 

sistematizado como fusões, incorporações e aquisições no cooperativismo, doutrina 

e legislação do cooperativismo, princípios, ramos de atividade e classificação das 

cooperativas, organização das cooperativas e do Sistema Cooperativo Unimed. 

 

O capítulo III se destina a demonstrar a metodologia, a caracterização da pesquisa, 

a população estudada e sua amostra, a coleta de dados e a estratégia de análise e 

tratamento dos dados. 

 

O capítulo IV tem por propósito a apresentação da análise descritiva dos dados, os 

indicadores e respectivas variáveis da pesquisa realizada com os médicos 

cooperados da Unimed Pedro Leopoldo, a qual transferiu, por alienação, 

voluntariamente, a sua carteira de clientes para a Unimed-BH, deixando de ser uma 

operadora de planos de saúde regulada pela ANS. Esse capítulo apresenta também 

as análises descritivas e inferenciais das estatísticas pertinentes ao estudo, e, entre 

elas, a análise da normalidade, linearidade, unidimensionalidade, a confiabilidade 

das escalas e, por fim, a composição dos construtos.  
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O capítulo V se destina à apresentação das considerações finais, incluindo as 

conclusões, as limitações, as recomendações sobre a pesquisa realizada e as 

sugestões para estudos futuros.  
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2- REFERENCIAL TEÓRICO: OS FUNDAMENTOS DO ESTUDO 

 

Este capítulo tem por propósito apresentar o referencial teórico estabelecido como 

pilar fundamental da construção do conhecimento no campo da pesquisa. Nele se 

contextualiza o cenário de incorporações, fusões e aquisições de corporações no 

Brasil em geral, envolvendo os diferentes ramos de atividade. Pretende-se 

evidenciar que esse tipo de operação está em ascensão no país, entre empresas 

nacionais, em sua maioria, que negociam com outras nacionais e estrangeiras e 

vice-versa. Também intenciona-se apresentar exemplos desses tipos de alianças 

estratégicas corporativas entre empresas. 

 

Neste contexto, aborda-se o mercado de saúde suplementar, onde atuam as 

cooperativas médicas da Unimed, com registros de movimentos de aglutinação e 

concentração através dos grandes players deste setor, com destaque para a 

operação realizada entre a Unimed-BH e a Unimed Pedro Leopoldo. 

Contextualizam-se também outras corporações, como a Amil, a maior operadora de 

planos de saúde do Brasil, que vem concretizando operações de aquisições no setor 

e se consolidando como a líder do ranking da ANS, em número de clientes e 

faturamento. 

 

Discutir-se-á também os modelos e estratégias de fusões, incorporações e 

aquisições, bem como o histórico e a evolução do cooperativismo no mundo e no 

Brasil. 
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É importante destacar, ao longo dos anos, a evolução dos processos de fusões, 

aquisições e incorporações que vem ocorrendo desde o século XIX e, em ritmo mais 

acelerado nos últimos vinte anos em decorrência da abertura econômica de vários 

países, principalmente no Brasil, conforme síntese no QUADRO 1 a seguir: 

 

QUADRO 1 - As ondas de fusões e aquisições no mundo 

Primeira onda 

de F&A (1887-

1904) 

Caracterizada pelas grandes transformações nos transportes, nas 

comunicações, nas tecnologias de manufatura, consolidações nas 

indústrias de petróleo, aço, tabaco e outras áreas básicas, além da 

formação de grandes monopólios. 

Segunda onda 

de F&A (1916-

1929) 

Motivados pelo boom do mercado de capitais, os investidores 

financeiros buscaram consolidar as firmas em vários setores, como 

o de serviços de utilidade pública (elétrico e de gás), comunicações 

e o automobilístico. Esta onda apresentou mais fusões por 

integração vertical e diversificação do que a precedente e foi 

caracterizada por fusões que visavam ao poder de oligopólio. 

Terceira onda 

de F&A 

(Década de 

60) 

Marcada pela predominância de fusões que visavam à 

diversificação, do tipo conglomerado, com a união de diferentes 

atividades, com uma resposta às maiores restrições às fusões 

horizontais e verticais introduzidas pelas alterações nas leis 

antitrustes em 1950. Durante os anos 60, as aquisições foram 

influenciadas pelo boom do mercado de capitais e encorajadas por 

inovações nos mecanismos financeiros. 

Quarta onda 

de F&A 

(Década de 

80) 

Caracterizada pela expansão através da aquisição de outras firmas, 

e não em novas plantas. O principal motivo desta onda foi o baixo 

valor das ações no mercado de capitais. O boom das F&As nos 

anos 80 na economia norte americana visava principalmente à 

expansão internacional das grandes corporações multinacionais. 

Quinta onda 

de F&A 

(Década de 

90) 

Integrante de um movimento mundial, desencadeado por diversas 

razões, entre as quais se destacam a abertura econômica de vários 

países e a maior conexão da economia mundial por meio da 

liberalização de fluxos de capitais. 

Sexta onda de 

F&A (Década 

de 2000) 

Caracterizada pela consolidação de grandes grupos empresariais 

no mundo através de blocos formados a partir de mega operações 

de F&A. 
Fonte: WESTON e BRIGHAM (2000); WAAC (2000); SCHERER e ROSS (1990). 



32 

 

Além das cooperativas médicas, outros tipos de operadoras de planos de saúde 

também participam do setor de saúde suplementar, conforme TABELA 1 a seguir: 

 

TABELA 1 - Operadoras em atividade por porte, segundo modalidade 

(Brasil – dezembro/2010) 

Modalidade de 

Operadora 
Total 

Sem 

beneficiários 

Pequeno 

porte (Até 

20.000) 

Médio 

porte 

(20.001 a 

100.000) 

Grande 

Porte 

(Acima de 

100.001) 

Total 1.618 198 1.012 305 103 

Administradora 

de benefícios 
51 51 0 0 0 

Autogestão 240 34 165 31 10 

Cooperativa 

médica 
335 3 181 115 36 

Cooperativa 

odontológica 
127 3 102 19 3 

Filantropia 93 2 67 22 2 

Medicina de 

grupo 
451 49 277 93 32 

Odontologia 

de grupo 
308 56 218 22 12 

Seguradora 

especializada 

em saúde 

13 0 2 3 8 

Fonte: CADOP/ANS/MS – 12/2010 e SIB/ANS/MS – 12/2010  

 

Outro dado importante do setor de saúde suplementar, onde atuam as cooperativas 

médicas da Unimed, de importância capital para a economia do país, é o registro de 

receita e despesa assistencial nos últimos oito anos, conforme TABELA 2 a seguir.  
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TABELA 2 - Receita de contraprestações e despesa assistencial por grupos de 

modalidade das operadoras (Brasil 2003-2010) 

Ano 

Operadoras Médico Hospitalares Operadoras Odontológicas 

Receita Despesa Assistencial Receita 
Despesa 

Assistencial 

2003 28.244.222.059 22.967.722.881 500.345.750 270.102.351 

2004 32.027.604.114 26.046.990.592 598.942.773 305.349.762 

2005 36.564.122.067 29.764.616.930 741.797.929 370.128.025 

2006 41.712.518.676 33.263.525.322 909.589.083 429.030.746 

2007 51.113.327.733 41.187.619.441 1.083.677.667 520.686.804 

2008 59.442.213.774 47.783.008.069 1.176.078.318 562.098.423 

2009 64.252.134.263 53.359.643.130 1.338.548.595 648.660.821 

2010 71.097.946.389 57.650.399.394 1.592.333.361 732.075.827 

Fonte: DIOPS/ANS/MS – 04/04/2011 

 

Esse mercado de saúde suplementar, que abrange a evolução da quantidade de 

clientes registrada nos últimos onze anos, demonstrada na TABELA 3 a seguir, é 

exigente e complexo, requerendo das operadoras de planos de saúde e 

odontológico um rigoroso controle de suas atividades, um aumento de suas carteiras 

de clientes, em escalas quantitativas e qualitativas, e a ampliação da área de 

atuação geográfica para fins comerciais e consequente redução do risco factível ao 

negócio, a fim de mantê-lo sustentável em bases sólidas e seguras para todos os 

atores envolvidos. 
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TABELA 3 - Beneficiários de planos privados de saúde por cobertura assistencial do 

plano (Brasil – 2000-2010) 

Ano 

Beneficiários em planos 

privados de assistência 

médica com ou sem 

odontologia 

Beneficiários em planos 

exclusivamente 

odontológicos 

Dez/2000 30.705.334 2.761.608 

Dez/2003 31.132.361 3.234.364 

Dez/2003 31.105.254 3.788.701 

Dez/2003 31.771.197 4.447.374 

Dez/2004 33.673.600 5.456.603 

Dez/2005 35.010.992 6.133.143 

Dez/2006 36.763.983 7.259.022 

Dez/2007 38.498.426 8.816.601 

Dez/2008 40.427.009 10.352.425 

Dez/2009 41.923.639 12.688.822 

Dez/2010 45.570.031 14.575.160 

Fonte: SIB/ANS/MS – 12/2010 

 

Nos últimos doze anos, nota-se, no mercado de saúde suplementar, uma tendência 

decrescente do número de operadoras médicos-hospitalares e odontológicas, 

conforme TABELA 4 a seguir. Isso é um indício de que o número de operadoras 

poderá reduzir para menos de 500, conforme previsão da própria ANS, em 

decorrência do risco factível ao negócio ser significativamente alto, a ponto de as 

pequenas e médias empresas do setor não suportarem os gastos decorrentes das 

utilizações, frente à falta de oxigenação por ampliação da carteira de clientes.  
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TABELA 4 - Operadoras de planos privados de saúde em atividade 

(Brasil – 1999-2010) 

Ano 
Médico-

hospitalares 

Médicos-

hospitalares 

com 

beneficiários 

Exclusivamente 

odontológicas 

Exclusivamente 

odontológicas 

com 

beneficiários 

1999 1.968 957 671 278 

2000 2.003 1.009 720 311 

2001 1.990 1.050 719 331 

2002 1.747 1.063 660 334 

2003 1.646 1.072 627 346 

2004 1.576 1.080 602 354 

2005 1.524 1.028 567 324 

2006 1.488 1.029 579 336 

2007 1.377 1.041 553 345 

2008 1.269 1.052 493 363 

2009 1.216 1.051 479 373 

2010 1.183 1.044 435 376 
Fonte: CADOP/ANS/MS – 12/2010 e SIB/ANS/MS – 12/2010 

 

Diante desse cenário de ameaças, considerando a complexidade do assunto, que 

requer um novo posicionamento dos participantes, se as mudanças estruturais 

necessárias forem promovidas, pode surgir uma ou várias oportunidades para as 

cooperativas médicas do Sistema Unimed se organizarem melhor, aglutinarem seus 

negócios e forças visando a melhores benefícios e renda para os seus cooperados.  

 

Segundo Pierantoni (2010), no setor de saúde, após a aquisição da Medial pela 

Amil, em novembro/2009, os negócios de fusões e aquisições nesse mercado 

apresentam a tendência de acelerar. De acordo com a Revista Exame (2011), já 

naquela época havia vários registros de negócios nesse ramo de atividade. 

 

Conforme a ANS, no mercado de saúde suplementar, a alienação de carteira de 

clientes consiste na transferência total dos clientes de uma operadora de planos de 

saúde para outra, seja de forma voluntária, por iniciativa da alienante, que pretende 

sair do negócio para se livrar dos seus riscos, transferindo-os, junto com a carteira 
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de clientes, para a adquirente, ou de maneira compulsória, por determinação do 

órgão regulador do negócio, em decorrência de incapacidade técnica, econômica e 

financeira da operadora de planos de saúde em dar continuidade à prestação de 

serviços contratados pelos clientes.  

 

2.1- Aliança estratégica e estratégia corporativa: contexto e aplicações   

 

Existe uma literatura significativa relacionada ao tema de alianças estratégicas, tema 

no qual podemos destacar a contribuição de renomados autores como Macedo-

Soares (2002), Barney (1996), Doz & Hamel (2000), Brandenburguer & Nalebuff 

(1985) e Gomes-Casseres (1994), dentre outros. A diversidade literária se justifica 

devido à importância do tema, principalmente no cenário estratégico atual, marcado 

pela ampla competitividade e pela cooperação entre empresas, como forma de 

garantir a sustentabilidade das suas vantagens competitivas. A importância do tema 

se reflete não só no meio acadêmico como também no empresarial. 

 

Resumidamente, pode-se dizer que uma aliança é um relacionamento que se 

estabelece entre duas partes com o objetivo de compartilhar conhecimento e outros 

recursos de maneira benéfica para ambas as partes, conforme definido por Troccoli 

e Macedo-Soares (2003). Gulati (1998) afirma que as alianças são acordos 

voluntários entre empresas, que envolvem a troca, o compartilhamento ou o co-

desenvolvimento de produtos, tecnologias ou serviços. Estas alianças podem 

ocorrer segundo resultado de uma vasta gama de motivos e objetivos, podem 

assumir diversas formas, e podem atravessar barreiras verticais ou horizontais. 

 

Ernst & Bamford (2005) definem aliança como um acordo entre duas ou mais 

empresas distintas, onde são divididos os riscos, retornos e controles, assim como 

alguma integração operacional e dependência mútua. Desta forma, o conceito de 

aliança funciona como um “guarda-chuva” para um amplo conjunto de 

relacionamentos empresariais, que transitam desde acordos informais até grandes 

fusões e aquisições. 
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Lambert & Knemeyer (2004) alertam ao fato de que as alianças ou parcerias 

somente se justificam se formarem resultados substancialmente mais vantajosos do 

que aqueles que seriam formados isoladamente por cada uma das partes. Mesmo 

que as alianças sejam garantidas, estas poderão falhar caso uma das partes 

sustente expectativas e objetivos diferentes da outra. 

 

Singh & Mitchell (1996) explicam que as alianças estratégicas têm se tornado uma 

importante forma por meio da qual as empresas ganham acesso aos recursos e às 

capacidades necessários para competir em um mercado de mudanças. Estudos 

empíricos demonstram que empresas que optaram pela colaboração, em diversos 

casos, obtiveram ganhos financeiros e garantiram vantagens quanto à sobrevivência 

no cenário competitivo (BERG ET AL., 1982; HAMEL, DOZ & PRAHALAD, 1989; 

BALAKRISHNAM & KOZA, 1993; HAGEDOOM & SCHAKENRAAD, 1994). 

 

Todavia, as alianças também podem trazer algumas desvantagens, incluindo o risco 

de perder o sigilo sobre informações estratégicas para a empresa, assim como 

problemas de adaptação impostos pelos altos custos nos ajustes necessários para 

integrar os processos entre os parceiros. (JORDE & TEECE, 1990; HAMEL, 1991). A 

interdependência que é gerada por meio da integração das rotinas e dos processos 

entre empresas dificulta que estas atuem independentemente. 

 

A estratégia, conforme Ansoff (1977, p. 87), deve prover a organização de uma 

orientação e um sentido na busca e na criação de oportunidades. É a partir dela que 

as ações das empresas se guiam para o alcance de um objetivo comum. Para 

Andrews (2001, p. 59),  

 

uma declaração concisa de estratégia caracteriza a linha de produtos e os 
serviços oferecidos ou planejados pela empresa, os mercados e os 
segmentos de mercado para os quais os produtos e serviços estão sendo 
formulados ou serão no futuro, assim como os canais através dos quais 
esses mercados serão atingidos. (ANDREWS, 2001, p. 59). 

 

Ele afirma ainda o seguinte: 

 

como, por definição, a formulação da estratégia é realizada com o futuro em 
mente, os executivos que fazem parte do processo de planejamento 
estratégico precisam estar a par dos aspectos relativos ao ambiente de 
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suas empresas, que são especialmente suscetíveis ao tipo de mudança que 
afetará o futuro de suas companhias. (ANDREWES, 2001, p. 60). 

 

Para Mintzberg (1988) estratégia poderia ser definida por cinco letras “P”: um plano, 

um truque (ploy), um padrão, uma posição ou uma perspectiva. Dentre uma das 

vantagens trazidas por esta abordagem, está sua visão mais ampla, bem como da 

sua ênfase em aspectos subjetivos e qualitativos da estratégia. 

 

Mintzberg (1990) identificou dez escolas de pensamento no campo da administração 

estratégica. Três escolas, de natureza prescritiva, têm tratado a estratégia como 

tentativas conscientemente deliberadas de alinhar a organização com seu ambiente, 

e vêem a formulação de estratégia como processo que envolve o desenho 

conceitual (escola do design), o planejamento formal (escola do planejamento), e o 

posicionamento competitivo (escola do posicionamento). Outro grupo de seis 

escolas é apresentado por Mintzberg (1990) como descritivo: (1) a escola 

empreendedora, que trata a formação de estratégia como processo visionário; (2) a 

escola cognitiva, que apresenta estratégia como processo mental; (3) a escola de 

aprendizagem, que considera a estratégia como o resultado de processo emergente; 

(4) a escola política, que enxerga a estratégia surgindo do processo de conflito e 

disputa por poder; (5) a escola cultural, que vê estratégia como processo ideológico; 

e (6) a escola ambiental, que trata a formação de estratégia como processo passivo; 

(7) escola de configuração, que procura delinear os estágios e seqüências do 

processo de formação de estratégia como um todo integrado. Conforme Mintzberg 

(2006) existem mais três escolas ou doutrinas de estratégia reconhecidas pela 

literatura mundial, totalizando dez, a saber: (8) a escola do design, que vê a 

estratégia como um processo de concepção; (9) a escola do planejamento, que vê a 

estratégia como um processo formal; (10) a escola de posicionamento, que vê a 

estratégia como um processo analítico.  

 

Segundo Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000), a natureza humana insiste em ter 

uma definição para cada conceito. Mas a palavra estratégia há tempos vem sendo 

aproveitada tacitamente de diferentes maneiras, ainda que de acordo com a tradição 

tenha sido acentuada de uma única forma. O reconhecimento explícito das 

definições múltiplas pode amparar as pessoas a moverem-se neste campo 
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complicado. Assim, os autores oferecem cinco definições, notórios como as cinco 

letras P’s da estratégia que demonstram as diferentes abordagens pelas quais o 

conceito é oferecido. São eles: 

 

1) Plan (plano) – Estratégia deliberada, definida por planejamento. 

2) Pattern (padrão) – Consistência de comportamento do que vem sendo realizado 

pela organização. 

3) Position (posição) – De acordo com a posição atingida no nicho de mercado. 

4) Perspective (perspectiva) – De acordo com a perspectiva compartilhada pela 

percepção do comportamento coletivo, ligados pelo comportamento organizacional. 

5) Ploy (truque) – Uma manobra com o objetivo de enganar a concorrência para 

obter posição de vantagem. 

 

Conforme Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000), os conceitos e visões de estratégia 

não são unânimes, mas podem ser encontradas áreas gerais de concordância da 

sua natureza, entre prática e teoria: (a) a estratégia diz respeito tanto à organização 

como ao ambiente; (b) a essência da estratégia é complexa; (c) a estratégia afeta o 

bem-estar da organização; (d) a estratégia envolve questões tanto de conteúdo 

como de processo; (e) as estratégias existem em diferentes níveis; e (f) a estratégia 

envolve vários processos de pensamento. Assim sendo, sua disciplina é, também, 

um campo amplo e complexo, conforme abaixo: 

 

A formação da estratégia é um desígnio arbitrário, uma visão intuitiva e um 
aprendizado intuitivo. Ela envolve transformação e também perpetuação. 
Deve envolver cognição individual e integração social, cooperação e 
conflito. Ela tem de incluir análise antes e programação depois, bem como 
negociação durante; e isso precisa ser em resposta àquele que pode ser um 
ambiente exigente (MINTZBERG, AHLSTRAND; LAMPEL, 2000, p. 274). 

 

Para Mintzberg e Quinn (2001: 21), as estratégias podem ser encaradas como 

afirmações a priori para orientar providências ou resultados a posteriori de um 

comportamento decisório real, sendo necessário observar o padrão emergente real 

das metas operantes, das políticas e dos principais programas do empreendimento 

para constatar o que é estratégia verdadeira. Entretanto, segundo esses autores, é 

difícil obter uma declaração a priori de estratégia completa para uma organização 



40 

 

complexa. A estratégia real pode ser definida de antemão ou ser uma compreensão 

generalizada resultante de uma torrente de decisões. 

 

Mintzberg e Quinn (2001) entendem que a estratégia pode ser interpretada como 

forma de pensar o futuro, integrada no processo decisório, com base em 

procedimentos formalizados e articuladores de resultados e em programação 

específica. Pode ser entendida, portanto, como um padrão ou um plano que integra, 

de forma coesa, os objetivos, políticas e ações de determinada organização. 

 

A palavra estratégia, segundo Pires e Carpinette (2000, p. 43), representa o 

“estabelecimento de objetivos e de planos de ação para atingi-los”. Para cada 

negócio empresarial é definido um tempo para planejamento e feedback das 

estratégias e táticas traçadas.  

 

Segundo Saddi (2002), a estratégia tem a ver com as escolhas, sendo que estas, a 

despeito de todas as técnicas que pode-se utilizar, muitas vezes simplesmente não 

fazem sentido quando examina-se mais tarde o seu resultado. GRAVA (2002) 

aponta que têm ocorrido constantes transações (fusões e aquisições) entre 

empresas, algumas delas até atingindo alto valor. Por um lado, a fusão pode ser a 

melhor estratégia para que uma empresa consiga um desenho único, oferecendo 

serviços/produtos que os clientes valorizam e que é difícil de imitar. Porém, há 

possibilidades de prejuízos e não só financeiros, mas também em relação aos 

colaboradores das sociedades que deixam de existir para dar origem a uma única.  

 

“A promessa de sinergia entre Daimler e Chrysler se transformou 
rapidamente em um pesadelo que envolveu e vem envolvendo a saída de 
muitos profissionais da antiga Chrysler, fruto de um difícil processo de 
integração, oriundo da diferença cultural”. (GRAVA, 2002, p. 6). 

 

Para Sun Tzu (2008), estratégia é a transformação de forças num todo harmonioso, 

que facilita a execução de difíceis manobras que possam tornar direto o percurso 

aparentemente desviado, para transformar os infortúnios em vantagens. Para ele, já 

no ano 500 a.C., quem conseguisse tirar o maior proveito das condições favoráveis, 

obtendo por meio delas uma vantagem estratégica, reforçaria sua posição diante de 

uma guerra, pois conhecer bem o inimigo significa aptidão para vencer algumas 
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batalhas; quando se conhece bem o inimigo e o campo de batalha, é possível 

vencer muitas batalhas; entretanto, somente ao se conhecer bem o inimigo, o campo 

de batalha e o próprio exército, que é possível vencer uma guerra. 

 

Segundo Davenport (1998), a estratégia tem a ver com informação e deve possuir 

caráter mutável, pois sofre influências do ambiente.  Com isso, a estratégia não deve 

ser algo rígido, uma vez que a organização está inserida em um ambiente em 

constante mudança e, portanto, esta deve buscar a adaptação a essas mudanças. 

 

Por outro lado, Montgomery e Porter (1998), definem estratégia como a busca 

deliberada de um plano de ação para desenvolver e ajustar a vantagem competitiva 

de uma empresa.  Nos dizeres dos autores, 

 

a essência da estratégia é lidar com a competição, ou seja, é desenvolver 
ou construir uma forma que possibilite à empresa uma melhor maneira de 
competir em um dado mercado, identificando as metas e as políticas 
necessárias para essa competição. Após esse posicionamento, a estratégia 
requer uma busca por um equilíbrio de forças competitivas por meio de 
ações estratégicas que visem melhorar a posição da empresa, antecipando, 
com isso, as mudanças das forças com vistas a criar uma estratégia 
adequada para uma nova estabilização (MONTGOMERY & PORTER, 1998, 
p. 21). 

 

A formulação da estratégia, segundo Porter (1998), ocorre após a análise das forças 

que afetam a competição, a identificação dos vigores e das fraquezas da empresa e 

como ela se comporta diante das barreiras e dos substitutos. É a partir daí que o 

estrategista elabora sua ação, que objetiva:  

 

 Posicionar a empresa de forma que suas capacidades possibilitem a melhor 

defesa contra as forças competitivas; 

 Influenciar no equilíbrio das forças, melhorando a posição da empresa;  

 Antecipar as mudanças nos fatores básicos das forças, respondendo a isso com 

estratégias apropriadas para um novo equilíbrio competitivo antes que os 

oponentes a reconheçam. 

 

A estratégia possui uma perspectiva compartilhada pelos membros da organização 

por meio de suas intenções e/ou ações visando a uma forma de posição, ou seja, é 

necessário perceber a localização da empresa diante do mercado. Essa atitude é 
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defendida por Porter (1998) e tem, portanto, um caráter político, podendo ser um 

truque, ou uma manobra planejada para enganar a concorrência. De acordo com 

PORTER, em MONTGOMERY & PORTER (1998:237), a estratégia corporativa é o 

plano geral de uma empresa diversificada, que depende de seu porte, com dois 

níveis: a estratégia das unidades de negócio (ou competitiva) e a estratégia 

corporativa (ou da totalidade do grupo empresarial),  

 

A estratégia empresarial é definida por Oliveira (2007, p. 10) como a ação básica 

estruturada e desenvolvida pela empresa para alcançar, de forma adequada e, 

preferencialmente, diferenciada, os objetivos idealizados para o futuro, no melhor 

posicionamento da empresa perante seu ambiente. Ela provém da alta 

administração da organização enfocando toda a empresa. Para alcançar esses 

objetivos, torna-se necessária a compatibilidade da empresa (correspondente aos 

seus recursos disponíveis, capacidades, habilidades, compromissos e objetivos) 

junto ao ambiente (oportunidades de mercado com suas restrições, limitações, 

contingências e ameaças). É essa compatibilidade que possibilita a elaboração de 

estratégias competitivas e cooperativas pela organização. A preparação da 

estratégia empresarial requer decisões intelectuais baseadas nos objetivos, 

ocorrências e estimativas que passaram por avaliações sérias. Tal estratégia não se 

limita apenas ao planejamento das futuras decisões. Consiste também no 

planejamento das decisões atuais e entendimento do impacto que essas decisões 

poderão provocar futuramente. Esse entendimento só será possível se o tomador de 

decisão possuir uma perfeita compreensão do ambiente no qual sua organização 

está atuando. E tende a melhorar à medida que informações mais completas e 

precisas sejam acessíveis a quem decide.  

 

Oliveira (2007) também afirma que a estratégia empresarial é a melhor arma de que 

pode dispor uma empresa para otimizar o uso de seus recursos, tornar-se altamente 

competitiva, superar a concorrência, reduzir seus problemas e possibilitar a 

exploração das possíveis oportunidades que o ambiente possa lhe proporcionar e 

das quais ela possa usufruir.  
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Para esse autor, a estratégia consiste na definição e operacionalização por parte da 

empresa, em seu ambiente, na utilização de meios para maximizar os resultados de 

seu negócio, bem como na escolha de um caminho de ação e no seu 

estabelecimento, visando sempre à antecipação do futuro, tentando encontrar a 

melhor maneira de chegar até ele. O autor entende ainda que as estratégias 

empresariais visam estabelecer quais serão os caminhos, os cursos, os programas 

de ação que devem ser seguidos para alcançar os objetivos ou resultados 

estabelecidos pela empresa, conforme seu ajustamento ao seu ambiente, em geral 

em constante mutação, o que leva a empresa a quase sempre alterar suas próprias 

características, visando a esse ajustamento. 

 

Oliveira afirma ainda que, 

 

a estratégia está correlacionada à definição e ao balanceamento otimizado 
da interação produtos e mercados proposta pela empresa em dado 
momento, estando correlacionada à arte de utilizar adequadamente os 
recursos tecnológicos, físicos, financeiros e humanos, tendo em vista a 
minimização dos problemas empresariais e a maximização do uso das 
oportunidades identificadas no ambiente da empresa. (OLIVEIRA, 2007) 

 

Neste contexto, pode-se acreditar que a estratégia faz parte de um modelo sistêmico 

em que a empresa procura se adaptar ao ambiente como forma de sobrevivência e 

de crescimento. Assim, o uso, mesmo que de maneira informal ou inconsciente, das 

estratégias organizacionais, é inevitável. 
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Para Oliveira (2007), as estratégias organizacionais devem estar alinhadas com o 

que foi definido no planejamento estratégico, conforme mostra a FIGURA 1 a seguir: 

 

VISÃO DA EMPRESA 

Aspirações e desejos: Ideologia 

- Como queremos estar? - O que é certo? (escala de valores) 

- O que queremos ser?  

- O que queremos fazer?  

EMPRESA AMBIENTE 

- O que é? - O que é? 

- Como está? - Como está? 

 Recursos  Conjunturas 

 Vantagens competitivas  Necessidades identificadas 

  Concorrências 

  Limitações governamentais 

 

MISSÃO DA EMPRESA 

- Propósitos atuais e potenciais 

- Postura estratégica 

 

CENÁRIOS ESTRATÉGICOS 

- O que está para acontecer? 

- Como a empresa será afetada? 

Identificação de objetivos 

 

Estabelecimento das estratégias empresariais 

 

Estratégias alternativas propostas 

Identificação de estratégias empresariais alternativas aceitáveis 

 

Escolha das estratégias empresariais a serem implementadas 

 

Implementação das estratégias empresariais escolhidas 

 

Avaliação das estratégias empresariais implementadas 

FIGURA 1: Processo global de estabelecimento e implementação das estratégias empresariais 

Fonte: Oliveira (2007, p. 39) – adaptado 
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Para Farina (1999), as estratégias são condicionadas pelo ambiente competitivo, no 

qual são definidos os padrões de concorrência e a capacitação dos recursos 

internos das firmas. O autor define ação estratégica “como a capacidade que as 

empresas demonstram, individualmente ou em conjunto, de alterar, a seu favor, 

características do ambiente competitivo, tais como a estrutura do mercado e os 

padrões de concorrência”. 

 

Em relação à busca por maior competitividade, de acordo com Cook (1995), uma 

empresa, seja cooperativa ou não, precisa estar preparada para as mudanças 

frequentes no ambiente competitivo e volátil. Para isso, é necessário formular 

estratégias corporativas adequadas, enfrentando as falhas do mercado e lidando 

com o oportunismo dos concorrentes, mantendo, dessa forma, a competitividade 

almejada. 

 

Por estratégias, Hitt, Hireland e Hoskisson (2002), definem “um conjunto integrado e 

coordenado de compromissos e ações, cujo objetivo é explorar as competências 

essenciais e alcançar uma vantagem competitiva”.  Para esses autores, existem as 

estratégias cooperativas, que podem ser chamadas como alianças estratégicas, ou 

seja, parcerias entre firmas, cujos recursos, capacidades e competências são 

combinadas para perseguirem interesses mútuos ao projetar, manufaturar e 

distribuir bens ou serviços. Segundo estes autores, uma aliança estratégica é 

considerada acionária quando os sócios possuem diferentes porcentagens de capital 

social num novo empreendimento. Já as alianças sem participação acionária são 

formadas por acordos contratuais para que a empresa forneça, produza ou distribua 

os bens e serviços de uma firma, sem que exista divisão do capital social. Outro tipo 

de aliança, definido por esses autores, é a joint venture, na qual duas ou mais firmas 

criam uma companhia independente combinando partes de seus ativos. 

 

Segundo Barney (1991), uma empresa tem vantagem competitiva quando 

implementa uma estratégia que agrega valor primeiro que qualquer outro 

concorrente ou potencial competidor. Para que essa posição seja sustentada, estes 

concorrentes não devem ter capacidade de copiar ou replicar esta estratégia. Uma 

vantagem só vai ser sustentável se ela continuar existindo após os esforços de 
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duplicação desta vantagem cessar. O que torna uma vantagem sustentável não é o 

período de tempo em que ela dura, e sim a incapacidade dos competidores de 

copiá-las. Isso não significa que ela vai durar para sempre, pois mudanças na 

estrutura da indústria podem torná-las irrelevantes. 

 

Essas definições de estratégia são importantes no sentido de as cooperativas 

perceberem que precisam rever seus modelos de atuação, pensando na 

possibilidade de partirem para processos de fusões, incorporações e aquisições, 

conforme conceitos a seguir. 

 

2.2- Fusões, incorporações e aquisições: conceitos e contextos  

 

A dificuldade de se teorizar Fusões e Aquisições - F&As está na particularidade de 

cada caso. Cada empresa tem um interesse, um motivo e uma forma particular de 

fazer uma fusão ou aquisição. Soma-se a essas causas a variação de legislação 

entre os países, a diferença cultural entre as sociedades internacionais e o interesse 

recente pelo estudo das F&As. Ainda assim, os conceitos do termo, entre os 

diferentes autores, foram se desenvolvendo ao longo do tempo, conforme a seguir. 

 

Segundo Bulgarelli (2000), fusão é a união jurídica de várias organizações sociais 

que se compenetram entre si de tal forma que uma organização juridicamente 

unitária substitui a uma pluralidade de organizações. De acordo com esse autor, 

fusão não é senão um modo particular de extinção da sociedade, que se extingue 

para compenetrar-se numa nova sociedade (fusão propriamente dita).  

 

De acordo com Bugelli (2002), fusão significa a união de duas ou mais sociedades 

que deixam de existir e dão origem a uma nova sociedade que busque maior 

competitividade e melhores resultados em seu mercado de atuação. Essa autora 

afirma que, para haver a concretização dessa negociação, deve ser feita uma 

assembleia geral de cada empresa, seja cooperativa ou S/A (sociedade anônima), 

para aprovar o protocolo da transação e também nomear os peritos que avaliarão os 

patrimônios líquidos de cada sociedade. 
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Hitt, Ireland e Hoskisson (2008) definem o processo de fusão e aquisição como uma 

estratégia, por meio da qual duas empresas concordam em se juntar para conseguir 

criar uma vantagem competitiva mais forte. Paralelamente a esses conceitos, Barros 

(2001) define fusão como a união de duas ou mais companhias que formam uma 

única empresa, geralmente sob controle administrativo da maior ou mais próspera. 

Acrescentam, ainda, que, fusão é um processo que envolve uma completa 

combinação de duas ou mais empresas que deixam de existir legalmente para 

formar uma terceira com nova identidade, teoricamente sem predominância de 

nenhuma das empresas anteriores. 

 

Corroborando as definições acima, Oliveira (2007) conclui que fusão é a combinação 

de dois ou mais negócios, na qual um adquire os direitos e obrigações do outro, em 

troca de ações ou dinheiro, ou ambos; ou as empresas são dissolvidas, e direitos e 

obrigações são combinados e novas ações são emitidas. 

 

Na visão de Mamede (2004, p. 221), na fusão, os dois corpos sociais somam-se a 

bem da constituição de uma terceira pessoa. Somam-se os patrimônios (ativo e 

passivo) e as coletividades sociais (sócios quotistas e/ou acionistas), mas a bem de 

um novo corpo social, são extintas as nominações (razão social ou denominação) 

anteriores. 

 

De acordo com Wright, Kroll e Parnell (2000), a fusão é uma estratégia de 

crescimento em que uma empresa combina-se com outra, e a nova empresa é 

referida como empresa sucessora ou combinada. A operação de fusões e 

aquisições é utilizada como um instrumento para o crescimento organizacional, 

ganho em escala, busca pela sustentabilidade econômica e financeira, redução de 

custos e riscos, união de forças e tentativa de ampliação de barreiras à 

concorrência. 

 

Baseando-se no conceito internacional e, complementando os anteriores, Weston et 

al (1990), definem fusão como a combinação de duas empresas para a formação de 

uma única. Para Gitman (2002), a fusão empresarial é a combinação de duas ou 

mais empresas, na qual a resultante mantém a identidade de uma das empresas, 
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geralmente a da maior, ressaltando que esse processo, no Brasil, é chamado de 

incorporação, onde a empresa “A” incorpora a “B”, de forma que “B” perde 

totalmente a sua natureza jurídica após a incorporação de todo o seu ativo e passivo 

pela empresa “A”. Já a fusão, é caracterizada pela união de duas ou mais empresas 

formando uma nova pessoa jurídica. A aquisição pode ser total ou parcial, onde a 

empresa “A” compra uma parte ou todo o controle acionário da empresa “B”, que 

não deixa de existir como na incorporação, reportando-se administrativamente à 

empresa “A” no caso desta ser a sua controladora. Para esse autor, as fusões são 

formas de expansão que as empresas utilizam e que devem ser empreendidas 

somente quando se espera que o valor da ação da empresa adquirente seja 

elevado. Não obstante, outras razões imediatas – como diversificação e vantagens 

tributárias – são motivadores desses processos. Todos eles, segundo o autor, 

poderão resultar em ganho para a empresa adquirente. 

 

Praticamente ratificando alguns conceitos acima, Requião (2005, p. 261) explica que 

a fusão é a “operação pela qual se unem duas ou mais sociedades, de tipos iguais 

ou diferentes, para formar sociedade nova que lhes sucederá em todos os direitos e 

obrigações”. 

 

O artigo 228 da Lei 6404/76 define a fusão como a operação pela qual se unem 

duas ou mais sociedades para formar uma nova sociedade, que lhes sucederá em 

todos os direitos e obrigações (BRASIL, 2002, p. 96). Segundo o artigo 58 da Lei 

5764/71, o procedimento de fusão de cooperativas consiste na formação de uma 

nova cooperativa pela reunião de duas ou mais cooperativas que se extinguem em 

favor de uma nova sociedade, que lhes sucederá em direitos e obrigações. 

 

O conceito de fusão também está indicado no art. 1.119 do Novo Código Civil, Lei 

10.406 de 2002: “a fusão determina a extinção das sociedades que se unem, para 

formar sociedade nova, que a elas sucederá nos direitos e obrigações”. 

 

Para Rasmussen (1989) e Copeland (2004), as fusões e aquisições tornaram-se um 

meio muito importante para a realocação de recursos na economia global e também 

para a execução de estratégias corporativas. 
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Para Lodi (1999), as fusões e aquisições são bem vindas para a população e para 

os clientes desde que não reduzam a competição em mercados locais, e a eficiência 

operacional gerada seja transferida ao usuário final em preço e qualidade. Ele 

argumenta sobre algumas das razões quanto a essa onda de fusões que está 

ocorrendo atualmente:  

 

não faltam os argumentos a favor. A globalização dos mercados, a saída 
para além das fronteiras nativas à busca de melhoria de ganhos, velocidade 
de mudança tecnológica, escala das comunicações mundiais, marcas 
compatíveis num mercado multilingual, fragilidade das empresas nas 
economias emergentes, eliminação de gestores incompetentes.  (LODI, 
1999). 

 

Segundo Lodi (1999), a justificativa que os defensores do movimento de fusões e 

aquisições oferecem relaciona-se aos seguintes pontos: economia de escala, 

consolidação, entrada em mercado estrangeiro, diversidade de linha de produtos, 

sinergia tecnológica, saída das fronteiras de mercados saturados, busca de ganhos 

em mercados emergentes de melhor remuneração do capital, produtos e marcas de 

escala global, facilidade de telecomunicações e de propaganda em escala mundial 

e, um último e não menos importante motivo: as megafusões promovem as 

megaegomanias de seus executivos, quando esses profissionais preocupam-se 

muito mais com as suas realizações profissionais, pessoais e financeiras, em 

detrimento dos interesses das empresas para as quais prestam serviços e estão 

envolvidas em processos de F&As. 

 

De acordo com Kay e Shelton (2000), existem basicamente quatro tipos de 

integração de F&A: independência operacional, aquisição de uma empresa por 

outra, fusão com igualdade ou a criação de uma nova empresa mais forte que as 

anteriores. 

 

Lodi (1999) destacou um aspecto importante sobre as fusões e aquisições de 

empresas e do CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica): 

 

A política de liberalização do CADE, aceitando a concentração de poder, é 
conveniente tanto para as empresas compradoras com grande poder de 
fogo como para os empresários nacionais com aperto financeiro. Estes no 
passado eram socorridos pelo governo, Banco do Brasil ou Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social, os clássicos “hospitais de 



50 

 

empresas. Como ultimamente estes não fazem esse papel, a venda para as 
multinacionais se tornou o novo hospital de empresas”. 

 

Cabe mencionar que, com o processo acelerado de fusões e aquisições, cresceu a 

importância do CADE, órgão do Ministério da Justiça, criado em 1942. A lei nº 8.884, 

de 1994, que trata da defesa da concorrência, dá a ele o poder de julgar e aplicar 

multas de até 30% do faturamento da empresa. Qualquer ato de concentração de 

atividade econômica acima dos 20% do mercado antes de ir ao CADE é investigado 

pela Secretaria do Direito Econômico - SDE, também do Ministério da Justiça, e pela 

SEAE (Secretaria de Acompanhamento Econômico), do Ministério da Fazenda. A 

SDE atua investigando, como promotoria, enquanto o CADE atua como juiz, 

decidindo e, eventualmente, disciplinando.  

  

Além da possibilidade de fusão entre cooperativas, há também a opção de 

incorporação, conforme definições a seguir. 

 

Para Hitt, Ireland, Hoskisson (2008), incorporação é um tipo especial de estratégia 

de aquisição em que a empresa alvo não solicita a oferta da empresa compradora. 

Entretanto, segundo Bulgarelli (2000), a incorporação se resolve numa simples 

alteração estatutária e aumento de capital, na incorporante, na transmissão 

patrimonial, na subscrição de ações e na extinção das incorporandas. 

 

De acordo com os artigos 1.116 e 227 do Novo Código Civil e da Lei de Sociedades 

Anônimas, incorporação é o negócio jurídico que determina a absorção de uma ou 

mais sociedades empresárias por outra, resultando: 

 

1°) na extinção da sociedade incorporada, sem dissolução ou liquidação; 
2°) na compenetração das empresas no que tange ao quadro societário, eis 
que os sócios das empresas extintas serão recepcionados pela empresa 
incorporadora e receberão novas ações; e  
3°) na sucessão de direitos e obrigações da empresa extinta pela empresa 
incorporadora.  

 

O artigo 227 da Lei 6.404/76 define incorporação como “a operação pela qual uma 

ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhe sucede em todos os direitos e 

obrigações” (BRASIL, 2002, p. 96). A mesma definição de incorporação também 

pode ser encontrada no art. 1.116, do Novo Código Civil, Lei 10.406, de 2002. 
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Segundo Silva et al. (2004), o conceito de incorporação utilizado no Brasil difere do 

conceito norte americano e do europeu, que consideram essa operação como um 

tipo especial de fusão. Requião (2005, p. 260) explica que a incorporação é a 

“operação pela qual uma ou mais sociedades, de tipos iguais ou diferentes, são 

absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações”. 

 

Para Alves (2006), na incorporação desaparecem as sociedades incorporadas, em 

contraposição com a sociedade incorporadora, que permanece inalterada em termos 

de personalidade, ocorrendo, apenas, modificações em seu estatuto ou contrato 

social, em que há indicação do aumento do capital social e do seu patrimônio. 

Segundo o autor, na incorporação, a sociedade incorporada deixa de existir, mas a 

empresa incorporadora continuará com a sua personalidade jurídica, diferentemente 

do que ocorre na fusão, em que há a extinção de todas as pessoas jurídicas 

participantes do processo, bem como a criação de uma nova pessoa jurídica que 

sucede às demais. 

 

Conforme FIPECAFI (2000), os processos de incorporação e fusão são modalidades 

de reorganização societária, que permite a empresa, a qualquer tempo, promover as 

reformulações que melhor lhe forem apropriadas, podendo ser de natureza e 

objetivos distintos, como: 

 

a) Reorganização de sociedades de um grupo de empresas em face da conjuntura 

econômica; 

b) Reorganização de sociedades, objetivando o planejamento sucessório e a 

proteção do patrimônio da entidade e de seus sócios; 

c) Reorganização de sociedades a título de planejamento fiscal, objetivando 

minimizar a carga tributária; 

d) Separação ou desmembramento da empresa ou parte delas, como solução às 

divergências entre acionistas, com maior freqüência entre os herdeiros de empresas 

familiares; 

e) Incorporações ou fusões entre empresas voltadas:  

 

(i) À integração operacional;  
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(ii) À evolução da tecnologia, dos sistemas de produção ou de 

comercialização ou;  

(iii) Ao fortalecimento competitivo no mercado diante da concorrência; 

 

f) Alterações em face da mudança de ramo de atuação ou ingresso em novos 

produtos ou novas áreas ou na internacionalização das atividades operacionais; 

g) Reorganizações de empresas estatais no processo de preparação à privatização; 

h) Abertura de empresas privadas familiares ao mercado de capitais. 

 

Outra estratégia, além de fusão e incorporação, que tem sido muito praticada entre 

empresas, é a aquisição, para a qual serão apresentados os conceitos a seguir. 

 

Segundo Barros (2001), aquisição é a compra de controle acionário de uma 

empresa por outra. 

 

Para Hitt, Ireland, Hoskisson (2008), aquisição é uma estratégia pela qual uma 

empresa compra o controle, ou 100%, de outra empresa com a intenção de tornar a 

empresa adquirida uma subsidiária em seu portfólio. Nesse caso, a administração da 

empresa adquirida responde à administração da empresa adquirente. Enquanto a 

maioria das fusões são transações amigáveis, as aquisições podem ser amigáveis 

ou não amigáveis. 

 

Oliveira (2007), afirma que a aquisição corresponde à situação em que uma 

empresa ou um grupo de investidores adquire, total ou parcialmente, o controle 

acionário de uma ou outra empresa, que pode ou não atuar no mesmo ramo de 

negócio. De acordo com Thompson, Strickland, Gamble (2008), aquisição é o modo 

mais difundido para diversificação em outro setor porque o adquirente entra 

rapidamente com uma nova operação, aproveitando todo o know-how tecnológico, 

fornecedores e carteira de clientes da adquirida. 

 

Segundo Evans, Pucik e Barsoux (2002), as reestruturações organizacionais estão 

ligadas a domínio de mercado para ganhar economia de escala e controle sobre 

canais de distribuição, expansão geográfica, aquisição e ou desenvolvimento de 
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competências, aquisição de recursos, ajuste ao mercado competidor. Existe um 

consenso entre os autores citados no que tange ajuste ao mercado competidor, 

ganho e melhoria de posição no mercado. 

 

Também vale destacar o conceito de aliança de Barros (2001), para quem a 

aquisição é a associação entre duas ou mais empresas que empenham recursos 

comuns para juntamente desenvolverem uma nova atividade. 

 

Outra modalidade definida por Barros (2001) é a joint venture, que é uma forma de 

aliança e significa, literalmente, união de risco. Trata-se de associação de empresas 

para o desenvolvimento e execução de projetos específicos sem caracterizar 

sociedade ou nova companhia. A autora menciona ainda o consórcio, que também é 

uma forma de aliança e se caracteriza por um grupo de empresas formado para 

aquisição de outra empresa, execução de uma obra ou financiamento de um projeto 

de grande porte ou ainda aumento da competitividade. Além dessas três tipologias, 

Barros (2001) também apresenta o contrato de longa duração, que é um acordo, 

pacto ou convenção entre empresas para a execução de atividade comum. 

 

2.3- Modelos de fusões, incorporações e aquisições  

 

São descritas na literatura alguns modelos de fusões, incorporações e aquisições da 

seguinte forma, segundo Oliveira (2007): 

 

A fusão horizontal é uma combinação de duas ou mais empresas com os 
mesmos negócios e aspectos comuns do processo de produção. A fusão 
concêntrica consiste na combinação de duas ou mais empresas com 
negócios correlacionados por tecnologia, processos de produção ou 
atuação nos mercados. A fusão conglomerada é a combinação de duas ou 
mais empresas com negócios não tão intimamente correlacionados, quanto 
à tecnologia ou processos de produção ou atuação nos mercados. 

 

Quanto às formas, as fusões e aquisições podem ser, segundo Barros (2001):  

 

a) Incorporação;  

b) Preservação das identidades;  

c) Simbiose: nova identidade; e  
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d) Absorção: solução holding. 

 

De acordo ainda com a autora, quanto às posições no ambiente de negócios, as 

fusões e aquisições podem ser:  

 

a) Entre empresas concorrentes: transações entre empresas que atuam no mesmo 

negócio, no mesmo setor, ainda que com diferentes linhas de produtos; 

b) Entre empresas complementares: transações entre empresas que atuam em 

negócios, predominando diversificações relacionadas;  

c) Entre clientes e fornecedores: transações entre empresas situadas na mesma 

cadeia de suprimentos. Incluem agregação de elos da cadeia a montante 

(verticalização para trás) e a jusante (verticalização para frente). A verticalização 

não coincide, necessariamente, com o objetivo principal da transação. 

 

Privatizações e processos sucessórios em empresas familiares também 

exemplificam modelos de aquisições, segundo a autora. 

 

Em termos de tipos de fusões e aquisições, Walter (1985) sugere a seguinte 

classificação: 

 

1. Vertical: combinação de duas organizações decorrente de sucessivos 
processos (outras combinações anteriores) dentro do mesmo setor 
industrial; 
2. Horizontal: combinação de duas organizações similares provenientes do 
mesmo setor industrial; 
3. Conglomerado: quando a organização adquirida está em um campo de 
atividade completamente diferente daquele relacionado com o negócio da 
adquirente; 
4. Concêntrico: quando a organização adquirida está em um campo de 
atividade não familiar, mas relacionado com o negócio da adquirente, e no 
qual esta última deseja expandir suas atividades. 

 

Para Napier (1989), a classificação de fusões e aquisições resume-se em três tipos, 

dependendo do grau de integração necessário e quais objetivos se pretendem 

atingir. 

 

1. Extensão: quando a organização adquirente não pretende mudar a forma 
como a adquirida realiza seus negócios, limitando sua interferência ao 
mínimo necessário. O autor a classifica como operação hands off (mãos 
fora); 
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2. Colaborativa: quando o sucesso depende da integração das operações 
(processo de sinergia), ou troca de tecnologia ou outra expertise (processo 
de troca); 
3. Redesenho: quando a organização adquirente pretende introduzir 
mudanças profundas na adquirida, impondo a essa suas práticas e 
procedimentos, obrigando-a a abandonar totalmente sua forma de realizar 
seu negócio. 

 

2.4- Estratégia de fusões, incorporações e aquisições 

 

De acordo com Barros (2001), as últimas décadas do século XX foram marcadas por 

um crescente aumento das operações de Fusões e Aquisições (F&As), envolvendo 

empresas de diferentes países e de tamanhos variados. Essas transações têm 

causado profundas mudanças, alterando os padrões de gestão, produção e 

emprego no mundo todo. Barros (2001), Cartwright & Cooper (1992) e Bower (1999) 

apontam que a estratégia de fusões, incorporações e aquisições visa à melhoria de 

posição no mercado, à aquisição de tecnologia e ao aproveitamento de situações de 

reestruturação, quando a empresa tem problemas de performance. As F&As 

também intencionam maior controle sobre o canal de distribuição, expansão 

geográfica, aquisição e/ou potencialização de competências, aquisição de recursos, 

ajuste ao mercado competidor e até a satisfação do desejo irracional de executivos. 

Além disso, vem a ser um substituto a atividades de P&D (pesquisa e 

desenvolvimento) e, para explorar barreiras frágeis de indústrias em surgimento. Em 

sua pesquisa, Barros (2001) revela que “a maioria das aquisições no Brasil (59%) foi 

motivada por razões vinculadas ao mercado. Em seguida aparecem razões 

relacionadas a ganhos de escala (11,7%). Apenas 1,3% das aquisições estão 

relacionadas a questões de tecnologia. A maior parte das empresas (44,6%) foi 

adquirida em situação financeira precária.”  

 

Napier (1989) esboçou a distinção entre motivos financeiros ou para maximização 

de valor, e motivos gerenciais e que não maximizam o valor. Dessa forma, as fusões 

e aquisições são originadas por motivos financeiros ou para maximização de valor, 

quando o objetivo principal é incrementar a saúde dos acionistas e a sinergia 

financeira através de economias de escala, de transferência de conhecimento e de 

incremento no controle. Já os motivos gerenciais e que não maximizam o valor para 

o acionista estão relacionados com outras razões estratégicas, como incremento do 
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market share (parcela de mercado), prestígio pessoal, redução das incertezas ou 

restabelecimento da confiança do mercado. 

 

Para Ferrari (1996), a aquisição, fusão ou incorporação de outras empresas têm 

entre suas principais finalidades resolver deficiências ou carências, tanto em termos 

mercadológicos, de inovação tecnológica como de talentos para a gestão do 

empreendimento; trata-se de uma alternativa interessante para viabilizar o 

crescimento intensivo da empresa, eliminando os riscos inerentes ao 

desenvolvimento interno de novos projetos ou produtos ou a montagem de 

estabelecimentos próprios em novos segmentos de mercado. Segundo Ferrari 

(1996), as principais vantagens destas transações são:  

 

 Viabilizar a expansão em prazo mais curto;  

 Reduzir o custo da expansão;  

 Reduzir os riscos associados ao planejamento e desenvolvimento de 
uma linha de produtos;  

 Reduzir os prazos de implantação de uma nova linha de produtos;  

 Obter a patente ou licença para fabricar ou comercializar um novo 
produto;  

 Remover um concorrente em potencial;  

 Remover barreiras à entrada de novos mercados;  

 Garantir novos canais de distribuição e utilização de bases já 
instaladas;  

 Agilizar a expansão geográfica, viabilizando marcas regionais e 
capacidade de produção local.  

 

Samuels e Wilkes (1996) enumeraram nove motivos que podem gerar ganhos para 

as empresas e explicar as causas destas transações:  

 

 Economia de escala;  

 Poder de mercado: a maior participação de mercado aumentaria a 
eficiência da empresa, como decorrência da expansão interna da 
empresa. Eliminação da má administração e ineficiência; uso de fundos 
em excesso de um lado (uso de caixa livre) e levantamento de fundos de 
outro pode ser utilizado por empresas detentoras de capital e carentes de 
bons projetos, para financiar empresas em crescimento;  

 Subestimação do real valor de uma empresa – quem observar isto no 
mercado, poderá se beneficiar com a futura valorização; 

 Vantagens fiscais;  

 Internalização de funções, em caso de transações verticais, proporciona 
redução dos custos de transações; 

 Diversificação do risco: várias junções de empresa reduzem o risco do 
grupo e a volatilidade das receitas; 

 Entrada em novos mercados e novas indústrias: é a forma mais rápida de 
entrada em novos mercados e indústria e pode proporcionar o tamanho 
crítico ou ideal para o entrante.  
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GRAVA (in SADDI, 2002) cita alguns motivos para fusão/aquisição que denomina 
como motivos estratégicos 
 

 Economia de escala, que consiste em aumentar a eficiência por meio de 
ganhos de escala, ou seja, diluindo os custos fixos na produção, gerando, 
desta forma, uma baixa significativa no produto final. 

 Economia de escopo, que se caracteriza pela redução de custos através 
do aumento do mix de produtos com a mesma marca. 

 Concentração de poder de mercado, sendo o que gera maior 
rentabilidade, já que nessa situação quem determina o preço de mercado 
é a empresa dominante.  Sendo assim é possível impor aos clientes 
preços mais altos e aos fornecedores preços mais baixos. 

 Vencer (ou erigir) barreiras à entrada, sendo que esse fator de barreiras 
para entrar no mercado acaba por atrair mais competidores interessados 
em determinado segmento. Desta forma, se a empresa entrante 
consegue ter um parceiro com uma marca já estabelecida no mercado, 
isso facilita a sua inserção.  

 Reduzir a competição, já que com a fusão/aquisição de duas 
organizações, essas passam de concorrentes entre si para ser uma única 
empresa e dessa forma abranger o mercado total, que antes era dividido. 
Com isso aumenta também a eficiência e capacidade de produção. 

 

Na visão de Bordeau (1968), a motivação que leva uma empresa a absorver ou a 

ser absorvida por outra pode ser explicada por três razões: 

 

 Absorção com finalidade de obter recursos próprios necessários para o 
crescimento, podendo ser novos equipamentos, clientela, pessoal, novas 
técnicas, recurso de caixa disponível;  

 Fusão com finalidade de aumentar a dimensão da empresa pela 
reintegração das filiais comuns no seio do grupo;  

 Absorção como meio de suprimir a concorrência, caso em que o valor da 
empresa adquirida pela incorporadora é determinado por uma análise, 
levando-se em conta o ganho decorrente da posição dominante que terá 
a incorporadora com a supressão da concorrente. 

 

A evolução das Fusões e Aquisições é decorrente da estratégia das organizações 

frente ao desenvolvimento e fortalecimento do competitivo ambiente empresarial, 

consequência do processo de globalização. Para Waac (2000), a compreensão do 

fenômeno sob suas diversas óticas é importante para a regulamentação de atos de 

concentração e para a tomada de decisões empresariais. 

 

Segundo Rasmussen (1989), as atividades de F&As empresariais deveriam ser 

nitidamente vinculadas aos macro objetivos e a sua execução dentro do calendário 

estratégico de forma que estes se desdobrem em objetivos operacionais em épocas 

específicas na gestão estratégica. 
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Na visão de Porter (1988), a estratégia deve ser arquitetada conjugando-se valor, 

posição, integração e adaptação de atividades, para ser capaz de trazer 

competitividade, sustentabilidade e oferecer uma combinação única de valor para o 

cliente. Wright, Kroll & Parnell (2000), In Zilber et al (2002), são mais genéricos ao 

defenderem que estratégia refere-se aos planos da alta administração para alcançar 

resultados consistentes com a missão e objetivos gerais da organização. Para 

Henderson (1998), In Zilber et al (2002), estratégia é a busca deliberada de um 

plano de ação para desenvolver a vantagem competitiva de uma empresa. De 

acordo com os conceitos abordados, pode-se considerar que estratégia é a busca 

deliberada de um plano de ação por parte da alta administração, para desenvolver a 

vantagem competitiva da empresa e alcançar resultados consistentes com os 

objetivos da organização. 

 

Nesse sentido, conforme Wright, Kroll & Parnell (2000), as F&As fazem parte de uma 

estratégia de crescimento em que uma empresa combina-se com outra, chamada 

sobrevivente, e desaparece dentro dessa outra, gerando ganho de competitividade 

por meio do compartilhamento ou transferência de recursos e benefícios da sinergia, 

provenientes desse processo. Essa nova empresa, surgida após a consolidação da 

fusão, é referida como empresa sucessora ou empresa combinada. 

 

Groppelli & Nikbakht (1999) ressaltam que a sinergia decorrente dos processos de 

F&As é refletida no valor da empresa sucessora, o qual deve ser maior do que a 

soma dos valores individuais das empresas separadas. 

 

No que diz respeito às motivações estratégicas para as F&As, Rasmussen (1989) 

ressalta que tais motivações devem ser nitidamente vinculadas aos macro objetivos 

do plano estratégico empresarial. O autor defende que, além do crescimento, outros 

fatores para decisão são considerados: promover o aumento do market share, entrar 

em novos mercados ou ter acesso a novos canais de distribuição, ampliar a gama 

de novos produtos, manter a paz na empresa com o ambiente externo, exigindo 

mudanças, e capitalizar por meio de mudanças na política e nas regras. 

Acrescentam, ainda, razões como: exercer inovações e descobertas em produtos ou 

tecnologia para reduzir prazo e custo do produto e melhorar a qualidade, reduzir o 
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número de competidores, fortalecer a reputação e a imagem. Verifica-se, portanto, 

ainda que, sob ângulos diferentes, o consenso de vários autores, que vêem as F&As 

como estratégia de crescimento das empresas. Segundo Ansoff (1992), a 

administração deve decidir: 

 

 Em qual negócio a empresa deve atuar no futuro? 

 Qual posição competitiva deve ocupar nele? 

 Qual estratégia competitiva deve adotar para conquistar essa posição? 

 

Com base no portfólio de alternativas estratégicas empresariais disponíveis (matriz 

que permite visualizar as várias possibilidades de uma empresa) e do status 

competitivo desejado pela organização, a administração deve escolher a estratégia 

mais adequada, visando atender aos objetivos estabelecidos. 

 

Na visão de Héau (2001), para cada aquisição existe uma estratégia, implícita ou 

explícita. Não é a aquisição que dá certo ou errado, e sim a estratégia por trás dela. 

Muito frequentemente, a estratégia não parece clara ou consensual, pois as 

diferentes pessoas que lideram o processo têm pontos de vista diferentes sobre o 

que fazer e, mesmo quando estão de acordo sobre a oportunidade da aquisição que 

têm em mãos, seu raciocínio é diversificado. Caso não disponham de uma estratégia 

comum, cada um dos líderes do negócio pode utilizar a aquisição em beneficio 

próprio. 

 

O autor ressalta como essencial, portanto, que, antes de uma aquisição ser 

considerada ou, enquanto se discute a possibilidade de realizá-la, a diretoria da 

empresa compradora esteja de pleno acordo quanto ao seguinte: 

 

 Por que considerar a possibilidade dessa aquisição? 

 Como ela se encaixa na estratégia da compradora?  

 Qual sua importância para a estratégia da compradora?  

 Será que ela é, realmente, uma oportunidade única para avanço rápido?  

 Qual o custo de oportunidade de essa aquisição não ocorrer?  

 Qual a próxima melhor alternativa? 

 Mais especificamente, como criará valor?  
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 Haverá alguma sinergia considerável resultante do compartilhamento de recursos 

ou da transferência de habilidades? 

 Quais são as premissas para se criar valor pela aquisição? 

 

Com relação à criação de valor, no momento de avaliar a viabilidade de uma fusão 

ou aquisição ou o modo de efetuá-la, é útil ter uma ideia segura sobre como o 

mercado tende a reagir a respeito dessa decisão. A finalidade estratégica de uma 

transação empresarial e a forma de estruturá-la são variáveis que o mercado de 

capitais leva em consideração no momento de tomar decisões de investimento. De 

acordo com estudos realizados por Bieshaar (2001), o mercado de capitais prefere 

transações cuja estratégia faça parte de um programa “expansionista”, no qual uma 

empresa busca aumentar seu market share por meio de consolidação, expansão 

para novas regiões geográficas ou incorporação de novos canais de distribuição 

para os produtos e serviços já existentes. Tal fato não ocorre com as transações 

“transformadoras”, em que o mercado é menos tolerante, ou seja, aquelas que 

procuram introduzir novos ramos de atividade na empresa ou eliminar uma parte 

aparentemente bem sucedida de seu portfólio de negócios. 

 

Para Bulgarelli (2000), entre os principais benefícios ou justificativas determinantes 

para uma fusão encontra-se a necessidade de racionalização da produção, de 

implantação de inovações tecnológicas, de reorganização e de combate à 

concorrência. 

 

Para Thompson, Strickland e Gamble (2008), a definição e execução de estratégias 

devem ser entendidas pelas empresas como tarefas prioritárias, não só por 

determinar o caminho a ser seguido proativamente, como também pelo fato de que a 

probabilidade de se obterem resultados mais expressivos é maior quando se tem 

foco estratégico. Não há como negar que a qualidade da elaboração e da execução 

da estratégia exerce influência positiva nas receitas, nos lucros e no retorno dos 

investimentos. 

 

A forma como o processo de fusão ou aquisição é anunciado para o mercado ou 

para os funcionários é importante para estabelecer uma relação de confiança e 
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parceria. Exemplo disso foi citado por Barros e Héau (2001), no caso da aquisição 

do Banco Real. Segundo os autores, o discurso anunciado para os funcionários é 

que estava estabelecida “uma parceria entre vencedores”.  No exemplo da aquisição 

do Banco Real, um banco de cultura brasileira, pelo ABN AMRO Bank, um banco 

holandês, foram admitidas claramente diferenças culturais entre as duas instituições. 

Barros e Héau (2001) comentam que, partindo da premissa que a aquisição é um 

processo demorado, algumas mudanças imediatas foram realizadas, como introduzir 

um pouco do estilo holandês na estrutura administrativa do Banco Real. Tais 

mudanças, porém, não poderiam significar desrespeito à cultura do antigo banco. Os 

autores comentam ainda sobre a consciência da importância do diagnóstico cultural 

entre as organizações, especialmente por Floris Deckers e Fábio Barbosa (brasileiro 

de origem), Presidente do Conselho e Presidente Executivo do banco ABN AMRO, 

que usaram de consultoria para fazer um diagnóstico cultural e um grande 

investimento em um processo intenso de comunicação. 

 

Segundo Ferreira (2005, p. 251), os principais motivos que levam a escolha por uma 

incorporação ou fusão são:  

 

 Crescimento ou diversificação; 

 Sinergia; 

 Levantamento de fundos; 

 Aumento da capacidade produtiva ou da tecnologia; 

 Planejamento tributário. 

 

Portanto, como abordado, as estratégias de expansão corporativa possuem distintos 

fins, dependendo da visão e posicionamento de cada grupo corporativo no mercado, 

sendo que um fator em comum, certamente é a busca pela sustentabilidade de seus 

negócios. 
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De modo geral, o QUADRO 2 a seguir resume os tipos e possíveis objetivos para a 

ocorrência de uma Fusão/Aquisição.  

 

QUADRO 2 - Tipos e Motivos de Ocorrência de Fusão/Aquisição 
 

Tipo Definição Possíveis objetivos 

Horizontal 

Fusões de empresas 

similares dentro de uma 

mesma indústria ou 

segmento 

- Obtenção de economias de 

escala e escopo 

- Elevação do market share 

- Inserção rápida em novas 

regiões 

Vertical 

Fusões de empresas que 

estão à frente ou atrás da 

cadeia produtiva de uma 

mesma indústria 

- Maior controle sobre as 

atividades 

- Proteção do investimento 

principal 

- Maior facilidade na distribuição 

dos produtos 

- Garantia de obter matérias-

primas (eventualmente a custos 

mais baixos) 

Concêntrica 

Fusões de empresas com 

produtos ou serviços não 

similares que apresentam 

algum tipo de sinergia 

- Diminuição dos custos de 

distribuição 

- Diversificação do risco 

- Aquisição rápida de know-how 

no setor 

- Ampliação da linha de produtos 

- Entrada em novos mercados 

Conglomerado 
Fusões sem qualquer tipo de 

sinergia 

- Diversificação do risco 

--Aproveitamento--das 

oportunidades de investimento 
Fonte: Elaboração do BNDES a partir de dados da Informação Econômica, v.27, n. 12, dez. 1997 e 

(Cartwright & Cooper, 1992, p. 2-3) 

 

Os processos de F&As são direcionados, em sua maioria, por questões econômicas 

e financeiras que indicam a viabilidade da mudança. Dessa forma, verifica-se que o 

fator humano, o impacto deste tipo de mudança nas empresas e os processos de 

integração são bastante negligenciados e acabam impedindo ou dificultando o 

sucesso dos processos de fusões e aquisições. Em uma pesquisa divulgada por 
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Cartwright & Cooper (1992), os autores destacam que foram verificados dezesseis 

fatores associados ao fracasso dos processos de F&As, sendo que metade desses 

estão relacionados às pessoas e a administração de recursos humanos, sendo:  

 

 Subestimação das dificuldades de fundir duas culturas;  

 Subestimação dos problemas de transferência de habilidades e 
conhecimento;  

 Desmotivação dos empregados da empresa adquirida;  

 Perda de pessoas chave da empresa adquirida;  

 Muito esforço dedicado ao processo de negociação e pouco no 
planejamento pós aquisição e integração;  

 Tomada de decisão atrasada por falta de clareza nas responsabilidades 
e conflitos pós aquisição;  

 Negligência do negócio existente com muita atenção à empresa 
adquirida;  

 Pesquisa e informações insuficientes sobre a empresa adquirida.  

 

O relatório de fusões e aquisições da PwC – Price Wather House Coopers mostra 

que o volume de negócios realizados ao longo de 2010 no Brasil atingiu um nível 

recorde. O número de transações registradas até novembro de 2010 é de 691, 

quantidade 20% maior do que o observado no ano inteiro de 2009. Além disso, em 

comparação com 2007, ano anterior à crise e considerado recordista até então, a 

quantidade de transações é 10% maior. “O número crescente de negócios 

anunciados até novembro de 2010 confirma o momento favorável do país, com 

oportunidades de crescimento e consolidações motivadas por investidores 

estratégicos e private equities (ações privadas), em transações multirregionais e 

multissetoriais”, aponta o sócio da PwC, Alexandre Pierantoni, especialista em 

finanças corporativas. 

 

O perfil prioritário dessas transações, segundo os dados da PwC, continua sendo o 

de aquisições por empresas nacionais, envolvendo compras de participação. 

Presentes em 60% das compras de participação (controladora ou não), os 

investidores nacionais participaram de 354 negócios em 2010. No ano anterior, 

foram apenas 294 transações, o que revela um aumento de cerca de 20%.   

 

As fusões e aquisições realizadas por empresas estrangeiras também tiveram uma 

participação importante e passaram por um aumento ainda mais considerável que o 

de investimentos nacionais. Segundo o relatório, o capital estrangeiro atingiu recorde 

em número de transações (233) e esteve presente em 40% dos negócios. Esse 
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número revela um crescimento de 39% em relação a 2009. “Espera-se que esse 

investidor continue a aumentar sua participação no país nos próximos meses” 

(PIERANTONI,-2011). 

 

A pesquisa também revelou que o número médio de negócios nos 11 meses do ano 

de 2010 foi de 63 transações por mês. Em 2009, a média foi de 54 transações ao 

mês. Os anos de 2008 e 2007 tiveram uma média de 54 e 60 transações anunciadas 

ao mês, respectivamente. Como afirma Pierantoni, “com esses dados, há uma 

confirmação da curva de crescimento das atividades no Brasil”. 

 

Em novembro/2010, também houve um crescimento das transações em relação ao 

mesmo período do ano anterior. Ao total, foram realizados 63 negócios, número 

superior a 2009, quando houve 56 negócios. Algumas das transações realizadas 

durante o mês foram a aquisição da escola de idiomas Yázigi pelo Grupo Multi, por 

R$100 milhões; a compra de 29,5% da Cementos Portland pela Votorantim 

Cimentos, por US$ 27 milhões e a aquisição de 61% da Supervia pela Odebrecht 

Transport. 

 

Além da PwC, dados da KPMG, outra empresa de auditoria, também confirmam que 

as fusões e aquisições no Brasil bateram recorde em 2010. Até o dia 20 de 

dezembro o total do ano somava 707 operações, já superando a maior marca 

anterior, de 2007, quando foram realizadas 699 transações. Em 2009, houve 454 

fusões e aquisições no país.  

 

As operações lideradas por empresas brasileiras formam 60% do total do ano. 

Foram 323 transações domésticas, 65 de uma empresa nacional comprando uma 

estrangeira no exterior e 34 de companhia nacional comprando uma estrangeira no 

Brasil. Já as empresas estrangeiras realizaram 285 negócios no ano. Foram 170 

aquisições de companhia brasileira no território nacional. Outras 105 operações 

foram de estrangeiro adquirindo ativos pertencentes a outro estrangeiro no Brasil. 

Em 10 casos, o estrangeiro comprou empresa brasileira estabelecida no exterior. 
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Embora as operações efetuadas por brasileiros representem a maior parte do total, a 

KPMG destaca que houve uma recuperação do apetite dos estrangeiros pelos 

negócios com empresas nacionais. Em relação ao ano de 2009 houve um aumento 

de 87% nessas transações, enquanto as aquisições lideradas por empresas 

brasileiras cresceram 46% no mesmo período. 

 

Segundo a Revista Exame (Ed. 984, p. 5, 32-41, jan. 2011), as fusões e aquisições 

ocorridas nos últimos anos no setor de saúde demonstram que a empresa Amil, que 

é a maior operadora de planos de saúde no Brasil, está à frente das demais 

concorrentes neste quesito de ampliação de seu mercado e busca por novos 

clientes através deste tipo de negócio, em decorrência de suas últimas aquisições. 

 

Um exemplo de fusão, incorporação e aquisição relevante e bem sucedida é a 

operação envolvendo a Usiminas e a Cosipa, que já foi objeto de pesquisa de 

dissertação de mestrado da UFMG (CAMARA, 2007). A parceria entre a FIAT e a 

própria Usiminas também evidencia um caso de sucesso de parceria e aliança 

estratégica (BARROS, 2001).  

 

2.5- Histórico do Cooperativismo - Evolução no mundo e no Brasil  

 

O histórico e a evolução do cooperativismo no Brasil, com projeção para o futuro, 

apontam para a necessidade de melhorias organizacionais, considerando a 

fragmentação, desarticulação organizacional e estratégia de funcionamento do 

sistema em diversas cooperativas do mesmo ramo de atividade, fato que já sinaliza 

a necessidade de uma firme e saudável discussão sobre a possibilidade de 

aglutinação entre elas. Para Gawlak e Turra (2001), soma-se a isso a própria lei 

número 5.764/71 das cooperativas que já se encontra totalmente ultrapassada 

diante das dificuldades que o mercado impõe a esses tipos de empresas, 

principalmente em decorrência do marco regulatório que surgiu a partir dos anos 90 

com a criação das agências reguladoras que, no caso da área de saúde é a ANS, 

que não considera as cooperativas de trabalho médico, sobretudo as Unimeds, do 

jeito que elas esperam, mas como operadoras de planos de saúde semelhantes às 

demais concorrentes do mercado. Parte da ação de regulação e fiscalização da ANS 
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causa uma crise de identidade nessas cooperativas Unimeds, que também são 

operadoras de planos de saúde, mas esperam ser consideradas, na maioria das 

vezes, somente como cooperativas, motivo pelo qual a própria lei cooperativista 

precisa ser revista. Por outro lado, as próprias cooperativas de trabalho médico do 

Sistema Unimed também precisam repensar seus modelos de atuações em forma 

de sociedades pulverizadas, visando a uma melhor orientação e objetivos para o 

mercado. 

 

A discussão sobre cooperativismo e mercado capitalista tem levantado 

questionamentos a respeito dos princípios que norteiam o sistema cooperativista no 

ambiente competitivo. A pressão que as cooperativas sofrem por parte das forças do 

mercado faz com que elas alterem suas condutas para poderem sobreviver no 

mercado competitivo. Nesse contexto, a presente dissertação buscou verificar, 

através de um estudo descritivo conclusivo, se a intercooperação realizada entre as 

Unimeds BH e Pedro Leopoldo, por meio da transferência da carteira de clientes e 

área de ação geográfica da segunda para a primeira, gerou melhoria de benefícios e 

renda para os cooperados da Unimed Pedro Leopoldo, de acordo com suas próprias 

percepções. Aproveitou-se a oportunidade para perguntar também aos cooperados 

da Unimed Pedro Leopoldo se eles perceberam ganhos para os clientes, para os 

prestadores de serviços credenciados e para os funcionários desta coperativa. 

 

Para Gawlak e Turra (2001), a empresa cooperativa tem seus princípios, normas, 

ramos de atuação e estrutura organizacional fundamentados na doutrina do 

cooperativismo, com origem na cidade de Rochdale, Inglaterra, onde surgiu a 

primeira cooperativa do mundo, formada por tecelões, no ramo de consumo. 

 

Conforme Gawlak e Turra (2001), as bases do cooperativismo surgiram no século 

XVIII em decorrência da Revolução Industrial. A primeira cooperativa foi fundada 

na Inglaterra, em 1844, quando 28 tecelões da cidade de Rochdale se uniram com 

o propósito de libertar os operários da dependência das grandes indústrias. A 

experiência foi difundida na Europa com a constituição de cooperativas de trabalho 

na França e de crédito na Alemanha e na Itália, depois alcançou o mundo. Em 1881, 

já existiam 1.000 cooperativas e 550 mil associados no mundo. 
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No Brasil existem várias cooperativas médicas, com destaque para o Sistema 

Unimed, que possui 372 em 83% do território nacional (4.623 municípios). Essas 

cooperativas de trabalho médico da Unimed são operadoras de planos de saúde que 

contam com mais de 110 mil médicos, 3.244 hospitais credenciados, além de pronto 

atendimentos, laboratórios, ambulâncias e hospitais próprios e credenciados para 

garantir qualidade na assistência médica, hospitalar e de diagnóstico complementar 

aos seus mais de 17 milhões de clientes e 73 mil empresas em todo país, 

respondendo por 37% do mercado nacional de planos de saúde, conforme dados da 

própria Unimed do Brasil – Confederação Nacional das Cooperativas Médicas, 

disponíveis em seu site, www.unimed.com.br, consultado em nov/2011.  

 

A primeira cooperativa de trabalho médico Unimed surgiu em Santos (SP) e foi 

fundada em 1967 como União dos Médicos de Santos, fato que despertou o 

interesse da categoria médica pelo cooperativismo. Em Minas Gerais, a mobilização 

partiu da Associação Médica, que avaliou as experiências pioneiras e reuniu 152 

médicos para a criação da Mediminas. A cooperativa foi fundada em uma 

assembleia em 1º de abril de 1971 e, seis meses depois, entraria em operação.  

 

Com a mobilização se multiplicando pelo país, em novembro de 1975, as 

cooperativas se reuniram em torno de uma confederação nacional: a Unimed do 

Brasil. Isso significou unificar sua imagem e sua marca, preservando a autonomia 

financeira e administrativa de cada cooperativa Unimed. Naquele ano, a antiga 

Mediminas adotaria o nome Unimed Belo Horizonte, que é uma cooperativa singular 

e local, com atuação no âmbito dos municípios de sua área de ação, integrando-se a 

todas as outras Unimeds através do intercâmbio, que permite oferecer aos clientes 

cobertura para os casos de urgência e emergência onde houver Unimed. 

 

O mercado das instituições financeiras tem-se tornado cada vez mais agressivo nos 

últimos anos. Inseridas nesse cenário, as cooperativas de crédito seguem a 

tendência de otimização de seus recursos para o fortalecimento diante de uma 

conjuntura marcada pela concorrência.  

 

http://www.unimed.com.br/
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Orientadas pela busca de agilidade mercadológica, algumas cooperativas 

modificaram sua estrutura organizacional com a união de seus ativos. De forma 

planejada e gradual, novas cooperativas estão surgindo, resultantes de 

incorporações e fusões, marcando a tendência há muito defendida pelo Sistema 

Ocemg/Sescoop-MG de aglutinação. A experiência comprova que os resultados são 

positivos para o segmento e para os cooperados.  

 

Segundo Gawlak e Turra (2001), cooperativa é uma organização de pessoas unidas 

pela cooperação e ajuda mútua, gerida de forma democrática e participativa com 

objetivos econômicos e sociais comuns a todos, cujos aspectos legais e doutrinários 

são distintos de outras sociedades. Possui característica própria e se fundamenta 

nos valores humanos e dignidade pessoal. É um instrumento que busca a solução 

de problemas que, de maneira individual, apresentam dificuldades a serem 

resolvidas. Objetiva viabilizar o cooperado economicamente através de programas 

de prestação de serviços, desenvolvimento cultural e profissional solidificados numa 

estrutura administrativa eficiente, qualificada, confiável e respeitável, em busca de 

resultados.  

 

O trabalho em conjunto de cooperativas pode ser uma estratégia de aglutinação a 

ser pensada através de fusões, incorporações e aquisições, conforme registros a 

seguir. 

 

2.6- Fusões, incorporações e aquisições no cooperativismo 

 

Para exemplificar algumas incorporações e fusões entre cooperativas foram 

elaborados os quadros abaixo com base nos anuários das cooperativas mineiras, 

disponíveis no site Organização das Cooperativas de Minas Gerais - OCEMG, com 

os registros das operações no estado de Minas Gerais: 

 

 

 

 

 



69 

 

QUADRO 3 - Incorporação entre duas cooperativas 
 

Ano Estado 
Cooperativa 

incorporada/Cidade 

Cooperativa 

incorporadora/Cidade 
Ramo 

2004 MG Cooprol/Alpinópolis Cooral/Alpinópolis Agropecuário 

2005 MG 
Crédito/Teófilo 

Otoni 

AC Credi/Governador 

Valadares 
Crédito 

2007 MG 
Unicred-BH/Belo 

Horizonte 

Credicom/Belo 

Horizonte 
Crédito 

2008 MG Unicred Leopoldina Unicred Viçosa Crédito 
Fonte: criado pelo autor com base nos anuários das cooperativas mineiras, disponíveis no site da 

OCEMG – http://www.ocemg.org.br – acessado em 05/04/2011 às 23:00 h. 

 

Conforme apresenta o QUADRO 3, fica claro que ainda é muito baixo o número 

anual de incorporação entre cooperativas no Estado de MG, sendo que no ramo de 

crédito há evidência de três ocorrências entre os anos de 2005 e 2008. Isso pode 

ser um indício de tendência de aglutinação entre cooperativas de crédito, através de 

incorporação. 

 

QUADRO 4 - Fusão entre duas cooperativas 

Ano Estado 

Fusão – 

Cooperativa 

1/Cidade 

Fusão - 

Cooperativa 

2/Cidade 

Nova Cooperativa Ramo 

2008 MG 

Unicred 

Triângulo 

Mineiro/ 

Uberaba 

Unicred 

Circuito das 

Águas/Pouso 

Alegre 

Unicred Mineira Crédito 

2008 MG Itacred/Itaúna 
Formicred/ 

Formiga 

Cooperativa de 

Economia e Crédito 

dos Comerciantes do 

Centro-Oeste Mineiro 

– Sicoob Centro 

Oeste 

Crédito 

Fonte: criado pelo autor com base nos anuários das cooperativas mineiras, disponíveis no site da 

OCEMG – http://www.ocemg.org.br – acessado em 05/04/2011 às 23:00 h. 

 

Conforme apresenta o QUADRO 4, no ano de 2008 ocorreram duas fusões entre 

cooperativas de crédito no Estado de MG, sendo uma em região contígua e cidades 

vizinhas (Itaúna e Formiga) e a outra em região e cidades não tão próximas 

http://www.ocemg.org.br/
http://www.ocemg.org.br/
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(Uberaba e Pouso Alegre). Possivelmente, em ambos os casos, a busca por uma 

maior sinergia entre as cooperativas e seus cooperados foi levada em consideração, 

conciliada com a afinidade entre os envolvidos, o aumento da área de atuação 

geográfica para fins comerciais e redução do risco do negócio em decorrência da 

elevação do patrimônio líquido das novas cooperativas formadas pelas fusões. 

 

QUADRO 5 - Fusão entre três cooperativas 

Ano Estado 

Fusão – 

Cooperativa 

1/Cidade 

Fusão - 

Cooperativa 

2/Cidade 

Fusão - 

Cooperativa 

3/Cidade 

Nova 

Cooperativa 
Ramo  

2008 MG 

Unicred 

Pouso 

Alegre 

Unicred 

Varginha 

Unicred 

Três Pontas 

Unicred Sul 

de Minas 
Crédito 

Fonte: criado pelo autor com base nos anuários das cooperativas mineiras, disponíveis no site da 

OCEMG – http://www.ocemg.org.br – acessado em 05/04/2011 às 23:00 h.  

 

O QUADRO 5  demonstra que, no ano de 2008, ocorreu uma grande fusão entre 

três cooperativas de crédito no sul do Estado de MG. Por se tratar de uma mesma 

região contígua (Pouso Alegre, Varginha e Três Pontas) onde estavam inseridas 

essas três cooperativas de crédito, provavelmente, elas decidiram unir suas forças 

criando uma única cooperativa através de um processo de fusão, visando a uma 

maior sinergia com os seus cooperados, ampliação da afinidade que possivelmente 

já existia entre as três, aumento da área de atuação geográfica para fins comerciais 

e redução do risco do negócio, em decorrência da elevação do patrimônio líquido da 

nova cooperativa formada pela fusão das três. 

 

Esses quadros demonstram que algumas cooperativas, percebendo os possíveis 

ganhos e as vantagens dos processos de incorporações e fusões, decidiram 

aglutinar seus negócios. Mas, através deles, percebe-se também, considerando 

números absolutos, que esse tipo de estratégia de aglutinação ainda é tímida no 

cooperativismo do Estado de Minas Gerais, considerando a existência de 765 

cooperativas, segundo dados da própria OCEMG.  

 

 

http://www.ocemg.org.br/
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2.7- Doutrina - Legislação do Cooperativismo 

 

As ideias cooperativistas surgiram sob influência do pensamento econômico e social 

dos socialistas utópicos franceses e ingleses do século XIX, durante os movimentos 

de liberalismo econômico no qual a Europa Ocidental se encontrava no século XVIII. 

 

Assim, a origem do movimento cooperativo é decorrente dos efeitos das 

consequências sociais da Revolução Industrial, tendo como pressupostos básicos a 

solidariedade, a equidade, o trabalho em grupo e a liberdade e, como principais 

idealizadores, Owen, Fourier, Buchez, Blanc (ROCHA, 1999, p. 3). 

 

Os primeiros precursores do cooperativismo – Owen e Fourier (1822) – referiram-se 

às associações agrícolas, enquanto que Buchez e Blanc (1840), às associações de 

trabalhadores urbanos. As principais ideias de Robert Owen tratavam de recorrer 

primeiro ao governo e às autoridades para estabelecer um novo sistema; combatiam 

o lucro e a concorrência, por considerá-los responsáveis pela deturpação do meio 

social, pelos males e injustiças sociais; acreditavam que para mudar o homem é 

necessário mudar o meio social, ou seja, o caráter é modificado através da 

educação e do meio social. 

 

Em 1895 surgiu a Aliança Cooperativa Internacional - ACI, com o objetivo maior de 

preservar os valores cooperativos e o anseio de solidariedade em dimensão mundial 

e de  representar o ideal da cooperação rochdaleana em oposição aos excessos de 

competição capitalista.  

 

A doutrina cooperativa pode ser assim resumida: é uma proposta de mudança do 

meio econômico social, que se concretizará de modo pacífico e gradativo, por meio 

de cooperativas de múltiplos tipos. Ou, tentando resumir em uma frase, é a reforma 

do meio social por um instrumento econômico: as cooperativas (PINHO, 2000, p.46). 

 

Neste sentido, Bernardo Rocha ressalta que o cooperativismo está “alicerçado sobre 

os valores da liberdade, solidariedade e eqüidade; [...], pressupõe o desempenho de 

papel econômico e social” (ROCHA, 1999, p. 9). A distinção das organizações 

cooperativas em relação às outras formas de organização dá-se através de 



72 

 

princípios pelos quais são regidas, conforme quadro a seguir. Ainda de acordo com  

o autor, o cooperativismo, através de seus princípios, reconhece os indivíduos como 

sujeitos e provoca transformações na sociedade. Nesse sentido, Touraine (1996, p. 

264) já afirmou que uma sociedade somente se torna democrática se “a lei e os 

costumes vierem a corrigir a desigualdade dos recursos e sua concentração, e 

permitir a comunicação”. 

 

As diferenças básicas entre conceitos e objetivos de empresa cooperativa e 

empresa mercantil podem ser mais bem visualizadas no QUADRO 6 a seguir. 

 

QUADRO 6 – Diferenças básicas entre empresa cooperativa e empresa mercantil 

Empresa Cooperativa Empresa Mercantil 

Sociedade de pessoas Sociedade de capital – ações 

Número de associados limitado à 

capacidade de prestação de serviços, 

podendo, no entanto, ser ilimitado 

Número ilimitado de sócios 

Controle democrático, reconhecimento 

das manifestações da maioria – cada 

pessoa um voto 

Cada ação – um voto 

Objetivo: prestação de serviços Objetivo: lucro 

Assembleia: “quorum” 

Base: número de associados 

Assembleia: “quorum” 

Base: capital 

Não é permitida a transferência de 

quotas parte a terceiros 

É permitida a transferência e venda de 

ações a terceiros 

O retorno dos resultados é proporcional 

ao valor das operações 

O dividendo é proporcional ao valor total 

das ações 
Fonte: Gawlak e Turra, 2001, p. 52 

 

A organização cooperativa, apesar de sua origem remota, não esteve presente na 

vida cotidiana das pessoas até bem pouco tempo atrás, chegando mesmo a ser 

desconhecida por parte da maioria, como ainda é. Também, em se tratando de 

organização cooperativa, a associação feita era em relação às grandes cooperativas 

de produção agrícola ou agropecuária. Esse cenário sofreu mudanças profundas 

ainda no final do século XX e, hoje, é comum falar-se em cooperativas de trabalho, 
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de crédito, de consumo, de produção e cooperativa médica, não apenas no meio 

profissional e acadêmico, mas também em ambientes populares (PINHO, 1966; 

FLEURY, 1983).  

 

Conforme Gawlak e Turra (2001), no Brasil, a principal lei que ainda está vigente é a 

5.764, de 16 de dezembro de 1971, que dispõe sobre a política nacional do 

cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades cooperativas e dá outras 

providências. No capítulo X desta lei está prevista a possibilidade de fusão, 

incorporação e desmembramento, tema que será pesquisado nesta dissertação 

envolvendo cooperativas de trabalho médico. 

 

2.8- Princípios, ramos de atividade e classificação das cooperativas 

 

Assim como outros tipos de empresas, as cooperativas também possuem suas 

regras, normas e lei, que dispõem sobre a sua política de funcionamento e 

regulamentação de acordo com a atividade de cada uma. 

 

De acordo com Gawlak e Turra (2001), o cooperativismo tem sete princípios:  

 

1) Adesão livre e voluntária: as pessoas têm liberdade de associar-se a uma 

cooperativa, indiferentemente de sua raça, posição social, cor, política partidária e 

credo. O candidato a associar-se deve ter qualificação técnica compatível com o 

tipo de cooperativa e não pode ter interesses conflitantes com o seu estatuto 

social.  

 

2) Gestão democrática pelos cooperados: a cooperativa é administrada pelos 

sócios, que elegem diretores e conselheiros pelo voto, sendo que cada sócio tem o 

direito de votar uma vez e ser votado. As decisões são tomadas em assembleias 

gerais, órgão máximo da cooperativa;  

 

3) Participação econômica dos cooperados: os sócios integralizam o capital social 

da cooperativa através de quotas partes. Quando há sobra ao final do exercício, 

pelo menos 5% vão para a RATES e, pelo menos 10% vão para o fundo de 
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reserva, ambos obrigatórios e previstos na Lei 5764/71, que dispõe sobre as 

cooperativas. Após essa destinação, as sobras líquidas são distribuídas aos 

cooperados proporcionalmente às suas operações com a cooperativa, podendo a 

assembleia geral criar outros fundos;  

 

4) Autonomia e independência: as cooperativas são sociedades autônomas e 

independentes, controladas pelos seus cooperados, encarregados pela definição 

de suas atividades, missão, objetivos e metas. Não há interferência governamental 

nas decisões. O organograma a seguir ilustra bem o sistema de administração de 

uma cooperativa, em que a assembléia geral é o órgão máximo de decisão e é 

formada por todos os cooperados, enquanto os conselhos são formados por 

cooperados eleitos em assembleia geral. Os demais cargos de superintendência, 

gerência e outros operacionais são funcionários contratados pela cooperativa. 

 

 

FIGURA 2: Organograma de Cooperativa 

Fonte: Gawlak e Turra (2001, p. 43) – adaptado 

 

5) Educação, formação e informação: a cooperativa deve promover o 

desenvolvimento cultural e profissional do cooperado e sua família, incluindo os 

funcionários, através de capacitação, formação e treinamento;  

 

6) Cooperação entre cooperativas: propõe a intercooperação de forma que as 

cooperativas priorizem realizar suas compras em outras cooperativas, como uma 

Assembleia Geral 

Conselho de Administração / 

Diretoria Executiva 

Superintendência ou Gerência 

Conselho Fiscal 

Área Operacional Área Operacional 
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espécie de intercâmbio, contribuindo assim com o crescimento econômico, cultural 

e social dos cooperados e da sociedade cooperativa ajudando-se mutuamente;  

 

7) Interesse pela comunidade: a cooperativa deve contribuir com o 

desenvolvimento da comunidade onde está inserida através da geração de 

empregos, produção, serviços e preservação do meio ambiente, visando ao 

crescimento econômico, cultural e social do ambiente e das pessoas, dos seus 

cooperados e familiares. 

 

Conforme constatam ainda Gawlak e Turra (2001), o cooperativismo pode ser 

caracterizado em treze ramos de atividade:  

 

1) Agropecuário: são cooperativas que servem como instrumento ou meio para 

prestar serviços na atividade agropecuária através de fornecimento de insumos, 

assistência técnica, assistência técnica ao crédito, recebimento, classificação, 

secagem, armazenamento de grãos, comercialização e até industrialização. Em 

relação às atividades, as cooperativas agropecuárias se denominam: de produtores; 

agropecuária; avícola; de laticínios; de suinocultores; de exploração de álcool e 

açúcar; de hortaliças; de frutas; outras ligadas ao setor agropecuário. Essas 

cooperativas também podem ter mais de uma atividade, denominando-se mistas e 

organizadas por setores de grãos, carne, cana e outros; 

  

2) Consumo: sua atividade principal é adquirir bens e produtos em maior quantidade 

e repassar aos associados por menores preços. Neste ramo, quanto maior for o 

número de associados, melhora a sua viabilidade. Em relação às atividades, as 

cooperativas de consumo se denominam: de alimentos; de material de higiene e 

limpeza; de bebidas; de eletrodomésticos; de confecção e outros; 

 

3) Crédito: é uma instituição financeira regulamentada pelo Banco Central, que 

presta aos seus cooperados todos os serviços bancários existentes nos bancos 

comuns, em condições diferenciadas; 
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4) Educacional: tem o objetivo de melhorar o ensino e o desenvolvimento intelectual 

dos estudantes, utilizando-se uma metodologia moderna e profissionais capacitados. 

Em relação às atividades, as cooperativas educacionais se denominam: de alunos; 

de pais; de pais e professores; e de professores; 

 

5) Habitacional: as cooperativas habitacionais são constituídas para atender as 

necessidades de moradia. Exemplo fictício: Cooperativa Habitacional da Região 

Metropolitana Norte de Belo Horizonte; 

 

6) Infraestrutura: são cooperativas cujo principal objetivo é atender coletivamente o 

quadro social pela prestação de serviços. Exemplo fictício: Cooperativa de 

Eletrificação Rural do Vale do Jequitinhonha; 

 

7) Mineral: são cooperativas de mineradores, constituídas para viabilizar seus 

cooperados com a extração de produtos minerais, industrialização e 

comercialização. Exemplo fictício: Cooperativa de Mineradores de Ouro do Estado 

do Pará; 

 

8) Produção: nestas cooperativas os meios de produção são explorados pelo quadro 

social, sendo que pertencem à cooperativa, isto é, são de propriedade coletiva e não 

de propriedade individual do cooperado. Exemplo fictício: Cooperativa Produtora de 

Artigos de Vestuário de Petrópolis; 

  

9) Saúde: são cooperativas organizadas por profissionais com o objetivo de 

assistência à saúde física e mental das pessoas, de forma conveniada ou não, para 

obtenção de consultas, exames, internações, cirurgias, etc. O estatuto e o regimento 

definem as normas de operacionalização. Segundo a especialidade, as cooperativas 

de saúde denominam-se: de médicos; de odontólogos; de anestesiologistas; de 

fisioterapeutas; de psicológicos; de fonoaudiólogos; outros; 

  

10) Trabalho: este ramo busca atender a demanda no mercado e é organizado por 

profissionais intelectualmente especializados ou mão de obra braçal. Exemplo: 

Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico – Unimed-BH; 
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11) Transporte: este ramo é composto por cooperativas que atuam no transporte de 

cargas e passageiros. Exemplo: Cooperativa de Taxistas de Confins – Cooperfins; 

 

12) Turismo e lazer: são cooperativas que desenvolvem atividades voltadas ao 

turismo e lazer. Exemplo fictício: Cooperativa de Guias Turísticos da Serra do Cipó; 

 

13) Especial: são cooperativas constituídas por pessoas de menor idade ou 

incapazes ou que necessitem ser tuteladas. Exemplo fictício: Cooperativa de 

Portadores de Necessidades Especiais de Belo Horizonte; 

 

Gawlak e Turra (2001) registram também a existência de três classificações para 

as cooperativas, com base na Lei 5764/71:  

 

1) Singular ou de primeiro grau: tem como objetivo a prestação direta de serviços 

aos associados; constituída por um mínimo de vinte pessoas físicas; é permitida a 

admissão, em caráter de exceção, de pessoas jurídicas com as mesmas ou 

correlatas atividades econômicas das pessoas físicas; 

 

2) Central, federação ou de segundo grau: tem como objetivo organizar em comum 

e em maior escala os serviços das filiadas, facilitando a utilização recíproca dos 

serviços; é constituída por, no mínimo, três singulares; pode, excepcionalmente, 

admitir pessoas físicas. 

 

3) Confederação ou de terceiro grau: tem como objetivo a organização em comum e 

em maior escala dos serviços das filiadas; é constituída de, no mínimo, três 

cooperativas centrais de qualquer ramo; a criação das cooperativas centrais ou 

confederações reforça o sistema cooperativista. 

 

2.9- Organização das cooperativas 

 

A organização das cooperativas tem sido estudada por diversos autores, com base 

na Lei 5764/71 e, por exemplo, de acordo com Gawlak e Turra (2001), que 

demonstram como as cooperativas se organizam: 
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Em nível estadual, a representação política do cooperativismo é feita pelas 

Organizações e Sindicatos Estaduais de Cooperativas - OCE’s. Essas entidades 

representam e defendem os interesses das cooperativas filiadas perante as 

autoridades constituídas e a sociedade, além de prestar serviços a elas e seus 

integrantes visando a seus desenvolvimentos e execução da representatividade 

sindical e patronal. 

 

Em nível nacional, a representação política do cooperativismo é feita pela 

Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB e pelo Serviço Nacional de 

Aprendizagem do Cooperativismo – SESCOOP. A OCB atua como representante 

legal do sistema cooperativista nacional e como órgão técnico consultivo ao 

governo, contemplando as organizações estaduais estabelecidas com a mesma 

natureza. 

 

Em nível de América, a representação política do cooperativismo é feita pela ACI 

Américas. Seu objetivo principal é representar as organizações dos países da 

América que são ligadas a ela, além de difundir, desenvolver e defender os 

princípios do cooperativismo na América. 

 

Em nível internacional, a representação política do cooperativismo é feita pela 

Aliança Cooperativista Internacional – ACI, que tem o objetivo de fortalecer o 

cooperativismo no mundo inteiro, apoiando a integração do sistema e estimulando a 

preservação dos valores e princípios cooperativistas, e de incentivar a propagação 

da doutrina e educação cooperativista. 

 

2.10- Organização do Sistema Cooperativo Unimed 

 

A estrutura organizacional do Sistema Unimed funciona de acordo com a ilustração 

da FIGURA 3 a seguir, onde a Unimed do Brasil, que é a Confederação Nacional 

das Cooperativas Médicas, congrega os valores do cooperativismo e normas 

regulamentares numa constituição específica para todas as cooperativas médicas 

Unimeds seguirem. Esta confederação nacional é a guardiã da marca Unimed e 

representante político institucional do Sistema Unimed junto aos poderes federais 

constituídos. Em quase todo estado do Brasil existe uma federação que representa 
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as suas respectivas cooperativas médicas Unimeds filiadas, denominadas de 

singulares, que atuam em grupos de municípios vendendo os seus planos de saúde. 

O Sistema Unimed também conta com outras empresas coligadas. 

 

 

FIGURA 3: estrutura organizacional do Sistema Unimed 

Fonte: www.fundacaounimed.org.br – acesso em: 24-06-11.  

 

2.11- Contribuição das fusões, incorporações e aquisições para a melhoria dos 

benefícios e renda dos cooperados de cooperativas de trabalho médico 

 

Considerando os quadros anteriores de fusões e incorporações entre cooperativas, 

pode-se presumir, segundo a OCEMG, fonte dessas informações, que a aglutinação 

entre cooperativas através de fusões ou incorporações ou aquisições, mesmo em 

volume menor, se comparado a outras empresas que não sejam cooperativas, 

busca os seguintes objetivos assim como as demais empresas: 

 

 Ganho de escala; 

 Crescimento por salto, mais rápido que o orgânico; 

 Racionalização de custos; 

 Aumento da sobra para os cooperados; 

 Padronização dos processos; 

 Foco no negócio principal. 

 

http://www.fundacaounimed.org.br/
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2.12- O marco teórico da pesquisa 

 

Segundo Day (2001), o sucesso empresarial requer compreensão da orientação 

para o mercado e constante monitoramento dos sinais vitais de sua movimentação, 

sendo possível observar e implementar três elementos que caracterizam essa 

predisposição à assertividade sobre a orientação, sendo eles:  

 

 A cultura orientada para fora;  

 A estrutura com foco em valor superior para o cliente; coerência com os 

sistemas; e adaptabilidade; 

 As aptidões para sentir o mercado e relacionar-se com ele; e obter visão 

estratégica. 

 

Cada um desses elementos tem seus respectivos papéis no contexto organizacional 

e contribuem para o sucesso quando bem adotados e aplicados ou fracasso quando 

ignorados, pois no ambiente de mercado onde a empresa está inserida é primordial 

saber lidar com os clientes, concorrentes, colaboradores, canais e acionistas, 

através da base compartilhada de conhecimento gerada pela combinação desses 

três elementos. 

 

Considerando então essa constatação de Day (2001), que o comportamento 

organizacional e estratégico da empresa orientada para o mercado pode melhorar o 

seu desempenho, é possível fazer uma adaptação de sua teoria para melhor 

entendimento do processo de transferência da carteira de clientes e área de ação 

geográfica para a venda de planos de saúde da Unimed Pedro Leopoldo para a 

Unimed-BH em novembro/2009, através da alienação prevista pela ANS, de acordo 

com o modelo representado na FIGURA 4 a seguir: 
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A aquisição por alienação da carteira de clientes, conforme resolução normativa da ANS, incluindo a área de ação para a venda de planos de saúde da 
UPL pela UBH, adaptada ao Modelo de Day de comportamento estratégico de empresa orientada para o mercado, gera a seguinte ilustração: 

Determinantes do Modelo de Day 
Pressupostos do 
Modelo de Day 

Benefícios esperados 
do Modelo de Day 

Resultados esperados da 
operação UPL e UBH 

    

 

Capacidade superior 
para compreender 
mercados 

 
      Benefícios                               
xxxpara os lucros 

     Resultados esperados 

- Sentir oportunidades 
emergentes 
- Prever movimentos 
dos concorrentes 
- Tomar decisões 
baseadas em fatos 

 - Eficiência de custos 
e investimentos 
 - Preço extra 
 - Aumento na receita 
 - Neutralização da 
concorrência 
 - Satisfação dos 
funcionários 

- Ganhos para os médicos 
cooperados da UPL que se 
tornaram sócios da UBH  
- Ganhos para as duas 
cooperativas 
- Ganhos para os 
prestadores de serviços 
que eram credenciados da 
UPL e foram contratados 
pela UBH 
- Ganhos para os clientes 
da UPL que foram 
transferidos para a UBH 
- Ganhos para os 
funcionários da UPL 

Capacidade superior 
para atrair e manter 
clientes 
- Entregar valor 
superior 
- Encorajar a lealdade 
- Alavancar os 
investimentos no 
mercado 

 

 

  
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
  

 

  

 

FIGURA 4 - Como a orientação para o mercado melhora o desempenho.  
Adaptado por Silmar a partir da Day (2011, p. 27) 

         Estrutura 
 - Foco em valor 
elevado para o 
cliente 
 - Coerência de 
estrutura e sistemas 
 - Adaptabilidade 
  
 
 

 
Base compartilhada 
de conhecimento 

Determinantes da orientação das Unimeds BH e Pedro Leopoldo para 
atendimento de seus cooperados: 
 

Unimed-BH:    Unimed Pedro Leopoldo: 
 

- Crescimento    - Eliminação dos riscos 
- Sustentabilidade (escala)   - Redução de custos 
- Barreiras    - Foco no trabalho médico 
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Através dessa FIGURA 4, que ilustra o processo ocorrido entre as Unimeds BH e 

Pedro Leopoldo, com base no modelo de Day (2001) de comportamento estratégico 

de empresa orientada para o mercado, que foi a transferência da carteira de clientes 

e área de ação geográfica para fins comerciais da segunda para a primeira 

cooperativa, através da alienação prevista pela ANS, é possível perceber a busca 

pela orientação/objetivos para o mercado conforme proposta de Day (2001), em 

decorrência do que se espera como resultado para os envolvidos: ganhos para os 

médicos cooperados da UPL que se tornaram sócios da UBH; ganhos para as duas 

cooperativas; ganhos para os prestadores de serviços que eram credenciados da 

UPL e foram contratados pela UBH; ganhos para os clientes da UPL que foram 

transferidos para a UBH; e ganhos para os funcionários da UPL. 

 

Outra percepção sobre esse processo das Unimeds BH e Pedro Leopoldo é que ele 

ocorreu de forma horizontal, ou seja, entre empresas similares dentro de um mesmo 

segmento com a expectativa das partes envolvidas em alcançar maior economia de 

escala e escopo, elevar o market share e penetrar rapidamente em novas regiões. 

 

Com base na FIGURA 4 e, considerando os desmembramentos e justificativas dos 

ganhos decorrentes da transferência da carteira de clientes e área de ação 

geográfica para fins comerciais da Unimed Pedro Leopoldo para a Unimed-BH, é 

possível perceber: 

 

a) Determinantes da orientação/objetivos sobre a decisão da transferência da 

carteira de clientes da Unimed Pedro Leopoldo para a Unimed-BH: 

 

 Expectativa para a Unimed-BH: crescimento; sustentabilidade (escala); e 

barreiras à concorrência; em decorrência de um desejo da Unimed Pedro 

Leopoldo que tomou a iniciativa de procurar a Unimed-BH para propor a 

negociação, considerando a necessidade e oportunidade para ambas. 

 

 Expectativa para a Unimed Pedro Leopoldo: eliminação de todo o risco factível 

ao negócio da operação de planos de saúde, incluindo a regulação e fiscalização 
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da ANS; decisões do poder judiciário; redução de despesa administrativa; e foco 

no trabalho médico. 

 

b) Resultados esperados: 

 

 Para a Unimed-BH: ampliação da sua área de ação para comercialização de 

planos de saúde em mais 03 cidades de uma região contígua de 100 mil 

habitantes, passando de 20 para 23 municípios. 

 

 Para a Unimed Pedro Leopoldo: ao deixar de ser uma operadora de planos de 

saúde, sendo apenas uma cooperativa de trabalho médico, prestadora de 

serviços da Unimed-BH, não tem mais sobra como resultado ao final do exercício 

fiscal, ficando livre da regulação e fiscalização imposta pela ANS, além das 

decisões judiciais que ordenavam liberações de coberturas excluídas dos 

contratos. 

 

c) Benefícios esperados para as Unimeds envolvidas (BH e Pedro Leopoldo): 

 

 Eficiência de custos e investimentos para ambas; 

 Aumento de clientes e receita para a Unimed-BH; 

 Neutralização da concorrência por ambas nas cidades de Pedro Leopoldo, 

Matozinhos e Capim Branco. 

 

d) Benefícios esperados para os cooperados: 

 

 Preservação do respeito e trabalho do médico cooperado nas cidades de Pedro 

Leopoldo, Matozinhos e Capim Branco; 

 Ampliação de mais 20 cidades para o médico cooperado da Unimed Pedro 

Leopoldo trabalhar ao se tornar sócio da Unimed-BH, considerando que nesta 

cooperativa ele pode ter até 04 locais (consultórios) de trabalho; 

 Aumento do número de clientes no consultório; 

 Aumento da renda do médico cooperado da Unimed Pedro Leopoldo após se 

tornar sócio da Unimed-BH; 
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 Aumento dos benefícios: atualização anual de capital social; previdência privada; 

seguro pró família; programa de participação pontuada em eventos sociais da 

cooperativa; plano de saúde mais barato de acordo com o tempo de cooperação; 

e programa de aposentadoria especial para o médico cooperado da Unimed 

Pedro Leopoldo após se tornar sócio da Unimed-BH; 

 Aumento da facilidade em trabalhar e relacionar com a Unimed; 

 Percepção de mais tranqüilidade, na condição de médico cooperado da Unimed-

BH; 

 Percepção que os clientes da Unimed Pedro Leopoldo, transferidos para a 

Unimed-BH, ficaram mais satisfeitos; 

 Possibilidade de abrir novo consultório; 

 Possibilidade de manter o consultório. 

 

Por outro lado, ainda de acordo com Day (2001) é preciso tomar cuidado para não 

cair em concepções errôneas a respeito da orientação para o mercado, 

principalmente porque há pré requisitos para a liderança empresarial, como também 

três armadilhas muito comuns, visíveis em empresas que não se orientam para o 

mercado, de acordo com o QUADRO 7 a seguir: 
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QUADRO 7 – Pré requisitos e armadilhas 

Pré requisitos Armadilhas 

Criar foco no cliente e garantir que ele 

esteja presente de alto a baixo. 

Esquecer o mercado: empresas focadas 

apenas em produtos e voltadas somente 

para dentro sem foco no mercado. 

Nesse caso, quando os problemas são 

percebidos, pode ser tarde demais até 

para a reação, considerando a iniciativa 

e pró atividade como alguns dos pré 

requisitos da orientação para o mercado. 

Ex.: IBM nos anos 80.  

Fazer com que a organização considere 

a mudança contínua como um modo de 

vida – não uma exceção. 

Tornar-se forçado pelo mercado: 

empresas que acabam ficando reféns 

dos clientes a qualquer custo por 

entenderem mal o conceito de 

orientação para o mercado, esquecendo 

a importância de manter a disciplina em 

sua estratégia, desviando as energias 

organizacionais que são diluídas pelos 

esforços descoordenados das suas 

diferentes partes. Ex.: Procter & Gamble 

nos anos 80 com a loucura da ampliação 

de linhas. 

Exercer liderança através de 

compreensão profunda, aconselhamento 

e delegação de poderes e da disposição 

para intervir quando necessário. 

Sentir-se superior ao mercado: 

empresas que ignoram os clientes 

achando que eles nunca aparecem com 

as inovações mais valiosas, sendo que o 

foco orientado para o mercado pode ser 

utilizado para dar apoio a pesquisas e ao 

desenvolvimento de produtos sem seguir 

cegamente os clientes. 

Fonte: criado pelo autor a partir de Day (2001, p. 38-39) 

 

O QUADRO 7 acima demonstra a importância de evitar essas armadilhas, aceitando 

uma orientação para o mercado, iniciando-se pelos pré requisitos. 
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3- METODOLOGIA: A TRAJETÓRIA DO ESTUDO  

 

Neste capítulo, é apresentada a metodologia deste estudo, compreendendo as 

seguintes partes e sequência: a caracterização da pesquisa; a apresentação da 

unidade de análise e de observação/população; a coleta de dados e a estratégia de 

análise e tratamento dos dados. Essa sequência visa contribuir com a elucidação da 

pergunta da pesquisa, que será descritiva conclusiva para melhor esclarecimento do 

tema escolhido.  

 

O foco desta pesquisa é uma cooperativa de trabalho médico de pequeno porte, em 

decorrência do processo de transferência de sua carteira de clientes e área de ação 

geográfica para a venda de planos de saúde para outra cooperativa de trabalho 

médico de grande porte. Melhor contextualização visa os propósitos deste estudo. 

 

Pode-se definir pesquisa como sendo o processo formal e sistemático de 

desenvolvimento do método científico, de acordo com Gil (1999). O autor ressalta 

que o objetivo fundamental da pesquisa é descobrir respostas para problemas 

mediante o emprego de procedimentos científicos. A partir dessa conceituação, 

pode-se, portanto, definir pesquisa social como o processo que, utilizando a 

metodologia científica, permite a obtenção de novos conhecimentos no campo da 

realidade social. Realidade social é entendida aqui em sentido bastante amplo, 

envolvendo todos os aspectos relativos ao homem em seus múltiplos 

relacionamentos com outros homens e instituições sociais. Assim, o conceito de 

pesquisa aqui adotado aplica-se às investigações realizadas no âmbito das mais 

diversas ciências sociais, incluindo Sociologia, Antropologia, Ciência Política, 

Psicologia, Economia, etc. 

 

Para Gil (1999), cada pesquisa social tem um objetivo especifico. Contudo, é 

possível agrupar as mais diversas pesquisas em certo número de grupamentos 

amplos. Assim, Duverger (1962) distingue três níveis de pesquisa: descrição, 

classificação e explicação. Selltiz et al. (1967) classificam as pesquisas em três 

grupos: estudos exploratórios, estudos descritivos e estudos que verificam hipóteses 

causais. 
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3.1- Caracterização da pesquisa 

 

Quanto aos fins, esta pesquisa é descritiva conclusiva, e seu objetivo é analisar a 

situação atual e percepção dos cooperados da UPL em relação à negociação feita 

com a UBH no mês de agosto/2009, que envolveu a transferência da carteira de 

clientes e área de atuação comercial desta operadora de pequeno porte (UPL) para 

a operadora de grande porte (UBH). 

 

Muitas das pesquisas de marketing realizadas são de caráter conclusivo descritivo 

(PERIN et al., 2000). Pode-se dizer que ela está interessada em descobrir e 

observar fenômenos, procurando descrevê-los, classificá-los e interpretá-los. Além 

disso, ela pode se interessar pelas relações entre variáveis e, dessa forma, 

aproximar-se das pesquisas experimentais. A pesquisa descritiva expõe as 

características de determinada população ou de determinado fenômeno, mas não 

tem o compromisso de explicar os fenômenos que descreve, embora sirva de base 

para tal explicação.  

 

Os estudos mais utilizados nesse tipo de pesquisa são: o longitudinal (coleta de 

informações ao longo do tempo) e o transversal (coleta de informações somente 

uma vez no tempo). As pesquisas descritivas compreendem grande número de 

métodos de coleta de dados, os quais compreendem: entrevistas pessoais, 

entrevistas por telefone, questionários pelo correio, questionários pessoais e 

observação. 

 

Neste caso, a estratégia adotada foi o método de coleta de dados através da 

aplicação de um questionário padronizado com base na escala de Likert, com seis 

opções de respostas, de modo a desenvolver a percepção da realidade, aprendendo 

fatos e fenômenos com base nos dados obtidos na pesquisa de campo.  

 

3.2- População e amostra 

 

A população alvo desta pesquisa é formada por 60 médicos cooperados da Unimed 

Pedro Leopoldo que atuam em 25 especialidades da medicina. A amostra foi 



88 

 

 

composta por 53 médicos que responderam ao questionário. O tamanho desta 

amostra garante um intervalo de confiança de 95% e erro amostral de 5%, adequado 

aos parâmetros usuais e recomendados para a pesquisa deste tipo de estudo. 

 

3.3- Coleta de dados 

 

Os dados da pesquisa foram coletados através da aplicação de um questionário 

desenvolvido com base na escala de Likert, com seis opções de respostas, durante 

os meses de setembro/2011 e outubro/2011.  

 

A aplicação do questionário, cujos dados primários foram buscados no campo, 

através de pesquisa direta com os cooperados da Unimed Pedro Leopoldo 

Cooperativa de Trabalho Médico Ltda, foi devidamente autorizada pela diretoria 

desta empresa.  

 

O questionário distribuído a todos os médicos cooperados da Unimed Pedro 

Leopoldo é composto de 35 afirmações, para as quais cada um deve indicar o 

quanto concorda ou discorda, sendo atribuída pontuação mínima igual a 1 (um) para 

as afirmações que discorda totalmente; igual a 2 (dois) se discorda bastante da 

afirmação; igual a 3 (três) se discorda mais que concorda da afirmação; igual a 4 

(quatro) se concorda mais que discorda da afirmação; igual a 5 (cinco) se concorda 

bastante da afirmação; e pontuação máxima igual a 6 (seis) para as afirmações que 

concorda totalmente. 

 

3.4- Estratégia de análise e tratamento dos dados 

 

O tratamento dos dados levantados na pesquisa foi feito utilizando-se os softwares 

SPSS 17® e Microsoft Excel®.  

 

Partindo-se do objetivo geral desta pesquisa que é estudar se a transferência da 

carteira de clientes e área de ação da Unimed Pedro Leopoldo para a Unimed-BH 

gerou melhoria de benefícios e renda para os médicos cooperados da Unimed Pedro 

Leopoldo que se tornaram sócios da Unimed-BH, a estratégia de análise dos dados 
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levantados utilizou os seguintes métodos: análise estatística descritiva dos 

indicadores e construtos utilizados na construção teórica deste estudo, análise 

fatorial confirmatória dos construtos, correlação entre os construtos e teste t de 

student. 

 

Inicialmente, para a análise das variáveis e construtos, foi utilizado o método 

estatístico descritivo. O método estatístico descritivo por meio do cálculo de média e 

desvio padrão “compreende a organização, o resumo e a descrição dos dados [...] 

para que, posteriormente, possam ser utilizados nas discussões de caráter descritivo 

ou analítico” (MALHOTRA, 2001, p. 73). 

 

A literatura diferencia duas principais modalidades de análise fatorial, a exploratória 

e a confirmatória (Tabachinick e Fidell, 2007). A análise fatorial exploratória (AFE) 

geralmente é utilizada nos estágios mais embrionários da pesquisa, no sentido de 

explorar os dados. Nessa fase, procura-se explorar a relação entre um conjunto de 

variáveis, identificando padrões de correlação. Além disso, a AFE pode ser utilizada 

para criar variáveis independentes ou dependentes que podem ser utilizadas 

posteriormente em modelos de regressão. Por sua vez, a análise fatorial 

confirmatória (AFC) é utilizada para testar hipóteses. Nesse caso, o pesquisador 

guiado por alguma teoria testa em que medida determinadas variáveis são 

representativas de um conceito/dimensão. Para os nossos propósitos, utilizaremos 

análise fatorial confirmatória (AFC) para demonstrar como diferentes indicadores 

podem ser sumarizados para representar as dimensões da transferência de clientes 

de uma operadora de planos de saúde independente para uma operadora maior. 

 

Conforme sugerem diversos autores (TABACHNICK e FIDEL, 2001 e HAIR et al., 

1998, entre outros), o processo de purificação e limpeza dos dados de uma pesquisa 

é uma etapa que deve preceder a análise de qualquer tipo de teoria ou modelo. 

Neste estudo, considerou-se a análise agregada, isto é, a análise de todo o banco 

de dados como proveniente de uma única população. 

 

A primeira etapa da análise de dados consistiu em verificar estatísticas descritivas 

da escala, por meio do cálculo da média e do desvio padrão amostral dos 
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indicadores observáveis. As variáveis, de uma maneira geral, apresentam médias 

elevadas devido ao método de construção do questionário adotado, que utiliza 

questões afirmativas mensuradas através da escala likert de 6 pontos. 

 

Antes da análise dos dados da pesquisa, procedeu-se à verificação da extensão dos 

dados perdidos, o que, conforme Hair et al. (2005), pode comprometer a 

generalização dos resultados de uma pesquisa. Na análise dos dados não foram 

identificados casos com dados ausentes, conforme TABELA 6 adiante. 

 

Em pesquisas, frequentemente, procura-se verificar se existe relação entre duas ou 

mais variáveis, isto é, saber se as alterações sofridas por uma das variáveis são 

acompanhadas por alterações nas outras. O termo correlação significa relação em 

dois sentidos (co + relação), e é usado em estatística para designar a força que 

mantém unidos dois conjuntos de valores. A verificação da existência e do grau de 

relação entre as variáveis é o objeto de estudo da correlação. 

 

A diferença entre as médias de variáveis ou construtos foi verificada através do teste 

t de Student. A razão do nome vem da utilização da distribuição com o mesmo 

nome, que substitui a distribuição normal no caso de não se conhecer o desvio 

padrão da população e em vez deste utilizar-se o desvio padrão da amostra (HAIR 

et al, 2005). 

 

A pesquisa aplicada nesta dissertação tem o propósito de elucidar a sua pergunta 

orientadora, bem como esclarecer o seu objetivo geral, incluindo os específicos, 

através dos vínculos entre os próprios objetivos (geral e específicos), o autor do 

marco teórico, os temas e as perguntas (afirmações), conforme QUADRO 8 a seguir: 
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QUADRO 8 – Vinculação do autor entre os temas, objetivos específicos e questões 

Autor  Temas  
Objetivos 

específicos  
Questões  

Day (2001) -  

Comportamento 

estratégico de 

empresa 

orientada 

para o 

mercado  

Ganhos para os cooperados 1  01 a 15  

Ganhos para as Unimeds Pedro 

Leopoldo e Belo Horizonte 
2  16 a 22  

Ganhos para os clientes 3  23 a 29  

Ganhos para os prestadores de 

serviços 
4  30 a 32  

Ganhos para os funcionários 5  33 a 35  

Comparar e correlacionar os ganhos 

identificados 
1 a 5  01 a 35  

 

O QUADRO 8 acima facilita a compreensão do contexto do tema da dissertação 

dentro da pesquisa a ser feita com os médicos cooperados da Unimed Pedro 

Leopoldo. 
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4- APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

 

A pesquisa adotada para esta dissertação é de caráter descritivo conclusivo, e o seu 

público alvo são os 60 médicos cooperados da Unimed Pedro Leopoldo Cooperativa 

de Trabalho Médico Ltda, que atuam em 25 especialidades da medicina. O objetivo 

do questionário aplicado é obter a resposta para a seguinte questão: a transferência 

da carteira de clientes e área de ação geográfica para fins comerciais desta 

cooperativa para a Unimed-BH gerou melhoria de benefícios e renda para os seus 

cooperados? Foram considerados também os ganhos para as duas Unimeds, para 

os clientes, para os prestadores de serviços (hospitais, clínicas e laboratórios) e para 

os funcionários da Unimed Pedro Leopoldo. 

 

4.1- Análise descritiva  

 

Após o recebimento dos 53 questionários respondidos, o primeiro passo foi elaborar 

a TABELA 5, conforme abaixo, demonstrando que cada pergunta/afirmação 

transformou-se numa variável com o seu respectivo indicador para facilitar a 

continuação da análise dos resultados da pesquisa no programa estatístico 

denominado SPSS.  

 

   TABELA 5 – Indicadores e Variáveis do Modelo 

Indicador Variável 

GanhCoop1 

Assegurou o trabalho do médico na região de Pedro 
Leopoldo, Matozinhos e Capim Branco, como cooperado da 
Unimed, considerando sustentabilidade em bases sólidas no 
longo prazo. 

GanhCoop2 Aumentou o rendimento do médico cooperado. 

GanhCoop3 
Aumentou o rol de benefícios (atualização de capital social, 
seguros, previdência privada, etc.), que protegem o médico 
cooperado e sua família. 

GanhCoop4 Preservou o respeito ao trabalho do médico cooperado. 

GanhCoop5 
Ampliou a base de clientes da Unimed nos consultórios dos 
médicos cooperados. 

GanhCoop6 
Melhorou o relacionamento e diálogo do cooperado com a 
cooperativa, através de analistas. 

GanhCoop7 
Facilitou a inserção do cooperado no mercado de BH e 
região. 

GanhCoop8 Possibilitou montar consultório. 

 Continua 
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Continuação TABELA 5 

Indicador Variável 

GanhCoop9 Permitiu manter o consultório. 

GanhCoop10 Facilitou a integração profissional com outros médicos. 

GanhCoop11 
Facilitou a integração profissional com outros hospitais de BH 
e região. 

GanhCoop12 Facilitou a integração profissional com clientes. 

GanhCoop13 Facilitou a integração com a sociedade. 

GanhCoop14 Facilitou a integração com a indústria farmacêutica. 

GanhCoop15 Facilitou o trabalho com a Unimed. 

GanhUPLUBH1 
Foi estratégica do ponto de vista de crescimento, 
sustentabilidade, redução de riscos e criação de barreiras à 
concorrência das cooperativas. 

GanhUPLUBH2 
Demonstrou que a forma atual de organização das 
cooperativas médicas, fragmentadas em singulares, pode 
fortalecer se houver este tipo de estratégia de aglutinação. 

GanhUPLUBH3 

Demonstrou que o modelo anterior de funcionamento da UPL, 
como operadora de planos de saúde de pequeno porte, expõe 
os cooperados aos riscos do negócio em dimensão superior 
ao modelo atual de prestadora de serviços da UBH. 

GanhUPLUBH4 
Demonstrou que o modelo de negociação entre a UPL e UBH 
foi o mais apropriado em termos de eficiência e eficácia 
estratégica. 

GanhUPLUBH5 

Demonstrou que é possível obter maior sinergia entre 
cooperativas de trabalho médico do Sistema Unimed, além de 
melhorar a articulação no mercado de planos de saúde e 
poderes constituídos. 

GanhUPLUBH6 
Demonstrou ser um tipo de cooperação bem sucedida entre 
cooperativas. 

GanhUPLUBH7 

Possibilitou concluir que a transferência da carteira de clientes 
e área de ação (alienação por aquisição) da UPL para a UBH 
é um modelo que pode ser aplicado em outras cooperativas 
médicas de pequeno (até 20.000 clientes) e médio porte 
(entre 20.001 e 100.000 clientes) do mercado de planos de 
saúde. 

GanhClientes1 

Melhorou e facilitou o relacionamento entre os clientes que 
eram da UPL e agora são da UBH através da nova opção de 
autorizações e reclamações por telefone (ligação gratuita), 
incluindo serviços disponíveis no site www.unimedbh.com.br 

GanhClientes2 
Facilitou a venda de planos de saúde em Pedro Leopoldo, 
Matozinhos e Capim Branco para as pessoas que ainda não 
os possuíam, considerando as opções e preços da UBH. 

GanhClientes3 
Disponibilizou planos de saúde da UBH mais elaborados e 
customizados com opcionais como odontologia, que não 
existiam antes na UPL. 

GanhClientes4 Melhorou o gerenciamento da carteira de clientes pela UBH. 

 Continua 
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Continuação TABELA 5 

Indicador Variável 

GanhClientes5 
Melhorou a oferta de rede direta (cooperados) e indireta 
(prestadores de serviços) para os clientes via UBH. 

GanhClientes6 Os clientes ganharam com a transferência deles para a UBH. 

GanhClientes7 
Os clientes tiveram mais vantagens do que desvantagens ao 
serem transferidos da UPL para a UBH. 

GanhPrestServ1 
Melhorou e facilitou o relacionamento para os antigos 
prestadores de serviços, que antes eram credenciados da 
UPL e agora são da UBH. 

GanhPrestServ2 
Melhorou o gerenciamento da atenção à saúde, considerando 
o controle de qualidade feito com os prestadores de serviços 
pela UBH. 

GanhPrestServ3 Os prestadores de serviços ficaram mais satisfeitos. 

GanhFunci1 
Mostrou que o processo de transferência da carteira de 
clientes e área de ação da UPL para a UBH ocorreu de forma 
transparente com os funcionários da UPL. 

GanhFunci2 Demonstrou melhoria para os antigos funcionários da UPL. 

GanhFunci3 
Houve aproveitamento de todos os funcionários da UPL pela 
UBH. 

Fonte: Questionário da pesquisa 

 

Considerando os 53 médicos cooperados da Unimed Pedro Leopoldo, respondentes 

desta pesquisa, não houve dados ausentes em suas respostas, ou seja, eles 

responderam todas as 35 perguntas/afirmações do questionário aplicado, conforme 

TABELA 6 abaixo. 

 

      TABELA 6 – Análise dos Dados Ausentes 

Indicador N Média 
Desvio 
Padrão 

Dados Ausentes 
Nº. de 

Extremos 

N % Baixo Alto 

GanhCoop1 53 5,0196 1,24081 0 0,0 6 0 

GanhCoop2 53 3,7451 1,93745 0 0,0 0 0 

GanhCoop3 53 5,0196 1,34893 0 0,0 2 0 

GanhCoop4 53 4,6078 1,60098 0 0,0 4 0 

GanhCoop5 53 4,5098 1,54107 0 0,0 3 0 

GanhCoop6 53 3,7255 1,51101 0 0,0 0 0 

GanhCoop7 53 4,6471 1,48086 0 0,0 4 0 

GanhCoop8 53 3,4706 1,74760 0 0,0 0 0 

GanhCoop9 53 3,7843 1,75856 0 0,0 0 0 

GanhCoop10 53 3,8431 1,50163 0 0,0 0 0 

GanhCoop11 53 4,2745 1,40112 0 0,0 6 0 

GanhCoop12 53 3,8235 1,50607 0 0,0 0 0 

Continua 
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Continuação TABELA 6 

Indicador N Média 
Desvio 
Padrão 

Dados Ausentes 
Nº. de 

extremos 

N % Baixo Alto 

GanhCoop13 53 3,4510 1,54031 0 0,0 0 0 

GanhCoop14 53 3,1765 1,43814 0 0,0 0 0 

GanhCoop15 53 3,7059 1,64066 0 0,0 0 0 

GanhUPLUBH1 53 5,2353 1,08790 0 0,0 1 0 

GanhUPLUBH2 53 5,2157 1,08284 0 0,0 3 0 

GanhUPLUBH3 53 4,9020 1,00509 0 0,0 0 0 

GanhUPLUBH4 53 4,7255 1,16753 0 0,0 1 0 

GanhUPLUBH5 53 5,0000 1,01980 0 0,0 1 0 

GanhUPLUBH6 53 5,0196 1,17457 0 0,0 1 0 

GanhUPLUBH7 53 4,8235 1,19509 0 0,0 1 0 

GanhClientes1 53 4,5882 1,40252 0 0,0 0 0 

GanhClientes2 53 4,5294 1,34689 0 0,0 2 0 

GanhClientes3 53 4,6667 1,17757 0 0,0 1 0 

GanhClientes4 53 4,4902 1,27079 0 0,0 4 0 

GanhClientes5 53 4,5294 1,34689 0 0,0 2 0 

GanhClientes6 53 4,5882 1,13449 0 0,0 2 0 

GanhClientes7 53 4,7255 1,15028 0 0,0 1 0 

GanhPrestServ1 53 4,1569 1,36195 0 0,0 0 0 

GanhPrestServ2 53 4,3333 1,36626 0 0,0 5 0 

GanhPrestServ3 53 4,0784 1,12859 0 0,0 0 0 

GanhFunci1 53 4,6471 1,19706 0 0,0 1 0 

GanhFunci2 53 3,6275 1,35589 0 0,0 0 0 

GanhFunci3 53 2,6275 1,39944 0 0,0 0 0 
Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS. 
Elaborado pelo autor. 

 

Para a identificação de outliers, empregou-se o critério do número de desvios em 

relação à média, conforme sugerem Hair et al. (2005). Na tabela 6 identificam-se 

outliers univariados pelo critério de três desvios padrão em relação à média (|Z| > 3). 

 

Já os outliers multivariados foram identificados por meio da distância de 

Mahalanobis (D2), conforme sugerem Tabachnick e Fidel (2001). Segundo as 

autoras, quando existe a normalidade multivariada dos dados a distância de 

Mahalanobis se distribui como uma estatística qui-quadrado com k graus de 

liberdade, em que k é o número de variáveis analisadas (MINGOTI, 2005). Com 

base nesse critério, não foram encontradas observações com probabilidade inferior 

a 0,1%, sendo então mantida a amostra de 53 casos. 
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O GRÁFICO 1 a seguir apresenta a distribuição das médias das variáveis, em ordem 

decrescente, de acordo com as respostas dos médicos cooperados da Unimed 

Pedro Leopoldo nos questionários entregues, elaborados com base na escala de 

Likert, com opções de marcação entre 1 e 6. 

 

GRÁFICO 1 – Distribuição das médias das variáveis 
 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS. 
Elaborado pelo autor. 
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4.2- Análise da normalidade e da linearidade 

 

A análise da TABELA 7 com os indicadores do teste de normalidade Kolmogorov-

Smirnov aponta para a ausência de normalidade da maioria dos indicadores 

trabalhados nesta pesquisa. Este resultado já é suficiente para evidenciar a violação 

da normalidade multivariada, já que a distribuição normal de todas as variáveis em 

um bloco é um requisito para a existência da normalidade multivariada de todas as 

combinações lineares destas variáveis (TABACHNICK e FIDEL, 2001). 

 

TABELA 7 − Teste Kolmogorov-Smirnov 

Indicador N Estatística Sig. (bi-caudal) 

GanhCoop1 53 1,845 0,002 

GanhCoop2 53 1,514 0,020 

GanhCoop3 53 1,972 0,001 

GanhCoop4 53 2,021 0,001 

GanhCoop5 53 1,521 0,020 

GanhCoop6 53 1,005 0,265 

GanhCoop7 53 1,723 0,005 

GanhCoop8 53 1,298 0,069 

GanhCoop9 53 1,259 0,084 

GanhCoop10 53 1,487 0,024 

GanhCoop11 53 1,762 0,004 

GanhCoop12 53 1,668 0,008 

GanhCoop13 53 1,625 0,010 

GanhCoop14 53 1,476 0,026 

GanhCoop15 53 1,404 0,039 

GanhUPLUBH1 53 2,479 0,000 

GanhUPLUBH2 53 2,247 0,000 

GanhUPLUBH3 53 1,540 0,017 

GanhUPLUBH4 53 1,294 0,070 

GanhUPLUBH5 53 1,494 0,023 

GanhUPLUBH6 53 1,918 0,001 

GanhUPLUBH7 53 1,609 0,011 

GanhClientes1 53 1,539 0,018 

GanhClientes2 53 1,259 0,084 

GanhClientes3 53 1,706 0,006 

GanhClientes4 53 1,603 0,012 

GanhClientes5 53 1,466 0,027 

GanhClientes6 53 1,642 0,009 

Continua 
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Continuação TABELA 7 

Indicador N Estatística Sig. (bi-caudal) 

GanhClientes7 53 1,444 0,031 

GanhPrestServ1 53 1,143 0,147 

GanhPrestServ2 53 1,547 0,017 

GanhPrestServ3 53 1,412 0,037 

GanhFunci1 53 1,738 0,005 

GanhFunci2 53 1,129 0,157 

GanhFunci3 53 1,366 0,048 
                            Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS. 

   Elaborado pelo autor. 

 

4.3- Análise da unidimensionalidade 

 

A validação do instrumento de pesquisa considera como fundamental a avaliação 

das escalas utilizadas. A verificação da unidimensionalidade dos construtos 

considera a homogeneidade dos itens componentes, ou seja, a quantidade de 

fatores ou dimensões subjacentes a uma matriz de correlações. Esse pressuposto é 

essencial para o cálculo de estatísticas como Alfa de Cronbach (NETEMEYER et al., 

2003). 

 

A verificação da homogeneidade é normalmente feita por meio da análise fatorial 

exploratória (AFE) com extração de fatores por componentes principais com rotação 

ortogonal (varimax) (GERBING e ANDERSON, 1988; DUNN, SEAKER e WALLER, 

1994). Os padrões sugeridos apontam que o número de fatores extraídos com 

autovalores maiores que 1 (critério de Kaiser) corresponde ao número de dimensões 

latentes de um conjunto de dados.  

 

Existem três critérios para avaliar a qualidade da solução fatorial:  

 

a) A variância extraída na solução fatorial deve ser superior a pelo menos 50% 

(HAIR et al., 2005);  

b) A medida KMO da solução deve ser no mínimo de 0,7; e  

c) As comunalidades (h2) devem ter o patamar de 40% (DUNN, SEAKER e 

WALLER, 1994). 
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Segundo Hair et. al. (2005), a análise fatorial concentra-se na exploração dos 

padrões de relações entre algumas variáveis. Quando apresentam elevadas cargas 

sobre um fator, elas se tornam descritoras da dimensão inerente. Somente com o 

exame das cargas das variáveis sobre os fatores é que o pesquisador identifica o 

caráter da dimensão inerente.  

 

Inicialmente foi feita a AFE do conjunto de indicadores para verificação da dimensão 

inerente dos construtos e, posteriormente, será feita a análise fatorial confirmatória 

(AFC) para a confirmação da estrutura desenhada dos construtos. 

 

TABELA 8 - Análise Fatorial Exploratória 

Indicadores 
Carga Fatorial 

Comunalidade 
Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 Fator 6 

GanhCoop1 0,556   0,461   0,718 

GanhCoop2     0,640  0,737 

GanhCoop3 0,473   0,617   0,776 

GanhCoop4 0,555      0,722 

GanhCoop5     0,780  0,823 

GanhCoop6   0,489   0,468 0,712 

GanhCoop7 0,401   0,646 0,456  0,817 

GanhCoop8  0,705    0,428 0,849 

GanhCoop9 0,564 0,531    0,444 0,819 

GanhCoop10  0,771     0,775 

GanhCoop11  0,464  0,655   0,738 

GanhCoop12  0,772     0,885 

GanhCoop13  0,800     0,914 

GanhCoop14  0,709     0,823 

GanhCoop15  0,569 0,444    0,795 

GanhUPLUBH1 0,592    0,594  0,870 

GanhUPLUBH2 0,657    0,538  0,913 

GanhUPLUBH3 0,786      0,836 

GanhUPLUBH4 0,894      0,912 

GanhUPLUBH5 0,774      0,887 

GanhUPLUBH6 0,712      0,881 

GanhUPLUBH7 0,644      0,825 

GanhClientes1  0,521     0,670 

GanhClientes2  0,440 0,483    0,753 

GanhClientes3   0,587 0,488   0,815 

GanhClientes4 0,439  0,545    0,816 

GanhClientes5 0,477  0,559    0,752 

Continua 
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Continuação TABELA 8 

Indicadores 
Carga Fatorial 

Comunalidade 
Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 Fator 6 

GanhClientes6 0,468  0,495 0,430   0,804 

GanhClientes7  0,423 0,417 0,549   0,828 

GanhPrestServ1   0,832    0,909 

GanhPrestServ2   0,769    0,847 

GanhPrestServ3   0,750    0,682 

GanhFunci1 0,509      0,572 

GanhFunci2      0,732 0,668 

GanhFunci3      0,755 0,684 

Variância Explicada 0,795 

KMO 0,822 

Teste de Esfericidade de Bartlett 

 1993,060 
 

df 595 

Sig. 0,000 
 

Método de Extração: Análise do Componente Principal 
Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS 
Elaborado pelo autor 

 

Como se pode ver na TABELA 8, os indicadores utilizados na pesquisa não se 

agruparam adequadamente, apresentando carga fatorial em mais de um construto. 

Os resultados para o KMO e variância explicada se mostraram dentro dos 

parâmetros recomendados pela literatura. Para confirmar esta divisão, foi utilizada 

também a análise fatorial confirmatória para cada construto. 

 

O construto ganhos para os cooperados foi formado por quinze indicadores, e sua 

unidimensionalidade não foi confirmada pela análise fatorial, uma vez que seus 

indicadores apresentaram carga fatorial em duas dimensões. Além disso, alguns 

indicadores apresentaram carga duplicada em mais de uma dimensão, como pode 

ser visto na TABELA 9 a seguir. 

 

TABELA 9 - Análise de dimensionalidade do construto Ganhos para os 

Cooperados (a) 

Indicadores 
Carga Fatorial 

Comunalidade 
Fator 1 Fator 2 

GanhCoop1  0,828 0,729 

GanhCoop2 0,409 0,692 0,646 

GanhCoop3  0,840 0,761 

   Continua 
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Continuação TABELA 9 

Indicadores 
Carga Fatorial 

Comunalidade 
Fator 1 Fator 2 

GanhCoop4  0,745 0,701 

GanhCoop5  0,663 0,582 

GanhCoop6 0,645  0,504 

GanhCoop7  0,878 0,810 

GanhCoop8 0,882  0,819 

GanhCoop9 0,672 0,405 0,616 

GanhCoop10 0,753  0,641 

GanhCoop11 0,461 0,523 0,486 

GanhCoop12 0,849  0,852 

GanhCoop13 0,891  0,882 

GanhCoop14 0,851  0,778 

GanhCoop15 0,788  0,744 

Variância Explicada 70,354 

KMO 0,870 

Teste de 
Esfericidade de 
Bartlett 

  674,570 

df  150 

Sig.  0,000 
Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS 
Método de Extração: Análise do Componente Principal 
Elaborado pelo autor 

 

Com a extração dos indicadores com carga duplicada rodou-se a análise fatorial 

novamente, sendo mantidas as duas dimensões para o construto ganhos para os 

cooperados, conforme mostra a TABELA 10. 

 

TABELA 10 - Análise de dimensionalidade do construto Ganhos para 

os Cooperados (b) 

Indicadores 
Carga Fatorial 

Comunalidade 
Fator 1 Fator 2 

GanhCoop1  0,855 0,788 

GanhCoop3  0,867 0,814 

GanhCoop4  0,767 0,740 

GanhCoop6 0,660  0,520 

GanhCoop7  0,855 0,782 

GanhCoop8 0,869  0,799 

GanhCoop10 0,759  0,641 

GanhCoop12 0,848  0,841 

   Continua 
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Continuação TABELA 10 

Indicadores 
Carga Fatorial 

Comunalidade 
Fator 1 Fator 2 

GanhCoop13 0,905  0,890 

GanhCoop14 0,870  0,797 

GanhCoop15 0,823  0,762 

Variância Explicada 76,115 

KMO 0,862 

Teste de 
Esfericidade de 
Bartlett 

  481,462 

df  55 

Sig.  0,000 
Método de Extração: Análise do Componente Principal 
Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS 
Elaborado pelo autor 

 
As duas dimensões encontradas para o construto ganhos para os cooperados 

formando dois sub-construtos, o primeiro composto dos indicadores GanhCoop1, 

GanhCoop3, GanhCoop4 e GanhCoop7, e o segundo formado pelos indicadores 

GanhCoop6, GanhCoop5, GanhCoop10, GanhCoop12, GanhCoop13, GanhCoop14, 

e GanhCoop15. O KMO e variância explicada se mostraram adequados. 

 

O construto ganhos para a UPL e UBH foi formado por sete indicadores e 

apresentou unidimensionalidade e KMO e variância explicada adequados, como 

pode ser visto na TABELA 11 a seguir.   

 

TABELA 11 - Análise de dimensionalidade do construto 

Ganhos para a UPL e UBH 

Indicadores Carga Fatorial Comunalidade 

GanhUPLUBH1 0,893 0,798 

GanhUPLUBH2 0,938 0,880 

GanhUPLUBH3 0,860 0,740 

GanhUPLUBH4 0,860 0,740 

GanhUPLUBH5 0,930 0,864 

GanhUPLUBH6 0,946 0,895 

GanhUPLUBH7 0,909 0,827 

Variância Explicada 82,044 

KMO 0,870 

  Continua 
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Continuação TABELA 11 

Indicadores Carga Fatorial Comunalidade 

Teste de 
Esfericidade de 
Bartlett 

 447,164 

df 21 

Sig. 0,000 
Método de Extração: Análise do Componente Principal 
Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS 
Elaborado pelo autor 

 

O construto ganhos para os clientes apresentou unidimensionalidade para seus sete 

indicadores componentes, com resultados para o KMO e variância explicada dentro 

dos parâmetros indicados, conforme TABELA 12 a seguir. 

 

TABELA 12 - Análise de dimensionalidade do construto 

Ganhos para os Clientes 

Indicadores Carga Fatorial Comunalidade 

GanhClientes1 0,787 0,619 

GanhClientes2 0,808 0,653 

GanhClientes3 0,895 0,801 

GanhClientes4 0,901 0,812 

GanhClientes5 0,882 0,779 

GanhClientes6 0,863 0,744 

GanhClientes7 0,867 0,751 

Variância Explicada 73,704 

KMO 0,851 

Teste de 
Esfericidade de 
Bartlett 

 310,476 

df 21 

Sig. 0,000 
Método de Extração: Análise do Componente Principal 
Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS 
Elaborado pelo autor 

 

Também o construto ganhos para os prestadores de serviços apresentou 

unidimensionalidade para os três indicadores componentes, com resultados 

adequados aos parâmetros recomendados, conforme TABELA 13 a seguir. 

 

TABELA 13 - Análise de dimensionalidade do construto 

Ganhos para os Prestadores de Serviços 

Indicadores Carga Fatorial Comunalidade 

GanhPrestServ1 0,943 0,890 

  Continua 
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Continuação TABELA 13 

Indicadores Carga Fatorial Comunalidade 

GanhPrestServ2 0,893 0,797 

GanhPrestServ3 0,886 0,785 

Variância Explicada 82,392 

KMO 0,705 

Teste de Esfericidade 
de Bartlett 

 90,912 

df 3 

Sig. 0,000 
Método de Extração: Análise do Componente Principal 
Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS 
Elaborado pelo autor 

 

O construto ganhos para os funcionários também apresentou unidimensionalidade 

para os três indicadores componentes, com resultados adequados aos parâmetros 

recomendados, conforme TABELA 14 a seguir. 

 

TABELA 14 - Análise de dimensionalidade do construto 

Ganhos para os Funcionários 

Indicadores Carga Fatorial Comunalidade 

GanhFunci1 0,733 0,538 

GanhFunci2 0,840 0,706 

GanhFunci3 0,796 0,634 

Variância Explicada 62,596 

KMO 0,647 

Teste de Esfericidade 
de Bartlett 

 26,929 

df 3 

Sig. 0,000 

Método de Extração: Análise do Componente Principal 
Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS 
Elaborado pelo autor 

 

A análise das tabelas anteriores demonstra que todos os construtos, com exceção 

de ganhos para os cooperados, apresentam resultados adequados ao recomendado 

na literatura, ou seja, a Variância Explicada, o KMO e as comunalidades se 

encontram dentro dos parâmetros recomendados. 
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4.4- Confiabilidade das escalas 

 

Os desafios para a construção de uma boa escala começam com sua primeira 

premissa: uma boa escala deve apresentar boas propriedades psicométricas – 

confiabilidade e validade (SPECTOR, 1992: 4) - donde decorre a necessidade de um 

alto investimento em esforço e tempo, além de expertise para se conseguir a 

colaboração dos respondentes alvo, sem abrir mão da qualidade e da quantidade 

desejáveis desses respondentes. 

 

Para Spector (1992), se a escala mede “alguma coisa” de forma consistente, satisfaz 

ao quesito confiabilidade. Para este parâmetro, existe o teste de aferição, que é o 

coeficiente de consistência interna (Alfa de Cronbach) para a confiabilidade. 

 

Conforme Devellis (1991), uma escala é internamente consistente se os itens que a 

compõem são altamente intercorrelacionados, o que sugere que tais itens estão 

avaliando a mesma coisa. Para Litwin (2003), assegurar confiabilidade de uma 

escala é garantir que todos os itens dessa escala medem aspectos distintos, mas do 

mesmo conceito. 

 

Spector (1992) destaca que a falta de intercorrelação entre os itens de uma escala é 

um sintoma de que eles não representam um construto subjacente comum. 

Contrariamente, a constatação de que a consistência interna entre os itens forma um 

construto é um sintoma de que eles estão desfrutando de uma variância comum, isto 

é, eles são possivelmente indicadores de um mesmo construto subjacente. É 

considerado aceitável para o exame de confiabilidade das medidas um coeficiente 

superior a 0,70 (NUNNALLY e BERNSTEIN, 1994). Para Hair et al. (2005), o limite 

inferior para o alfa de Cronbach geralmente aceito é de 0,70, apesar de se aceitar 

até 0,60 em pesquisa exploratória. 

 

A análise dos dados da TABELA 15 a seguir demonstra que em todos os construtos 

não se recomenda a retirada de nenhum dos indicadores, uma vez que o alfa obtido 

com a retirada de cada um dos construtos é inferior ao alfa encontrado com o 

conjunto dos indicadores do construto.  
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TABELA 15 - Coeficiente Alfa de Cronbach para indicadores e construtos 

da escala 

Construto Indicadores 
Coeficiente 

Alfa 

Coeficiente 
Alfa se item 

deletado 

Ganhos para os 
cooperados 1 

GanhCoop1 

0,949 

0,947 

GanhCoop3 0,946 

GanhCoop4 0,945 

GanhCoop7 0,946 

Ganhos para os 

cooperados 2 

GanhCoop6 

0,948 

0,947 

GanhCoop8 0,944 

GanhCoop10 0,946 

GanhCoop12 0,942 

GanhCoop13 0,942 

GanhCoop14 0,944 

GanhCoop15 0,943 

Ganhos para as UPL e 
UBH 

GanhUPLUBH1 

0,963 

0,958 

GanhUPLUBH2 0,953 

GanhUPLUBH3 0,961 

GanhUPLUBH4 0,961 

GanhUPLUBH5 0,954 

GanhUPLUBH6 0,952 

GanhUPLUBH7 0,956 

Ganhos para os Clientes 

GanhClientes1 

0,938 

0,937 

GanhClientes2 0,934 

GanhClientes3 0,924 

GanhClientes4 0,922 

GanhClientes5 0,925 

GanhClientes6 0,928 

GanhClientes7 0,927 

Ganhos para os 
Prestadores de Serviços 

GanhPrestServ1 

0,890 

0,775 

GanhPrestServ2 0,863 

GanhPrestServ3 0,882 

Ganhos para os 
Funcionários 

GanhFunci1 

0,700 

0,689 

GanhFunci2 0,514 

GanhFunci3 0,603 
         Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS 
         Elaborado pelo autor 

 

Optou-se então pela permanência de todos os indicadores e construtos, com 

exceção do construto ganhos para os clientes, que deverá, após a eliminação dos 

indicadores apontados anteriormente, ser dividido em dois subconstrutos. Esta 
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divisão se deve ao fato do construto não ter apresentado unidimensionalidade, tendo 

seus indicadores divididos em dois fatores. 

 

4.5- Composição dos construtos 

 

Os construtos foram formados pelos indicadores e variáveis como assinalados na 

TABELA 16 a seguir. 

 

TABELA 16 – Composição dos construtos 

Construto Indicadores Variáveis 

Ganhos para os 
cooperados 1 

GanhCoop1 

Assegurou o trabalho do médico na região de 
Pedro Leopoldo, Matozinhos e Capim Branco, 
como cooperado da Unimed, considerando 
sustentabilidade em bases sólidas no longo 
prazo. 

GanhCoop3 

Aumentou o rol de benefícios (atualização de 
capital social, seguros, previdência privada, 
etc.), que protegem o médico cooperado e sua 
família. 

GanhCoop4 
Preservou o respeito ao trabalho do médico 
cooperado. 

GanhCoop7 
Facilitou a inserção do cooperado no mercado 
de BH e região. 

Ganhos para os 
cooperados 2 

GanhCoop6 
Melhorou o relacionamento e diálogo do 
cooperado com a cooperativa, através de 
analistas. 

GanhCoop8 Permitiu montar consultório. 

GanhCoop10 
Facilitou a integração profissional com outros 
médicos. 

GanhCoop12 
Facilitou a integração profissional com 
clientes. 

GanhCoop13 Facilitou a integração com a sociedade. 

GanhCoop14 
Facilitou a integração com a indústria 
farmacêutica. 

GanhCoop15 Facilitou o trabalho com a Unimed. 

  Continua 

   

   

   

   



108 

 

 

Continuação TABELA 16 

Construto Indicadores Variáveis 

Ganhos para as 
UPL e UBH 

GanhUPLUBH1 

Foi estratégica do ponto de vista de 
crescimento, sustentabilidade, redução de 
riscos e criação de barreiras à concorrência 
das cooperativas. 

GanhUPLUBH2 

Demonstrou que a forma atual de organização 
das cooperativas médicas, fragmentadas em 
singulares, pode fortalecer se houver este tipo 
de estratégia de aglutinação. 

GanhUPLUBH3 

Demonstrou que o modelo anterior de 
funcionamento da UPL, como operadora de 
planos de saúde de pequeno porte, expõe os 
cooperados aos riscos do negócio em 
dimensão superior ao modelo atual de 
prestadora de serviços da UBH. 

GanhUPLUBH4 
Demonstrou que este modelo de negociação 
entre a UPL e UBH foi o mais apropriado em 
termos de eficiência e eficácia estratégica. 

GanhUPLUBH5 

Demonstrou que é possível obter maior 
sinergia entre cooperativas de trabalho médico 
do Sistema Unimed, além de melhorar a 
articulação no mercado de planos de saúde e 
poderes constituídos. 

GanhUPLUBH6 
Demonstrou ser um tipo de cooperação bem 
sucedida entre cooperativas. 

GanhUPLUBH7 

Mostrou que a transferência da carteira de 
clientes e área de ação (alienação por 
aquisição) da UPL para a UBH é um modelo 
que pode ser aplicado em outras cooperativas 
médicas de pequeno (até 20.000 clientes) e 
médio porte (entre 20.001 e 100.000 clientes) 
do mercado de planos de saúde. 

Ganhos para os 
Clientes 

GanhClientes1 

Melhorou e facilitou o relacionamento entre os 
clientes que eram da UPL e agora são da 
UBH através da nova opção de autorizações e 
reclamações por telefone (ligação gratuita), 
incluindo serviços disponíveis no site 
www.unimedbh.com.br 

  Continua 
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Continuação TABELA 16 

Construto Indicadores Variáveis 

Ganhos para os 
Clientes 

GanhClientes2 

Facilitou a venda de planos de saúde em 
Pedro Leopoldo, Matozinhos e Capim Branco 
para as pessoas que ainda não os possuíam, 
considerando as opções e preços da UBH. 

GanhClientes3 

Disponibilizou planos de saúde da UBH mais 
elaborados e customizados com opcionais 
como odontologia, que não existiam antes na 
UPL. 

GanhClientes4 
Melhorou o gerenciamento da carteira de 
clientes pela UBH. 

GanhClientes5 
Melhorou a oferta de rede direta (cooperados) 
e indireta (prestadores de serviços) para os 
clientes via UBH. 

GanhClientes6 
Houve ganhos para os clientes com a 
transferência deles para a UBH. 

GanhClientes7 
Trouxe mais vantagens do que desvantagens 
para os clientes ao serem transferidos da UPL 
para a UBH. 

Ganhos para os 
Prestadores de 
Serviço 

GanhPrestServ1 

Melhorou e facilitou o relacionamento para os 
antigos prestadores de serviços, que antes 
eram credenciados da UPL e agora são da 
UBH. 

GanhPrestServ2 

Melhorou o gerenciamento da atenção à 
saúde, considerando o controle de qualidade 
feito com os prestadores de serviços pela 
UBH. 

GanhPrestServ3 
Trouxe mais satisfação para os prestadores 
de serviços. 

Ganhos para os 
Funcionários 

GanhFunci1 

Houve transparência, com os funcionários da 
UPL, no processo de transferência da carteira 
de clientes e área de ação da UPL para a 
UBH. 

GanhFunci2 
Demonstrou melhoria para os antigos 
funcionários da UPL. 

GanhFunci3 
Houve aproveitamento, pela UBH, de todos os 
funcionários da UPL. 

Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS 
Elaborado pelo autor 

 

Após a identificação da unidimensionalidade dos construtos, tornou-se necessário o 

seu cálculo. O procedimento adotado, segundo Malhotra (2004) e Hair et al. (2005) 
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foi o cálculo dos escores fatoriais para cada caso. Os escores fatoriais consistem no 

produto matricial dos valores observados para as variáveis pelas cargas fatoriais. 

Com base nesses escores, foram obtidas as médias referentes a cada construto, 

conforme TABELA 17 a seguir. 

 

  TABELA 17 – Estatística descritiva para os construtos 

        Construtos N Média Desvio Padrão 

GanhoCooperado1 53 4,8299 1,24430 

GanhoCooperado2 53 3,5875 1,35267 

GanhoUPLUBH 53 4,9921 1,00197 

GanhoClientes 53 4,5885 1,07979 

GanhoPrestServiço 53 4,1892 1,17124 

GanhoFuncionarios 53 3,6054 1,05030 

  Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS 
  Elaborado pelo autor 

 

Como se pode verificar na TABELA 17, o construto com maior média é o ganho para 

a UPL e UBH, com média 4,992, seguido pelo construto ganho para os cooperados 

1, média 4,829 e o construto ganho para os clientes, média 4,588. Os construtos 

com menores médias foram ganhos para os cooperados 2, média 3,5875 e ganhos 

para os funcionários, média 3,605. A diferença entre as médias, entretanto, podem 

não ser estatisticamente significativas, como será demonstrado na TABELA 18 a 

seguir, utilizando o teste t para comparação de médias. 

 

TABELA 18 – Teste t entre médias dos construtos 

Pares Construtos Média 
Teste t  

(bi-caudal) 

Par 1 
GanhoUPLUBH 4,9921 

0,110 
GanhoCooperado1 4,8299 

Par 2 
GanhoCooperado1 4,8299 

0,046* 
GanhoClientes 4,5885 

Par 3 
GanhoClientes 4,5885 

0,002* 
GanhoPrestServiço 4,1892 

Par 4 
GanhoPrestServiço 4,1892 

0,000* 
GanhoFuncionarios 3,6054 

Continua 
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Continuação TABELA 18 

Pares Construtos Média 
Teste t  

(bi-caudal) 

Par 5 
GanhoFuncionarios 3,6054 

0,900 
GanhoCooperado2 3,5875 

  Obs: * Diferenças significativas ao nível 0,05 bi-caudal 
  Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS 
  Elaborado pelo autor 

 

A análise da TABELA 18 demonstra que não existem diferenças estatisticamente 

significativas entre as médias dos construtos ganhos para as UPL e UBH e ganhos 

para os cooperados 1, assim como não existem diferenças estatisticamente 

significativas entre os construtos ganhos para os funcionários e ganhos para os 

cooperados 2. 

 

O GRÁFICO 2 a seguir apresenta a distribuição das médias dos construtos, 

considerando a escala de Likert utilizada para esta pesquisa, com opções de 

respostas entre 1 e 6. 

 

GRÁFICO 2 – Distribuição das médias dos construtos 

 
Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS 
Elaborado pelo autor 

 

A análise da correlação entre os construtos mostrou que todos eles se relacionam 

positiva e significativamente, e que existem níveis de correlação muito altos como 
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entre os construtos ganhos para UPL e UBH e ganhos para cooperados 1 

(CORRELAÇÃO = 0,820), e ganhos para cooperados 2 e ganhos para os clientes 

(CORRELAÇÃO = 0,802), conforme TABELA 19 a seguir. Isto significa, do ponto de 

vista estatístico, que os ganhos obtidos para a UPL e UBH aumentam na proporção 

de 1 para 0,820 à medida que os ganhos para os clientes também aumentam, e 

vice-versa, ou seja, o aumento em um indicador gera aumento no outro. 

 

TABELA 19 – Correlações entre os construtos 

Correlações 
Ganho 

Cooperado1 

Ganho 

Cooperado2 

Ganho 

UPLUBH 

Ganho 

Clientes 

Ganho 

PrestServiço 

Ganho 

Funcionarios 

GanhoCooperado1 1      

GanhoCooperado2 0,587
**
 1     

GanhoUPLUBH 0,820
**
 0,661

**
 1    

GanhoClientes 0,747
**
 0,802

**
 0,797

**
 1   

GanhoPrestServiço 0,425
**
 0,623

**
 0,499

**
 0,696

**
 1  

GanhoFuncionarios 0,492
**
 0,673

**
 0,546

**
 0,549

**
 0,560

**
 1 

 

OBS: **.Correlação é significativa no nível 0.01 (bi-caudal) 
Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS 
Elaborado pelo autor 
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5- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando que a escala de Likert utilizada para esta pesquisa apresenta um 

intervalo de resposta em seu questionário com variação entre as opções 1 (discordo 

totalmente) e 6 (concordo totalmente), incluindo as opções 2 (discordo bastante), 3 

(discordo mais que concordo), 4 (concordo mais que discordo) e 5 (concordo 

bastante), com média de 3,5 entre as extremidades, é possível afirmar que, na 

percepção dos médicos cooperados da Unimed Pedro Leopoldo, houve para eles 

melhoria de benefícios e renda com a transferência da carteira de clientes e área de 

ação comercial para a Unimed-BH, de acordo com a Tabela 17 – Estatística 

descritiva para os construtos, que apresenta todas as médias acima de 3,5. 

  

Destaca-se nesta constatação o construto “GanhoUPLUBH”, com a média de 

4,9921, sendo a maior da tabela, seguida pela média de 4,8299 para o construto 

“GanhoCooperado1”, 4,5885 para “GanhoClientes” e 4,1892 para o 

“GanhoPrestServiço”. As outras duas médias ficaram abaixo de 4, mas ainda assim 

superior a média de 3,5, sendo 3,6054 para o construto “GanhoFuncionários” e 

3,5875 para “GanhoCooperado2”.  

 

O construto “GanhoFuncionários”, com média de 3,6054, aproximou-se da média de 

3,5 porque um de seus três indicadores, “GanhFunci3”, cuja variável é: “todos os 

funcionários da UPL foram aproveitados pela UBH”; obteve média de 2,6275, 

evidenciando que os cooperados da Unimed Pedro Leopoldo perceberam que não 

houve aproveitamento de 100% dos funcionários desta cooperativa pela Unimed-BH. 

Neste caso, há duas possibilidades: foi a visão dos médicos, o que, hipoteticamente, 

poderia ser ganho; além do que está no questionário. 

 

Sobre o construto “GanhoCooperado2”, com média de 3,5875, a aproximação da 

média 3,5 deve-se ao fato de os indicadores “GanhCoop8”, “GanhCoop13” “ e 

“GanhCoop14”, cujas variáveis são, respectivamente: “permitiu montar consultório”; 

“facilitou a integração com a sociedade”; e “facilitou a integração com a indústria 

farmacêutica”; terem apresentado médias de 3,4706; 3,4510 e 3,1765; em 

decorrência de a maioria dos respondentes já terem consultório montado, bem como 
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de não terem sofrido nenhuma interferência nos seus relacionamentos com a 

sociedade e indústria farmacêutica em face da transferência da carteira de clientes e 

área de ação comercial da Unimed Pedro Leopoldo para a Unimed-BH. 

 

5.1- Conclusões 

 

Este trabalho teve como objetivo principal investigar se a transferência da carteira de 

clientes e área de ação da Unimed Pedro Leopoldo para a Unimed-BH gerou 

melhoria de benefícios e renda para os médicos cooperados da Unimed Pedro 

Leopoldo que se tornaram sócios da Unimed-BH. 

 

A metodologia utilizada neste estudo foi descritiva conclusiva, e a estratégia adotada 

foi a de pesquisa quantitativa através da aplicação de um questionário padronizado, 

de modo a desenvolver a percepção da realidade, aprendendo fatos e fenômenos 

com base nos dados obtidos na pesquisa de campo. 

 

Após a realização das coletas de dados com escalas tipo Likert, foram feitas 

análises que permitiram a sistematização e organização desses próprios dados, que 

se agruparam em construtos, de forma a possibilitar uma análise final e conclusiva 

sobre o tema estudado e o alcance dos objetivos do trabalho. 

 

Como se tratou de uma pesquisa quantitativa de caráter descritivo conclusivo foi 

realizada análise e descrição dos construtos, de forma a elucidar a pergunta 

orientadora deste estudo, obter um melhor entendimento da situação ocorrida e 

alcançar os objetivos específicos delineados. 

 

O primeiro passo deste trabalho foi a identificação e análise dos benefícios 

percebidos pela transferência da carteira de clientes e área de ação para os 

cooperados da Unimed Pedro Leopoldo. O segundo foi o de identificar e analisar a 

percepção dos cooperados da Unimed Pedro Leopoldo sobre os ganhos para as 

Unimeds, com a transferência da carteira de clientes e área de ação para a Unimed-

BH. Com o terceiro, procurou-se identificar e analisar a percepção dos cooperados 

da Unimed Pedro Leopoldo sobre os ganhos para os clientes e não clientes, com a 
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transferência da carteira de clientes e área de ação para a Unimed-BH.  No quarto 

passo, procurou-se identificar e avaliar os ganhos para os prestadores de serviços 

que eram credenciados da Unimed Pedro Leopoldo e passaram para a Unimed-BH. 

Na etapa de número cinco, procurou-se identificar e avaliar os ganhos para os 

funcionários da Unimed Pedro Leopoldo. E na sexta etapa, procurou-se comparar e 

correlacionar os diversos ganhos identificados. 

 

Após as coletas de dados e as análises citadas, concluiu-se que, de acordo com a 

percepção dos médicos cooperados da Unimed Pedro Leopoldo, respondentes da 

pesquisa, os principais ganhos com a transferência da carteira de clientes e área de 

ação da Unimed Pedro Leopoldo para a Unimed-BH são, em ordem decrescente:  

 

1- Ganhos para as duas Unimeds: Pedro Leopoldo e Belo Horizonte. 

2- Ganhos para os médicos cooperados da Unimed Pedro Leopoldo. 

3- Ganhos para os clientes e não clientes da Unimed Pedro Leopoldo. 

4- Ganhos para os prestadores de serviços que eram credenciados da Unimed 

Pedro Leopoldo e passaram para a Unimed Belo Horizonte. 

5- Ganhos em menor escala, abaixo da média, para os funcionários. 

6- Forte correlação entre ganhos para as Unimeds e cooperados; e ganhos para 

cooperados e clientes.  

 

Essas análises permitiram concluir que a transferência da carteira de clientes e área 

de ação da Unimed Pedro Leopoldo para a Unimed-BH gerou melhoria de benefícios 

e renda para os médicos cooperados da Unimed Pedro Leopoldo que se tornaram 

sócios da Unimed-BH, conforme suas próprias respostas. 

 

Outra conclusão importante refere-se à percepção de que esse processo também 

gerou ganhos aos clientes e não clientes da Unimed Pedro Leopoldo, incluindo os 

prestadores de serviços credenciados que passaram para a Unimed-BH. Por outro 

lado, os funcionários da Unimed Pedro Leopoldo não tiveram ganhos significativos 

porque não houve aproveitamento de todos eles pela Unimed-BH.  
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Após essas conclusões e considerando que é altíssima a velocidade das mudanças 

no mercado de saúde suplementar, no qual estão inseridas as cooperativas de 

trabalho médico do Sistema Unimed, tal processo deve ser entendido como um 

catalisador de estudos e discussões sobre as melhores formas de gestão ou 

modelos de atuações para as cooperativas Unimeds de pequeno e médio porte, 

considerando que a Unimed Pedro Leopoldo, que foi objeto deste estudo, tomou a 

decisão de se tornar uma cooperativa prestadora de serviços da Unimed Belo 

Horizonte quando ainda possuía bons indicadores econômicos e financeiros, 

conforme dados secundários consultados durante a pesquisa.  

 

Cabe, por fim, salientar as contribuições deste trabalho para a academia e para a 

própria organização estudada. 

 

Este trabalho procura trazer uma contribuição empírica para a construção teórica 

acerca do tema fusões, aquisições, incorporações e parcerias entre cooperativas 

através da aglutinação. Ao realizar um estudo com os médicos cooperados de uma 

cooperativa do Sistema Unimed, buscou-se uma nova perspectiva, até então pouco 

explorada pelos trabalhos acadêmicos. 

 

Espera-se que, no futuro, a academia direcione mais estudos a respeito do tema 

fusão, aquisição, incorporação e parceria entre cooperativas através de aglutinação, 

como já vem acontecendo em relação a outros temas abrangidos pela ciência 

administrativa. 

 

Quanto às contribuições para as organizações estudadas, acredita-se que o 

trabalho, devido ao seu caráter descritivo conclusivo, permitirá um 

autoconhecimento da organização e uma reflexão sobre o melhor modelo de 

atuação das cooperativas, considerando o cenário mercadológico, numa visão de 

longo prazo, para a sobrevivência sustentável do ponto de vista econômico, 

financeiro e social, preservando assim os cooperados de surpresas que podem 

variar entre sucessivos rateios de perdas ou liquidações das empresas cooperativas.  
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Outra interessante observação acerca das cooperativas de trabalho médico da 

Unimed, é que elas são importantes para os cooperados, social e financeiramente, 

porque possibilitam acesso ao trabalho através de uma carteira de clientes já 

existente ou em formação e crescimento, remuneração considerada justa pela 

administração da instituição, de acordo com os serviços prestados, além dos 

benefícios técnicos e sociais que geralmente são ofertados com recursos da 

Reserva de Assistência Técnica, Educacional e Social – RATES, prevista na lei 

5764/71. 

 

Além disso, a fusão, aquisição, incorporação e parceria entre cooperativas através 

de aglutinação, como o processo que ocorreu entre as Unimeds Pedro Leopoldo e 

Belo Horizonte, pode possibilitar uma maior atuação gerencial sobre casos 

semelhantes futuramente, ou seja, acredita-se que os gestores, ao conhecerem 

esse fato e as informações a ele relacionadas tenham mais subsídios para interferir 

e aperfeiçoar os processos relativos à gestão de suas cooperativas, buscando 

melhores resultados e segurança para os cooperados e clientes. 

 

Diante da análise dos dados e das considerações e conclusões apresentadas, é 

possível afirmar que o objetivo geral desta pesquisa foi alcançado, pois permitiu, 

através deste estudo, constatar que a transferência da carteira de clientes e área de 

ação da Unimed Pedro Leopoldo para a Unimed-BH gerou melhoria de benefícios e 

renda para os médicos cooperados da Unimed Pedro Leopoldo que se tornaram 

sócios da Unimed-BH. 

 

Dessa forma, a resposta é sim para a pergunta orientadora desta dissertação: “a 

transferência da carteira de clientes e área de ação da Unimed Pedro Leopoldo para 

a Unimed-BH gerou melhoria de benefícios e renda para os médicos cooperados da 

Unimed Pedro Leopoldo que se tornaram sócios da Unimed-BH”? 

 

Outra importante constatação, já considerando a Unimed Pedro Leopoldo como uma 

cooperativa prestadora de serviços, foi de que a decisão pela transferência da 

carteira de clientes e área de ação geográfica para fins comerciais para a Unimed-

BH ocorreu no momento em que esta cooperativa de pequeno porte, que atuava 
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como operadora de planos de saúde neste complexo e difícil ramo de atividade, 

gozava de boa saúde econômica e financeira, conforme dados secundários 

consultados no anuário 2009 da ANS, fato que facilitou bastante a sua 

reestruturação administrativa, sem comprometer financeiramente os cooperados que 

não precisaram desembolsar nenhum recurso porque não havia perda acumulada, 

sendo que as reservas da cooperativa foram suficientes para cobrir todas as 

despesas decorrentes de um processo de mudança organizacional como foi este.  

 

Outra percepção a partir deste estudo, se outros casos semelhantes ocorrerem, é 

que o principal benefício pode ser a tendência da redução de custos e o aumento da 

eficiência nos negócios, considerando a eliminação de ativos, divisão de forças e até 

postos de trabalho concorrentes, criando uma única ou quase única estrutura. 

Percebe-se também ganho de escala de operações, eficiência e racionalização de 

processos. Com a aglutinação, as cooperativas deixam de competir pelos mesmos 

clientes, no caso dessas duas operadoras de planos de saúde envolvidas (Unimed 

Pedro Leopoldo e Unimed-BH), dentro de uma mesma região contígua e se tornam 

mais competitivas, sendo importante o trabalho em conjunto para que ações tenham 

mais sinergia e fortaleçam seus negócios contra a concorrência, gerando mais renda 

e valor para seus os seus cooperados.  

 

5.2- Limitações da pesquisa 

 

A primeira limitação diz respeito ao público alvo desta pesquisa que, constituído de 

médicos, presume-se que dispõe de pouco tempo para parar e responder a um 

questionário de 35 perguntas/afirmações com seis opções de respostas, 

confirmando o estigma de que eles não gostam de perder tempo com pesquisas, 

podendo acarretar uma possível falta de zelo nas marcações do questionário. 

 

Outra limitação presente refere-se ao estudo de uma única cooperativa do Sistema 

Unimed, a Unimed Pedro Leopoldo, a qual, embora seja uma instituição 

consideravelmente representativa do seu meio, tem características e peculiaridades 

que não permitem uma generalização dos resultados obtidos na pesquisa. 
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A falta de conhecimento aprofundado dos entrevistados sobre o tema desta 

pesquisa também pode ser considerada um fator limitante. 

 

A atividade de fusões, aquisições e incorporações ainda não está totalmente 

assimilada e sedimentada em uma teoria geral que lhe sirva de suporte.  O que 

existe é um conjunto de explicações especulativas, estudadas empiricamente, que 

se propõe a conferir-lhes legitimidade. O conhecimento atual sobre as fusões, 

aquisições e incorporações ainda carece de maior compreensão e sistematização 

para que resulte em uma teoria geral, com sustentação e contextualização entre 

outras teorias econômico-administrativas. 

 

5.3- Recomendações e sugestões para estudos futuros 

 

A pesquisa de caráter descritivo conclusivo tem o objetivo de possibilitar maior 

familiarização com o problema pesquisado, aprimorando as ideias e a busca de 

hipóteses e proposições em situações em que as pesquisas anteriores ainda não 

apresentam um conjunto simples e claro de resultados. Portanto, entende-se que, a 

partir deste trabalho, outras pesquisas podem ser realizadas a fim de aprofundar o 

estudo das fusões, aquisições, incorporações e aglutinações entre cooperativas e de 

seu processo de desenvolvimento. 

 

Primeiramente, sugere-se que os resultados desta dissertação sejam validados com 

a realização de outros estudos no cooperativismo, a fim de possibilitar uma 

generalização para o setor. Recomenda-se também que a comunicação seja sempre 

clara e transparente, a partir do momento oportuno, com os públicos envolvidos, 

como cooperados, clientes, funcionários e prestadores de serviços, em processos de 

fusões, aquisições, incorporações e parcerias entre cooperativas, através de algum 

tipo de aglutinação. 

 

Este trabalho pode ser aperfeiçoado, também, com a aplicação de estudos 

semelhantes em cooperativas de outros ramos de atividade, o que aumentaria a 

abrangência dos resultados direcionados ao setor cooperativo, ainda carente de 

pesquisa sobre o tema. 
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Finalmente, sugere-se a elaboração de pesquisas que analisem mais 

detalhadamente a percepção dos cooperados, clientes e demais envolvidos em 

processos de fusões, aquisições, incorporações e aglutinações entre cooperativas, 

incluindo outros importantes temas da administração que também podem ser 

aplicados ao cooperativismo, a fim de verificar o quanto e como eles podem auxiliar 

no entendimento das cooperativas e do seu desenvolvimento no contexto a ser 

estudado. Assim, as questões a seguir ficam como sugestões para futuras 

pesquisas: 

 

1) Cooperativas isoladas ou cooperativas aglutinadas: qual o melhor modelo de 

atuação, considerando o mercado atual? 

 

2) Como os processos de fusões, aquisições, incorporações e parcerias entre 

cooperativas podem atingir os cooperados financeiramente e socialmente em 

relação aos benefícios disponibilizados? 

 

3) Como a aglutinação entre cooperativas pode contribuir com melhores resultados 

e distribuição de sobras para os cooperados? 

 

4) Qual o melhor momento para as cooperativas pensarem em aglutinação: quando 

estiverem bem ou mal financeiramente? 

 

5) Como a aglutinação entre cooperativas pode minimizar as forças e as ameaças 

de seus concorrentes? 

 

6) Como conciliar a necessidade de aglutinação entre cooperativas de um mesmo 

ramo de atividade, para torná-las mais competitivas no mercado, com a 

resistência de seus gestores em relação a esse tipo de mudança organizacional? 

 

7) Como o modelo de gestão de uma cooperativa pode contribuir para o 

estabelecimento de confiança dos cooperados em relação à sensação de 

segurança financeira com a própria cooperativa? 
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8) Como a remuneração do cooperado influencia e é influenciada pelo modelo de 

gestão de uma cooperativa? 

 

9) Qual o modelo de gestão mais apropriado, seguro, eficiente e eficaz para as 

cooperativas de pequeno e médio porte, considerando as opções de 

funcionamento como sociedades independentes ou prestadoras de serviços de 

outras cooperativas maiores? 

 

10)  Como as fusões, aquisições, incorporações e parcerias podem favorecer o 

estabelecimento da confiança nas relações entre cooperados e cooperativa? 

 

11)  Como as cooperativas devem enfrentar o desafio de não serem tratadas como 

cooperativas pelos órgãos reguladores, na maioria das vezes, considerando que 

isso é um fato que interfere nos resultados dos seus negócios? 

 

12)  Qual o caminho mais próximo do ideal para as cooperativas mitigarem os riscos 

factíveis aos seus negócios e tornarem mais viáveis em bases sólidas de longo 

prazo? 

 

13)  Como a confiança do cooperado em sua cooperativa pode interferir no seu 

resultado econômico-financeiro e distribuição de sobras? 

 

14)  Qual a relação entre confiança, resultado econômico-financeiro, distribuição de 

sobras e manutenção de cooperados em atividade em uma cooperativa? 

 

15)  Existe uma relação positiva entre gestão estratégica de custos, resultados 

obtidos e confiança nas relações de trabalho dos cooperados com a cooperativa? 

 

16)  Como a cultura de uma cooperativa influencia e é influenciada pelas relações de 

confiança estabelecidas pelos cooperados? 
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17)  Como a diretoria e o conselho de administração de uma cooperativa podem 

contribuir para as relações de confiança nos cooperados? 

 

18)  A satisfação no trabalho de um cooperado está ligada a existência de relações 

de confiança com a cooperativa da qual é sócio? 

 

19)  Como a confiança do cooperado em sua cooperativa pode interferir no 

atendimento ao cliente? 

 

20)  Qual a importância da comunicação para o estabelecimento de relações de 

confiança entre os cooperados e a cooperativa? 

 

21)  Quais os impactos das relações de poder nas relações de confiança entre os 

cooperados e a própria cooperativa? 

 

Com a realização deste estudo, levando em consideração os resultados apurados 

na pesquisa com os médicos cooperados da Unimed Pedro Leopoldo entre 

setembro/2011 e outubro/2011, pouco mais de dois anos após terem aprovado em 

assembleia geral extraordinária do mês agosto/2009, a transferência da carteira de 

clientes e área de ação geográfica para a venda de planos de saúde desta 

cooperativa de que são sócios, para a Unimed-BH, é possível perceber que essa 

parceria, que pode ser chamada de aglutinação entre duas cooperativas de trabalho 

médico, foi uma decisão estrategicamente acertada e positiva para as duas 

cooperativas, razão pela qual ficam as recomendações e sugestões citadas 

anteriormente para futuras pesquisas sobre aquisições, fusões e incorporações no 

cooperativismo. 
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Apêndice I – Opções de respostas da pesquisa aplicada aos médicos 

cooperados da Unimed Pedro Leopoldo 

1 2 3 4 5 6 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
bastante 

Discordo 
mais que 
concordo  

Concordo 
mais que 
discordo 

Concordo 
bastante 

Concordo 
totalmente 

 

Apêndice II - Questionário entregue em meio físico aos médicos cooperados 

da Unimed Pedro Leopoldo   

Nota: UPL – Unimed Pedro Leopoldo 

          UBH – Unimed Belo Horizonte 
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Nº 

Favor responder, em relação à transferência 

(alienação por aquisição) da carteira de clientes 

e área de ação geográfica da UPL para a UBH. 

1 2 3 4 5 6 

De 01 a 15, responda sobre ganhos para os cooperados: 

1 

Assegurou o trabalho do médico na região de Pedro 

Leopoldo, Matozinhos e Capim Branco, enquanto 

cooperado da Unimed, considerando 

sustentabilidade em bases sólidas no longo prazo. 

      

2 Aumentou o rendimento do médico cooperado.       

3 

Aumentou o rol de benefícios (atualização de capital 

social, seguros, previdência privada, etc.), que 

protegem o médico cooperado e sua família. 

      

4 
Preservou o respeito ao trabalho do médico 

cooperado. 
      

5 
Ampliou a base de clientes da Unimed nos 

consultórios dos médicos cooperados. 
      

6 
Melhorou o relacionamento e diálogo do cooperado 

com a cooperativa, através de analistas. 
      

7 
Facilitou a inserção do cooperado no mercado de 

BH e região. 
      

8 Possibilitou montar consultório.       

9 Possibilita manter o consultório.       

10 
Facilitou a integração profissional com outros 

médicos. 
      

 Continua 
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Continuação APÊNDICE II       

11 
Facilitou a integração profissional com outros 

hospitais de BH e região. 
      

12 Facilitou a integração profissional com clientes.       

13 Facilitou a integração com a sociedade.       

14 Facilitou a integração com a indústria farmacêutica.       

15 Facilitou o trabalho com a Unimed.       

De 16 a 22, responda sobre ganhos para a UPL e UBH: 

16 

Foi estratégica do ponto de vista de crescimento, 

sustentabilidade, redução de riscos e criação de 

barreiras à concorrência das cooperativas. 

      

17 

Demonstrou que a forma atual de organização das 

cooperativas médicas, fragmentadas em singulares, 

pode fortalecer se houver este tipo de estratégia de 

aglutinação. 

      

18 

Demonstrou que o modelo anterior de 

funcionamento da UPL, como operadora de planos 

de saúde de pequeno porte, expõe os cooperados 

aos riscos do negócio em dimensão superior ao 

modelo atual de prestadora de serviços da UBH. 

      

19 

Demonstrou que este modelo de negociação entre a 

UPL e UBH foi o mais apropriado em termos de 

eficiência e eficácia estratégica. 

      

20 

Demonstrou que é possível obter maior sinergia 

entre cooperativas de trabalho médico do Sistema 

Unimed, além de melhorar a articulação no mercado 

de planos de saúde e poderes constituídos. 

      

21 
Demonstrou ser um tipo de cooperação bem 

sucedida entre cooperativas. 
      

22 

A transferência da carteira de clientes e área de 

ação (alienação por aquisição) da UPL para a UBH 

merece sua recomendação para outras cooperativas 

médicas de pequeno (até 20.000 clientes) e médio 

porte (entre 20.001 e 100.000 clientes) do mercado 

de planos de saúde. 

      

 Continua 
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Continuação APÊNDICE II       

De 23 a 29 responda sobre ganhos para os clientes e não clientes: 

23 

Melhorou e facilitou o relacionamento entre os 

clientes que eram da UPL e agora são da UBH 

através da nova opção de autorizações e 

reclamações por telefone (ligação gratuita), incluindo 

serviços disponíveis no site www.unimedbh.com.br 

      

24 

Facilitou a venda de planos de saúde em Pedro 

Leopoldo, Matozinhos e Capim Branco para as 

pessoas que ainda não os possuíam, considerando 

as opções e preços da UBH. 

      

25 

Disponibilizou planos de saúde da UBH mais 

elaborados e customizados com opcionais como 

odontologia, que não existiam antes na UPL. 

      

26 
Melhorou o gerenciamento da carteira de clientes 

pela UBH. 
      

27 

Melhorou a oferta de rede direta (cooperados) e 

indireta (prestadores de serviços) para os clientes 

via UBH. 

      

28 
Os clientes ganharam com a transferência deles 

para a UBH. 
      

29 

Os clientes tiveram mais vantagens do que 

desvantagens ao serem transferidos da UPL para a 

UBH. 

      

De 30 a 32 responda sobre ganhos para os prestadores de serviços 

credenciados (hospitais, clínicas e laboratórios): 

30 

Melhorou e facilitou o relacionamento para os 

antigos prestadores de serviços, que antes eram 

credenciados da UPL e agora são da UBH. 

      

31 

Melhorou o gerenciamento da atenção à saúde, 

considerando o controle de qualidade feito junto aos 

prestadores de serviços pela UBH. 

      

32 Os prestadores de serviços ficaram mais satisfeitos.       

De 33 a 35 responda sobre ganhos para os funcionários da UPL: 

33 

O processo de transferência da carteira de clientes e 

área de ação da UPL para a UBH ocorreu de forma 

transparente com os funcionários da UPL. 

      

34 
Demonstrou melhoria para os antigos funcionários 

da UPL. 
      

35 
Todos os funcionários da UPL foram aproveitados 
pela UBH.       

 


