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Resumo 

 

A estratégia de integração vertical sustenta-se na empresa contrair para si a função 

de gerir toda ou parte da cadeia produtiva. Diante dos desafios da Saúde 

Suplementar no Brasil, o objetivo geral deste trabalho foi analisar os impactos da 

verticalização como estratégia de negócio em operadoras de planos de saúde 

Unimed no estado de Minas Gerais. A base teórica que sustentou este trabalho foi 

a polissêmica estratégia organizacional, com foco na integração vertical e estrutura 

organizacional. A metodologia utilizada foi a pesquisa qualitativa descritiva, 

utilizando-se a pesquisa de campo para coleta de dados. A unidade de análise 

foram as Unimeds mineiras; e a unidade de observação, seus gestores. As 

perguntas direcionadas para esses gestores foram através de um questionário 

aberto e a tabulação e organização das respostas feitas pela ferramenta DSC. As 

respostas encontradas na pesquisa revelaram que as principais motivações das 

Unimeds em verticalizar foram o alto custo e a baixa qualidade na assistência e, 

ainda, o temor de sua descontinuidade no mercado de saúde suplementar e a 

sustentação da marca Unimed. Revelou-se, também, que as singulares se 

planejaram para o projeto, seja de forma deliberada ou emergente, e sua 

implantação aconteceu somente após deliberação dos cooperados, sendo 

necessária minuciosa gestão do negócio. Foi necessário promover adequações na 

estrutura organizacional e na cultura dos cooperados e colaboradores, uma vez que 

a lógica do negócio das cooperativas alterou-se. Poucas desvantagens foram 

verificadas, sendo a mais significativa o alto investimento no imobilizado. No 

entanto, as vantagens foram soberanas diante das desvantagens reveladas na 

pesquisa, fazendo com que os resultados encontrados com a verticalização 

respondam positivamente aos motivos que levaram as Unimeds mineiras a 

promoverem a integração vertical como ferramental estratégico perante os desafios 

que se apresentavam.  

   

 

Palavras chaves: Estratégia. Integração vertical. Saúde suplementar. 

 

  



 

Abstract 

 

The strategy of vertical integration is based on the company contracting for itself the 

function of managing all or part of the productive chain. Due to the challenges of 

additional health in Brazil, the main objective of this study was to analyze the 

impacts of verticalization as a business strategy in Unimed's health insurance 

companies in the state of Minas Gerais. The theory that will support this work will 

be the polysemic organizational strategy, focusing at verticalization, as well as the 

organizational structure and the proximity relationship between them. The 

methodology used in this study was descriptive qualitative research, using for the 

data collection, the field research. The unit of analysis will be the Unimed's in the 

state of Minas Gerais and the unit of observation will be its managers. The questions 

addressed to these managers were sent by e-mail through a semi-structured form 

and the tabulation and organization of the answers were made by the DSC tool, 

which finds a representation through individual testimonials. The answers found on 

this research reveals that the main motivations for the Unimeds to verticalize were 

the high cost and the low quality in the heath business, besides the fear on falling 

of the additional health. Data revealed that the Unimeds who started the project, 

either in accordance to the board or needing, the "go ahead" was given after the 

deliberation of its owners, and it has been need a fine management. Organizational 

changes happened both in the structure as to the culture of owners and employees, 

once it has a change in the company business. Only a few disadvantages were 

found, being the most significant the high investment need to the real estate. 

However the advantages were way ahead through the disadvantages in this 

research, so the results found with the verticalization answers positively the reasons 

that took the Unimeds to promote the vertical integration as a strategic tool to fight 

the market challenges. 

 

 

Keywords: Strategy. Vertical Integration. Additional Health. 
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1 Introdução 

 

A integração vertical é uma estratégia de crescimento e diversificação 

organizacional há muito utilizada pelas empresas em todo o mundo. De acordo com 

Junqueira (2015), no setor da medicina suplementar inúmeras operadoras de 

planos de saúde estão utilizando essa estratégia com o intuito de melhorar seus 

resultados operacionais e financeiros. 

 

Segundo Porter (1997), a integração vertical é a combinação de processos de 

produção, distribuição, vendas e/ou processos econômicos, tecnologicamente 

distintos dentro dos limites da organização, isto é, decisão organizacional em 

utilizar transações internas ou externas à organização para atingir seus propósitos 

econômicos. 

 

Conforme Salles e Oliveira (2011), o foco do processo de verticalização está 

relacionado a retirar as atividades que forem mais onerosas para a organização e 

assumir essa demanda de forma mais otimizada, buscando competitividade no 

setor no qual está inserido. 

 

Sendo assim, entende-se que a integração vertical depende da política estratégica 

de diminuição de custos e maximização de resultados. Ela visa à independência do 

ciclo de negócios de um produto ou serviço, buscando mais produtividade, 

qualidade, lucro, fornecimento próprio de matéria-prima, mais eficiência na 

distribuição ou contato mais direto com o consumidor final.  

 

Para Nóbrega (2015), após a consolidação das operadoras de planos de saúde 

como alternativa de atenção à saúde no Brasil, o governo federal, por intermédio 

da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), definiu regras e normas que, 

somadas aos problemas inerentes do setor, como envelhecimento da população, 

judicialização e inflação médica, estão colocando em risco a sobrevivência da 

saúde suplementar e, consequentemente, das operadoras de planos de saúde, na 

qual estão inseridas as cooperativas de trabalho médico Unimed. 
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Diante desse cenário, este trabalho teve como objetivo geral analisar os impactos 

da verticalização como estratégias de negócio nas operadoras de planos de saúde 

Unimed. 

 

Como metodologia deste estudo, adotou-se a pesquisa qualitativa descritiva, sendo 

qualitativa em relação à natureza e descritiva em relação aos objetivos. Como 

método usou-se o estudo de caso e para o procedimento de coleta de dados 

utilizou-se questionário semiestruturado. 

 

Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos, sendo o primeiro uma 

introdução ao trabalho, destinado a contextualizar a saúde no Brasil, bem como o 

setor de saúde suplementar, setor no qual as operadoras de planos de saúde estão 

inseridas. Também são abordadas a problematização do setor e a pergunta que 

norteou o trabalho: os impactos da verticalização nas operadoras de saúde (OPS) 

Unimed, os objetivos que se pretende alcançar e a justificativa deste trabalho. 

 

O segundo capítulo traz a referência teórica que serviu de suporte ao trabalho. O 

referencial teórico tratará informações sobre o setor de saúde suplementar, bem 

como o fundamento teórico sobre estratégia e estrutura organizacional, sendo a 

verticalização o pilar estratégico que motivou este estudo.  

 

O terceiro capítulo apresenta a metodologia adotada para a formulação do estudo, 

que busca a investigação do problema descrito contendo a caracterização da 

pesquisa, a unidade de análise, a unidade de observação, a forma de coleta de 

dados e como será feita a análise dos dados. 

 

O quarto capítulo trata da apresentação e análise dos resultados. 

 

O quinto capítulo relata as conclusões finais, as limitações do estudo, bem como 

propostas para futuros estudos e as considerações gerais e gerenciais. 

 

1.1 Contextualização 
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O estudo do impacto da verticalização nos processos de negócios das operadoras 

de planos de saúde advém da necessidade destas em buscar uma estratégia de 

negócio que permita encontrar melhores resultados operacionais, sucesso e 

longevidade organizacional.  

 

De acordo com Eibenschutz (1996), o sistema de saúde brasileiro pode ser dividido 

em dois subsistemas: o público e o privado. 

 

A saúde pública no Brasil teve a primeira manifestação real em 1902, com uma 

campanha sanitarista, combatendo algumas epidemias a época, como exemplo, 

varíola e a malária. Em 1923, criaram-se as Caixas de Aposentadoria e Pensão 

(CAPs), subsidiadas pelas empresas e com atenção destinada a seus empregados 

e dependentes. Em 1930, no governo de Getúlio Vargas, foi criado o Ministério da 

Educação e Saúde e as caixas, substituídas pelos Institutos de Aposentadorias e 

Pensões (IAPs), administrados pelos sindicatos e também sem subsídio 

governamental. Em 1960 foi promulgada a Lei Orgânica da Previdência Social, que 

unificaria os IAPs, para todos os trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis 

Trabalhistas (CLT), momento este em que se iniciou a contribuição do erário 

público, além do habitual subsídio dos trabalhadores e empresas. Porém, apenas 

em 1967 consolidou-se a unificação dos IAPs e a consequente criação do Instituto 

Nacional de Previdência Social (INPS).  

 

Importante salientar que, nesse período, a saúde pública era para quem contribuía 

para a Previdência, os excluídos dependiam da caridade e da filantropia e a 

assistência à saúde era pautada no combate à doença, não no trabalho de 

preservação da saúde e qualidade de vida (Brasil, 1990a). 

 

Conforme Ribeiro (2016), o Sistema Único de Saúde (SUS) surgiu de 

reivindicações da sociedade civil, sendo criado na promulgação da Constituição 

Federal de 1988 e regulamentado pela Lei Orgânica nº 8080/90 (Brasil, 1990a). 

Nesse momento a saúde começou a ser planejada de maneira ampla, não apenas 

combatendo a doença, mas cuidando da saúde por meio de prevenção e qualidade 

de vida. 
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Segundo Pietrobon, Prado e Caetano (2008), o subsistema de saúde pública é 

garantido a toda a população, com financiamento público, das esferas municipais, 

estaduais e federais, por intermédio do SUS. 

 

Dentre todos os princípios doutrinários que legitimam o SUS, Vasconcelos e 

Pasche (2006) destacam: a universalidade, enquanto garantia de acesso aos 

serviços de saúde oferecidos pelo SUS, a todos os brasileiros e naturalizados; a 

integralidade de assistência, não somente o combate à doença, de forma curativa, 

mas o direito a ações articuladas e contínuas de prevenção e qualidade de vida; a 

equidade, tratando os diferentes de forma diferente, buscando a igualdade, isto é, 

individualizando o processo de atenção à saúde; direito à informação; participação 

da comunidade; descentralização político-administrativa, com direção única em 

cada esfera do governo; regionalização e hierarquização dos serviços. 

 

Com a regionalização objetivou-se tornar mais racional a distribuição dos recursos 

entre as regiões, seguindo a distribuição populacional dentro do território. Com a 

hierarquização, o que se propôs foi ordenar o sistema por níveis de atenção e 

estabelecer hierarquias assistenciais entre os serviços. Com isso, buscou-se 

otimizar o acesso à saúde conforme a real necessidade do usuário, regulando os 

mais especializados, não o congestionando com demandas triviais, uma vez que 

os serviços básicos de saúde são os mais frequentes e atendem à maioria das 

demandas (Vasconcelos & Pasche, 2006). 

 

O SUS enfrenta dificuldades em sua estrutura, pois, conforme definido pela 

Constituição, os entes federados, estados e municípios não possuem laços 

hierárquicos, dificultando, assim, a planejada rede regionalizada e hierarquizada 

dos serviços de saúde (Pietrobon et al., 2008). 

 

Quanto à universalização, enumeram-se dificuldades em alcançá-la, como a falta 

de critérios das políticas públicas, ineficiência de gestão e incapacidade do Brasil 

em elevar os investimentos públicos na saúde. De acordo com os autores, a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) afirma que atualmente investem-se na 

saúde no Brasil, cerca de 9% do Produto Interno Bruto (PIB), aproximadamente 450 

bilhões de reais. Porém, apenas 45,7% são gastos públicos e os outros 54,3% 
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gastos privados, evidenciando-se desequilíbrio na proporção, pois a totalidade da 

população, cerca de 150 milhões de pessoas, tem direito a usar o serviço de saúde 

pública e apenas 50 milhões possuem acesso à saúde privada (Instituto de Estudos 

de Saúde Suplementar - IESS, 2016a). 

 

Apesar de o SUS ser um projeto ambicioso e o maior programa de inclusão social 

do país, Acioli (2006) preconiza que ainda está distante seus usuários perceberem 

nesse sistema seu valor de uso e sua legitimação social. Na teoria, o acesso aos 

serviços públicos de saúde está disponível a todos os brasileiros, mas, na prática, 

mesmo a população participando de seu custeio por meio da carga tributária 

nacional, essa realidade inexiste, possibilitando que os planos de saúde privados, 

e a saúde suplementar em geral, ampliem sua atuação no mercado. 

 

De acordo com Pietrobon et al. (2008), o subsistema de saúde privado nasceu na 

década de 40. Inicialmente foram criadas caixas de assistência a funcionários de 

bancos, a exemplo da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil 

(CASSI) e da Assistência Patronal para os Servidores do Instituto de 

Aposentadorias e Pensões (Grupo Executivo de Assistência Patronal - GEAP). O 

funcionamento dessa forma de assistência privada à saúde baseava-se na 

captação de recurso de empregadores e seus empregados, a fim de financiar uma 

assistência médico-hospitalar adicional à propiciada pelo Estado. 

 

Por volta da década de 60, essa atividade começou a virar negócio e convênios 

médicos surgiram, mas foi a partir da década de 80 que os planos de saúde 

passaram a dominar o mercado brasileiro. O subsistema privado advém, 

principalmente, da incapacidade do Estado em suprir as demandas por saúde da 

população e conquistou espaço devido à crescente crise da saúde pública no Brasil. 

Seu acesso pode acontecer por meio de dois subsetores: o subsetor liberal 

clássico, representado por serviços particulares autônomos, com clientela própria, 

nos quais os clientes são captados informalmente, cujos agentes de saúde definem 

livremente as condições de tratamento e de sua remuneração. E o subsetor da 

saúde suplementar, que é composto pelos serviços representados pelos planos e 

seguros de saúde, abrangendo todo o escopo de assistência médica, financiado 

pela iniciativa privada por pré-pagamento, desembolso direto ou reembolso. A 
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Saúde Suplementar é detentora de praticamente toda a prestação de serviço da 

saúde privada no Brasil, sendo sinônimo desse subsistema (Pietrobon et al., 2008). 

 

Com o objetivo de proporcionar melhor entendimento do funcionamento da saúde 

suplementar, é necessário contextualizá-la dentro da máquina produtiva do setor 

privado de saúde. A cadeia começa com a indústria de insumos de saúde, com o 

fornecimento de medicamentos, gases e materiais medicinais, entre outros 

produtos, aos prestadores de serviços de assistência à saúde. Estes, por sua vez, 

utilizam os insumos adquiridos para ofertar serviços aos beneficiários de planos de 

saúde, que, em contrapartida, remuneram os planos por meio de contraprestações 

pecuniárias (IESS, 2016b). 

 

A figura dos planos de saúde é, portanto, um sistema fomentador da cadeia de 

produção do setor, demandando profissionais de saúde e administrativos, 

laboratórios, centros de tratamento, internação e demais componentes de saúde 

que, juntos, possam dar assistência à saúde de quem os contrata. De forma a 

exemplificar essa logística, em 2012 90,8% (R$ 11,4 bilhões) da receita dos 48 

hospitais que integram a Associação Nacional dos Hospitais Privados (ANAHP) 

vieram das operadoras de planos de saúde (IESS, 2016b). 

 

Como consequência da expansão da saúde suplementar, vieram os conflitos na 

relação comprador/vendedor dos serviços em saúde, uma vez que em um primeiro 

momento a saúde suplementar representou alívio para uma sociedade carente e 

ansiosa de atenção à saúde. Contudo, vieram as divergências das relações 

contratuais estabelecidas entre seus agentes: beneficiários, operadoras de planos 

de saúde (OPS) e prestadores. A relação entre esses agentes não possuía regras 

específicas, sendo regulamentadas apenas pelo Código Civil ou comercial (Melo, 

2010). 

 

Pela vital importância e desenvolvimento do setor saúde, acrescido da fragilidade 

de regramento legal quanto às relações de consumo, em 1990, por meio da Lei nº 

8.078 (Brasil, 1990b), foi criado o Código de Defesa do Consumidor (CDC), que 

proporcionou estrutura jurídica para nortear as relações de consumo, protegendo o 

consumidor, hipossuficiente em relação aos complexos empresariais. Mais tarde, 
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de forma específica, viria a promulgação da Lei 9.656/98, que regulamentaria o 

setor de saúde suplementar (Brasil, 1998).  

 

1.2 Problematização 

 

As operadoras de planos de saúde estão inseridas em um importante setor da 

economia nacional, envolto em uma inflação própria, marcado pela competitividade 

empresarial e regulado pelo governo federal. Um assunto recorrente em gestão 

corporativa é a verticalização de serviços, visando melhorar os resultados 

organizacionais. Na área da saúde suplementar, entre as operadoras de planos de 

saúde, essa visão não é diferente. 

 

Entre as dificuldades, é necessário analisar a inflação na saúde, representada pela 

inflação médica, divulgada pela variação dos custos médico-hospitalares 

(VCMH)/IESS. A inflação médica é calculada pela VCMH (razão dos gastos 

assistenciais pela quantidade total de beneficiários) em determinado período. Essa 

inflação é formada, principalmente, pela insegurança jurídica (marco regulatório e 

pela judicialização na saúde), pela assimetria informacional, o envelhecimento 

populacional, inclusão de novas tecnologias no setor de saúde, o desperdício na 

cadeia da saúde e a difícil relação entre os agentes que compõem o setor de saúde 

(ABRAMGE, 2016). 

 

Anteriormente a 1998, os direitos dos beneficiários de planos de saúde eram 

garantidos pelo CDC. No entanto, considera-se um marco na regulação da saúde 

suplementar a criação da Lei 9.656/1998, que regulamenta os planos de saúde, e 

a criação da ANS pela Lei 9.961/2000, agência responsável por fiscalizar e regular 

as operadoras (Gouveia, 2004). 

 

Segundo Gouveia (2004), após esse marco surgiu novas ferramentas regulatórias 

tais como Resoluções e Instruções Normativas da ANS, Leis e Medidas Provisórias 

que regulam e limitam os planos de saúde. Entre elas podem-se citar alguns 

mecanismos, como a Medida Provisória 2.177-44/2001, que regulamenta o reajuste 

de pessoa física, a Lei 10.741/2003, do Estatuto do Idoso, que impede o aumento 

da mensalidade para beneficiários acima de 60 anos, e recentemente a Resolução 
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Normativa 309/2012, que controla o reajuste para planos coletivos com menos de 

30 beneficiários, fazendo com que esses contratos sejam agrupados, analisados e 

reajustados de forma única. 

 

Na visão de Carvalho e Cecílio (2007), a regulamentação do setor originou-se da 

articulação dos consumidores de planos de saúde, dos portadores de doenças e 

dos médicos que se sentiam ameaçados. Os primeiros, em relação aos seus 

direitos de assistência, os últimos, em relação à sua autonomia profissional e 

financeira, tendo em vista a racionalização crescente das práticas das operadoras, 

atuando na lógica do mercado. 

 

Como reflexo do controle da ANS sobre os reajustes, pode-se citar que os planos 

individuais atingem 20,2% da massa total de beneficiários, representando queda 

de 50% se comparado a 2001, em que os planos individuais correspondiam a 

30,3% do total de beneficiários de planos de saúde no Brasil. Por outro lado, a 

participação dos planos coletivos (empresariais e por adesão) nessa massa total 

de beneficiários cresceu consideravelmente até 2014. A regulação de preços por 

parte da ANS resultou em crises no setor, como o desabastecimento de serviços 

em saúde, perda de qualidade assistencial e a alta da inflação médica, e, 

geralmente, combinação destes (ANS, 2016). 

 

Desde a publicação da Lei 9.656/98 tem aumentado o número de demandas 

judiciais envolvendo consumidores e operadoras de planos de saúde. Isso porque, 

antes desse marco regulatório, não existia lei especial sobre o assunto, sendo que 

os contratos de planos de saúde eram regulados basicamente pelo Código Civil de 

1916 e pelo Código de Defesa do Consumidor de 1990, além, claro, da Constituição 

Federal de 1988 (Brasil, 1988; Vianna, 2013). 

 

Esse fenômeno de grande procura do Poder Judiciário para demandar algum tipo 

de assistência define-se judicialização da saúde suplementar. Esta, muitas vezes, 

baseia-se na procura por acesso a insumos (medicamentos, órtese, próteses, entre 

outros) e serviços de saúde (tratamentos, internações, entre outros). Isso porque 

essa demanda não está prevista na lei ou nos contratos celebrados entre as 

operadoras e os beneficiários (Barroso, como citado em Nobre, 2011). 
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A consequência problemática consiste em que, com essa intensificação de ações 

judiciais envolvendo planos de saúde, encontram-se decisões que muitas vezes 

ignoram a lei, resoluções e contratos que tratam do assunto. E, com argumentos 

subjetivos e fundamentação rasa e populista, obrigam as operadoras a oferecerem 

coberturas sem previsões legais e contratuais. A ideia geral é de que os serviços 

de saúde, por serem de relevante interesse social, devem ser prestados - pelo 

poder público ou privado - de forma ilimitada e incondicional. Sob essa lógica, os 

tribunais decidem os casos envolvendo as operadoras de planos de saúde quase 

sempre a favor do consumidor sem considerar o contrato e/ou a legislação 

(Sampaio, 2007). 

 

A banalização do uso dessas ações judiciais promove e estimula a desigualdade, 

desorganiza o funcionamento da saúde suplementar, além de distorcer o seu 

financiamento ao impor alocação de recursos em áreas nem sempre prioritárias ou 

de relação custo/benefício técnica, econômica ou moralmente não justificáveis 

(Nobre, 2011). 

 

Silva (2011) opina que a discussão a esse respeito tem ganhado tanta repercussão, 

que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) reconheceu a judicialização da saúde 

pública e suplementar ao publicar as Recomendações nº 31, 36 e 43. Nestas, 

aconselha-se, por exemplo, que os tribunais adotem medidas visando melhor 

subsidiar os juízes e outros operadores do direito, para assegurar mais eficiência 

na solução das demandas judiciais referentes à assistência à saúde. As 

recomendações orientam, ainda, que os magistrados juntem às decisões o máximo 

de informações técnicas possíveis. 

 

Essa responsabilidade de cobertura assistencial indevidamente imputada às 

operadoras de planos de saúde gera efeitos econômicos prejudiciais a todo o 

mercado de saúde suplementar (Cechim, 2008). Diante da insegurança jurídica 

acerca do cumprimento ou não dos contratos, as transações econômicas tornam-

se mais arriscadas e seus resultados imprevisíveis, já que o agente econômico fica 

impedido de prever o teor da decisão sobre seu contrato, ou seja, se as cláusulas 

serão respeitadas ou se o magistrado utilizará critérios subjetivos evocando a 

justiça social em suas decisões. 
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O Poder Judiciário não percebe que, ao conceder aos clientes de planos de saúde 

direitos não previstos no contrato, na regulamentação ou na lei, faz com que os 

custos derivados desse posicionamento judicial sejam incluídos nos valores 

cobrados de todos os consumidores, caso contrário a saúde suplementar desde já 

se inviabilizaria. E é justamente essa onerosidade do plano de saúde que o torna 

cada vez mais restrito, na medida em que o aumento da mensalidade restringe o 

número de consumidores em condições financeiras para contratá-lo (Cechim, 

2008). Ademais, deixa-se de atingir a função social do contrato, ou seja, o interesse 

da coletividade, já que a saúde suplementar não será capaz de auxiliar a saúde 

pública, que por si só é deficiente. O fenômeno da judicialização também afeta a 

saúde pública. 

 

Seguindo um fenômeno mundial, a população brasileira passa por um ritmo 

acelerado no processo de envelhecimento, uma das consequências da transição 

demográfica, devido à significativa redução da taxa de fecundidade desde meados 

da década de 60 e ao aumento da expectativa de vida dos brasileiros. A taxa de 

fecundidade total passou de 6,28 filhos por mulher em 1960 para 1,90 filho em 

2010, redução de cerca de 70%. No mesmo período, a expectativa de vida ao 

nascer aumentou 25 anos, chegando a 73,4 anos em 2010 (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE, 2012). Com o natural processo de envelhecimento 

da população, fica evidente o aumento na frequência de utilização dos serviços de 

saúde desse público, consequentemente, elevando os gastos do agente 

mantenedor. 

 

Rosini e Palmisano (2003, p. 51) explicam que "informação: dado configurado de 

forma adequada ao entendimento e à utilização pelo ser humano". 

 

Para que haja o entendimento dos dados trocados entre os agentes de saúde, 

gerando, assim, uma simetria nas informações originadas por eles, é preciso 

reduzir o ruído na comunicação entre as entidades. A assimetria da informação na 

saúde é grande, principalmente pelo fato de não haver um padrão de comunicação. 

Atualmente, existe um padrão de troca de informações na saúde suplementar, 

conhecido com Padrão TISS, desenvolvido pela ANS. A expectativa da entidade é 

reduzir consideravelmente a quantidade de informações desconexas, gerando 
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dados reais que podem e serão utilizados por todos os agentes envolvidos na 

saúde, auxiliando, inclusive, nas decisões administrativas e federais e influenciando 

também na redução dos desperdícios (ANS, 2016). 

 

Pode-se ilustrar ainda assimetria de informação no ato da contratação de um plano 

de saúde. Muitas vezes os beneficiários omitem seu histórico de saúde para que 

isso não influencie negativamente seu contato e a operadora, por desconhecer 

essa informação, não seja induzida ao erro no cálculo atuarial dos produtos 

(Nobrega, 2015). 

 

A incorporação de novas tecnologias no setor de saúde suplementar, ao contrário 

do que se pensa, não ocasiona a redução de custos, como é observado nos demais 

setores da economia. Na saúde, as inovações tecnológicas refletem no aumento 

das despesas. Estudos mostram que a incorporação de novas tecnologias é 

impulsionada pelo aumento de renda da população e também pela alta taxa de 

cobertura de planos de saúde (Newhouse, 1992; 1993; Reis, 2014; Smith, 

Newhouse, & Freeland, 2009). 

 

Esse aumento dos custos advindos de novas tecnologias deve-se ao nível de 

especialização do setor ávido pela imediata utilização. Na saúde, diferentemente 

dos outros setores da economia, o processo de disseminação de uma nova 

tecnologia é mais rápido. Cita-se, como exemplo, um novo procedimento médico 

ou uma nova técnica de tratamento que serão incorporados pelos diversos 

profissionais. Essa aplicação será feita de forma acelerada, pois a tendência é 

utilizar esses novos recursos no auxílio ao diagnóstico. Isso não impede que a 

tecnologia obsoleta seja utilizada, pois os recursos tecnológicos na área da saúde 

não são substitutos e sim acumulativos (IESS, 2016a). 

 

Um exemplo seria um exame de imagem, como os Raios-X, tecnologia de 1895 

ainda amplamente utilizada mesmo com a criação do PET-SCAN, tecnologia de 

1961, exame que na teoria substitui os Raios-X. Muitas vezes os profissionais de 

saúde solicitam a realização de ambos para auxílio no diagnóstico, mesmo sendo 

exames substitutivos (IESS, 2016a). 
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O desperdício é outra variável de custo para o sistema de saúde em nível mundial. 

Falhas nas prestações de serviços, oriundas da formação de profissionais ou nas 

estruturas deficientes; falhas na formação de preços, em alguns casos sem algum 

tipo de análise financeira; a complexidade administrativa das instituições; fraudes e 

abusos na utilização dos recursos de saúde; problemas na coordenação de 

recursos de saúde, seja no seu uso ou ainda na sua distribuição; são alguns dos 

fatores que representam o desperdício enfrentado pelo setor de saúde. Estima-se 

que esses desperdícios representam entre 20 e 30% dos gastos totais com saúde 

nos Estados Unidos, por exemplo (Reis & Mansini, 2014). 

 

A relação entre as operadoras de planos de saúde e prestadores de serviços é 

conflituosa e necessita de equilíbrio, pois, a operadora utiliza os prestadores como 

meio de execução do produto na qual ela possui concessão estatal de comercializar 

(IESS, 2016c). Essa relação é uma linha tênue, pois, de um lado a operadora 

necessita prover os serviços contratados a partir das parcerias firmadas com 

prestadores; e do outro lado o prestador necessita dos recursos financeiros das 

operadoras para manter-se em funcionamento. Essa relação deve ser encarada 

como via de mão dupla, visto a interdependência existencial entre as partes 

(Nobrega, 2015). 

 

As reclamações são dos três atores: os clientes reclamam da qualidade dos 

serviços, da demora de atendimento, entre outras diversas reclamações, e o 

prestador das tabelas de remuneração e as operadoras se tornam reféns de 

determinados serviços, pela falta de concorrência, pela cobrança indevida de 

procedimentos, tabelas exorbitantes, entre outras (Strategy, 2015). 

 

Outro fato relevante nessa relação aconteceu em 2014, a partir de três Resoluções 

Normativas (RN 363/2014, RN 364/2014 e RN 365/2014) e uma Instrução 

Normativa (IN 54/2014), que regulamentam e detalham como deve ser colocada 

em prática a Lei 13.003, sancionada em 24 de junho de 2014 pela ex-Presidente 

da República Dilma Rousseff. Essa lei reforça a obrigatoriedade de contratos 

formais entre operadoras e prestadores, com as obrigações e responsabilidades 

específicas. Segundo o presidente da ANS, a Lei 13.003 representa um ganho e 

mais segurança para o consumidor (UNIMED, 2016). 
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Diante desse cenário, as operadoras de planos de saúde Unimed em todo o Brasil, 

baseadas em outros segmentos da economia nacional e mundial, estão 

acreditando na verticalização como ferramenta estratégica para desenvolvimento, 

crescimento e diversificação organizacional. As Unimeds de Minas Gerais estão 

acompanhando essa tendência e utilizando-se dessa estratégia em seus negócios. 

Com o intuito de melhor compreender o projeto da verticalização nas operadoras 

de planos de saúde Unimed em Minas Gerais, surge a seguinte pergunta 

norteadora deste trabalho: quais os impactos da verticalização como estratégia de 

negócio nas operadoras de planos de saúde Unimed no estado de Minas Gerais? 

 

1.3  Objetivos  

 

Apresentam-se neste tópico, o objetivo geral e os objetivos específicos que 

nortearam este trabalho. 

 

1.3.1  Objetivo geral 

 

Como objetivo geral, buscou-se identificar os impactos da verticalização como 

estratégia de negócio em operadoras de planos de saúde Unimed no estado de 

Minas Gerais. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

Com a finalidade de alcançar o objetivo geral deste trabalho, alguns objetivos 

específicos precisaram ser atingidos. São eles: 

 

a) Identificar os motivos para a escolha da estratégia de verticalização por parte 

das Unimeds mineiras. 

b) Descrever de que forma o processo de verticalização foi planejado e 

implantado pelas Unimeds mineiras. 

c) Verificar as fundamentais alterações na estrutura organizacional e os custos 

envolvidos no processo de verticalização nas Unimeds mineiras. 

d) Apresentar as principais vantagens e desvantagens da verticalização para 

as Unimeds mineiras.  
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1.4 Justificativa 

 

A integração vertical é uma estratégia muito debatida nas organizações no Brasil e 

no mundo. Atualmente, encontra-se em destaque entre as operadoras de planos 

de saúde como forma de viabilização e longevidade empresarial. 

 

Para Buzzell (1983), de acordo com a definição econômica tradicional, a integração 

vertical é a combinação, sob um único proprietário, de dois ou mais estágios de 

negócios que estavam separados.    

 

Diante das dificuldades enfrentadas pelo setor e do entendimento a respeito da 

estratégia de integração vertical, nota-se então a necessidade de pesquisar sobre 

a estratégia de verticalização nas Unimeds. 

 

Portanto, no contexto teórico espera-se ampliar o número de estudos relacionados 

ao tema integração vertical na saúde suplementar no Brasil, agregando 

conhecimentos estratégicos que poderão servir de base para outros estudos sobre 

o tema, auxiliando estudantes, pesquisadores e professores como fonte de 

referência sobre o tema. 

 

Espera-se proporcionar às Unimeds conhecimento teórico e prático sobre os 

impactos da verticalização em seus negócios e fomentar uma discussão acerca do 

tema entre as cooperativas, bem como colaborar para o esclarecimento das 

questões estratégicas, operacionais e gerenciais que levaram as operadoras 

avaliadas a verticalizarem alguns de seus serviços. Consequentemente, servirá de 

orientação para os executivos das Unimeds no processo decisório sobre 

verticalização. Em especial, a Unimed Itabira encontra-se em franca análise de 

verticalização de seus serviços. 

 

Para o pesquisador, este estudo o auxilia no seu desenvolvimento profissional e 

acadêmico. A complexidade do tema proposto, suas características e aplicação 

prática estimularam o pesquisador a utilizar os seus conhecimentos adquiridos em 

anos na gestão de operadora de planos de saúde na busca de material sobre 
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estratégias de verticalização, construindo uma ponte entre a realidade atual e a 

projetada do setor com os conhecimentos adquiridos sobre o tema da pesquisa. 

 

Para a sociedade, o objetivo de estudar os impactos da verticalização converge na 

consequência da busca do equilíbrio financeiro das Unimeds, sendo que esse 

equilíbrio refletirá na almejada longevidade das empresas da saúde suplementar e 

na prestação de um serviço de qualidade a preços compatíveis. Esse setor é de 

vital importância econômica e social para as pessoas, pois se preocupa com o 

provável maior bem do ser humano: sua saúde. 
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2 Referencial Teórico 

 

Para que seja possível o entendimento do conteúdo abordado neste estudo, faz-se 

necessária a apresentação dos principais assuntos envolvidos e que servirão de 

base teórica, a fim de encontrar o entendimento sobre estratégia que se adapte à 

realidade atual de nossas organizações. Isso porque, conforme citado por Ansoff 

(1990, p. 19), “não existe nada de tão prático como uma boa teoria”, e Mintzberg e 

Quinn (2001) ratificam essa ideia ao dizer que ser teórico é diferente de estar 

desligado da realidade. 

 

Neste capítulo são apresentadas as principais referências sobre a multiconceitual 

estratégia organizacional, sendo a verticalização a principal ferramenta estratégica, 

bem como entender a estrutura organizacional e a relação entre elas, para se 

buscar um caminho que leve à longevidade das Unimeds no negócio de operação 

de planos de saúde no Brasil, garantindo resultado financeiro positivo aos 

cooperados e qualidade na prestação dos serviços aos usuários. As relações entre 

estratégia, verticalização e estrutura formam o pilar deste estudo.  

 

2.1 Estratégia organizacional 

 

Este estudo trata de aspectos gerais sobre algumas estratégias organizacionais, 

tendo foco na estratégia da integração vertical. Dessa forma, faz-se necessário 

realizar também uma abordagem sobre as características da relação existente 

entre as organizações, suas estratégias, estruturas, mudanças e o resultado 

organizacional desejado. 

 

A estratégia não é um assunto no qual o pensamento flui unidirecionalmente, a 

evolução é marcante em sua formação, com isso a pluralidade conceitual remete a 

inúmeras interpretações para os indivíduos, organizações e meio acadêmico.  

 

No histórico do estudo epistemológico sobre estratégia, de Meirelles e Gonçalves 

(2005), encontra-se grande número de conceitos, abordagens e enfoques sobre o 

tema, alguns diferentes, outros semelhantes e ainda alguns que divergem apenas 

superficialmente, tendo no conteúdo significados idênticos. 
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No pensar estratégico existe um conjunto de ideias sobre máximas militares 

escritos por Sun Tzu, chamado de “A Arte da Guerra”, que é atribuído ao século IV 

a.C. Segundo Cordeiro, Ribeiro, Alday, Andion, Fava, Ferraes, Kuehne, Conte, 

Durski e Andreoli (2002), o conteúdo dessa obra foi uma tentativa de formular a 

base do planejamento para as operações militares, comuns à época, cujo 

conhecimento sobre o inimigo e local da guerra seria vital para a vitória. Desde essa 

obra clássica sobre estratégias, vários autores utilizaram diferentes e inúmeras 

abordagens e conceitos para descrever a respeito do tema. 

 

Estratégia significa planejar a forma de aniquilar, destruir os inimigos pelo uso 

eficaz dos recursos disponíveis. Essa ideia reforça a origem militar do conceito 

(Desreumax, 1993). 

 

Bracker (1980) e Motta (1998) informam que, após a Segunda Guerra Mundial, os 

conceitos militares ganharam espaço e importância na confecção das estratégias 

empresariais. 

 

De acordo com Cordeiro et al. (2002), a evolução das ideias sobre estratégia deve-

se ao aumento do nível de exigências das empresas e de seus gestores, que 

buscavam mais conhecimento para orientarem-se no momento de tomar decisão, 

procurando alto nível de assertividade, garantindo, assim, a performance de sua 

empresa no mercado. 

 

Mesmo que um dos pilares para o alicerce teórico sobre estratégia tenha sido um 

livro de Igor Ansoff, em 1965, o assunto teve mais discussão e refinamento a partir 

de 1970, quando houve expressivo aumento na demanda por literaturas e serviços 

sobre planejamento estratégico (Cordeiro et al., 2002). 

 

Ansoff (1977) conceitua estratégia como uma gama de deliberações para que uma 

empresa possa adquirir desenvolvimento sistemático, aferindo resultados positivos 

e favoráveis ao longo de sua vida produtiva. Estratégia, para Rumelt (2011), é um 

conjunto de metas, políticas e processos que, juntos, definem o modus operandi de 

um negócio, objetivando o melhor resultado organizacional possível. 
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A estratégia produz políticas e planos que uma empresa utiliza para alcançar seus 

objetivos e metas organizacionais, além da qualificação dos negócios desejados 

pela organização (Mintzberg, 1994). 

 

Porter (1996) assegura que a estratégia é a escolha de uma posição diferenciada, 

ajustada em atividades autênticas, difíceis de copiar e que aditam valor à 

organização e ao meio no qual está inserida. 

 

Apoiado na observação do cenário de dentro para fora da organização é obedecido 

uma lógica para diferentes procedimentos da estratégia, como a sua formulação e 

sua execução, além do desenho de uma estrutura organizacional, das 

competências gerenciais desenvolvidas e dos recursos alocados nas demandas 

(Porter, 2004).  

 

Nesse cenário, a estratégia torna-se peça determinante para a otimização de 

resultados e aumento do desempenho empresarial, pois é no desenvolvimento e 

aperfeiçoamento do planejamento que os executivos se apoiam, as 

responsabilidades ficam mais claras, gerando comprometimento entre os 

envolvidos em toda a cadeia (Ansoff, 1990).  

 

Chaffee (1985, p. 89-90 como citado em Mintzberg, Ahlstrand & Lampel, 2000, p. 

21) seguem os temas em comum quanto à definição de estratégia: 

 

a) A estratégia diz respeito à organização e ao ambiente; 

b) a essência da estratégia é complexa; 

c) a estratégia afeta o funcionamento da organização; 

d) a estratégia envolve questões relativas ao caminho determinado, assim 

como o processo de se determinar esse caminho; 

e) a estratégia realizada quase sempre difere de seu planejamento; 

f) as estratégias estão em graduações diferentes da organização, do chão de 

fábrica à alta cúpula; 

g) a estratégia envolve um exercício do julgamento da realidade. 
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Na percepção dos autores, as estratégias objetivam planos para o futuro, que dizem 

respeito à organização e ao ambiente, sem deixar de lado a vivência adquirida e as 

habilidades das pessoas. Buscam o sucesso empresarial baseado em ações 

diferenciadas e autênticas diante da concorrência, certamente imersa em ambiente 

competitivo e no qual são fundamentais a sinergia organizacional e o meio no qual 

está alocada.    

 

2.1.1  Escolas de pensamento estratégico 

 

Fundamentado na natureza polissêmica do conceito de estratégia, Mintzberg et al. 

(2000) realizaram um respeitável trabalho, ratificando essa natureza a partir da 

revisão de um grande volume literário sobre o tema. Segundo os próprios autores, 

durante o trabalho revisaram cerca de 2.000 itens, sistematizando o pensamento 

estratégico em 10 escolas de formação de estratégia. 

 

Mintzberg et al. (2000) salientam que as escolas podem ser agrupadas segundo 

sua natureza prescritiva. Ou seja, focam a maneira como as estratégias devem ser 

formuladas, a formação de estratégia sendo encarada como um processo 

controlado e consciente, que produza estratégias deliberadas completamente 

desenvolvidas a serem tornadas explícitas antes da sua implementação formal. Ou, 

ainda, agrupadas segundo sua natureza descritiva, preocupando-se com a maneira 

como de fato as estratégias são formuladas, uma formação mais casual, flexível, 

pautada informalmente na interação entre os participantes. Para Moysés, 

Kestelman, Becker e Torres (2010), elas se preocupam mais com a descrição de 

como as estratégias são do que qual é o comportamento ideal estratégico.  

 

As escolas de natureza prescritiva é:  

 

a) Escolas de design: formulação da estratégia como um processo conceitual, 

baseado na razão, informal, sendo a alta cúpula da organização o mentor e 

ator principal dessa estratégia, que necessita ser simples. Devem-se 

analisar os ambientes internos da empresa (forças e fraquezas) e externos 

(oportunidades e ameaças), sendo a análise Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, Threats (SWOT) sua principal ferramenta. A escola de design 
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é a mais importante na formação estratégica, seus conceitos possuem 

grande peso na administração estratégica. 

b) Escola de planejamento: formulação da estratégia como um processo formal 

utilizando planejamento numérico e programado. Assemelha-se à escola de 

design, diferenciando-se na formalidade do processo estratégico. O 

planejamento estratégico nessa escola baseia-se nos objetivos. Após 

definidos os objetivos, avalia-se a organização interna e externamente e, 

enfim, há a operacionalização da estratégia. Importante salientar que na 

etapa da operacionalização o controle é constante, com ferramentas 

próprias, tais como cronogramas e checklists, tendo os objetivos e 

orçamentos sempre à vista. 

c) Escola de posicionamento: formulação da estratégia como um processo 

analítico que submete a uma rígida análise do setor na qual a organização 

está competindo. Possui premissas nas escolas de design e planejamento, 

como pensar a formação de estratégia como uma metodologia controlada e 

consciente, diferenciando-se no limite de estratégias possíveis para uma 

organização. O principal autor dessa escola é Michael Porter, que relata a 

importância das cinco forças competitivas em uma empresa, sendo utilizada 

para a análise estrutural das organizações, isto é, relacionando a empresa 

ao setor no qual ela está competindo. 

 

As escolas de natureza descritiva: 

  

a) Escola empreendedora: formulação da estratégia como um processo 

visionário e informal e baseia-se na visão do líder. A estratégia é audaciosa, 

sem medo de errar, porém fica dependente do líder acertar ou errar na 

elaboração da estratégia. Essa escola é deliberada quanto a amplitude e 

direção e emergente quanto ao seu poder de adaptação. 

b) Escola cognitiva: formulação da estratégia como um processo mental cuja 

elaboração da estratégia acontece por meio de conceitos novos e grandes 

inovações. Esta funciona como elo entre as escolas objetivas e subjetivas, 

tendo como mote a mente do estrategista. Normalmente essas estratégias 

são complicadas de realizar e modificá-las geralmente não leva aos 

resultados esperados. 
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c) Escola de aprendizagem: formação de estratégia como um processo 

emergente, baseia-se no aprendizado do estrategista advindo com o tempo. 

Sugere a participação de vários autores e o constante aprendizado das 

pessoas e da empresa com os erros. 

d) Escola do poder: formulação de estratégia como um processo de 

negociação. A estratégia organizacional é fortemente influenciada por 

relações de poder e política. Uma das contribuições dessa escola consiste 

em como as trocas políticas podem ajudar as empresas na promoção de 

mudanças. 

e) Escola cultural: formulação de estratégia como um processo coletivo. Os 

traços culturais de uma empresa influenciam diretamente na formação 

estratégica. 

f) Escola ambiental: formulação da estratégia como uma reação. O ambiente 

é o ponto central da formação estratégica, isto é, as ações estratégicas de 

uma empresa representam uma resposta a forças do ambiente a partir de 

um processo reativo. 

g) A 10ª escola, a de configuração, agrupa vários elementos do processo e do 

conteúdo de formulação estratégica em estágios distintos do ciclo de vida 

das organizações. Essa escola compreende configuração e transformação. 

A escola de configuração são agrupamentos coerentes de propriedades e 

condutas. As empresas podem assumir diferentes configurações em sua 

vida, dependendo de suas exigências internas e externas.  

 

Cada uma das 10 escolas, ou seus pontos de vista, possui vasto conceito, que 

podem ser claramente definidos. Essas escolas podem ser visualizadas na Figura 

1, assim como as características que as definem e sua visão do processo 

estratégico. 
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Natureza da Escola / Escola Formulação da Estratégia como um processo 

Escolas Prescritivas 

Escola do Design Conceitual 

Escola do Planejamento Formal 

Escola do Posicionamento Analítico 

Escolas Descritivas 

Escola Empreendedora Visionário 

Escola Cognitiva Mental 

Escola de Aprendizado Emergente 

Escola do Poder De Negociação 

Escola Cultural Coletivo 

Escola Ambiental Reativo 

Escola Configurativa 

Escola de Configuração Transformador 

Figura 1 - As escolas de pensamento estratégico. 
Fonte: adaptado de Mintzberg, H., Ashlstrand, B., & Lampel, J. (2000). Safári de estratégia. Porto 
Alegre: Bookland. 

 

A estratégia é vista como um processo de transformação a partir de mudanças 

estruturais e inovações. As organizações são percebidas como agrupamentos 

coerentes de características e procedimentos. Para haver mudança estratégica, a 

organização tem que mudar de configuração e postura, ocorrendo, assim, uma 

transformação organizacional. 

 

As 10 escolas do pensamento estratégico possuem, cada uma, um período de 

evolução que, em algum momento, interceptaram-se. A evolução e o 

desenvolvimento das escolas podem ser observados na Figura 2. 
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Figura 2 – Evolução das 10 escolas. 
Fonte: adaptado de Moysés Filho, J., Kestelman, H. N., Becker Junior, L. C., & Torres, M. C. S. 
(2010). Planejamento e gestão estratégica em organizações de saúde. Rio de Janeiro: FCV. 

 

É possível observar, na Figura 2, o desenvolvimento ao longo dos anos das 

escolas. De acordo com o gráfico, visualiza-se também o volume de atenção 

recebida por cada escola dos autores e dos praticantes, que adotavam cada uma 

delas nos ambientes organizacional. 

 

Sendo assim, ao analisar filosoficamente as 10 escolas estratégicas, Mintzberg et 

al. (2000) buscaram explicar as contribuições e influências destas na elaboração, 

criação e implantação de estratégias organizacionais que serão utilizadas pelas 

empresas a fim de promoverem desempenho organizacional e posicionamento 

competitivo no segmento em que atuam. O caso proposto neste trabalho consiste 

na análise da utilização da estratégia de integração vertical em operadoras de 

planos de saúde Unimed em Minas Gerais.  

 

2.1.2 Criação, formulação e implantação da estratégia 

 

De acordo com Alday (2000), a utilização atual do planejamento estratégico é 

realidade em grande parte das organizações. Apesar disso, ainda existem dúvidas 
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sobre o que seria exatamente esse planejamento e como deveria ser formulado e 

colocado em prática. 

 

Na década de 90, a utilização do planejamento estratégico em sua verdadeira 

concepção era feita por um número reduzido de empresas, visto que inúmeras 

organizações ainda empregavam técnicas obsoletas de planejamento de longo 

prazo (Ansoff, 1990). Ele se baseava em situações passadas e não era adequado 

àquela realidade específica.  

 

A tratativa do planejamento, como metodologia em longo prazo, foi desenvolvida 

na década de 50, nos Estados Unidos, e teve grande influência, pela tecnologia 

utilizada nos planejamentos dos países de economia desenhada em longo prazo. 

Com isso, os planos considerados em longo prazo tornaram-se projeções de lucro 

aplicadas para mais de 10 anos, o que não era considerado de grande utilidade, 

representado por grande quantidade de papel e por um pensamento estratégico 

considerado limitado. E certamente com o tempo ficaria ainda mais obsoleto e sem 

aplicabilidade (Bower, 1966). 

 

Em meados dos anos 60, o planejamento estratégico teve sua metodologia 

introduzida após a apresentação dos estudos e conceitos do Professor Igor Ansoff, 

aliados a pesquisas do Stanford Research Institute e da McKinsey Consulting 

Corpore (Taylor, 1975). 

 

De acordo com o que afirmou Kotler (1975), a utilização do conceito de 

planejamento estratégico foi defendida em pesquisas da época. Um dos 

pesquisadores que defendiam sua utilização propôs que o conceito do 

planejamento estratégico estava relacionado a uma metodologia gerencial que 

possibilitava estabelecer uma direção que servia de objetivo para a organização. 

Assim, a organização que seguisse tal direção teria como resultado alto grau de 

interação com o ambiente externo. Importante ressaltar que a criação da estratégia 

deve ser objetiva quanto às metas (fins), porém flexível e criativa quanto aos meios 

de conquista (Hamel & Prahalad, 1995). 
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Andrews (1980) reporta que a estratégia empresarial tem de ser construída 

respeitando-se o “DNA” organizacional, isto é, a estrutura, comportamento, cultura 

e princípios da firma na qual será implantada. 

 

Em relação ao momento de criação ou formação da estratégia, Mintzberg (2004) 

abordou-o como produto de um processo racional, planejado, formal e metódico, 

seguido de sua implementação, cujas empresas buscam os processos prescritivos 

de formação estratégica de modo deliberado, entendendo que dessa forma elas 

possam mais facilmente se adaptar aos desafios internos e externos. 

Paradoxalmente aos processos prescritos deliberadamente estão as estratégias 

emergentes, que podem se desenvolver sem uma técnica engessada, de forma 

mais usual e simples, baseado nas interações, aprendizados e cooperação entre 

as pessoas (Mintzberg, 1990). 

 

Quanto ao modo deliberado de criação da estratégia, Mayo & Brown (1999), 

fracionaram em quatro etapas o processo: formulação; implementação; controle de 

resultados e ajustes; e, por fim, a retroalimentação. 

 

Já na formulação, toda empresa deveria possuir metas que a levassem a um alvo 

deliberadamente escolhido. A definição das metas surge de uma análise das forças 

e fraquezas da empresa e das oportunidades e ameaças que o ambiente 

apresenta. Essa dinâmica passou a ser conhecida pela sigla SWOT e tornou-se 

sinônimo de racionalidade e planejamento estratégico (Andrews, 1980). 

 

De acordo com Quinn & Voyer (1994), as técnicas de planejamento formal são 

importantes, uma vez que norteiam gestores e corpo técnico, contribuindo no 

desenvolvimento das metas das equipes e da organização, bem como na previsão 

e alocação de recursos a serem utilizados nas ações. 

 

Segundo Osborn (1998 como citado em Mariotto, 2003), as estratégias emergentes 

são aquelas desenvolvidas coletivamente que respondem ao que o mercado está 

dizendo. Uma estratégia emergente é um ato reflexo, uma reação, a uma ação do 

mercado. “Porém, se a formulação de uma estratégia essencialmente deliberada 
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impede a aprendizagem, do mesmo modo uma formulação puramente emergente 

impede o controle” (Mintzberg & Lampel, 2002, p. 426).  

 

As estratégias mais eficientes e aferindo resultados positivos para a organização 

geralmente são resultantes de estratégias criadas pela fusão de processos 

deliberados (técnicos) e processos emergentes (intuitivos) (Mintzberg & Quinn, 

2001). 

 

Duas interessantes comprovações quanto à formação das estratégias foram 

apresentadas por Mintzberg e Quinn (2001). As estratégias pretendidas nem 

sempre são realizadas, algumas por serem naturalmente infactíveis diante das 

pretensões organizacionais ou até mesmo por incompetência da organização nas 

suas intenções estratégicas. E os processos de concepção de estratégica 

empresarial de sucesso raramente se parecem com os sistemas analíticos, 

racionais e metódicos apresentados pela literatura. Na verdade, muitas das vezes 

os processos de mudança de estratégia são fragmentados, evolucionários e 

intuitivos. 

 

De acordo com Kaplan e Norton (2004), alguns problemas que podem ocorrer após 

a adoção de algumas estratégias advêm da falta de transparência na sua 

concepção. Como a execução passa a ter cada vez mais importância no resultado, 

é necessário que ela seja formulada de forma clara e que seus processos de 

controle, operacionalização e avaliação tenham total relevância operacional. 

 

Cordeiro et al. (2002) afirmam que, na formulação de estratégias, não é possível 

listar todas as possibilidades nos projetos que serão trabalhados. Dessa forma, a 

escolha e o desenvolvimento das estratégias devem se basear em um conjunto de 

informações agregadas, que podem ser ainda incompletas e incertas, refletindo 

muitas vezes um ambiente variável sobre as possibilidades a serem levadas em 

consideração. 

 

Todos os movimentos influenciadores do resultado devem ser conhecidos pela 

gestão estratégica. Então, o papel dos gestores é essencial na proposição um clima 
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organizacional fértil para o nascer e o desenvolver estratégico em uma empresa 

(Mintzberg & Waters, 1985). 

 

Um dos poucos pontos consensuais sugeridos por Porter (2007) sobre o tema da 

implantação da estratégia com sucesso diz respeito à comunicação. Os líderes têm 

o dever de divulgar e comunicar incansavelmente a estratégia formulada para todas 

as partes envolvidas na empresa e, inclusive, fora dela, para clientes, fornecedores, 

sociedade e governo, tornando benéfico o propósito moral e sustentável da 

estratégia a todos os atores. Quanto aos funcionários da organização que não 

aceitarem e não se envolvam com a estratégia adotada, não poderão ali 

permanecer. 

 

Outros pontos a serem considerados para a implementação da estratégia são 

sugeridos por Vasconcellos e Pagnocelli (1992): 

 

a) Os stakeholders necessitam estarem envolvidos com a estratégia adotada 

para o sucesso da mesma;  

b) capacitação de toda empresa para resultados;  

c) criação de metodologia confiável para a mensuração dos resultados, 

realimentação e atualização da estratégia;  

d) o desenvolvimento da capacidade dos líderes em administrar 

estrategicamente. 

 

Diante disso, não existe uma única estratégia padrão a todas as organizações, 

devendo-se procurar encontrar as estratégias ou conjunto destas mais adequadas 

às necessidades e objetivos da empresa. Entre os objetivos quanto à estratégia, 

destacam-se as de sobrevivência, manutenção, crescimento e desenvolvimento. 

 

A combinação de estratégias deve ser feita de forma que aproveite todas as 

oportunidades possíveis e fazendo uso da estratégia apropriada no momento certo. 

Neste estudo serão abordadas as estratégias competitivas genéricas e as 

estratégias corporativas de crescimento e diversificação. 

 

 



 

 

42 

2.1.3  Estratégias competitivas genéricas 

 

De acordo com Porter (2004), ratificando seu artigo escrito em 1979, no qual 

descreve forças atuantes em relação à competitividade das empresas, essas cinco 

forças podem determinar como ocorreria a dinâmica da competição em ambiente 

industrial. Elas servem de referência para desenvolver uma estratégia de negócio, 

sendo: entrada (de novos concorrentes); ameaça (de substitutos no negócio); 

compradores (e seu poder de barganha); fornecedores (e seu poder de barganha); 

e concorrentes (e a rivalidade entre eles). A relação entre essas cinco forças pode 

ser observada na Figura 3. 

 

 

Figura 3 – As cinco forças competitivas de Porter. 
Fonte: elaborado pelo autor, com base em Porter, M. E. (2004). Estratégia competitiva: técnicas 
para análise de indústrias e da concorrência. Rio de Janeiro: Campus. 

 

Como demonstrado na Figura 3, as forças expostas influenciam diretamente o 

ambiente de negócios das organizações, no qual os eventos e fatos que ocorrem 

estão ligados à organização, como os seus fornecedores, clientes, concorrentes e 

a própria organização. De acordo com a área de atuação da organização, uma das 
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forças pode exercer mais influência em relação às outras, influenciando 

diretamente os resultados. 

 

Porter (1980a; 1980b) descreveu a estratégia competitiva como antídoto contra as 

cinco forças competitivas atuantes em uma organização, tendo essas estratégias, 

ações ofensivas e defensivas organizacionais o intuito de gerar um arranjo 

sustentável dentro da empresa. 

 

Ele organizou três estratégias competitivas genéricas que podem ser utilizadas 

separadas ou em conjunto e que, bem planejadas, geram resultado satisfatório de 

longo prazo às organizações, superando seus concorrentes no mercado. São elas: 

custo, diferenciação e foco (Porter, 2004). 

 

As estratégias genéricas têm sido amplamente utilizadas, por serem capazes de 

diferenciar a essência do negócio, podendo, dessa forma, produzir um desempenho 

acima da média, vislumbrando adquirir vantagem competitiva (Mintzberg & Quinn, 

2001). 

 

Para Cordeiro et al. (2002), a estratégia competitiva em custo é definida como 

aquela na qual a empresa centraliza seus esforços para buscar eficiência produtiva, 

para ampliar o volume de produção e para minimizar gastos com divulgação, 

reparos, entrega, desenvolvimento, etc. O atrativo para o consumidor fica por conta 

do preço do serviço. 

 

Mintzberg e Quinn (2001) consideram a liderança de custo como uma estratégia de 

diferenciação de preço. 

 

No entendimento de Vitorino, Peresin e Sacomano (2011), o foco e ponto central 

da estratégia de liderança competitiva em custos podem ser considerados como a 

empresa fazer com que seu custo total venha a ser ainda abaixo do que o de seus 

concorrentes, proporcionando oferecer melhor preço ao mercado. 

 

Para Cordeiro et al. (2002), a estratégia competitiva de diferenciação permite com 

que a organização invista mais em recursos como imagem da empresa, reparos, 
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tecnologia, entregas, recursos humanos, qualidade, etc., buscando a criação de 

diferenciais para o consumidor. De acordo com Vitorino et al. (2011), esse tipo de 

estratégia procura oferecer vantagens pela introdução de um ou mais elementos 

como diferenciais em seus produtos e serviços, que possam, assim, justificar os 

valores mais altos em relação aos de algum concorrente. 

 

As organizações confundem o conceito de qualidade com o de diferenciação. A 

qualidade é apenas um dos itens que compõem a diferenciação que, por sua vez, 

é um conceito mais amplo. A qualidade está associada ao produto físico, enquanto 

a diferenciação pode ser alcançada criando valor para o comprador em toda a 

cadeia de valores (Porter, 1989). 

 

Diferentemente da liderança de custo, neste caso pode haver mais de uma 

estratégia de diferenciação de sucesso, se houver uma série de atributos 

valorizados e apreciados pelos compradores. 

 

Mesmo não sendo impossível, a possibilidade de interagir a estratégia de custo 

com a diferenciação em uma organização e atingir visibilidade competitiva junto aos 

clientes e superar a concorrência é mínima se a variável for a comparação entre 

organizações. 

 

A partir da diferenciação ou custo, a organização busca especializar-se para 

atender a segmentos ou nichos de mercado específicos (Cordeiro et al., 2002).  

 

A terceira estratégia genérica é foco ou enfoque, o que, segundo Porter (1989), 

apoia-se em otimizar a cadeia de valores para um ou apenas alguns segmentos, 

alcançando a diferenciação ou a liderança de custo em sua atuação. Ou seja, está 

baseada na escolha de um ambiente competitivo dentro de uma indústria. Essa 

estratégia pode abranger mais de um segmento, levando em consideração que a 

otimização de uma empresa para qualquer segmento é diminuída com a ampliação 

e diversificação do público-alvo. A estratégia competitiva de foco ou enfoque 

consiste em definir um alvo restrito o qual se deseja alcançar. 
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Pode ser considerada a busca em obter vantagens competitivas de uma das 

formas: oferta de produtos e serviços com custos mais baixos; ou diferenciação dos 

produtos e serviços, mas em segmentos de mercado específico ou restrito. Vitorino 

et al. (2011) prelecionam que métodos desse modelo incluem limitar alguns 

segmentos de demanda, como, por exemplo, o grupo de consumidores, pela linha 

de serviços ou produtos ou até pela região geográfica a ser atendida. Nesse 

sentido, aplica-se estratégia de foco na diferenciação ou foco no custo mais baixo. 

 

Colocar qualquer uma dessas estratégias consideradas genéricas em prática exige 

da empresa a aplicação de habilidades e recursos que necessitam de diferentes 

estruturações organizacionais, modelos de controle e de aplicação de sistemas 

criativos de gestão. Empresas que adotam, num mesmo ambiente organizacional, 

dois ou mais tipos de estratégias concomitantes e, por resultado, não obtêm 

sucesso em alguma delas, estão em situação ruim ao extremo, pois há falta de 

participação no mercado, necessidade de mais investimento de capital e a 

possibilidade da perda de clientes de peso importante para sua carteira (Porter, 

2004). 

 

2.1.4  Estratégias corporativas de crescimento e diversificação 

 

Nadler, Gerstein e Shaw (1994) descrevem que, no final do século XX, grande parte 

das empresas americanas passou por algum tipo de reestruturação. Mudanças 

significativas foram necessárias e implementadas em diversos aspectos das 

organizações, devido a fatores como alterações na economia e nos padrões de 

propriedade, além de mudanças tecnológicas e de concorrência. 

 

Esse modelo que impulsionava as mudanças e reestruturações no ambiente 

organizacional é o da estratégia de crescimento, que considera, mesmo que 

existam muitos pontos fracos na organização, que ainda assim há chances de 

convergi-los em oportunidades de negócio. Os pontos fracos a serem observados 

são a inovação de negócios, internacionalização, a join venture (união de dois ou 

mais negócios) e a expansão (Vitorino et al., 2011). 
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Ainda para Nadler et al. (1994), o resultado das mudanças e reestruturações 

organizacionais cunha vários e significativos desafios estratégicos e 

organizacionais para os administradores, gestores e líderes. Entre esses desafios, 

chamam a atenção os que se referem a aquisições, que tratam de quando uma 

empresa busca a obtenção de atividades e processos que são controlados por 

outra empresa, sendo a empresa a ser adquirida. 

 

Toledo e Anselmo (2003) acreditam que as estratégias de crescimento abordam os 

métodos para com os quais a organização busca alcançar os objetivos, seja por 

meio de aquisições ou integrações, alianças estratégias ou, até mesmo, via 

desenvolvimento interno. A estratégia de crescimento abrange também a forma 

como é realizada a definição do escopo para atuação da organização, podendo 

este ser voltado para serviços e/ou produtos, além de atuar de forma verticalizada, 

como o nível de integração na cadeia de valores do ambiente industrial. 

 

Para Nadler et al. (1994), esse modelo estratégico associado à aquisição possui 

três fases: pré-aquisição, negociação e pós-aquisição. Em casos de sucesso de 

integrações organizacionais, na fase de pré-aquisição focam-se as estratégias; o 

planejamento da integração é o foco na negociação; e na fase de pós-aquisição, a 

atenção recai sobre a forma de integração. Esse modelo pode ser observado na 

Figura 4. 
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Figura 4 – A aquisição como administração da mudança. 
Fonte: Nadler, D. A., Gerstein, M. S., & Shaw, R. B. (1994). Arquitetura organizacional: a chave para 
a mudança empresarial. Rio de Janeiro: Campus.. 

 

Nota-se na Figura 4 que a questão incide sobre como seria possível desenvolver 

uma estratégia de integração de forma efetiva, além de abordagem para a 

modelagem e também a administração do estado de transição envolvido nesse 

modelo. 

 

Toledo e Anselmo (2003) referem que a estratégia é constituída por duas 

dimensões básicas: de crescimento e a competitiva. Ansoff (1990) também 

identifica a estratégia de carteiras e estratégia competitiva como os dois tipos 

correlatos de estratégia que podem ser utilizados como bússola na busca do 

desenvolvimento estratégico da organização. 

 

Essa estratégia de carteiras reúne os conceitos de estratégias de crescimento 

propostos por Sutter, Calil e Toledo (2012), visto que ela objetiva alcançar o 

crescimento por meio de seus negócios. 
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A estrutura deve seguir a estratégia (Hax & Majluf, 1999). Para tanto, os autores 

sugerem que a estrutura organizacional deve: facilitar a alocação dos recursos 

pelos diversos negócios da empresa; dar suporte à implementação da estratégia-

foco de cada negócio; permitir a adaptação do negócio ao ambiente em 

transformação; permitir a execução eficiente das tarefas operacionais de curto 

prazo. 

 

Conforme Ansoff (1990), a estratégia de carteiras é constituída por quatro 

elementos: vetor de crescimento, que mostra qual a abrangência e direção dos 

negócios futuros da empresa em relação às suas características internas; as 

sinergias entre as atividades que a organização busca obter; a flexibilidade 

estratégica que a empresa deve procurar em sua carteira de negócios; e a 

vantagem competitiva buscada pela organização em suas áreas de atuação no 

mercado. 

 

O vetor de crescimento, primeiro componente realçado por Ansoff (1990), visa 

detectar qual a abrangência e a correta direção dos negócios da empresa, 

associados à sua missão, onde deseja chegar, seu produto atual e o que será 

produzido (Figura 5). 
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Figura 5 – Matriz produto x missão 
Fonte: adaptado de Ansoff, H. I. (1990). Do planejamento estratégico à administração 
estratégica. São Paulo: Atlas. 

 

Como verificado na Figura 5, é possível visualizar a relação entre produto e missão 

e quais os aspectos a serem destacados em relação aos mercados atuais e futuros. 

Esse vetor exposto considera a dimensão das necessidades provenientes do 

mercado; a dimensão dos produtos e serviços em relação à sua tecnologia; e os 

aspectos geográficos do mercado. 

 

Silva (1993) indica que dois caminhos de desenvolvimento podem ser seguidos 

pelas organizações, relacionados à estratégia de crescimento: a especialização e 

a diversificação. Porém, a utilização dos dois de maneira simultânea exige da 

organização grandes empenhos de recursos humanos e financeiros, além de incidir 

em grandes dificuldades. 

 

Ainda com base em Silva (1993), a especialização existe quando a organização 

concentra seus esforços para atingir o melhor nível de competência possível em 

alguma atividade, que é considerada por ela a sua atividade principal. As 

organizações podem adotar estratégias de volume na especialização, na qual os 
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concorrentes apostam no aspecto da experiência para poder melhorar as suas 

posições em relação aos custos com a atividade e, consequentemente, melhorar a 

sua posição competitiva. A especialização acompanha o crescimento da 

maturidade da atividade da organização. 

 

As organizações podem vir a seguir também dois caminhos de forma sucessiva ou 

simultânea. A especialização geográfica é quando a organização opta por realizar 

uma expansão ou restrição em mercados que possuem como características a 

existência do mesmo domínio da atividade da empresa. Sendo assim, esse tipo não 

requer novas competências. A especialização de produto ou mercado é definida 

pela geração ou seleção de outros produtos ou mercados similares, os quais 

possuam características similares às dos seus domínios de atividade. É uma 

diversificação considerada de marketing, que visa à busca pela clientela 

diferenciada (Silva, 1993). 

 

No modelo de estratégias de crescimento, Sutter et al. (2012) demonstram que são 

descritos na literatura três tipos diferentes entre si: crescimento de forma intensiva; 

crescimento de forma integrada; e crescimento a partir de diversificação. Para 

Lambin (2000), a estratégia que visa à integração é o modelo a ser utilizado para 

organizações que têm por objetivo melhoria rentável ao exercer o controle de 

atividades que variam e possuem importância no negócio e que são desenvolvidas 

ao redor da cadeia de valor para o negócio na qual é inserida a organização. 

 

O tipo de crescimento de forma intensiva é descrito por Garcez (2006) como uma 

forma de aumento das vendas, da capacidade de produção e da força de trabalho, 

pela penetração de mercado, pelo desenvolvimento dos produtos e dos mercados. 

 

As organizações, para Cordeiro et al. (2002), podem vir a buscar de forma decidida 

esse caminho visando ao crescimento, em vez de buscar caminhos alternativos 

para a aquisição de outras empresas ou partes da cadeia de valor do negócio. Esse 

tipo de crescimento abrange também a criação de novos negócios. 

 

A integração vertical está ligada ao crescimento da organização quando esta busca 

adquirir outras organizações num canal de distribuição. No crescimento de forma 
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integrada, organizações podem vir a optar pela sua expansão utilizando a aquisição 

de outras organizações que estejam ligadas ao seu ambiente de negócio de alguma 

forma. Nesse tipo de estratégia de crescimento existem três formas que são 

utilizadas pelas organizações: a integração vertical para frente, também conhecida 

como integração direta ou forward; a integração vertical para trás, também 

conhecida como integração inversa ou backward; e a integração horizontal 

(Cordeiro et al., 2002). 

 

Na integração vertical para trás (inversa ou backward), de acordo com Sutter et al. 

(2012) e Garcez (2006), a organização busca produzir, ela mesma, os seus 

insumos, sendo por meio da compra de outras organizações que a suprem de 

matérias-primas ou serviços ou da participação com ações nessas organizações. 

Dessa forma, ela adquire algumas operações presentes na cadeia de valor 

inseridas entre a matéria-prima utilizada e a própria organização, abrangendo 

nesse cenário seus fornecedores, suprimentos e componentes, entre outros. 

 

A integração vertical para frente (direta ou forward), como é considerada por Sutter 

et al. (2012) e Lambin (2000), caracteriza-se pela compra, por parte da 

organização, de operações e outras empresas que estão inseridas na cadeia de 

suprimentos logo entre o cliente final e a própria organização. Para Garcez (2006), 

nesse tipo de integração a organização já transforma diretamente seus produtos 

intermediários ou já faz a distribuição dos seus produtos finais. 

 

A estratégia de integração horizontal, como é descrita por Garcez (2006), ocorre 

quando existe a decisão por parte da organização no sentido de adquirir uma 

empresa que é sua concorrente. Nesse sentido, são adquiridas empresas 

concorrentes presentes em uma mesma linha de negócios, que poderiam conter 

certas fatias no mercado, sendo adotado pela organização que faz as aquisições 

um esforço visando aumentar ainda mais o seu porte e potencializar suas vendas, 

seus lucros e sua participação ativa no mercado em que está inserida. Para Sutter 

et al. (2012), essa integração pode ocorrer também com a participação em ações 

de empresas concorrentes, sem a sua total aquisição. 
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Outro modelo existente, mas diferente dos modelos de integração, é a estratégia 

de diversificação. Nesse modelo, a organização busca a inserção em uma nova 

área ou um negócio no qual o mercado e as tecnologias sejam diferentes daquele 

em que ela atua costumeiramente. Esse modelo de estratégia é chamado de 

corporate venturing, podendo ser de forma externa ou interna (Sutter et al., 2012). 

 

Para Lambin (2000), esse modelo de estratégia de diversificação pode ser dividido 

em dois grupos distintos: diversificação pura, na qual a organização busca entrar 

em novos mercados sem se preocupar com a ligação deles com o seu mercado 

atual ou atividades totalmente diferentes das que realizava, objetivando mais 

diversidade em seu portfólio de negócios; o outro grupo é a estratégia de 

diversificação concêntrica, que é definida no momento em que a organização busca 

outras atividades complementares à sua cadeia de produção, mas que sejam 

atividades relacionadas às suas já existentes em relação ao nível de mercado ou 

tecnológico, buscando uma relação próxima entre os seus processos. 

 

Para Cordeiro et al. (2002), ainda existem as estratégias de crescimento 

organizacional consideradas como joint ventures e fusões. No modelo de joint 

venture, duas organizações diferentes trabalham em conjunto em um projeto 

específico, que seria considerado muito grande, caso fossem conduzidos por 

apenas uma dessas organizações. No modelo de fusão, duas organizações se 

unem uma a outra para que seja formada uma nova organização. Essa nova 

organização passa a contar com recursos e atividades originais, tornando-se assim 

mais forte e com mais capacidade de trabalho. 

 

Pelo posicionamento dos autores, entende-se de forma sintética que as estratégias 

de crescimento podem ocorrer por crescimento interno, a partir de aumento nas 

vendas, qualificação dos produtos, entre outras ações internas na organização; 

integração horizontal, aquisição de empresas concorrentes do negócio; integração 

vertical, crescimento por meio da aquisição de outras empresas num canal de 

distribuição; diversificação, crescimento por aquisição de empresas com outras 

linhas de negócio; fusões, uma companhia se une a outra, formando uma nova 

empresa; e joint venture, uma organização se junta a outra num projeto específico, 

geralmente difícil de ser administrado só por ela. 
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2.1.4.1 Integração e desintegração em processos de negócios 

 

A verticalização, também chamada de integração vertical, é uma das estratégias 

utilizadas na busca pelo aumento da competitividade das organizações. De acordo 

com Cerqueira, Speck e Murata (2014), a integração ou a desintegração vertical 

identifica quais são as atividades operacionais da organização presentes em sua 

cadeia de negócio, buscando quais as atividades ou funcionalidades podem ser 

trazidas para serem realizadas internamente na organização (internalização) ou 

aquelas que podem ser realizadas por terceiros e serem contratadas no mercado 

(externalização). 

 

Cerqueira et al. (2014) afirmam que existe uma outra forma de aplicação contrária 

à estratégia de verticalização, denominada de desintegração vertical. Na 

desintegração vertical, as funcionalidades e atividades da organização, antes 

realizadas internamente, podem ser transferidas para terceiros, dependendo do 

negócio executado por outras empresas ou profissionais liberais contratados no 

mercado. O modelo de desintegração vertical nipônico, conhecido por keiretsu, 

define um ambiente no qual organizações consideradas grandes e com destaque 

e liderança em seus segmentos de mercado buscam a contratação de outras 

pequenas e médias empresas para o repasse de serviços. Já essas pequenas e 

médias empresas podem também contratar outras pequenas empresas e repassar 

atividades específicas. Desse modo, cada empresa é a responsável por pequenas 

atividades dentro da cadeia de produção. 

 

Ainda com base em Cerqueira et al. (2014), no modelo de desintegração vertical, 

quando não existe uma situação favorável na relação entre risco, benefícios e 

custos do processo, a organização pode procurar estabelecer acordos com seus 

fornecedores a longo prazo. Nesse tipo de acordo, a organização principal procura 

fabricantes que tenham a economia de escala para se beneficiar de preços abaixo 

do valor que encontraria em outras situações. O investimento em tecnologia e 

recursos também pode ser maior, visto que os custos seriam compartilhados com 

os fornecedores envolvidos no acordo. 
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As organizações deveriam empenhar-se em suas operações capitais, aquelas que 

definem uma vantagem competitiva em relação à concorrência, diminuindo o 

número de processos, otimizando as estruturas administrativas e passando a 

terceiros (fornecedores ou subcontratados) as ações organizacionais de menor 

expressão ou valor (Rezende, 1997). Para o mesmo autor, as principais vantagens 

da desintegração vertical são: 

 

a) Especialização da organização; 

b) menos necessidade de capital de giro visto a não imobilização; 

c) mais agilidade de desenvolvimento tecnológico na cadeia produtiva; 

d) menor ciclo de vida dos produtos; 

e) diminuição dos níveis hierárquicos na organização; 

f) seleção, dentro da organização, do que se deseja produzir; 

g) otimização dos ativos organizacionais. 

 

A desintegração vertical, quando estratégica, precisa ser bem analisada e algumas 

desvantagens chamam a atenção: 

 

a) Não produzindo internamente, a organização fica dependente dos 

fornecedores e cria-se a dificuldade em estabelecer parcerias; 

b) dificuldade em gerenciar os terceirizados; 

c) resistência interna por parte dos empregados, uma vez que desintegração, 

muitas das vezes é sinônimo de desemprego; 

d) insegurança da organização quanto ao fornecimento de suprimentos por 

parte dos fornecedores; 

e) possibilidade de criar novo concorrente no futuro, isto é, surgimento de 

novos entrantes. 

 

Procurar a diminuição dos custos constitui 50% dos motivos que levam uma 

organização à desintegração vertical (Colbertt, 2004). Porém, ainda se pode citar a 

melhora-foco, estruturas de custo variável, acesso a novas habilidades, aumento 

de receitas e economia de capital como outros motivos para desintegração. 
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Existe uma relação direta entre a verticalização e os custos das transações com 

suprimentos e distribuição, detectada por Montella (2006) e Salles e Oliveira (2011). 

Os custos se associam, por sua vez, à transferência dos insumos considerados 

intermediários a partir da cadeia de organizações considerada independente. Essa 

cadeia é a responsável também por vincular o consumo final do serviço ou produto 

à produção final. Todo o processo está interligado e sintetiza a estratégia de 

verticalização. Para Salles e Oliveira (2011), o foco desse processo está 

relacionado a verticalizar as atividades que forem mais onerosas para a 

organização. 

 

A verticalização, como todas as estratégias, também possui correntes distintas e 

algumas das vezes teve uma interpretação aviesada, gerando dúvidas quanto à 

sua aplicabilidade. Porém, nos Estados Unidos, segundo Chandler (1962), ela teve 

valor ímpar quanto ao aumento de produtividade e capacitação administrativa nas 

indústrias daquele país. Lubatkin (1982) confirma Chandler (1962), mostrando, 

ainda, grandes lucros aos acionistas de empresas verticalizadas. Do ponto de vista 

de Baker Miller & Ramsperger (1981) e Rumelt (2011), os resultados de empresas 

verticalizadas foram piores que as terceirizadas, o que pode ter desanimado 

gestores e estudiosos a investir recursos nessa estratégia. 

 

Percebe-se que a decisão de integração vertical e/ou desintegração vertical 

depende da política estratégica adotada pela organização, mas como objetivo 

principal a diminuição de custos e aumento do resultado financeiro. Neste trabalho 

explora-se a integração vertical como estratégia organizacional. 

 

2.1.4.2 Integração vertical  

 

A integração vertical pode ser entendida como sendo o ajuntamento dos processos 

produtivos demandados por uma empresa, sendo realizados em sua totalidade ou 

parte dela, por ela mesma (Porter, 1986).  

 

De acordo com Slack, Chamberrs & Robert (1997) “integração vertical é o grau de 

posse de uma organização ou rede da qual faz parte”. Esta pode ir desde o primeiro 
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ao último elo da cadeia sobre a qual atua a empresa, sempre agregando o máximo 

de valor à sua matéria-prima. 

 

Já Buzzel (1983) entende verticalização quando ocorre a junção dos estágios de 

produção e/ou distribuição, antes separados sob um único proprietário. 

 

Quando a organização realiza total ou parcialmente o seu processo produtivo, 

entende-se que ela se utilizou da estratégia da verticalização (Britto, 2002). 

 

De forma semelhante aos autores já citados, Slack, Chamberrs e Robert (2002) 

definem que a verticalização pode ser considerada como o grau de extensão de 

propriedade que a organização possui a respeito da cadeia de valores na qual está 

inserida. A estratégia de integração vertical pode ser empregada pelas 

organizações que buscam os benefícios e vantagens de poderem adquirir seus 

fornecedores, além de ser considerada também como o processo de análise e 

definição de quais os produtos, serviços ou componentes do mercado passarão a 

ser parte da organização e não mais um componente externo. 

 

Nesse contexto, Freire (2003) afirma que, no momento em que uma atividade é 

verticalizada, a organização responsável por essa estratégia passa a ser a 

responsável direta por todas as suas funcionalidades operacionais. Caso uma 

atividade da empresa seja desintegrada verticalmente, a organização responsável 

por essa atividade passa a transferir as funcionalidades operacionais e a 

responsabilidade por elas para outra organização. 

 

Entende-se, então, que a integração vertical é uma estratégia organizacional na 

qual a empresa pega para si a função de gerir toda a cadeia produtiva, eliminando 

terceiros. Ela passa a assumir total flexibilidade em suas decisões a respeito de 

onde e como investir, quanto produzir, como distribuir seus produtos, a qualidade 

que quer oferecer a seus clientes e ainda se aproximando destes. 

 

2.1.4.2.1 Tipos e graus de integração vertical 
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Segundo Grant (2002), a integração vertical refere-se à propriedade de empresas 

com atividades arroladas verticalmente, isto é, quanto maiores o domínio e o 

comando de uma empresa sobre as etapas produtivas na cadeia de valor de seus 

produtos, maior o coeficiente de integração vertical. Ele ainda salienta que existem 

dois tipos de integrações verticais: a) integração para trás ou à montante - a 

empresa controla a produção de seus inputs, isto é, seus fornecedores; b) 

integração para frente ou à jusante - a empresa gerencia seus canais de 

distribuição, isto é, sua distribuição. 

 

Corroborando entendimento do tipo de verticalização para trás, Vasconcellos 

(2002) assevera que quando uma empresa passa a desempenhar as atividades de 

seus fornecedores na cadeia produtiva, entende-se que ela está integrando 

verticalmente, sendo essa integração do tipo integração para trás. 

 

Quando uma organização passa a cumprir etapas ou todo o processo que era 

executado por seus fornecedores, entende-se que a integração para trás está 

acontecendo (Carvalho, Marques, Maia & Yoshii, 1993). 

 

Segundo Lieberman (1991), quando uma empresa busca resguardar-se quanto à 

certeza de obter insumos para produção e reduzir os custos de transação, ela 

busca a integração para trás. 

 

Conforme Porter (1986), Grant (2002) e Perry (1989), a integração para frente 

acontece na direção dos clientes, incrementando a relação da organização com 

seus clientes finais e algumas vantagens são verificadas, tais como 

desenvolvimento de novos produtos, melhor comunicação entre fabricante e 

consumidor, rapidez de distribuição, entre outros. Porém, importante lembrar que 

demais vantagens e também desvantagens dependem do tipo de negócio da 

organização e como a integração foi implantada. 

 

De acordo com Freire 2003, também é possível implantar a estratégia nos seus 

dois âmbitos, se for identificada a viabilidade de tais atividades. 
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Quanto ao grau de integração, Grant (2002) acrescenta que a verticalização pode 

ser total ou parcial (apenas alguns serviços serão controlados pela organização). 

 

Um dos aspectos da integração a serem verificados é o grau, o coeficiente da 

integração, pois, as aquisições apresentam uma opção estratégica de qual a 

intensidade que essa integração deve ter. Para Nadler et al. (1994), a integração 

não pode ser classificada entre escolher um tipo ou outro, mas ela pode apresentar 

uma escala de alternativas, como pode ser observado na Figura 6, que retrata os 

graus da integração vertical. 

 

 

Figura 6 – Graus de integração. 
Fonte: Nadler, D. A., Gerstein, M. S., & Shaw, R. B. (1994). Arquitetura organizacional: a 
chave para a mudança empresarial. Rio de Janeiro: Campus. 

 

Pode se dizer, com base na Figura 6, que em um dos extremos nos graus de 

integração, na integração com grau separada, ela praticamente inexiste, pois a 

empresa é colocada na carteira de títulos como uma propriedade à parte. Por outro 

lado, na integração de grau consolidada, ela pode ser completa, pois a empresa a 

ser adquirida é totalmente absorvida e consolidada dentro da organização principal, 

deixando de existir como organização (a adquirida). Existem ainda várias 

alternativas e graus de integração entre esses dois extremos, que são classificados 

de acordo com os aspectos e as condicionantes verificadas durante a estratégia de 

integração adotada. 

 

Ainda segundo Porter (1996), a escala de graduação da verticalização acontece 

em três graus de integração: integração total; integração parcial; quase integração. 
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Na integração total, a empresa gerencia, produz e distribui toda a sua cadeia de 

suprimentos; na integração parcial a empresa produz apenas uma parte de suas 

necessidades e controla o resto, porém continuará utilizando o mercado para 

complementar sua cadeia produtiva. O ponto positivo recai em atenuar o 

desequilíbrio entre as etapas produtivas, continuidade de troca de experiências com 

os parceiros e consequente aprendizado operacional e ainda possuir um mercado 

fornecedor emergencial. A quase integração seria ter os benefícios da integração, 

sem os custos com investimentos, minimizando o problema de liquidez oriundo do 

capital investido na integralização total. 

 

Porter (2004) informa que uma organização pode ter um nível de verticalização 

maior, caso seja possível observar algumas características. Um dos fatores é 

verificar se as demais funcionalidades da organização não foram afetadas 

negativamente, ao passo que o volume dos negócios da organização rentabilize as 

atividades que foram internalizadas. Outra análise é se as demais funcionalidades 

já existentes na organização se beneficiem com essa nova atividade internalizada, 

mesmo que essa atividade, por si só, não seja rentável.  

 

2.1.4.2.2 Condicionantes e razões para a estratégia de verticalização 

 

A verticalização pode ser definida quanto a aspectos de direção, equilíbrio e de 

amplitude entre as etapas (Hayes, Pizano, Upton & Wheelwright, 2008; Salles & 

Oliveira, 2011). As informações sobre essas etapas podem ser observadas na 

Tabela 1. 

 

Tabela 1 

Aspectos da verticalização - continua 

Aspectos Características 

Direção Primeira decisão da estratégia de verticalização, na qual é definida a sua 
propriedade em relação ao fornecimento dos suprimentos, chamada de 
integração para trás (backward), ou voltada para seus canais de 
distribuição, chamada integração para frente (forward). 

Amplitude 
 
 
 

Após a decisão do tipo de verticalização (forward ou backward) é 
necessário definir qual o limite de complementos a serem adquiridos na 
rede de operações. Esses limites englobam desde as atividades 
adquiridas a todas as atividades durante a rede de trabalho. 
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Tabela 1 

Aspectos da verticalização - conclui 

Equilíbrio entre 
etapas 

 

É a capacidade para que as requisições e demandas de cada etapa da 
rede de operações sejam atendidas para que seja possível alcançar a 
etapa seguinte. 

Fonte: adaptado de Hayes, R. H., Pizano, G., Upton, D., & Wheelwright, S. (2008). Em busca da 
vantagem competitiva: produção, estratégia e tecnologia. São Paulo: Bookman.. 

 

Como visto na Tabela 1, levando em considerações os aspectos expostos, é 

possível realizar o processo de análise para a verticalização e levantar os itens que 

poderão influenciar no sucesso ou fracasso, na viabilidade ou inviabilidade da 

implantação dessa estratégia em determinado ambiente do negócio. 

 

Tendo visto sobre algumas das particularidades da estratégia de crescimento 

conhecida por verticalização, sabe-se que ela possui formas de ser realizada e 

métodos a serem utilizados. Toda a análise a ser definida pelas organizações e os 

métodos a serem utilizados para a aplicação dessa estratégia devem levar em 

conta os riscos calculados com o intuito de buscar assertividade e atingir os 

objetivos das organizações. Para isso, é necessário considerar algumas variáveis, 

aspectos e condicionantes para sua aplicação. 

 

Para Barros (2012), na fase de decisão por parte da organização sobre qual 

processo utilizar, seja a integração ou desintegração vertical, alguns fatores devem 

ser observados, dos quais se destacam:  

 

a) Tamanho da organização;  

b) posicionamento geográfico e área de atuação da organização;  

c) número e quantidade de tipos de empresas na área onde a organização se 

localiza;  

d) grau de competitividade dessa empresa;  

e) esforços para a obtenção de capital;  

f) as pessoas envolvidas no processo;  

g) recursos tecnológicos existentes. 
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Um diagnóstico organizacional utilizando esses critérios para verticalizar é muito 

importante, sendo possível analisar a viabilidade e qual a melhor forma de aplicar 

essa estratégia. De acordo com Cerqueira et al. (2014), estudando os critérios, 

torna-se concreta a possibilidade de sucesso. 

O cenário de sucesso que pode ser atingido pela organização principal, nesse caso, 

reflete-se nas demais empresas subcontratadas, já que o processo é favorável a 

todos os envolvidos. 

 

Para a estratégia de integração, há três componentes: a vantagem estratégica, os 

fatores fundamentais para o sucesso e o ritmo da integração (Nadler et.al., 1994). 

 

Mahoney (1992) dispõe os principais motivos que levam à integração vertical em 

quatro grupos principais:  

a) Considerações sobre os custos de transação;  

b) exposições estratégicas;  

c) vantagens de preço em outputs ou inputs;  

d) incertezas de preço dos inputs ou custos dos outputs. 

 

Ele aduz que na alavancagem estratégica, para que haja sucesso na integração, 

deve ser realizado um planejamento sobre a aquisição e uma definição clara sobre 

quais os pontos de onde se espera obter essa alavancagem e como ela será obtida. 

Os fatores fundamentais de sucesso são considerados como os aspectos da 

integração, definidos como necessários e também suficientes para o sucesso, 

assim a aquisição pode corresponder às expectativas do processo. O último 

elemento é o ritmo de integração, que compreende qual é o envolvimento 

necessário de integração entre a organização que adquire e a organização que é 

adquirida, além de qual o ritmo que essa integração deve seguir. 

 

Freire (2003) menciona que um dos primeiros passos a serem verificados em uma 

verticalização é identificar quais são as funcionalidades e atividades estratégicas e 

as não estratégicas dentro da cadeia de operações da organização. Aquelas 

atividades que são consideradas determinantes em relação ao sucesso do negócio 

devem ser tratadas como estratégicas e, assim, internalizadas. Já as demais 

atividades, não determinantes para o sucesso, devem ser analisadas para definir 
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quais as vantagens e desvantagens de uma possível internalização, não sendo 

necessário internalizar de imediato. 

 

As decisões a serem tomadas pelas organizações estão condicionadas a vários 

fatores, como já visto anteriormente, e são geralmente analisadas com base na 

realidade e nas metas futuras de cada organização, levando em consideração 

também o mercado no qual elas estão inseridas. Para Salles e Oliveira (2011), é 

preciso que sejam identificados e analisados também alguns possíveis resultados 

da verticalização, que podem ser observados na Tabela 2.  

 

Tabela 2 

Possíveis resultados decorrentes da verticalização. 

Requisitos Características 

Recursos 
Antes de decidir pela internalização de uma atividade é necessário 
verificar se existem recursos e capacitações necessários para a 
atividade disponíveis dentro da organização. 

Coordenação de ideias 
 
 
 
 

Se informações que forem requisitadas podem ser compartilhadas de 
forma rápida e de maneira fácil entre as organizações integradas, a 
verticalização pode não ser recomendada para buscar uma 
coordenação de esforços e ideias, pois dados específicos de uma área 
na cadeia devem ser coordenados apenas por ela. 

Controle de riscos 
 
 
 

Caso o principal produto ou serviço de uma organização verticalizada 
ficar obsoleto, os impactos na organização podem vir a causar grandes 
problemas com custos, recurso e qualidade. A organização deve ser 
capaz de absorver outro produto ou serviço caso isto ocorra. 

Sinergia 
 
 
 

Quando uma atividade seja integrada ao processo de uma organização 
a partir da verticalização é possível a união e sincronização da utilização 
de recursos pelas atividades, o que pode gerar economia ao escopo do 
processo num todo. 

Integração econômica 
 
 
 

Quando uma organização verticaliza um processo, ela pode vir a 
comercializar o produto ou serviço gerado por esse processo para 
clientes finais de outros mercados, diferente do mercado em que atuava 
antes da verticalização. 

Fonte: elaborado pelo autor, com base em Salles e Oliveira (2011). 

 

Ainda sobre as características expostas na Tabela 2, sobre a coordenação de 

ideias, Hayes et al. (2008) afirmam que existem ambientes de mercado nos quais 

informações que são consideradas críticas são tácitas ou estão concentradas em 

pessoas e não em recursos tecnológicos. Assim, a verticalização pode realmente 

ser mais eficiente do que a tecnologia. 
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É possível observar também que a integração vertical pode resultar para a 

organização mais envolvimento com os processos produtivos e com as tecnologias 

utilizadas na fabricação e nos processos de componentes integrados, permitindo a 

compreensão de detalhes mais específicos da produção e no funcionamento dos 

processos. 

 

Para Porter (2004), o processo de verticalização pode se tornar oneroso em alguns 

ambientes. Indústrias que possuem barreiras de mobilidade como fontes já 

favoráveis da matéria-prima utilizada, economias em escala e tecnologias 

patenteadas, entre outros, são fatores que contribuem para esse processo oneroso. 

Nestes casos, devem-se verificar também esses itens no processo de análise da 

verticalização e dar preferência a ambientes que não possuam barreiras, como a 

da tecnologia e fontes favoráveis, já conhecidas e com alternativas existentes. 

Stern (1996) argumenta que a integração vertical pode ser uma estratégia 

interessante em algumas situações: 

 

a) Quantidade pequena de terceiros e ainda a qualidade e o desempenho 

insatisfatórios destes; 

b) relação entre o custo e benefício desfavorável com a substituição dos 

parceiros; 

c) fabricação de um produto exclusivo e diferenciado; 

d) volatilidade mercadológica; 

e) dificuldade em mensurar e monitorar as atividades dos parceiros na cadeia 

produtiva; 

f) operações que requer baixo grau de especialidade. 

 

Neves (1995) também reconhece algumas razões para a verticalização: 

 

a) Desacertos mercadológicos ou terceirizações elevando os custos de 

transação, isto é, quanto mais uma organização recorre a terceiros na 

execução de sua cadeia produtiva, maior será seu custo de transação;  

b) dependência tecnológica de terceiros na cadeia produtiva; 

c) desejo de monopolizar um mercado ou um segmento. 
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Slack et al. (2002) relatam que o processo de integração vertical geralmente 

considera decisões baseadas em custos, análise de viabilidade e margens de 

retorno. 

Alguns motivos para a verticalização são relacionados por Kon (1994), 

considerando a origem técnica e econômica: 

 

a) Garantir a disponibilidade e o volume necessário de insumo para uma 

produção desenhada; 

b) deixar de barganhar preços de matérias-primas necessárias na cadeia 

produtiva; 

c) diminuir custos com estocagem de matérias-primas; 

d) retirar do custo total de produção a parte dos atravessadores, sejam eles 

fornecedores de insumos ou prestadores de serviços; 

e) obter controle total do mercado, seja dos insumos até os consumidores. 

 

Vasconcellos (2002) cita algumas razões por que uma empresa busca a estratégia 

de verticalização: 

 

a) Redução dos custos de coordenação, processo e distribuição; 

b) venda direta para o consumidor, estreitando assim seu relacionamento com 

o usuário final; 

c) necessidade em manter sigilo empresarial sobre suas expertises, que a 

diferem no mercado e a fazem única. 

 

2.1.4.2.3 Vantagens e desvantagens na estratégia de verticalização 

 

A integração vertical possui, segundo Porter (1990a; 1990b), algumas 

desvantagens. Ele cita alguns custos com a integração vertical, tais como a 

mobilidade, uma vez que a verticalização necessita de escala, financiamento e 

geralmente altos investimentos, aumento da quantidade de ativos específicos e dos 

custos fixos da organização. Além disso, as flutuações ocorridas em uma etapa da 

cadeia são transmitidas para todas as outras em efeito cascata, assim, a integração 

vertical eleva a alavancagem da empresa e aumenta o risco do negócio. 
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Outros problemas devem-se ao fato de a empresa ser forçada a investir em 

atividades de baixo retorno e no desenvolvimento tecnológico, uma vez que a 

empresa restringe acesso às pesquisas dos fornecedores e distribuidores. A 

estrutura pesada da empresa levará ainda à inflexibilidade e a certa lentidão de 

resposta às mudanças no ambiente. 

 

Corroborando Porter quanto às desvantagens da verticalização, Batalha (2001), 

lembra que integração vertical acarreta grande investimento na aquisição de firmas 

ou construção de setores internos, capaz de suprir toda necessidade produtiva da 

organização, podendo comprometer o investimento com a atividade principal da 

empresa. Os riscos também aumentam, uma vez que a organização irá 

desenvolver uma atividade que até então não possui know how. Harrigan (1985) 

cita que as principais desvantagens da integração vertical estão relacionadas ao 

aumento do custo gerencial em coordenar diversos estágios da ciclo produtivo, 

excesso de capacidade instalada, subutilização de recursos, obsolescência 

tecnológica, baixa flexibilidade estratégica, aumento de barreiras de saída, baixa 

performance das unidades de negócio, falta de informação e feedback dos 

fornecedores e distribuidores. 

 

Apesar das desvantagens citadas por Porter (1990a; 1990b), ele também salienta 

as vantagens da verticalização, como a diminuição do número de etapas da cadeia 

produtiva, redução no custo de transporte, melhor controle das rotinas de trabalho, 

segurança no recebimento de suprimentos em períodos de escassez ou 

escoamento de seus produtos nos períodos de baixa demanda, compensação do 

poder de negociação com fornecedores e clientes, distorções nos custos dos 

insumos, minimização dos erros de comunicação e assimetria informacional, 

diminuição de custos de transação, gerando para a organização redução no custo 

total de produção. A integração ainda permite o financiamento de uma parte da 

empresa rentável em outra menos lucrativa, mas importante no negócio. Com a 

implantação da verticalização a organização desenvolve-se, a taxa de lucro 

aumenta e é possível a obtenção de economias de escala e de escopo. 

 

As empresas integram-se verticalmente para construir barreiras de entradas, 

promover investimentos em ativos individualizados, blindar a qualidade do produto 
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e aperfeiçoar o planejamento e coordenação administrativa e operacional 

(Williamson, 1975). 

 

A Tabela 3, traduzida e adaptada por Lima, Carvalho, Carletti e Neves (2006) a 

partir de Stern (1996), mostra as principais vantagens da integração vertical, 

baseada em quatro referências: 

 

Tabela 3 

Vantagens da integração vertical 

Porter Williamson Buzzell Bhasin e Stern 

1. Garantir economia de: 
a) operações combinadas 

b) coordenação e 
controle interno 
c) informação. 

2. Evitar o mercado 
3. Relacionamentos 

estáveis 
4. Tecnologia 

5. Garantir oferta e/ou 
demanda 

6. Eliminar barganha 
7. Aumentar habilidade 

para diferenciação 
(valor agregado) 

8. Aumentar barreiras de 
entrada e mobilidade 

9. Entrar em um negócio 
de alto retorno 

10. Defender-se contra 
fechamento do mercado 

 

1. Facilitar a adaptação 
em tomadas de 

decisão sequenciais 
(economia sobre a 

racionalidade limitada) 
2. Atenuar oportunismo 

3. Promover expectativas 
convergentes (reduzir 

incertezas) 
4. Dominar informações 
5. Obter atmosfera de 

mais satisfação 

1. Reduzir custos de  
transação 

2. Garantir oferta 
3. Aumentar 
coordenação 

4. Aumentar 
capacidades 
tecnológicas 

5. Elevar barreiras 
de entrada 

1. Garantir suprimentos 
2. Racionalizar níveis 

de estoque 
3. Gastar economia em 

operações advindas 
de: 

a) interdependência 
tecnológica 

b) eliminação de prêmio 
de risco 

c) custos de transação 
reduzidos 

d) economias de escala 
e) relacionamentos 

estáveis 
f) obtenção de recursos 
4. Promover ganho de 

informação 
5. Alcançar 

diferenciação de 
produto e preço 

6. Adaptabilidade 
7. Coordenação de 

oferta e demanda 
8. Elevar barreiras de 

entrada 
9. Atingir diversificação 

Fonte: traduzido e adaptado por Lima, G. B., Carvalho, D. T., Carletti Filho, P. T., & Neves, M. F. 
(2006 – ago.). Integração e coordenação vertical na cadeia de papel e celulose: o caso Votorantim 
(VCP). Anais do IX SEMEAD. Recuperado de: http://www.ead.fea.usp.br/Semead/9semead/ 
resultado_semead/an_ resumo .asp?cod_trabalho=143. a partir de Stern et al. (1996). 

 

Da mesma forma, extraído de Stern (1996), as principais desvantagens da 

verticalização são relacionadas na Tabela 4, de acordo com os quatro autores 

mencionados anteriormente:   
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Tabela 4 

Desvantagens da integração vertical 

Porter Williamson Buzzell Bhasin e Stern 

1. Custos de passar 
por barreiras de 

mobilidade 
2. Aumento de 
alavancagem 
operacional 
3. Reduzida 

flexibilidade para 
mudar de parceiros 

4. Elevadas barreiras 
globais de saída 

5. Necessidade de 
investimentos de 

capital 
6. Fechamento de 

acesso para o 
fornecedor de 

pesquisa de mercado 
ou know-how 
7. Incentivos 

8. Necessidades 
administrativas 

diferentes 

1. Predisposição a 
favorecer manutenção 

ou extensão de 
operações internas 

2. Distorção na 
comunicação 

3. Oportunismo 
interno 

4. Racionalidade 
limitada 

5. Adicionamento de  
burocracia 
6. Perda de 

envolvimento moral 
7. Incentivos 

1. Necessidade de 
capital   

2. Desbalanço de 
capital  

3. Flexibilidade 
reduzida   

4. Perda de 
especialização 

1.Falta de economia com: 
a) desbalanceamento de 
estágios de operações 

integradas 
b) administração 

c) menores retornos 
2. Aumento de 
alavancagem 
operacional   

3. Barreiras para 
mobilidade 

Fonte: traduzido e adaptado por Lima, G. B., Carvalho, D. T., Carletti Filho, P. T., & Neves, M. F. 
(2006 – ago.). Integração e coordenação vertical na cadeia de papel e celulose: o caso Votorantim 
(VCP). Anais do IX SEMEAD. Recuperado de: http://www.ead.fea.usp.br/Semead/9semead/ 

resultado_semead/an_ resumo .asp?cod_trabalho=143.a partir de Stern et al. (1996).   

 

Embora comentado por Porter e Buzzell sobre a necessidade de investimentos de 

capital, ao tratar das desvantagens da estratégia de integração vertical, nenhum 

dos autores explicita o montante, geralmente elevado, desse capital. Considera-se 

importante ressaltar que o volume de capital necessário em decisões de 

verticalização é excessivo, por se tratar de aquisições de ativos industriais ou bens 

de produção de elevado valor. 

 

Harrigan (1985) apura melhorias organizacionais internas e externas quanto à 

integração vertical. Entre as internas, ele cita a desburocratização e diminuição das 

despesas administrativas, devido ao fim de etapas entre prestador de serviço e 

contratante, além do aumento da flexibilidade e agilidade administrativa, uma vez 

que toda decisão é tomada dentro da organização, conforme seu entender 

administrativo. Quanto às externas, salienta o ganho na competitividade 

organizacional no mercado, melhor relacionamento com o cliente, aumentando a 

simpatia pela marca e pela empresa com os pontos de venda, oportunizando novas 
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parcerias e negócios. Ao mesmo tempo, com a atividade controlada pela 

organização, cria-se a oportunidade de compreender a estrutura de custos, criando 

mais poder de barganha para casos em que ainda há negócios com terceiros. 

 

A integração vertical, assim como a desintegração vertical, possui vantagens e 

desvantagens e dependem da política estratégica de diminuição de custos e 

maximização de resultados (Porter, 2007). 

 

Após analisar os conceitos dos autores, entende-se que as vantagens ou 

desvantagens para a integração ou a desintegração vertical dependem, entre vários 

motivos, do tipo de negócio e em qual mercado a organização está inserida. 

 

Lima et al. (2006) realizaram pesquisa bibliográfica sobre as desvantagens da 

verticalização, a partir do enunciado de autores como Stern (1996), Porter (1997), 

Besanko et al. (2000) e Grant (2002), conforme se segue: 

 

a) Diferença cultural entre os colaboradores de negócios diferentes; 

b) clientes ou fornecedores podem se tornar seus concorrentes, devido ao fim 

do relacionamento com estes; 

c) aumento da complexidade organizacional; 

d) diferenças substanciais dos tipos de negócios não gerando sinergia 

administrativa, por exemplo, um produtor que encampa a venda, a produção 

requer ritos produtivos, podendo andar em um ritmo mais lento; já a venda 

requer velocidade e flexibilidade, isto é, são negócios de naturezas distintas, 

sendo geridas pela mesma organização; 

e) pequena capacidade para desenvolver e explorar competências distintas em 

atividades verticalmente adjacentes; 

f) dificuldade na integração vertical em gerar e maximizar eficiência; 

g) diminuição na inovação de produtos e processos; 

h) redução da flexibilidade em mudar o rumo estratégico do negócio; 

i) incerteza na demanda de mercado do produto final; 

j) os problemas focais na organização afetam toda a organização, pois ela se 

torna única na cadeia produtiva; 

k) aumento de mobilidade e flexibilidade; 
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l) alta necessidade de capital; 

m) diminuição de retorno financeiro para a organização.   

 

Em consonância com Lima et al., Freire (1997) também enumera algumas 

desvantagens da estratégia da verticalização:  

 

a) Recorrência de ineficiências na cadeia produtiva; 

b) elevação do risco de operação;  

c) acesso às tecnologias externas de fornecedores e distribuidores;  

d) diminuição flexibilidade operacional. 

 

As desvantagens da integração vertical, no entendimento de Harrigan (1985), estão 

diretamente relacionadas ao custo que a operação recém-incorporada 

naturalmente demanda. Isso porque, quanto maior o número de atividades 

gerenciadas por uma organização, maiores serão as despesas administrativas e 

operacionais desta. Destacam-se alta despesa com a gerência das atividades, 

infraestrutura excessiva, falta de sinergia entre as atividades (novas e velhas), falta 

de inovação nos processos da cadeia produtiva, perda de acesso de informações 

do mercado e falta de planejamento na execução da cadeia produtiva.  

 

Nos mercados competitivos, que obriga as corporações a criarem estratégias 

empresariais que possibilitem a melhoria contínua, a redução de custos, 

qualificação de serviços, entre outros diferenciais organizacionais, motivaram o 

estudo da integração vertical, explicando o conceito, identificando tipos, 

intensidade, condicionantes, vantagens e desvantagens dessa estratégia na busca 

do sucesso organizacional para as operadoras de planos de saúde Unimed de 

Minas Gerais. 

 

2.1.5 Pesquisa sobre integração vertical na área da saúde suplementar 

 

Após executar buscas sobre a estratégia da integração vertical na saúde 

suplementar, foram encontrados inúmeros autores que discorriam sobre a 

integração vertical, mas na saúde suplementar e até mesmo na área da saúde não 

foram encontrados trabalhos, com exceção de uma dissertação de Gustavo M. de 



 

 

70 

Albuquerque, orientado pela Professora Doutora M. T. Leme Fleury, da 

Universidade de São Paulo, datada de 2006. O tema foi a “Integração vertical na 

medicina suplementar: contexto e competências organizacionais”. Diante da 

dificuldade em encontrar trabalhos na área, foi adotado esse trabalho como uma 

referência de pesquisa na área. 

 

Devido à precariedade de material teórico sobre a integração vertical na saúde 

suplementar no Brasil, o embasamento teórico desta pesquisa é vasta literatura 

americana, mesmo se sabendo a distância com a realidade brasileira, devido às 

diferenças de escala, legislação, cultura, estágios de desenvolvimento, entre 

outras. O método foi um estudo de campo a partir de entrevistas com gestores das 

maiores empresas de medicina de grupo no Brasil, a fim de compreender os 

motivos e benefícios da estratégia de integração vertical na medicina suplementar 

brasileira. 

 

O objetivo principal deste trabalho buscou levantar quais competências 

organizacionais estão mais envolvidas no processo de verticalização empreendido 

por uma operadora de planos de saúde. Porém, servirá de conteúdo teórico para 

este trabalho o objetivo secundário, que consiste em detalhar os motivadores e os 

benefícios da verticalização na medicina suplementar, de verificar se as motivações 

e implicações do movimento de verticalização eram compatíveis com os relatos 

encontrados na literatura norte-americana e, ao mesmo tempo, fornecer um 

panorama do processo de verticalização em um grupo específico de empresas. 

 

Com o intuito de enriquecer as fontes teóricas da verticalização em serviços de 

saúde no Brasil, serão expostas as principais opiniões dos executivos das nove 

maiores medicinas de grupos que já verticalizaram e com área de atuação na região 

metropolitana da cidade de São Paulo. 

 

2.1.5.1 Motivadores e benefícios da verticalização da Medicina suplementar 

 

Nesta parte do trabalho exibem-se análises das entrevistas realizadas com 

executivos das nove maiores medicinas de grupo verticalizadas com atuação na 

região metropolitana de São Paulo. 



 

 

71 

Os campeões entre os indicadores desejados com a estratégia da verticalização, 

no grupo pesquisado, são a redução dos custos assistenciais e o aumento da 

qualidade dos serviços ofertados. Aumentar a qualidade do serviço a partir da 

verticalização foi expressivamente notado no início da verticalização no Brasil, por 

volta dos anos 70, ocorrida à montante (backward ou para trás), uma vez que 

qualidade é sinônimo, no setor saúde, de resolutividade, e esta é mais fácil de ser 

alcançada com a integração vertical à montante. Portanto, as entrevistas com os 

gestores comprovaram que a verticalização gerou diminuição de custos de 

produção e aumento de qualidade assistencial. 

 

Burns & Pauly (2002) consideram que a principal meta das empresas de medicina 

de grupo dos Estados Unidos com a verticalização é o controle do aumento dos 

custos assistenciais. Eles acreditavam que a racionalização dos serviços e a 

formação de redes integradas poderiam fortalecer o poder de competição e ampliar 

o mix de serviços assistenciais obrigatórios, pela legislação, dessas empresas. 

 

Para os entrevistados, o controle dos custos de produção só é possível com 

racionalização de recursos, por meio de verticalização, treinamento das equipes 

médicas e gerenciais e um sistema de informação rápido e confiável.  

O terceiro item mais lembrado foi a economia de escala, pela operadora, gerado a 

partir da compra de materiais médicos (órteses, próteses, medicamentos, entre 

outros) para os serviços verticalizados. O ganho concentra-se na compra em escala 

e também na padronização de materiais e medicamentos pela operadora para seus 

clientes. Segundo Burns, Kimberly, & Walston (1996), a economia de escala fica 

em segundo lugar na escala de prioridades quando se fala em verticalização das 

empresas americanas do setor de saúde. 

 

A integração vertical limitou-se a grandes empresas que possuíam grandes 

carteiras devido à escala. Portanto, foram vistas operadoras adquirindo hospitais 

(verticalização à montante) e hospitais adquirindo operadoras (verticalização à 

jusante). Segundo a percepção dos entrevistados, houve redução das oscilações 

na demanda por serviços, quando estes estão integrados a uma operadora. Essa 

característica foi constatada em alguns estudos norte-americanos (Bazzoli et al., 

1999; Burns & Pauly, 2002; Clement, 1988). 



 

 

72 

A verticalização favorece, no julgamento dos entrevistados, melhorias qualitativas 

nas informações disponíveis sobre as utilizações assistenciais dos usuários, tais 

como frequência e motivos de utilização dos serviços. Em redes credenciadas, 

esses dados são geralmente distorcidos e menos fidedignos. Importante ressaltar 

que o modelo de remuneração predominante baseia-se nos serviços prestados, 

estimulando o uso de recursos e falseando informações sobre as reais 

necessidades dos usuários. O controle sobre serviços realizados gera mais 

possibilidades de gestão administrativa e assistencial para as operadoras. 

Operadoras de planos de saúde e serviço assistencial, trabalhando sobre uma 

mesma gestão, possibilitam conhecer a demanda por parte dos clientes. 

 

A gestão de pessoas foi mencionada como crítica no processo de verticalização 

por cinco dos nove entrevistados e, curiosamente, das cinco maiores empresas. 

Para esses executivos, a possibilidade de selecionar e treinar colaboradores 

envolvidos diretamente na assistência médica, mas sobre o controle da operadora, 

facilita a implementação de estratégias organizacionais. 

 

Segundo os entrevistados, a verticalização favorece o fortalecimento da posição 

competitiva no mercado para as operadoras e criação de barreiras de entrada a 

novos concorrentes. 

 

As respostas dos gestores indicam que a atração de novos clientes e a fidelização 

dos existentes, com a integração vertical, ocorrem em um mesmo grau e de forma 

moderada. Se compará-los, é mais fácil fidelizar clientes com a verticalização do 

que atrair novos clientes. A fidelização ocorre devido à melhor resolutividade dos 

serviços médicos. 

 

A diminuição dos custos de transação foi curiosamente o item de menor relevância 

quanto aos benefícios da integração vertical, para os entrevistados. Quatro deles 

declararam não terem vantagens com a diminuição dos custos de transação.  

 

2.1.5.2 Perspectivas da verticalização segundo os gestores entrevistados 
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Nesta seção busca-se comentar as tendências prováveis no mercado de saúde do 

país na percepção dos executivos entrevistados no estudo de campo. 

 

Foi unânime, entre os entrevistados, que a verticalização é uma tendência 

consolidada. No médio prazo, cinco deles acusam a possibilidade de ocorrência de 

outros arranjos verticais, que não envolvem necessariamente o vínculo de 

propriedade, o que contraria o enfoque de Grossman & Hart (1986). Esses autores 

demonstraram que a posse dos recursos integrados na cadeia produtiva agrega 

estabilidade ao processo, ao eliminar grande parte das relações contratuais entre 

empresas. 

 

No longo prazo, dois dos entrevistados mencionam a possibilidade de alteração do 

próprio sistema de remuneração, apostando no compartilhamento do risco entre 

operadoras e prestadores de serviços, a partir do pré-pagamento a hospitais e 

ambulatórios, em detrimento ao atual modelo de pagamento retrospectivo por 

serviços prestados (fee-for-service). Em suas opiniões, as empresas verticalizadas 

também são beneficiadas nesse cenário, já que dispõem de mais integração entre 

suas unidades de negócio, com informação global e melhor controle de todo o 

processo de atenção à sua clientela. Por esse motivo estão teoricamente mais 

aptas a operar serviços próprios por meio de planejamento orçamentário, em 

função da acentuada previsibilidade de seus custos variáveis. 

Via de regra, grandes organizações verticalizadas são menos flexíveis e mais 

resistentes a mudanças eventuais pelo amplo escopo de atuação (Balakrishnan & 

Wernerfelt, 1986). Por isso, no campo teórico, pode-se entender que parte do 

sucesso referido com o processo de integração vertical das operadoras de planos 

é devido ao contexto em que se insere a produção dos serviços médicos. Como 

qualquer processo de reestruturação de setores econômicos, a verticalização na 

saúde suplementar brasileira parece alcançar alguns benefícios propagados por 

entusiastas do assunto. Mas, aparentemente, não contribuiu para a diminuição dos 

custos de transação. Esse fato contradiz a experiência de integração vertical das 

empresas de saúde norte-americanas ou os efeitos relatados pela literatura 

acadêmica nos ciclos ocorridos em outras indústrias. 

 

2.2 Estrutura organizacional      
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Uma empresa precisa ter uma estrutura organizacional bem organizada e alinhada 

aos seus objetivos de forma a gerar resultados que satisfaçam os envolvidos no 

negócio que ela se propõe a realizar. 

 

Com o passar dos anos, tipos de estruturas aplicadas às organizações surgiram 

com o intuito de atender às demandas e aos objetivos que eram traçados a partir 

de características nas quais essas organizações estavam inseridas, como cenário 

econômico, ambiente político e cultural, entre outros. 

 

Coelho e Coelho (2003, p. 144) atestam que “a estrutura organizacional apresenta 

um caráter transitório, volátil, à medida da volatilidade do ambiente em que a 

empresa está inserida” (Coelho & Coelho, 2003, p. 144). 

 

A estrutura organizacional é o instrumento administrativo resultante da 

identificação, análise, ordenação e agrupamento das atividades e dos recursos das 

organizações, incluindo as afirmações dos níveis de competência e dos métodos 

decisórios, buscando atingir os objetivos e missões definidos pelos planejamentos 

das empresas (Oliveira, 2006). 

 

Détrie (2000) define estrutura como o conjunto das funções e das relações que 

geram as missões que cada departamento da organização deve atingir e os modos 

de colaboração entre esses departamentos. Os mecanismos de coordenação 

asseguram a sinergia entre os departamentos, que já são sabedores de seus 

objetivos dentro da organização. 

 

Para Chandler (1998), a estrutura pode ser definida como o modelo e o tipo de 

abordagem quanto à forma de organização a nortear a administração de uma 

empresa. Para Coelho e Coelho (2003), essa estrutura pode representar um 

modelo que mapeia as variáveis organizacionais e possui caráter que pode mudar 

e se transformar, ao passo que invariavelmente o ambiente na qual a organização 

está inserida encontra-se em constante transformação. 

 

A organização pode possuir uma estrutura formal, definida e que se comunica por 

meios específicos, como organogramas, descrições de cargos e funções, manuais 
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e regulamentos (Chiavenato, 1994). A estruturação organizacional formal acontece 

quando seus gestores e administradores adotam conceitos e modelos para optar 

por algum tipo de estrutura. Assim, poderão buscar os objetivos almejados e as 

metas definidas pela organização. 

 

Mintzberg (1995, p. 10) refere que a “estrutura de uma organização pode ser 

simplesmente definida como a soma total das maneiras pelas quais o trabalho é 

dividido em tarefas distintas e como é feita a coordenação dessas tarefas”. 

 

Uma estrutura organizacional poderia ser definida, então, como uma ferramenta 

gerencial, aplicada com o fito de atingir os objetivos traçados pela organização. 

Essa estrutura é o resultado de uma distribuição de tarefas e da definição da gestão 

dessas tarefas (Seiffert, 2007). 

 

Outra maneira de se definir a estrutura de uma organização é pela junção de todos 

as maneiras e formas pelas quais os processos existentes são divididos em tarefas 

distintas, mas que convergem para um grupo de tarefas coordenadas mutuamente. 

Mintzberg, Quinn e Ghoshal (2006) mostram que existem cinco elementos sobre 

estrutura organizacional que possibilitam o entendimento de como as organizações 

conseguem manter seus processos de forma coordenada. 

 

Ainda segundo Mintzberg et al. (2006), os elementos são: ajustamento mútuo, que 

permite que o trabalho seja coordenado a partir de comunicação informal; 

supervisão direta, pela qual um indivíduo coordena tarefas e possui 

responsabilidades executivas das tarefas por outros; padronização do processo, 

que ocorre quando o conteúdo de um processo é descrito em procedimentos e 

especificado; padronização de saídas, que estabelece um mesmo padrão de saídas 

quando existe a especificação das dimensões ou desempenho de um produto; 

padronização de habilidades, que ocorre quando conhecimentos e habilidades 

padronizadas são baseados em treinamentos para a realização de uma tarefa 

específica. Todos os elementos estão interligados e relacionados à formação 

estrutural da organização e focados em estratégias de negócio. 

Já para Olivares (1999) existem quatro bases que constituem as estruturas de uma 

organização. Responsabilidade se refere às atividades que devem ser realizadas 
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pelo indivíduo em sua função. A autoridade é o direito de se tomar decisões, 

proporcional à hierarquia na organização. A comunicação é a transmissão de 

informações na organização, a partir de fluxos nos sentidos verticais e horizontais, 

integrando as áreas da organização. A capacidade decisória trata o processo de 

tomada de decisão, que permite análise prévia de situações que podem ocorrer 

com as empresas, sendo possível a priorização de ações específicas a serem 

tomadas. 

 

Se a estrutura organizacional é definida corretamente e de forma adequada, ela 

pode trazer benefícios, como os arranjos e definições das responsabilidades, a 

padronização de processos, facilidade na obtenção de informações - vertical ou 

horizontalmente -, além do feedback dos processos (Oliveira, 2006). 

 

Como afirma Mintzberg (2006), a estrutura das organizações pode ser considerada 

complexa para que seja possível elucidar apenas com palavras. É necessário levar 

em consideração que as organizações são compostas de várias partes, e diferentes 

pessoas compõem cada uma dessas partes, sendo que a organização sofre 

influências internas e externas de forma contínua e de inúmeras maneiras. Baseado 

nesse conceito, é possível identificar a empresa, como ilustra a Figura 7. 
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Figura 7 – As seis partes básicas de uma organização tradicional. 
Fonte: Mintzberg, H., & Quinn, J. B. (2001). Processo da estratégia. (3. ed.l p. 141). Porto Alegre: 
Bookman. 

 

Como se pode observar na Figura 7 e conforme corrobora Gabrich (2008), a 

empresa e o ambiente podem ser entendidos e divididos em cinco partes. O núcleo 

operacional envolve aqueles que executam o trabalho básico no chão de fábrica e 

produção das empresas. A cúpula estratégica é a responsável por garantir que a 

missão da organização seja cumprida e que as necessidades dos que a controlam 

sejam atendidas. Existe ainda a linha intermediária, que interliga ao núcleo 

operacional por intermédio de gerentes intermediários e possui autoridade formal, 

pois representa a cúpula estratégica. Outra parte é a tecnoestrutura, pois seus 

analistas padronizam determinadas atividades presentes em processos da 

organização. Por último, existe a assessoria de apoio (staff), que é uma unidade 

que oferece apoio à direção da organização, mesmo estando fora de seu fluxo 

inicial de trabalho. 

 

De acordo com Oliveira (2006), a estrutura organizacional pode possuir dois tipos 

básicos, sendo formal ou informal. O modelo formal pode ser representado pelos 

organogramas e é considerado o foco principal de estudos das organizações. O 

modelo informal é considerado um resultado das várias relações pessoais e até 

sociais existentes e que não são representados nos organogramas das empresas. 
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Dessa forma, as duas estruturas formais e informais são vistas, geralmente, de 

forma interligada nas empresas. 

 

Hrebiniack (2005) acredita que é possível analisar custos e benefícios de uma 

estrutura organizacional a partir da esquematização da organização como uma 

representação simples, composta de mecanismos de entrada e saída, além de seus 

processos internos, identificado e esquematizado na Figura 8. Quando a 

organização transformar sua estrutura a partir de seus processos e atividades 

empregados no tratamento das entradas, transformando em saídas, tem-se a 

estrutura baseada na especialização por processos. 

 

 
     Figura 8 – Esquema de uma organização e estrutura de especialização por processo. 
     Fonte: Hrebiniak, L. G. (2005). Making strategy work. New Jersey: Wharton School Publishing.. 

 

Hrebiniack (2005) acrescenta que existe também uma opção ao modelo de 

estrutura por processo, que é chamado de estrutura de especialização por 

propósito. Nesse tipo de especialização da estrutura, o foco são os resultados finais 

ou os produtos de saída de cada processo. A estrutura baseia-se, então, em 

divisões por áreas ou funções relacionadas na organização, como se pode verificar 

na Figura 9. 
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     Figura 9 – Modelo estrutura de especialização por propósito. 
     Fonte: Hrebiniak, L. G. (2005). Making strategy work. New Jersey: Wharton School Publishing. 

 

A partir da análise dos cenários propostos por Hrebiniack (2005), podem ser 

constatados benefícios da estrutura por especialização por processos, como a 

criação de uma rede de especialistas trabalhando com alto grau de interação, com 

mais possibilidades de criações de inovações do que um grupo de especialistas 

trabalhando de forma separada em áreas diferentes. Existem também pontos 

negativos, como o alto investimento necessário em coordenação de atividades, o 

aumento de problemas em áreas diferentes e o risco de que os funcionários 

conheçam e foquem apenas sua área e percam a visão global do negócio. A forma 

de estrutura baseada na especialização por propósito pode gerar vantagens como 

mais agilidade na resposta de mudanças propostas pelo ambiente e também pelo 

foco nos clientes e mercado, isto é, olhar fora da produção organizacional. Entre as 

desvantagens, as mais evidentes são a perda de capacidade econômica e 

eficiência. 

 

Todos os conceitos e propostas descritos em obras na literatura deixam clara a 

heterogeneidade que pode existir no ambiente organizacional e, assim, gerar 

diferentes formas de estruturas a serem abordadas. Assim, a estrutura 

organizacional é tratada como fator preponderante para o posicionamento da 

empresa em meio ao ambiente em que está inserida e aos objetivos que almeja 

alcançar. 
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As organizações que procuram modelos estruturais para adotar ou que já possuem 

sua estrutura bem definida e desenhada tendem a ter clara compreensão sobre 

seus objetivos no ambiente em que estão inseridas e quais seus possíveis 

resultados. Aliada às estruturas organizacionais, a estratégia de negócios deve 

também ser levada em consideração, visto que a própria ação de definir uma 

estrutura depende de qual estratégia deseja-se seguir. 

 

2.2.1 Relação entre estratégias e estruturas organizacionais 

 

Os estudos das variáveis internas e externa da organização foram determinantes 

para o entendimento da estrutura e é possível agrupar as teorias sobre 

características e variáveis presentes no ambiente de influência em uma estrutura 

da organização em três tipos: a) teorias sobre estrutura baseadas pela direção que 

a organização segue internamente; b) teorias sobre estruturas baseadas no 

ambiente em que a organização está inserida; c) teoria sobre estrutura baseada 

nas funções da organização em relação às suas estratégias (Bethlem, 1998). 

Nesse contexto, as teorias de estrutura baseadas na estratégia se destacam e 

possuem análises na literatura que se assemelham ao objetivo deste estudo. 

 

Estrutura e estratégia, para Chandler (1998), caminham juntas e possuem relação 

direta. As organizações podem adotar várias formas de estratégias com o intuito de 

responder às pressões e desafios que surgem em seu ambiente de atuação. As 

estratégias positivas são o desenvolvimento de novos produtos ou mercados. A 

estratégia defensiva é adotada na busca da proteção da posição atual da empresa 

no mercado. O conceito de estruturas organizacionais está ligado à estratégia, pois 

induz às empresas a buscarem uma alteração no mercado, causando mudanças 

em sua estrutura atual. Paula (2007) realça que a estratégia depende diretamente 

de fatores e variáveis do ambiente em que a organização está e pode também 

resultar na necessidade de reorganização da empresa para alcançar objetivos e 

metas definidos. 

 

Ainda conforme Chandler (1998) é necessário que as organizações estabeleçam 

uma ligação estreita entre a estratégia e a estrutura, para que consigam alcançar 

seus objetivos e melhorar o seu desempenho. Na pesquisa elaborada por esse 
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autor, empresas norte-americanas multinacionais chegaram a estratégias definidas 

e seguidas por uma específica estrutura organizacional, podendo, assim, relacionar 

as demandas do mercado aos recursos que possuíam disponíveis na organização. 

 

Contudo, Moura, Galhano e Fishmann (2007) mencionam que Nelson & Winter 

(1982) têm ideias diferentes das de Chandler (1998), pois defendem duas 

percepções sobre a relação entre estrutura e estratégia. Na primeira visão, a 

evolução da estrutura e estratégia sofre mais influência das interações locais da 

empresa com o ambiente na qual está inserida e menos influência de reformas e 

inovações estruturais propostas pelos gestores da empresa. A segunda percepção 

é sobre a forma como os gestores se apoiam e reforçam para a tomada de decisão, 

afirmando que tanto a estrutura quanto a estratégia podem ser consideradas 

heurísticas, ou seja, aspectos que podem ser analisados, e oferecer diminuição no 

tempo e recurso gastos pelos gestores nas tomadas de decisão. Sendo assim, 

estrutura e estratégia são consideradas guias para serem tomadas por base nas 

atividades de promover a lucratividade e aumentar seu valor (estratégia) e para 

coordenação das atividades organizacionais em seu ambiente (estrutura). 

 

De acordo com Détrie (2000), a visão das estratégias pela empresa pode ser 

condicionada pela estrutura que ela possui, ao ponto que essa estrutura age como 

uma limitação do que será percebido pela organização das evoluções que ocorrem 

no ambiente em que está inserida. De acordo com a estrutura utilizada, até algumas 

evoluções podem não ser percebidas pelos responsáveis, ficando, assim, algumas 

opções estratégicas ocultas e inutilizadas. 

 

A estrutura pode então limitar as decisões e ações estratégicas, criar facilidades ou 

dificultar o desenvolvimento de novas vantagens competitivas estratégicas para a 

organização. Isso reforça que a estrutura deve ser levada como ponto-chave para 

reflexão sobre a forma de gerenciar a organização e como aliada às estratégias a 

serem desenvolvidas (Gabrich, 2008). 

 

Ainda Chandler (1998) opina que, quando existiam alterações na estratégia que 

desencadeavam alterações na estrutura, o motivo se relacionava a questões 

oriundas de transformações sociais, demográficas, renda e de inovação 
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tecnológica, ou seja, variáveis presentes no ambiente de inserção da organização. 

Quando a estratégia mudava, ela criava a demanda de uma nova ou redefinida 

estrutura para que fosse possível a continuidade das operações da empresa de 

forma eficaz. 

 

As organizações conseguem definir sua estratégia logo a partir de um modelo 

sequencial de análises (Homburg, Krohmer & Workman, 2004). Depois disso, 

poderão verificar e analisar de que maneira farão as adequações em relação às 

várias definições organizacionais, assim como a estrutura. Por outro lado, Amitabh 

e Gupta (2010) descrevem a estrutura das organizações como um dos principais 

itens a serem estudados e analisados no momento da definição e aplicação de uma 

estratégia no ambiente corporativo. Para estes últimos autores, o modo como a 

organização estrutura suas atividades pode influenciar diretamente o desempenho 

de suas tarefas e processos. 

 

O sucesso de uma estratégia, como apregoa Hrebiniak (2005), depende da 

estrutura da organização, já está é dependente do mercado no qual compete. Ele 

reforça que, dependendo do foco organizacional, se é no cliente, no lucro, enfim, o 

foco define o formato da estrutura, podendo ser uma estrutura centralizada ou 

descentralizada. Pode, ainda, em uma mesma organização, múltiplas estratégias 

baseadas na centralização e na descentralização, devendo-se atentar na escolha 

da estrutura a utilizar em cada estratégia. Enfim, na ideia desse autor, a estrutura 

varia com a estratégia e a estrutura interfere nos custos e benefícios de uma 

empresa. 

 

Por fim, Neis e Pereira (2014) acentuam que um resultado estratégico considerado 

de sucesso pode ter sua implementação amarrada à estrutura e à estratégia 

presentes na organização. A descentralização é um dos elementos considerados 

impactantes no sucesso ou não da execução da estratégia, principalmente quando 

ela é relacionada à tomada de decisão em níveis mais baixos de hierarquia e aliada 

aos processos internos relacionados aos sistemas de trabalho presentes na 

organização. 
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As empresas são diferentes umas das outras, consequentemente, possuem 

estruturas diferentes, uma vez que não existe uma estrutura única, padrão a todas 

as organizações, que promovam resultados satisfatórios (Donaldson, 1999). 

 

Após apurado estudo em 70 empresas americanas, Chandler (1962) registrou a 

estreita relação entre estrutura e estratégia e concluiu que se a estrutura da 

organização não acompanhar a estratégia, o resultado organizacional não poderá 

ser diferente do fracasso.  

 

A partir de pesquisas teóricas (observação e razoabilidade), Hall & Saias (1980) 

concluíram contrário a Chandler (1962), entendendo que a estrutura pode definir a 

estratégia. Eles indicavam que tensões organizacionais implicavam mudanças no 

ambiente da organização e esta, por ato reflexo, ajustava-se e reconhecia o 

nascimento de uma nova estratégia. 

 

Alguns autores separaram em forma direta e indireta a relação entre estrutura e 

estratégia organizacional. De forma direta, Chandler (1962), quando a relação é 

oriunda da natureza e disparidade dos produtos e dos mercados nos quais essas 

organizações estão inseridas. De forma indireta, Woodward (1965), Harvey (1968) 

e Perrow (1967), se a relação for definida pelas tecnologias utilizadas nos 

processos; Pugh, Hickson, Hinings & Turner (1969), pelo tamanho da organização, 

aumento, consequentemente, do grau de burocratização, e Emery & Trist (1965) e 

Lawrence e Lorsch (1967), condicionada pelo caráter e mutações do ambiente, isto 

é, em via de regra, o ambiente define estratégia e estrutura. 

 

Sobre as ideias de estrutura, estratégia e resultado para a organização, dois 

autores conseguem sintetizar os pensamentos: Bethlem (1991), sendo estrutura e 

estratégia tão dependentes entre si e complementares que não se pode definir uma 

hierarquia entre eles, já Hax e Majluf (1983), as estratégias influenciam os projetos 

das organizações, bem como a estrutura disponível interfere nas alternativas 

estratégicas que serão definidas pelos gestores, enfim, também possuem a 

dependência intrínseca entre elas citada por Bethlem (1991). 
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Percebe-se que as organizações são sensíveis a um conjunto muito grande de 

interferências internas e externas. Internamente, podem-se citar os recursos, 

capacidades e competências; e externamente, o posicionamento estratégico ideal, 

políticas de negociação com os órgãos reguladores, políticas sociais, monetárias, 

necessidades dos clientes, relacionamento com fornecedores, competitividade 

entre a concorrência, acesso a insumos e outros tantos que afetam o cotidiano e a 

vida organizacional. As fronteiras da organização não são tão cartesianamente 

identificáveis, como propunha a abordagem da relação estrutura e estratégia, 

contudo, sabe-se que se trata de abordagens essenciais para o sucesso das 

empresas. 

 

2.3 Saúde suplementar 

 

É possível visualizar o Brasil como país que possui um grande mercado de serviços 

voltados para a área de atenção à saúde, tendo em vista a sua crescente população 

que, consequentemente, gera uma quantidade proporcionalmente grande de 

demandas de assistência à saúde. 

 

Com uma volumosa quantidade de serviços demandados e prestados à sua 

população, seja direta ou indiretamente, vem crescendo cada vez mais a 

necessidade de se segmentar esses serviços e os atendimentos. Nesse sentido, 

faz-se necessário entender alguns aspectos sobre a assistência à saúde no país. 

 

Donnangelo (1975) e Cordeiro (1984) detectaram que surgiram novas demandas e 

novas formas de abordagem no setor de atendimento médico, relacionadas às 

demandas do consumidor de serviços de saúde e às atividades ofertadas pelos 

prestadores de serviços dessa área. Esses fatores servem de fundamentação para 

que a saúde suplementar seja tratada como fonte de capitalização e como objeto 

de negócio no mercado. 

 

Ainda para Cordeiro (1984), os profissionais com formação em áreas médicas 

tenderam à perda progressiva sobre seu controle e propriedade a respeito de sua 

área de trabalho, graças ao aumento dos meios de produção e prestação de 

serviços médicos oferecidos por organizações. Esse autor defende que o resultado 
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dessa oferta de prestação de serviços, por intermédio de organizações, foi o 

surgimento de planos e normativas de saúde, entre outros eventos institucionais 

políticos e privados. 

 

O setor de assistência à saúde é um mercado que surgiu trazendo grandes 

demandas de inovação, crescente acúmulo de capital e gerando novas 

oportunidades relacionadas às cadeias de emprego, geração de renda e ao 

investimento. A área da saúde no Brasil passou a ser vista como um setor que 

necessitava de forças da sociedade e do próprio Estado, para garantir uma 

equivalência entre as operações estratégicas, dirigidas pelas organizações e o 

mercado, e as desigualdades presentes na sociedade, grande consumidora desses 

serviços. Estado e organizações, na forma do mercado, constituíam lados opostos 

e com ideais distintos, mas interagindo num mesmo cenário social e institucional, 

buscando a evolução e o crescimento de forma interdependente (Gadelha, 2003). 

 

O ambiente que envolve a saúde, a respeito de quais tipos de oferta de assistência 

médica são ofertados à população, tem as possibilidades sendo cada vez mais 

definidas pelos progressos técnicos na área (Gadelha, 2003). Esse ambiente 

possui atores conflitantes entre si, como os profissionais da saúde, as indústrias de 

produtos e serviços e a própria população. Eles, apesar de terem interesses 

diferentes entre si (consumo, fornecimento, venda, regulação, etc.), compartilham 

ambientes regulatórios, em que existe um papel decisivo sobre a estruturação dos 

sistemas de saúde. Gadelha (2002) afirma que o Estado é uma instância que 

influencia diretamente na dinâmica que envolve o poder elevado de compra de bens 

e serviços na área da saúde e pelas atividades de cunho regulatório que deve 

desempenhar. 

 

De acordo com Bahia e Viana (2003), o setor de saúde suplementar teve sua 

regulamentação criada em 1998 a partir da Lei nº 9.656, que entrou em vigor em 

janeiro de 1999. Em 28 de janeiro de 2000 foi fundado um órgão regulador, a 

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), autarquia especial com autonomia 

administrativa, financeira, patrimonial e de gestão de recursos humanos e de 

decisões técnicas. Vinculada ao Ministério da Saúde, tem função de regular, 

normatizar, controlar e fiscalizar as operadoras de planos de saúde, incluindo a sua 
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relação com prestadores e beneficiários, buscando o alinhamento de informações 

entre esses atores, com o objetivo de equilibrar o setor da saúde suplementar no 

Brasil. Em última análise, comprimir as regras e regulamentações da Lei 9.656/98. 

 

A regulamentação impactou sensivelmente o mercado da saúde suplementar 

brasileira, trazendo mais tranquilidade aos beneficiários, obrigando as operadoras 

de planos de saúde a se profissionalizar, imputando-as novos desafios na gestão 

de seus negócios, com o intuito de garantir seu equilíbrio financeiro (Brasil, 1998). 

 

O sistema privado é regulado por três órgãos: Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), responsável pela regulação sanitária e econômica do mercado 

de compra e venda de insumos hospitalares; a ANS regulamenta o fluxo financeiro 

e de serviços entre operadoras, beneficiários e prestadores; e o Sistema Brasileiro 

de Defesa da Concorrência (SBDC) garantindo a competitividade no setor (IESS, 

2016b). 

 

Segundo a ANS (2000), as operadoras de planos de saúde são classificadas em 

seis modalidades, sendo autogestão, cooperativa médica, cooperativa 

odontológica, filantropia, medicina de grupo e odontologia de grupo. A 

representação de cada modalidade e seu número de usuários pode ser visualizada 

na Figura 10. 
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Figura 10 - Beneficiários de planos de assistência médica por modalidade da operadora (Brasil 
- março/2011- março/2016). 

     Fonte: SIB/ANS/MS - 03/2016 e CADOP/ANS/MS - 03/2016. 

 

Podem-se explicar as modalidades das operadoras da seguinte forma: 

 

a) Autogestão: as operadoras surgiram na década de 60 com a implantação 

das montadoras no Santo André, São Bernardo e São Caetano (ABC) 

paulista. São entidades que operam serviços de assistência à saúde, 

destinadas exclusivamente a oferecer cobertura aos empregados ativos e 

inativos, aposentados, pensionistas de empresas, associados integrantes de 

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

entidades de classe profissionais, bem como a seus respectivos grupos 

familiares. Geralmente são administradas pela própria empresa ou entidade 

para seus elegíveis. Atualmente possuem aproximadamente 5 milhões de 

beneficiários, representando 10,2% da participação de mercado;  

b) cooperativas médicas: surgiram em 1967 com a união de médicos e são 

sociedades sem fins lucrativos, das quais os médicos são sócios, 

constituídas conforme o disposto na lei geral do cooperativismo (Lei 

5.764/71). Atualmente possuem aproximadamente 18,4 milhões de 

beneficiários, representando 37,7% da participação de mercado; 
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c) cooperativas odontológicas: sociedades sem fins lucrativos, nas quais os 

dentistas são sócios, constituídas conforme o disposto na lei geral do 

cooperativismo (Lei 5.764/71), que operam exclusivamente planos 

odontológicos. Atualmente possuem aproximadamente 5 milhões de 

beneficiários, representando 23% da participação de mercado; 

d) filantropia: entidade sem fins lucrativos que opera planos de saúde e que 

tenha obtido certificado de entidade filantrópica junto ao Conselho Nacional 

de Assistência Social (CNAS). Atualmente possuem aproximadamente 1 

milhão de beneficiários, representando 2,2% da participação de mercado; 

e) medicina de grupo: entidades ou empresas que operam planos privados de 

assistência à saúde, excetuando-se as modalidades anteriores. Atualmente 

possuem aproximadamente 17,4 milhões de beneficiários, representando 

35,6% da participação de mercado; 

f) odontologia de grupo: entidades ou empresas que operam planos 

odontológicos, excetuando-se as modalidades anteriores. Atualmente 

possuem aproximadamente 17 milhões de beneficiários, representando 23% 

da participação de mercado. 

 

Segundo Brasil (1998), a segmentação assistencial dos planos regulamentados ou 

adaptados refere-se às coberturas assistenciais, portanto, para cada segmentação, 

há uma lista de procedimentos com cobertura obrigatória descrita no rol de 

procedimentos e eventos em saúde editado pela ANS. A segmentação do plano é 

justamente a composição das coberturas definidas pela legislação, ou seja, o plano 

pode ser:  

 

a) Ambulatorial; 

b) hospitalar sem obstetrícia; 

c) hospitalar com obstetrícia;  

d) exclusivamente odontológico;  

e) referência; 

f) ambulatorial e odontológico; 

g) ambulatorial e hospitalar sem obstetrícia; 

h) ambulatorial e hospitalar com obstetrícia;  

i) hospitalar com obstetrícia e odontológica;  
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j) hospitalar sem obstetrícia e odontológica. 

 

Desde o advento da ANS, o número de operadoras médico-hospitalares diminui 

consecutivamente, segundo os dados visualizados na Figura 11. 

 

 

Figura 11 – Operadoras de planos privados de saúde em atividade (Brasil - dezembro/1999-
março/2016) . 
Fontes: ANS, 2016 

 

Verifica-se que nesses 16 anos 1.004 operadoras médico-hospitalares em 

atividade deixaram de existir, em 2000 eram 1.969 e em 2016, 965. O mesmo 

ocorreu com as exclusivamente odontológicas, que reduziram de 670 em 2000 para 

355 em 2016. 

 

Importante frisar que a queda no número de operadoras não tem relação direta com 

a situação econômica do país e sim com a maturidade natural do setor de saúde 

suplementar, evidenciada pelo crescimento no número de beneficiários e a redução 

significativa no número de operadoras na última década, permanecendo no 

mercado, em primeira análise, apenas aquelas operadoras com lastro financeiro e 

competência administrativa (IESS, 2016a). 
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Os planos de saúde são categorizados segundo a data de contratação por parte do 

contratante. Se essa contratação ocorrer anterior à Lei 9.656/98, são chamados de 

planos não regulamentados, porém, se a contratação for posterior, planos 

regulamentados. Ainda existem os adaptados, que são aqueles contratados antes 

da Lei 9.656/98, mas que foram adaptados por meio de um termo de ajuste, definido 

pela ANS. Do número total de 48,8 milhões de beneficiários em planos privados de 

assistência médica com ou sem odontologia, 43,4 milhões (89,5%) possuem 

contratos regulamentados (planos contratados após 1o/01/1999 ou adaptados) e 

5,1 milhões (10,5%) não regulamentados (anteriores a 1o/01/1999). Já os planos 

exclusivamente odontológicos possuem 22 milhões de usuários, sendo 21,7 

milhões (98,3%) em planos regulamentados e 364 mil (1,7%) não regulamentados 

(ANS, 2016). 

 

A taxa de cobertura por planos privados de saúde, isto é, o percentual de brasileiros 

com assistência médica suplementar está em 25%, sendo 36,9% na região 

Sudeste, 25,3% Sul, 21,8% Centro-Oeste, 12,4% Nordeste e 11,1% Norte. Porém, 

em junho de 2015, o total de 26,0% da população brasileira tinha planos de saúde. 

A expectativa é de que em dezembro de 2016 o número de beneficiários de planos 

médico-hospitalares retorne para níveis próximos dos registrados em 2013 

(24,8%). A estimativa leva em consideração queda de 3,5% do PIB e corte de mais 

1,4 milhão de postos de trabalho no decorrer do ano (ANS, 2016; IESS, 2016a). 

 

A distribuição dos clientes da saúde suplementar por tipo de contratação é 

esquematizada na Figura 12. 
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Figura 12 – Distribuição percentual dos beneficiários de planos privados de saúde, por tipo de 
contratação, segundo cobertura assistencial do plano (Brasil - março/2016). 
Fonte: SIB/ANS/MS -03/2016. 

 

A distribuição dos beneficiários por tipo de contratação pode ocorrer por contrato 

coletivo empresarial, plano firmado com pessoa jurídica para garantia de 

assistência à saúde da massa de pessoas vinculadas a ela. A garantia de 

assistência pode incluir os dependentes legais da massa vinculada e o vínculo 

referido pode ser de caráter empregatício, associativo ou sindical. O contrato 

coletivo por adesão, plano firmado por pessoa jurídica para garantia de assistência 

à saúde de massa a ela vinculada por emprego, associação ou sindicato, tem como 

característica a adesão apenas espontânea e opcional de empregados, associados 

ou sindicalizados. Nota: a garantia de assistência pode incluir os dependentes 

legais da massa populacional vinculada, desde que prevista em contrato e 

individual/familiar, sendo, na maior parte das vezes, proporcional à situação 

econômica do país.  

 

Entre os contratos regulamentados (Lei 9.656/98), 79,8% são do tipo coletivos. 

Destes, 66,40% são coletivos empresariais, ou seja, aqueles destinados a grupos 

de pessoas que trabalham em uma mesma empresa, seus sócios e dependentes; 

e 13,40% são coletivos por adesão, o que significa contratos propostos para grupos 

de pessoas definidos de acordo com a sua categoria profissional ou área de 
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atuação e vinculadas a uma entidade de classe ou instituição que as representa. 

Existem ainda os planos individuais, destinados à livre adesão de pessoas físicas, 

com ou sem grupo familiar, e que correspondem a 19,6% do total de beneficiários. 

Os demais (0,6%) não souberam informar qual tipo de contratação possuem. 

 

A evolução do número de beneficiários das operadoras de planos de saúde pode 

ser observada na Figura 13.  

 

 

       
 Figura 13 – Beneficiários de planos privados de saúde por cobertura assistencial do plano. 

 Fonte: Agência Nacional de Saúde – ANS (2016). Caderno de informação da saúde suplementar     
[recurso eletrônico]: beneficiários, operadoras e planos. Rio de Janeiro: ANS. 

 

O número de beneficiários da saúde suplementar aumentou 62,6% entre os anos 

2000 e 2014. Porém, desde 2015 observa-se queda no número de beneficiários. 

Entre dezembro/14 e dezembro/15 a queda foi de 2% e no último trimestre de 2016 

em 1,21%. Se a observação focar no período total de queda dos beneficiários, essa 

defasagem chega a 3,2%. Esse resultado remete a um novo olhar e impõe 

diferentes desafios para o setor de saúde suplementar no país, que mesmo em 

2009, quando a economia brasileira recuou 0,1%, registrou crescimento de 2,6% 

(ANS, 2016a; IESS, 2016). 
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Segundo a Associação Brasileira de Medicina de Grupo (ABRAMGE, 2016), com a 

redução dos postos de trabalho, receitas e a retração das despesas familiares, 

deve-se esperar que haja interrupção no contrato de saúde para aqueles indivíduos 

com boa saúde, permanecendo, em sua maioria, aqueles debilitados que 

necessitam de atendimento. 

 

Consequentemente, o comércio dos planos de saúde poderá tornar-se 

insustentável em alguns anos se não houver um estudo atuarial com o objetivo de 

reestruturar os valores cobrados pelas operadoras (ABRAMGE, 2016). 

 

Sob o olhar do mercado de saúde, cabe ressaltar que, analisando as discrepâncias 

entre a recessão de 2009 e a de 2015, podem ser constatadas as diferenças nos 

indicadores: desempenho do mercado de trabalho, renda média do trabalhador e 

taxa de inflação. Durante a crise de 2009, foram gerados mais de 1,3 milhão de 

posições de trabalho, enquanto em 2015 foram encerradas mais de 1,5 milhão 

(ABRAMGE, 2016). 

 

Em 2015 verificou-se uma disparada da inflação, diminuindo o poder de compra 

das famílias e consequente redução da renda média familiar. O cenário afetou 

negativamente e em larga escala os planos coletivos e individuais ou familiares. 

Em 2016, o número de beneficiários em planos coletivos e individuais reduziu 3,2% 

(IESS, 2016a). 

 

2.3.1 Os custos com a saúde suplementar  

 

Conforme afirmam Sá, Almeida e Costa (2013), a avaliação dos custos que 

envolvem a assistência à saúde é uma das principais discussões e esta pode ser 

considerada uma das mais importantes no setor de saúde suplementar. Os fatores 

que podem influenciar o aumento dos custos com as atividades assistenciais 

possuem sua relevância considerada como um fenômeno mundial e influenciam de 

maneira crescente na formação do PIB das nações. 

 

Quando se analisa a estrutura do sistema de saúde de atendimento brasileiro, 

identifica-se considerável semelhança em outros países europeus. Na Figura 14 é 
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possível visualizar o panorama de gastos com a saúde no ano de 2014 (IESS, 

2016a). 

 

    Figura 14 – Despesas em saúde em 2014. 
     Fonte: Instituto de Estudos de Saúde Suplementar – IESS. (2016a – jun.). Saúde suplementar 

em números. São Paulo: IESS. Recuperado de: http://documents.scribd.com.s3. 
amazonaws.com/docs/6i2tg8fxs05ebjda.pdf. 

 

Como pode ser observado na Figura 14, percebe-se que os gastos do Brasil são 

similares ao de países como Alemanha, França e Rússia, que são considerados 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS) referência de qualidade em 

atendimento. 

 

Mesmo que o total de recursos gastos com a saúde no Brasil seja considerável, o 

levantamento de despesas per capita difere muito e coloca o país mais próximo de 

outros países da América do Sul, como pode ser observado na Figura 15. 
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     Figura 15 – Despesas em saúde per capita, ano de 2014. 
Fonte: Instituto de Estudos de Saúde Suplementar – IESS. (2016a – jun.). Saúde suplementar 
em números. São Paulo: IESS. Recuperado de: http://documents.scribd.com.s3.amazonaws. 
com/docs/6i2tg8fxs05ebjda.pdf. 

 

Ao verificar o levantamento das despesas per capita, os países mais desenvolvidos, 

como Estados Unidos, Alemanha e França, apresentam despesas 

consideravelmente mais elevadas. Isso mostra que, apesar de ser um grande país 

em relação ao seu território, população e valores absolutos, o Brasil não tem 

promovido gastos elevados quando comparados aos países mais desenvolvidos, 

como os citados anteriormente e como pode ser observado nos números expostos 

na Figura 15. 

 

De acordo com levantamentos do IESS (2016a), é possível atribuir o aumento nos 

valores dos gastos per capita também ao crescimento de despesas com recursos 

assistenciais na saúde. Na área de saúde suplementar, a Figura 16 exibe números 

sobre esse crescimento. 
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   Figura 16 – Receitas, despesas, assistências e sinistralidade das operadoras. 
Fonte: Instituto de Estudos de Saúde Suplementar – IESS. (2015 – nov.). O financiamento da 
saúde no Brasil e a valorização da saúde suplementar. Novembro/2015. São Paulo, 2015. 
Recuperado de: http://documents.scribd.com.s3.amazonaws.com/docs/9q0qejyio4vdis1.pdf 

 

Para Alves (2007), os riscos no mercado de saúde suplementar estão relacionados 

à ocorrência de eventos que oneram custos para as operadoras e prestadores de 

serviço, em relação ao perigo em potencial de que ocorra uma reação indesejada 

da saúde dos clientes nesse segmento, chamados de beneficiários. Quando um 

beneficiário adquire um plano de saúde, ele repassa parte de sua renda a uma 

operadora de planos de saúde que, por sua vez, assume os riscos em relação aos 

custos assistenciais do beneficiário. 

 

O mesmo autor considera também que esse cenário é vantajoso para o 

beneficiário, pois os custos com eventos em saúde, mesmo inesperados, são 

estabilizados e ele não lida com grandes custos não previstos e fora de seu 

orçamento. Já para as operadoras de planos de saúde, quando elas fixam de 

maneira assertiva os valores dos serviços para assumir os riscos com custos em 

cuidados e assistência à saúde dos seus beneficiários, existe a expectativa de que 

elas conseguirão cobrir todos os custos em contratos assumidos e ainda obter uma 

margem de lucro pelo serviço prestado. 
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A definição e o detalhamento do setor de saúde suplementar são considerados 

extremamente complexos, como assevera Nitão (2004). Isso ocorre graças a vários 

fatores, destacando-se, entre eles as relações entre operadoras de planos saúde 

que oferecem serviços de assistência médica e grupos de beneficiários. Esses 

beneficiários podem ainda ser usuários dos serviços do SUS por intermédio de uma 

rede de prestadores disponibilizada e controlada, em muitos casos, tanto pelo setor 

público (SUS), quanto pelo setor privado (operadoras de planos de saúde). 

 

As operadoras de planos de saúde são obrigadas a disponibilizar dados para a 

ANS, informações sobre seus serviços e seus beneficiários. A dificuldade 

encontrada na produção desses dados pode gerar uma série de informações 

inconsistentes sobre serviços, usuários e até prestadores (Nitão, 2004). 

 

A Abramge (2016) explica que o ticket médio ou mensalidade média de plano de 

saúde avançou em termos nominais 89% desde 2008, passando de R$ 122 para 

R$ 231. No mesmo período, a inflação acumulada medida pelo Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) foi de 52% e a inflação médico-hospitalar, 

medida pelo IESS, foi de 148%. 

 

Esses números retratam o desequilíbrio econômico-financeiro no setor, a 

mensalidade subindo mais do que a inflação média, segundo o IPCA, e menos que 

a inflação médico-hospitalar, segundo o IESS, ou seja, há uma defasagem de pelo 

menos 28%, que somente poderia ser corrigida via reajuste, que o cliente não 

aguenta pagar (ABRAMGE, 2016). 

 

2.3.2 A cadeia de saúde suplementar como negócio  

 

De acordo com Brasil (1998) e IESS (2016b), percebe-se que, a partir da 

regulamentação, torna-se mais transparente a compreensão do subsetor saúde 

suplementar, em que três atores principais merecem destaque: a) os prestadores 

de serviços são quem executa os serviços de saúde, os hospitais, prontos-

atendimentos, ambulatórios, laboratórios de análises clínicas, centros de 

diagnósticos por imagem e os médicos; b) beneficiários são os clientes da 

operadora de plano de saúde, com direitos e deveres definidos na legislação e no 
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contrato com a operadora e que utilizarão os serviços dos prestadores de serviço 

quando necessário; c) e a operadora de planos de saúde, pessoa jurídica 

constituída sob a modalidade empresarial, associação, fundação, cooperativa ou 

entidade de autogestão, registrada na ANS, que comercializa planos privados de 

assistência à saúde. Esses três atores são os protagonistas que fazem a cadeia de 

saúde suplementar rodar. 

 

Tendo visto os altos números de beneficiários, operadoras, custos com assistências 

prestadas e despesas envolvidas, apura-se que o conceito da saúde suplementar 

como um negócio valoroso cresce e torna-se cada vez mais consolidado. Nesse 

sentido, cabe a análise da cadeia de valores e negócios envolvida nesse setor, para 

entendimento da relação entre os elementos e a importância de cada um. 

 

Os planos ou seguros de saúde disponíveis, em forma de serviços de saúde 

privados ofertados à população formam a grande força do setor de saúde 

suplementar. O cidadão, que é o consumidor ou beneficiário ou usuário desse 

sistema, pode utilizar os serviços disponibilizados pelo sistema público e ainda 

consumir os serviços privados oferecidos pelas operadoras, setor privado, 

mantendo a utilização dos dois em paralelo. Quando o beneficiário decide utilizar 

os serviços da esfera privada, uma longa cadeia de atividades e elementos é 

estabelecida, a partir de relações que evoluem para complexos organizacionais 

(IESS, 2016b). 

 

Para entendimento dessa cadeia da saúde suplementar, as atividades envolvidas 

e as relações entre cada uma delas podem ser observadas na Figura 17, que ainda 

divide as atividades entre as classes de serviço, sendo regulatória, prestação ou 

consumo. 
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Figura 17 - Mapa da cadeia de saúde suplementar no Brasil. 
Fonte: Instituto de Estudos de Saúde Suplementar - IESS. (2016b). Guia da saúde suplementar. 
São Paulo: IESS. 

 

É possível observar, na Figura 17, que insumos circulam por intermédio de 

distribuidores e até diretamente por fornecedores de materiais médicos, 

equipamentos médicos e medicamentos. Na rede de prestação de serviço estão 

presentes hospitais, clínicas e laboratórios, além dos próprios profissionais 

médicos, ou seja, aqueles que devem prestar o atendimento aos beneficiários. Para 

que esses beneficiários tenham acesso aos serviços, eles devem contratá-los 

diretamente das operadoras de planos de saúde ou por meio do repasse de 

empresas que, neste caso, tem contratos empresariais ligados às operadoras. O 

ambiente deve seguir normas e atender a regulamentos que são estabelecidos por 

agentes, sejam eles definidos pelo governo, por intermédio da ANS, pelo Poder 

Judiciário ou órgãos que controlam serviços médicos e hospitalares (IESS, 2016b). 

 

Os beneficiários, segundo Andrade e Maia (2006), são os principais responsáveis 

pela manutenção dos planos de saúde, pois são aqueles que geram as demandas 

para os elementos nessa cadeia. Nos planos de saúde, o principal item observado 

que determina a demanda pelos serviços, principalmente por planos individuais, é 

a renda. Já a busca por planos coletivos está diretamente ligada ao vínculo do 

beneficiário com a empresa, que faz a contratação do plano na operadora. 
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No setor de saúde suplementar não existem instrumentos legais para coibir os 

abusos que os próprios beneficiários acarretam às operadoras de planos de saúde. 

O único modo de reduzir esses abusos converge na cobrança de coparticipação do 

beneficiário, que é a participação na despesa assistencial a ser paga pelo 

beneficiário, após a realização de um procedimento. Por outro lado, os 

beneficiários, independentemente do seu tipo de plano contratado, possuem baixo 

poder de barganha e capacidade de negociação. Quando os planos são 

contratados pelas empresas, elas negociam, mas de acordo com seus interesses 

e não sobre os interesses diretos dos beneficiários. A ANS, embora tenha como 

objetivo preservar interesses públicos, também deve buscar maneiras que visem 

ao favorecimento do beneficiário, afinal, o mercado possui grande desequilíbrio de 

forças e a agência possui meios para garantir isso (Montone, 2000). 

 

Outra questão bastante debatida sobre os beneficiários é o desafio do 

envelhecimento dos usuários de plano de saúde, como se observa na Figura 18. 

Existe uma relação entre a utilização dos serviços de saúde e a idade do 

beneficiário, pois, pelo padrão etário de gastos e utilização de serviços de saúde, 

os custos são mais altos para as primeiras faixas (crianças e recém-nascidos), 

diminui entre adolescentes e adultos e aumenta consideravelmente a partir da fase 

adulta, principalmente na melhor idade (Jones, 2000).  
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Figura 18 - Envelhecimento da população brasileira ao longo de meia década. 
Fonte: IBGE (2016). 

 

Segundo as faixas etárias dos beneficiários de planos de saúde no Brasil, os 

beneficiários até 19 anos correspondem a 25% do número total, entre 20 e 59 anos, 

idade laboral mais ativa, a 62% e os acima de 60 anos respondem por 11,6%, sendo 

este o grupo de custo mais elevado em razão do maior uso dos serviços médicos. 
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Porém, analisando a pirâmide etária da população brasileira, o envelhecimento é 

um fato que necessita ser estudado e trabalhado pelas operadoras, clientes e 

agência reguladora (ANS, 2016; IESS, 2016a). 

 

Outro viés nesse cenário envolve as operadoras de planos de saúde. Para Nitão 

(2004), organizações que comercializam os planos de saúde podem absorver 

também impactos de outros setores da indústria de forma indireta, pois existe a 

intermediação dos serviços prestados para essas operadoras, pelos profissionais 

médicos, clínicas e hospitais. De acordo com a elevação dos custos de produtos 

utilizados por esses profissionais, os utilizadores desses insumos tentam repassar 

esse custo para as operadoras. 

 

Nitão (2004) ainda realça que no ambiente no qual as operadoras são cooperativas 

e os profissionais executantes podem ser seus cooperados, seus profissionais 

exercem considerável pressão para que os custos sejam repassados para a 

cooperativa e que o desgaste financeiro não recaia sobre o profissional executante. 

 

A cobertura dos planos de saúde oferecidos por essas operadoras até 1o/01/1999 

limitava-se ao acordado em contrato, após essa data a cobertura mínima seria a 

estabelecida pela ANS, a partir do rol de procedimentos e eventos em saúde, 

atualizado pelo órgão regulamentador de dois em dois anos. Os planos anteriores 

à lei também podem ser adaptados e ter a mesma cobertura dos posteriores à lei 

(ANS, 2016). 

 

Outro componente da cadeia é o prestador de serviço de saúde que o IESS (2016b) 

define como a ligação entre a relação beneficiário e o plano de saúde. Eles são 

responsáveis pelos serviços médicos executados. Esses prestadores podem ser 

entendidos como: hospitais; laboratórios e medicina diagnóstica; médicos; 

fornecedores de medicamentos; e fornecedores e distribuidores de materiais. 

 

Por fim, é possível traçar a relação entre os beneficiários e a saúde suplementar 

como mostra a Figura 19. Beneficiários, que são os consumidores dos serviços 

médicos prestados ofertados pela saúde suplementar, e os prestadores de serviços 

relacionam-se da seguinte maneira: 
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Figura 19 – Relação entre beneficiários e saúde suplementar. 
Fonte: Instituto de Estudos de Saúde Suplementar - IESS. (2016b). Guia da saúde suplementar. 
São Paulo: IESS.. 

 

Como ressaltado, primeiro existe a contratação do plano, momento em que os 

beneficiários e os planos de saúde são envolvidos. Em seguida, ocorre a utilização 

do plano envolvendo beneficiário e prestador ou paciente e médico.  Essa relação 

pode envolver várias ocorrências e incluem várias características distintas, mas são 

o resumo representativo do fluxo existente nessa relação (IESS, 2016b). 

 

Em todo o mundo as empresas buscam equacionar as variáveis de seus negócios 

com o objetivo de se manterem no mercado e obterem os melhores resultados 

possíveis. As operadoras de planos de saúde Unimed estão buscando estratégias 

de sustentação operacional e, baseando-se nesse contexto, a estratégia a qual este 

trabalho se propôs a analisar é a integração vertical nas Unimeds de Minas Gerais. 

 

O setor da saúde suplementar destaca-se: pela competitividade; por uma inflação 

própria, maior que a oficial, causada principalmente pela judicialização da saúde, 

que a partir de decisões judiciais os usuários dos planos conseguem liberação de 

atendimentos não contratualizados e não constantes do rol de procedimentos da 

ANS, que por sua vez é atualizado bianualmente; por envelhecimento populacional; 

pelo desperdício da cadeia de saúde; e pela difícil relação entre operadoras de 

planos de saúde e os prestadores de saúde que são contratados para prestar os 

atendimentos aos usuários dos planos. Ainda se pode dizer que o negócio das 

operadoras de planos de saúde é de baixa flexibilidade devido à alta inflação, 

regulação estatal e sinistralidade elevada (IESS, 2015; Nobrega, 2015). 
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Concomitantemente às estratégias que estão sendo aplicadas pelas Unimeds 

mineiras, faz-se necessário o estudo das estruturas organizacionais nessas 

operadoras. Isso porque Chandler (1998) e Paula (2007) advertem que para o 

sucesso das estratégias em uma empresa é necessário ter uma estrutura 

organizacional que permita sua aplicação e se formate a estratégia proposta. 

 

Diante desse cenário e de seus proeminentes desafios, as operadoras de planos 

de saúde Unimed no estado de Minas Gerais estão buscando atualizar e 

aperfeiçoar sua gestão administrativa, além de aplicar estratégias que busquem a 

continuidade e sucesso empresarial em sua atividade. Algumas ações têm sido 

tratadas como prioritárias dentro do sistema Unimed, entre elas: 

 

a) Investimento na promoção de saúde, com foco na qualidade de vida do 

usuário, priorizando a preservação da saúde e não o tratamento da doença; 

b) qualificação operacional da equipe de trabalho, principalmente a auditoria 

em serviços médicos hospitalares; 

c) educação continuada de médicos e prestadores de serviços de saúde e, 

principalmente, no grande gargalo, a cadeia da saúde suplementar; 

d) na tratativa da cadeia de saúde, tem-se investido na venda de planos 

coparticipativos, em que o cliente participa financeiramente no pagamento 

do serviço de saúde utilizado; 

e) remuneração dos prestadores por resolutividade e qualidade no atendimento 

e, finalmente, de forma global, na integração vertical, que consiste em trazer 

para dentro das Unimeds serviços que outrora estavam sendo executados 

por prestadores terceirizados. Como exemplos podem-se citar laboratórios, 

fisioterapia, fonoaudiologia, serviços de imagem, até os hospitais em geral. 

 

Este estudo objetivou analisar os impactos da integração vertical em operadoras 

de planos de saúde Unimed no estado de Minas Gerais. Após procura na literatura, 

verificou-se acentuada carência de trabalhos sobre a estratégia de integração 

vertical na saúde suplementar, sendo encontrado basicamente apenas um trabalho 

com tema semelhante. Sendo assim, o desafio foi utilizar o referencial teórico 

disponível, que neste estudo concentrou-se em estratégia organizacional, com foco 

na integração vertical e estrutura.  
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O setor de saúde suplementar foi bastante detalhado neste capítulo, de forma que 

construísse uma boa base de informação sobre esse importante setor da economia 

brasileira. Portanto, o referencial teórico procurou reforçar e fazer acontecer o que 

foi estabelecido na justificativa, concentrando-se na produção de bases teóricas, a 

fim de confrontá-la com a prática, confirmando se essa base teórica pode ser 

aplicada no setor da saúde suplementar, mais precisamente nas cooperativas de 

trabalho médico Unimed.  

 

Entre todos os autores citados neste trabalho, que esclareceram teoricamente os 

conceitos sobre estratégia, estratégia da integração vertical, estrutura, destacam-

se Mintzberg, Ansoff, Kotler, Nadler, Sutter, Buzzel, Porter e Stern, formando a 

sustentação sobre estratégia e estratégia de integração vertical; Chandler, 

Mintzberg e Hrebiniak a respeito de estrutura organizacional. 

 

Faz-se necessário citar também o trabalho encontrado sobre a área, de 

Albuquerque (2006), que muito elucidou os conceitos e aplicação na prática dos 

conceitos da estratégia de integração vertical nas OPS em São Paulo. 

  

Os autores citados no referencial teórico serviram de base conceitual da análise, 

respaldando a coleta de dados e a análise dos resultados encontrados. 

 

Por conseguinte, o próximo capítulo descreve a metodologia escolhida para o 

desenvolvimento da pesquisa. 
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3 Procedimentos Metodológicos 

 

Para que um objetivo seja alcançado, Jung (2004) julga serem primordiais e 

necessárias a existência e a aplicação de um método, ou seja, um conjunto de 

etapas coordenadas, com o objetivo de investigar fenômenos, de forma a obter 

conhecimento. 

 

Para Matias-Pereira (2007), a metodologia é a união dos recursos que cada ciência 

coloca em prática. E, ainda, segundo Lakatos e Marconi (2009), o método pode ser 

entendido como o ato de buscar um objetivo a partir da concretização de atividades 

de forma ordenada e lógica. 

 

Uma forma simples e objetiva que Silva (2005) propõe de definir pesquisa, consiste 

em procurar respostas para perguntas elaboradas de acordo com princípios 

consagrados pela metodologia científica. 

 

A pesquisa tem caráter pragmático, é um “processo formal e sistemático de 

desenvolvimento do método científico. O objetivo fundamental da pesquisa é 

descobrir respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos 

científicos” (Gil, 1999, p. 42). 

 

A metodologia deste estudo subdivide-se em caracterização da pesquisa; unidade 

de análise; unidade de observação; coleta de dados e a análise e tratamento dos 

dados. 

 

O objetivo desta metodologia é auxiliar na resolução do problema de pesquisa. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Para este estudo adotou-se a pesquisa qualitativa descritiva, sendo qualitativa 

quanto à sua natureza e descritiva quanto aos objetivos. 

 

Maanen (1979) acredita que a pesquisa qualitativa compreende um conjunto de 

práticas interpretativas com o intuito de descrever e codificar os elementos de um 
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sistema complexo de significados. Tem por objetivo traduzir e expressar o sentido 

dos fenômenos do mundo social e tratar de reduzir a distância entre indicador e 

indicado, entre teoria e dados, entre contexto e ação.       

 

Já Silva (2005, p. 20), afirma que: 

 

A pesquisa qualitativa considera que há uma relação dinâmica entre o 
mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo 
objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números. 
A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são básicas no 
processo de pesquisa qualitativa. Não requer o uso de métodos e técnicas 
estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o 
pesquisador é o instrumento-chave. É descritiva. Os pesquisadores tendem 
a analisar seus dados indutivamente. O processo e seu significado são os 
focos principais de abordagem. 

 

Quando os dados não são quantificáveis e o pesquisador precisa coletar e analisar 

materiais e insumos não muito estruturados e necessitar de grande envolvimento 

do pesquisador, Figueiredo (2007) recomenda trabalhar com pesquisas 

qualitativas. Sendo assim, esse tipo de pesquisa gera abundantes quantidades de 

dados narrativos, dispensando grandes amostras. 

 

A pesquisa descritiva tem como norte apresentar os atributos de determinados 

acontecimentos e constituir as relações entre variáveis obtidas por meio de 

métodos uniformizados de coleta de dados (Figueiredo, 2007).   

 

Para Silva e Menezes (2000, p.21), a “pesquisa descritiva visa descrever as 

características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de 

relações entre variáveis”. Envolve o uso de técnicas padronizadas de coleta de 

dados: questionário e observação sistemática. 

 

Gil (1999) define as pesquisas descritivas como aquelas que, inclusive, podem 

encontrar a existência de associações entre as variáveis. 

 

Quanto aos meios e pelas características deste estudo, o tipo de pesquisa 

qualitativa foi o estudo de caso, utilizando as cooperativas médicas Unimed. 

 



 

 

108 

Segundo Gil (2002, p. 54): 

 

O estudo de caso é uma modalidade de pesquisa amplamente utilizada nas 
ciências biomédicas e sociais. Consiste no estudo profundo e exaustivo de 
um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado 
conhecimento, tarefa praticamente impossível mediante outros 
delineamentos já considerados.               

 

O estudo de caso se adapta com eficiência quando envolve o estudo intenso e 

exaustivo de um ou poucos elementos, de maneira que se permita o seu total 

conhecimento (Silva, 2005). 

 

Entre os diversos métodos de pesquisa, e analisando os objetivos a serem 

alcançados e a natureza do tema a ser investigado, a pesquisa de campo foi 

utilizada para a coleta de dados. 

 

Vergara (1998, p. 45) esclarece que a “pesquisa de campo é investigação empírica 

realizada no local onde ocorre ou ocorreu um fenômeno ou que dispõe de 

elementos para explicá-lo. Pode incluir entrevistas, aplicação de questionários, 

testes e observação participante ou não”. 

 

A finalidade deste trabalho é identificar os resultados obtidos por meio da 

integração vertical como estratégia de crescimento nas cooperativas de trabalho 

médico. De acordo com Silva (2005), a partir de técnicas padronizadas de coleta 

de dados é possível detalhar atributos de determinada amostra ou evento.  

 

3.2 Unidade de análise 

 

Unidade de análise, no entendimento de Gil (2010, p. 118), pode referir-se “a uma 

família ou qualquer grupo social, uma organização, uma comunidade, uma nação 

ou mesmo toda uma cultura”. Considerando que a pesquisa foi realizada por meio 

de estudo de caso, a unidade de análise que se refere ao local onde os dados foram 

coletados precisa proporcionar uma observação aos fenômenos que se pretende 

estudar a partir do problema de pesquisa (Cooper & Schindler, 2011). Assim sendo, 

a unidade de análise desta pesquisa, que tem como objetivo analisar os impactos 
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da verticalização como estratégias de negócio nas Unimeds do estado de Minas 

Gerais, são as cooperativas médicas Unimeds que atuam como operadoras de 

planos de saúde no estado de Minas Gerais. 

 

O número de Unimeds no estado é de 61 e para que a operadora fosse analisada 

nesta pesquisa, levou-se em consideração que ela possuísse registro ativo na ANS 

como operadora de plano de saúde, que fosse uma cooperativa médica Unimed, 

que não fosse Unimed prestadora de serviços e que estivesse localizada no estado 

de Minas Gerais. Após essas premissas, o número de Unimeds que compõem esta 

unidade de análise é de 35.  

 

3.3  Unidade de observação 

 

A unidade de observação desta pesquisa foi composta de 37 profissionais com 

função de gestor, classificados como superintendentes e gerentes das cooperativas 

médicas, com atribuições direcionadas para a estruturação, análise e 

acompanhamento dos negócios da organização e que atuassem nessas posições 

por, pelo menos, dois anos. Esse período foi definido com a expectativa de que 

esses profissionais já possuíssem experiência mínima suficiente em seus cargos 

dentro das Unimeds, que pudessem de forma consciente responder ao questionário 

proposto. 

 

3.4 Procedimentos para coleta de dados 

 

O primeiro passo para a elaboração da coleta de dados deste trabalho foi solicitar 

à Federação das Unimeds de Minas Gerais (FEDMG) os e-mails das Unimeds e de 

seus respectivos gestores, conforme pode ser visto no Apêndice A, para de enviar 

o questionário aos gestores das Unimeds. Após essa etapa, foi solicitada a 

anuência das empresas participantes na utilização dos dados levantados nesta 

pesquisa, neste caso as cooperativas de trabalho médico Unimed, por meio de uma 

carta-convite e o questionário a ser respondido (Apêndice B). 

 

De acordo com Bandeira (2004), uma pesquisa deve conter, de forma detalhada, o 

método que é utilizado para a coleta de dados. De forma resumida, é possível 
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adotar como método de coleta de dados a utilização de documentos, a observação 

de comportamentos ou então a informação dada pelo próprio entrevistado, seja de 

maneira oral, por entrevistas ou de maneira redigida, obtida com o auxílio de 

questionários. Gil (2010) esclarece que o conceito da coleta de dados envolve 

descrever quais técnicas serão utilizadas para que esses dados sejam coletados. 

Isso pode ser feito com questionários, testes, escalas, entre outros.  

 

A coleta de dados foi feita por meio de questionário direcionado para os 

superintendentes e gerentes das cooperativas de trabalho médico Unimed. Para 

Marconi e Lakatos (1999), o questionário é um instrumento para angariar dados em 

uma pesquisa, constituído por um conjunto de questões que os respondentes 

devem responder por escrito. 

 

O questionário aberto (Apêndice B) foi confeccionado com a finalidade de 

caracterizar as Unimeds participantes, os respondentes, verificar o entendimento 

dos respondentes quanto ao conhecimento da integração vertical em suas 

Unimeds, respondendo, assim, aos objetivos deste trabalho. O questionário foi 

enviado pelo pesquisador por meio da plataforma do Google Docs. Decorridos 15 

dias da segunda onda de e-mails-pergunta, o pesquisador começou a fazer 

ligações e enviar mensagens por mídia eletrônica aos respondentes, alvos da 

pesquisa, informando seu conteúdo/motivo do questionário e solicitando a 

participação. Este questionário foi elaborado para pesquisa de campo, possuindo 

24 perguntas, sendo 23 abertas e uma fechada (Apêndice B). 

 

Os e-mails foram enviados em quatro ondas, sendo a primeira em 25/07/16, a 

segunda em 20/08/2016, a terceira em 1o/10/16 e a quarta em 07/11/16. O prazo 

máximo de recebimento foi 18/11/16, uma vez que 21/11/16 foi a data início de 

análise dos dados. O número obtido de respostas ao questionário foi de 19, sendo 

51,35% o percentual de êxito de resposta. 

 

O questionário seguiu um roteiro, descrito no Apêndice B, no qual a primeira parte 

(perguntas de nº 1 a nº 6) informa os dados da cooperativa Unimed do respondente. 

A segunda (perguntas de nº 7 a nº 12) contém os dados de identificação dos 

respondentes. A terceira (perguntas de nº 13 e nº 14) foi direcionada para todos os 
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gestores das Unimeds, independentemente da utilização ou não da estratégia de 

verticalização, tema desta pesquisa, da Unimed na qual ele é gestor. E a quarta 

(perguntas de nº 15 a nº 24) relata as perguntas sobre o tema proposto para 

aqueles que se utilizaram da estratégia de verticalização nas Unimeds que são 

gestores. 

 

Sendo assim, com base no material colhido, foi possível realizar, por meio da 

metodologia do discurso do sujeito coletivo (DSC), uma análise das entrevistas e 

mais aprofundamento quanto ao tema de investigação. 

 

3.5 Procedimentos de tratamento e análise dos dados 

 

O tratamento e análise de dados em uma pesquisa científica é uma das etapas 

mais complexas e importantes do processo. O pesquisador deve escolher com 

cuidado o método a ser utilizado para que o resultado espelhe a verdade. Essa 

escolha realmente tem que ser adequada e proporcionar a exploração dos dados 

em toda a sua riqueza e possibilidades (Campos, 2004). 

 

Segundo Gil (2002), a análise qualitativa depende da natureza dos dados colhidos, 

da dimensão amostral, de como foi feita a pesquisa e do embasamento teórico que 

a envolveu. Portanto, o processo pode ser definido como uma sequência de 

atividades que abrange redução (seleção, simplificação, abstração e transformação 

das informações vindas do campo), categorização (organizar os dados para o 

pesquisador poder decidir e concluir a partir deles) e interpretação dos dados 

(descrição dos dados, buscando adicionar conteúdo a um determinado assunto) e, 

enfim, a redação do relatório. 

 

Lefreve, Lefreve & Teixeira, (2000) reportam que a categorização das respostas foi 

cientificada, ao passo que as respostas foram espalhadas em classes para a 

categorização de ocorrência. Essa metodologia é denominada discurso do sujeito 

coletivo (DSC). 

 

O discurso do sujeito coletivo é, para Lefevre, Crestana & Cornetta (2003), um 

formato de se apresentar resultados de pesquisas qualitativas, sendo os 
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depoimentos o insumo perfeito. O objetivo é obter o pensar de uma massa de 

pessoas que responderam a uma determinada pesquisa, de forma que a voz dessa 

massa seja o emissor do discurso. 

 

O DSC é uma forma de representar a opinião coletiva por meio de um discurso da 

realidade. Tal discurso difere das demais formas de resgatar o pensamento 

coletivo, entre outros traços, pelo fato de que o discurso da realidade produzido 

com o DSC é direto, sem (ou com pouca) mediação e que, sem deixar de ser 

objetivo, foge do distanciamento científico/formal das tabelas, dos gráficos e 

mesmo das teorizações explicativas, que constituem, com frequência, mais uma 

retórica da objetividade do que, necessariamente, uma prática desta (Lefevre & 

Lefevre, 2005).                                                     

 

O discurso do sujeito coletivo é sintético, composto de partes de discursos 

semelhantes, por meio de processos sistemáticos e padronizados, que permite 

conhecer o pensar, as representações, crenças e valores de uma massa sobre 

determinado assunto, utilizando métodos científicos para isso (Figueiredo, Chiari & 

Goulart, 2013). 

 

As figuras metodológicas: ancoragem (traços teóricos internalizados no indivíduo), 

ideia central (essência do conteúdo retirado dos depoimentos), expressões-chave 

(descrições literais de partes dos depoimentos, servindo como prova do discurso 

baseado na experiência, sem base científica, das ideias centrais e da ancoragem) 

e discurso do sujeito coletivo (síntese dos discursos, representada com suas 

próprias palavras, o cerne da totalidade de todos os depoimentos) são utilizadas 

pelo DSC para auxiliar na organização e tabulação dos discursos para uma boa 

análise e interpretação dos depoimentos (Lefreve, Lefreve & Teixeira, 2000). 

 

Lafevre & Lafevre (2014) oferecem o método do DSC como um modo de mostrar 

representações sociais, buscando reconstituir essas representações, conservando 

suas dimensões individual e coletiva articuladas. Mostram que o diferencial da 

metodologia do discurso do sujeito coletivo é que cada categoria está associada a 

opiniões de sentido semelhante, formando com tais conteúdos um depoimento-

síntese, escrito na primeira pessoa do singular. 
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Diante das definições e características expostas pelos autores sobre o DSC, fica 

evidente que, para analisar o pensar dos respondentes da pesquisa feita nesta 

dissertação, o DSC será a ferramenta metodológica mais apropriada e eficiente, 

uma vez que o DSC é uma técnica de tabulação e organização de dados 

qualitativos, no qual o produto é uma representação coletiva com base em 

depoimentos individuais. Para cada entrevistado foram formuladas questões que 

serão apresentadas em forma de figuras (quadros contendo as respostas dos 

gestores), contendo as expressões-chave, as ideias centrais e o DSC.  

 

De forma esquemática, a Tabela 5 sintetiza os objetivos específicos, os autores-

referência em que o pesquisador se apoiou na literatura, bem como o tipo de 

pesquisa e o instrumento de coleta e análise de dados. 

 

Tabela 5 

Síntese da metodologia - continua 

1º) Identificar os 
motivos para 
escolha da 

estratégica de 
verticalização 

Mahoney (1992); Kon (1994); Stern (1996); 
Neves (1995); Slack et al. (2002); 
Vasconcellos (2002); Chandler (1962); 
Lubatkim (1982); Freire (2003); Albuquerque 
(2006).  

Pesquisa 
de campo 

Questão 
Nº14 

 

2º) Descrever de 
que forma o 
projeto de 

verticalização foi 
planejado e 
implantado 

 
 

Alday (2000); Ansoff (1990); Vasconcellos e 
Pagnoncelli (1992); Mintzberg (2004); 
Vasconcellos e Pagnoncelli (1992); Quinn & 
Voyer (1994); Osborn (1998); Mintzberg e 
Quinn (2001); Kaplan e Norton (2004); 
Mintzberg (1990); Porter (2007); 
Vasconcelos e Pagnocelli (1992); Mariotto 
(2003); Mintzberg et al. (2000). 

Pesquisa 
de campo 

Questões 
Nº18 
 Nº19  
 Nº20 

 

3º) Verificar as 
fundamentais 
alterações na 

estrutura 
organizacional e 

os custos 
envolvidos no 
processo de 

verticalização nas 
Unimeds mineiras 

Albuquerque (2006); Mahoney (1992); 
Neves (1995); Montella (2006); Salles e 
Oliveira (2011); Porter (1990a; 1990b); 
Lieberman (1991); Harrigan (1985); Batalha 
(2001). 
 
 

Pesquisa 
de campo 

Questões 
Nº15 
Nº16 
Nº17 
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Tabela 5 

Síntese da metodologia - conclui 

4º) Apresentar as 
principais 

vantagens e 
desvantagens com 

a verticalização 
para as Unimeds 

mineiras 

Porter (1990a; 1990b); Batalha (2001); Lima 
et al. (2006); Harrigan (1985); Willianson 
(1975); Porter (2007); Porter (1997); 
Besanko et al. (2000); Grant (2002); Freire 
(1997); Albuquerque (2006). Stern (1996); 
Porter (1997); Salles e Oliveira (2011); 
Chandler (1962); Lubatkin (1982);); 
Williamson (1975); Harrigan (1985); 
Vasconcellos (2002). 
 
 

Pesquisa 
de campo 

 
Questões 

Nº21 
Nº22 
Nº23 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Sendo assim, a partir desses métodos descritos referentes à metodologia 

empregada neste trabalho e dos aspectos teóricos que dão sustentação a esta 

pesquisa, o próximo capítulo - apresentação e a análise dos resultados - expõe e 

discute os resultados alcançados. 
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4 Apresentação e Análise dos Resultados 

 

Este capítulo apresenta os resultados da coleta de dados realizada com base no 

questionário enviado às Unimeds mineiras quanto à percepção da estratégia de 

verticalização em suas singulares e será estruturado em quatro seções: na primeira 

seção, tem-se um breve histórico do sistema Unimed no Brasil e das Unimeds que 

participaram deste trabalho com as respostas ao questionário enviado.  

 

Na segunda seção, a caracterização da unidade de observação, isto é, os 

respondentes da pesquisa, sendo os gerentes e os superintendentes dessas 

Unimeds.  

 

Na terceira seção relatam-se os resultados a partir do discurso do sujeito coletivo 

de todas as Unimeds investigadas.  

 

Na quarta seção descreve-se a análise dos resultados relacionados aos objetivos, 

correlacionando com a literatura citada neste trabalho. 

 

Como informação, a razão social das Unimeds, bem como suas características 

principais, foi enfatizada, porém os respondentes, superintendentes e gerentes 

dessas singulares não tiveram suas identidades reveladas e relacionadas à sua 

singular. Eles serão identificados somente com as terminologias R1, 

correspondente ao primeiro respondente, R2 para o segundo respondente, e assim 

sucessivamente, até o código R19, correspondente ao 19o respondente. 

 

4.1 Caracterização das cooperativas Unimed 

 

Este tópico terá como finalidade a apresentação e caracterização do sistema 

Unimed, fazendo um breve histórico do sistema Unimed como um todo, bem como 

abordar as singulares Unimed que participaram deste trabalho por espírito 

cooperativista e entender que este trabalho poderá ser útil ao sistema. 

 

4.1.1 Cooperativas Unimed 
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Para compreender a essência do sistema Unimed, faz-se necessário voltar ao 

passado e entender um pouco sobre o cooperativismo. 

 

As antigas civilizações já viviam em grupos e se uniam para pescar, caçar, construir 

e cultivar. Baseados nesse preceito de viver, os pioneiros do cooperativismo no 

mundo buscaram inspiração para garantir a sobrevivência e bem-estar de suas 

famílias em meio a condições financeiras difíceis (UNIMED, 2016). 

 

A Revolução Industrial do século XIX trouxe a substituição dos trabalhadores por 

máquinas e o consequente desemprego. Vivenciando essa situação, 28 

trabalhadores ingleses reuniram suas pequenas economias e criaram um armazém 

do qual todos eram donos, sendo possível comprar bons alimentos a baixo custo. 

Assim, em dezembro de 1844 nascia na cidade de Rochdale, hoje um bairro de 

Manchester, a primeira cooperativa formal do mundo. Com o objetivo de sobreviver 

dignamente, mas sob os princípios de igualdade, justiça e liberdade, os cooperados 

de Rochdale abriram caminho para o movimento cooperativista na Europa e depois 

em todo o mundo (UNIMED, 2016). 

 

O cooperativismo é considerado tanto uma filosofia de vida quanto um modelo 

socioeconômico. Ele nasceu com valores universais e, dessa forma, escreveu seu 

destino, expandindo-se em diferentes territórios, não importando a cultura, língua 

ou credo (UNIMED, 2016). 

 

Os princípios do cooperativismo são: adesão livre e voluntária; gestão democrática 

pelos cooperados; participação econômica pelos cooperados; autonomia e 

independência; educação, formação e informação; intercooperação; interesse pela 

comunidade (UNIMED, 2016). 

 

As cooperativas brasileiras, independentemente da área na qual atuam, são 

regidas pela Lei nº 5.764 de 16 de dezembro de 1971, conhecida como Lei 

Cooperativista do Brasil (Brasil, 1971). 

O sistema cooperativo Unimed surgiu pela fragilidade da saúde pública e advento 

das seguradoras de saúde, que promoveram a mercantilização da Medicina e 
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proletarização do profissional médico, que encontrava dificuldade em exercer de 

forma liberal e digna sua profissão (UNIMED, 2016). 

 

Em resposta, foi fundada em 1967 por um grupo de médicos de Santos-SP a 

primeira cooperativa de trabalho na área de Medicina no Brasil. Depois de Santos, 

a Unimed espalhou-se por todo o Brasil e, para organizar-se institucionalmente, foi 

criada em 1975 a Unimed do Brasil (UNIMED, 2016). 

 

Quanto à organização administrativa do sistema Unimed, pode-se entender: 

existem as Unimeds locais, que atuam no âmbito dos municípios, cujos 

proprietários são os médicos cooperados daquela região, responsáveis pela 

operação da assistência à saúde dos clientes, denominadas Unimeds singulares. 

As Unimeds singulares de um mesmo estado organizam-se em federações, que 

servem de suporte institucional para as singulares de seu estado. As federações, 

por sua vez, reúnem-se em uma confederação nacional, a Unimed do Brasil. As 

Unimeds singulares são totalmente independentes e gozam de autonomia na sua 

gestão (UNIMED, 2016). 

 

A Unimed é a maior cooperativa médica do mundo, sendo responsável por 54% da 

movimentação financeira das cooperativas de serviços de saúde em todo o mundo. 

É também a maior rede de assistência médica do Brasil, chegando a atingir 84% 

de todo o território brasileiro. O Sistema Unimed no Brasil conta com 349 

cooperativas médicas, 19 milhões de beneficiários, 113 mil médicos cooperados, 

além de possuir 37% do mercado nacional de planos de saúde. A marca Unimed 

foi avaliada pela empresa de consultoria Brand-Finance em R$ 2,817 bilhões e é a 

21ª marca mais valiosa do Brasil (UNIMED, 2016). 

 

No estado de Minas Gerais, as cooperativas médicas que atuam no setor da saúde 

suplementar possuem o suporte institucional da Unimed Federação das Minas 

Gerais, que foi fundada em 1977. No estado, são 61 cooperativas médicas, com 

mais de 20.000 cooperados, atendendo aproximadamente 3 milhões de clientes em 

94% dos municípios mineiros e gerando mais de 7.000 empregos diretos (UNIMED, 

2016). 
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A seguir será descrito em mais riqueza de detalhes as características das Unimeds 

que contribuíram com esta pesquisa. 

 

4.1.2 Unimed Alto São Francisco Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. 

 

a) Operadora de plano de saúde na modalidade cooperativa de trabalho 

médico; 

b) registro ativo na ANS sob o nº 34.826-1; 

c) operadora de pequeno porte com 17.000 clientes; 

d) tempo de fundação: 24 anos; 

e) esta Unimed não utilizou a estratégia de integração vertical; 

f) esta Unimed utiliza apenas serviços credenciados para atendimento de 

saúde para seus clientes; 

g) cidade-sede: Formiga (68.236 habitantes); 

h) localização no estado de Minas Gerais: região centro-oeste, a 201 km da 

capital do estado, Belo Horizonte; 

i) área de abrangência: 10 cidades mineiras, com população total de 172.234 

habitantes. 

 

4.1.3 Unimed Araguari Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. 

 

a) Operadora de plano de saúde na modalidade cooperativa de trabalho 

médico; 

b) registro ativo na ANS sob o nº 35.432-5; 

c) operadora de pequeno porte com 14.254 clientes; 

d) tempo de fundação: 24 anos; 

e) esta Unimed não realizou a estratégia de integração vertical; 

f) esta Unimed utiliza apenas serviços credenciados para atendimento de 

saúde para seus clientes; 

g) cidade-sede: Araguari (116.871 habitantes); 

h) localização no estado de Minas Gerais: região Triângulo Mineiro, a 573 km 

da capital do estado, Belo Horizonte; 

i) área de abrangência: duas cidades mineiras, com população total de 

112.658 habitantes. 
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4.1.4 Unimed Frutal Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. 

 

a) Operadora de plano de saúde na modalidade cooperativa de trabalho 

médico; 

b) registro ativo na ANS sob o nº 37.156-4; 

c) operadora de pequeno porte com 9.251 clientes; 

d) tempo de fundação: 19 anos; 

e) esta Unimed não realizou a estratégia de integração vertical; 

f) esta Unimed utiliza apenas serviços credenciados para atendimento de 

saúde para seus clientes; 

g) cidade-sede: Frutal (58.295 habitantes); 

h) localização no estado de Minas Gerais: Região Triângulo Mineiro, a 612 Km 

da capital do estado, Belo Horizonte; 

i) área de abrangência: seis cidades mineiras, com população total de 99.177 

habitantes. 

 

4.1.5 Unimed Ituiutaba Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. 

 

a) Operadora de plano de saúde na modalidade cooperativa de trabalho 

médico; 

b) Registro ativo na ANS sob o nº 30.106-0;  

c) Operadora de pequeno porte com 18.872 clientes; 

d) Tempo de fundação: 24 anos; 

e) Esta Unimed não utilizou estratégia de integração vertical; 

f) Esta Unimed utiliza apenas serviços credenciados para atendimento de 

saúde para seus clientes; 

g) Cidade-sede: Ituiutaba (103.945 habitantes). 

h) Localização no estado de Minas Gerais: região triângulo mineiro, a 678 km 

da capital do estado, Belo Horizonte. 

i) Área de abrangência: sete cidades mineiras, com população total de 163.283 

habitantes. 

 

4.1.6 Unimed João Monlevade Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. 
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a) Operadora de plano de saúde na modalidade cooperativa de trabalho 

médico; 

b) registro ativo na ANS sob o nº 35.231-4; 

c) operadora de pequeno porte com 19.384 clientes; 

d) tempo de fundação: 25 anos; 

e) esta Unimed não realizou a estratégia de integração vertical; 

f) esta Unimed utiliza apenas serviços credenciados para atendimento de 

saúde para seus clientes; 

g) cidade-sede: João Monlevade (79.100); 

h) localização no estado de Minas Gerais: região central, a 116 km da capital 

do estado, Belo Horizonte; 

i) área de abrangência: 10 cidades mineiras, com população total de 185.567 

habitantes. 

 

4.1.7 Unimed Machado Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. 

 

a) Operadora de plano de saúde na modalidade cooperativa de trabalho 

médico; 

b) registro ativo na ANS sob o nº 35.467-8;  

c) operadora de pequeno porte com 7.803 clientes; 

d) tempo de fundação: 22 anos; 

e) esta Unimed não utilizou estratégia de integração vertical; 

f) esta Unimed utiliza apenas serviços credenciados para atendimento de 

saúde para seus clientes; 

g) cidade-sede: Machado (41.651 habitantes); 

h) localização no estado de Minas Gerais: região sul de Minas, a 381 km da 

capital do estado, Belo Horizonte; 

i) área de abrangência: três cidades mineiras, com população total de 62.055 

habitantes. 

 

4.1.8 Unimed Curvelo cooperativa de trabalho médico Ltda. 

 

a) Operadora de plano de saúde na modalidade cooperativa de trabalho 

médico; 
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b) registro ativo na ANS sob o nº 33.010-8; 

c) operadora de médio porte com 38.302 clientes; 

d) tempo de fundação: 27 anos; 

e) os serviços verticalizados desta Unimed são: pronto-atendimento, núcleo de 

atendimento e promoção de saúde e remoções terrestres de pacientes; 

f) cidade-sede: Curvelo (79.401 habitantes); 

g) localização no estado de Minas Gerais: região central, a 172 km da capital 

do estado, Belo Horizonte; 

h) Área de abrangência: 43 cidades mineiras, com população total de 472.716 

habitantes. 

 

4.1.9 Unimed Inconfidentes Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. 

 

a) Operadora de plano de saúde na modalidade cooperativa de trabalho 

médico; 

b) registro ativo na ANS sob o nº 30.439-5; 

c) operadora de pequeno porte com 18.638 clientes; 

d) tempo de fundação: 30 anos; 

e) os serviços verticalizados desta Unimed são: centro-atendimento, promoção 

de saúde, remoções terrestres de pacientes, serviços de imagem, 

consultório de especialidades e saúde ocupacional; 

f) cidade-sede: Ouro Preto (74.356 habitantes); 

g) localização no estado de Minas Gerais: região central, a 97 km da capital do 

estado, Belo Horizonte; 

h) área de abrangência: cidades mineiras, com população total de 184.004 

habitantes. 

 

4.1.10 Unimed Juiz de Fora Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. 

 

a) Operadora de plano de saúde na modalidade cooperativa de trabalho 

médico; 

b) registro ativo na ANS sob o nº 30.688-6; 

c) operadora de grande porte com 118.017 clientes; 

d) tempo de fundação: 43 anos; 
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e) os serviços verticalizados desta Unimed são: centro de especialidades 

médicas, promoção à saúde e hospital; 

f) Cidade-sede: Juiz de Fora (559.636 habitantes); 

g) localização no estado de Minas Gerais: região Zona da Mata, a 274 km da 

capital do estado, Belo Horizonte; 

h) área de abrangência: 19 cidades mineiras, com população total de 647.164 

habitantes. 

 

4.1.11 Unimed Pará de Minas Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. 

 

a) Operadora de plano de saúde na modalidade cooperativa de trabalho 

médico; 

b) registro ativo na ANS sob o nº 30.433-4; 

c) operadora de médio porte com 21.500 clientes; 

d) tempo de fundação: 24 anos; 

e) os serviços verticalizados desta Unimed são: pronto-atendimento, 

laboratório de análise clínicas e remoções terrestres de pacientes; 

f) Cidade-sede: Pará de Minas (68.236 habitantes); 

g) localização no estado de Minas Gerais: região central, a 85,9 km da capital 

do estado, Belo Horizonte; 

h) área de abrangência: oito cidades mineiras, com população total de 163.215 

habitantes. 

 

4.1.12 Unimed Sete Lagoas Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. 

 

a) Operadora de plano de saúde na modalidade cooperativa de trabalho 

médico; 

b) Registro ativo na ANS sob o nº 34.953-4; 

c) operadora de médio porte com 47.000 clientes; 

d) tempo de fundação: 29 anos; 

e) os serviços verticalizados desta Unimed são: hospital, pronto-atendimento e 

promoção de saúde; 

f) cidade-sede: Sete Lagoas (234.221 habitantes); 
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g) localização no estado de Minas Gerais: região central, a 75,7 km da capital 

do estado, Belo Horizonte; 

h) Área de abrangência: 11 cidades mineiras, com população total de 319.659 

habitantes. 

 

4.1.13 Unimed Vertente do Caparaó Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. 

 

a) Operadora de plano de saúde na modalidade cooperativa de trabalho 

médico; 

b) registro ativo na ANS sob o nº 31.789-6; 

c) operadora de pequeno porte com 14.157 clientes; 

d) tempo de fundação: 23 anos; 

e) os serviços verticalizados desta Unimed são: promoção de saúde, remoções 

terrestres de pacientes, laboratório e farmácia; 

f) Cidade-sede: Manhuaçu (87.735); 

g) localização no estado de Minas Gerais: região Zona da Mata, a 283 km da 

capital do estado, Belo Horizonte; 

h) área de abrangência: 24 cidades mineiras, com população total de 336.228 

habitantes. 

 

4.1.14 Unimed Itajubá Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. 

 

a) Operadora de plano de saúde na modalidade cooperativa de trabalho 

médico; 

b) registro ativo na ANS sob o nº 32.283-1;  

c) operadora de médio porte com 35.044 clientes; 

d) tempo de fundação: 30 anos; 

e) o serviço verticalizado desta Unimed é: hospital; 

f) Cidade-sede: Itajubá (96.523 habitantes); 

g) localização no estado de Minas Gerais: região sul de Minas, a 447 km da 

capital do estado, Belo Horizonte; 

h) área de abrangência: 13 cidades mineiras, com população total de 201.557 

habitantes. 
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4.1.15 Unimed Sul Mineira Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. 

 

a) Operadora de plano de saúde na modalidade cooperativa de trabalho 

médico; 

b) registro ativo na ANS sob o nº 33.718-8; 

c) operadora de médio porte com 71.882 clientes; 

d) tempo de fundação: 27 anos; 

e) os serviços verticalizados desta Unimed são: centro de especialidade – 

consultório, fisioterapia e laboratório; 

f) Cidade-sede: Pouso Alegre (145.535 habitantes); 

g) localização no estado de Minas Gerais: região sul de Minas, a 394 km da 

capital do estado, Belo Horizonte; 

h) Área de abrangência: 33 cidades mineiras, com população total de 539.468 

habitantes. 

 

4.1.16 Unimed São João Del Rei Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. 

 

a) Operadora de plano de saúde na modalidade cooperativa de trabalho 

médico; 

b) registro ativo na ANS sob o nº 32.392-6;  

c) operadora de médio porte com 24.000 clientes; 

d) tempo de fundação: 28 anos; 

e) os serviços verticalizados desta Unimed são: laboratório de análises clínicas; 

f) Cidade-sede: São João Del Rei (89.832 habitantes); 

g) localização no estado de Minas Gerais: região central de Minas, a 188 km 

da capital do estado, Belo Horizonte; 

h) Área de abrangência: 18 cidades mineiras, com população total de 247.491 

habitantes. 

 

4.1.17 Unimed Uberaba Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. 

 

a) Operadora de plano de saúde na modalidade cooperativa de trabalho 

médico; 

b) registro ativo na ANS sob o nº 35.406-6;  
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c) operadora de médio porte com 62.500 clientes; 

d) tempo de fundação: 45 anos; 

e) os serviços verticalizados desta Unimed são: farmácia, clínica médica, 

medicina preventiva e de promoção à saúde, Unimed domiciliar, participação 

em laboratório de análises clínicas; 

f) Cidade-sede: Uberaba (325.279 habitantes); 

g) localização no estado de Minas Gerais: região Triângulo Mineiro, a 480 km 

da capital do estado, Belo Horizonte; 

h) área de abrangência: oito cidades mineiras, com população total de 407.875 

habitantes. 

 

4.1.18  Unimed Varginha Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. 

 

a) Operadora de plano de saúde na modalidade cooperativa de trabalho 

médico; 

b) registro ativo na ANS sob o nº 34.472-9;  

c) operadora de médio porte com 49.310 clientes; 

d) tempo de fundação: 45 anos; 

e) o serviço verticalizado desta Unimed é: hospital; 

f) cidade-sede: Varginha (133.384 habitantes); 

g) localização no estado de Minas Gerais: região sul de Minas, a 313 km da 

capital do estado, Belo Horizonte; 

h) área de abrangência: sete cidades mineiras, com população total de 255.483 

habitantes. 

 

4.2 Caracterização dos respondentes 

 

O questionário utilizado para a coleta de dados realizada na pesquisa de campo 

deste trabalho foi enviado a 61 Unimeds do estado de Minas Gerais e a 67 

respondentes, entre superintendentes e gerentes dessas Unimeds. 

 

Após quatro ondas de envio do questionário, apenas 17 Unimeds manifestaram-se, 

totalizando 19 respondentes. Destes, quatro são superintendentes e 15 possuem 

cargos gerenciais em suas Unimeds. 
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Sobre os respondentes, foi-lhes perguntado sobre sua idade, sexo, formação 

acadêmica, cargo na Unimed, quanto tempo de trabalho prestado em sua Unimed 

e, finalmente, quanto tempo de experiência no setor da saúde suplementar. 

 

Na Figura 20 pode-se observar a distribuição dos respondentes, de acordo com a 

faixa etária, bem como a média simples de suas idades. 

 

 
Figura 20 - Respondentes por idade. 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

A idade média entre os gestores administrativos (superintendentes e gerentes) das 

Unimeds mineiras que participaram da pesquisa foi de 45,7 anos, sendo a diferença 

entre o mais jovem e o mais velho de 31 anos.  

 

Na Figura 21 pode-se notar a distribuição dos participantes de acordo com seu 

sexo. 
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Figura 21 – Respondentes por sexo.  
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Entre os gestores administrativos das singulares participantes, observou-se 

predominância masculina, sendo 11 homens (58% do total) e oito mulheres (42% 

do total). 

 

Na Figura 22 pode-se verificar a classificação dos participantes da pesquisa de 

acordo com a sua formação acadêmica. 
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Figura 22 - Respondentes por formação acadêmica. 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

Os participantes da pesquisa mostram nível acadêmico elevado, uma vez que, 

entre os 19 participantes da pesquisa, nove possuem superior completo, oito 

possuem pós-graduação concluída e quatro dizem estar cursando ou já possuem 

o título de mestrado. 

 

Entre os graduados, o curso de maior frequência é o de Administração, com 14 

gestores (73,7%), seguido de contabilidade, 2 gestores e com 1 gestor, os cursos 

de Pedagogia, Análise de Sistemas e Direito. 

 

Na Figura 23 pode-se ressaltar a distribuição dos respondentes de acordo com o 

cargo que ocupam em suas Unimeds. 
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Figura 23 - Respondentes por cargo na Unimed.  
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Dos 19 participantes da pesquisa, 15 possuem cargos de nível gerencial (79% do 

total) e quatro são superintendentes (21% do total). 

 

Na Figura 24 nota-se a distribuição dos respondentes de acordo com o seu tempo 

de trabalho nas Unimeds e na saúde suplementar, bem como as médias por locais 

de trabalho. 
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Figura 24 - Respondentes por tempo no cargo na Unimed e tempo de serviço na saúde suplementar.  
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Verificou-se, entre os gestores entrevistados, considerável experiência na área de 

saúde, tendo, em média, 17,28 anos de trabalho prestado nas Unimeds, sendo oito 

anos o de menos experiência e 30 o de mais experiência de trabalho na Unimed. 

Quando a análise tem seu foco na saúde suplementar, essa média aumenta para 

19,22 anos, sendo oito anos o de menos experiência e 30 anos o de mais 

experiência de trabalho no setor da saúde suplementar. 

 

4.3 Apresentação dos resultados 

 

A apresentação dos resultados segue a ordem do questionário enviado e 

respondido pelos respondentes que participaram desta pesquisa.  

 

O entendimento dos respondentes a respeito da estratégia de verticalização pode 

ser constatado na Tabela 6. 
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Tabela 6 

Entendimento sobre o que é verticalização - continua 

1 
 

Formação de serviços próprios de uma 
organização.  

Formação de serviços próprios. 
 

2 
 
 

Abertura de serviços próprios para prestações de 
serviços aos usuários da operadora, como 
hospitais, clínicas, laboratórios, etc. 

Abertura de serviços próprios. 
 
 

3 
 
 

É quando a empresa passa a gerir o seu negócio 
de forma a ter autonomia em todos os seus 
processos e departamentos e recursos próprios. 

Empresa passa a gerir o seu negócio. 
Autonomia em todos os seus 
processos. 

4 
 
 

Na área da saúde são serviços próprios que as 
operadoras desenvolvem p/ atender às demandas 
dos beneficiários devido ao aumento nos custos. 

São serviços próprios. 
 
 

5 
 
 
 
 

Verticalização com o foco da empresa busca pela 
tendência à produção interna das atividades, em 
torno de seu negócio, terceirizando-se o esforço 
empregado em atividades complementares, 
visando ao foco em resultado. 

Produção interna das atividades. 
Foco em resultado. 
 
 
 

6 
 
 
 

Entendo por verticalização na saúde suplementar 
possuir recursos assistenciais próprios para 
atender aos seus clientes e não somente recursos 
de credenciados para gerir o plano de saúde. 

Recursos assistenciais próprios para 
atender os seus clientes. 
 
 

7 
 
 
 
 

É ter o seu próprio serviço dentro de seguimento de 
saúde, como forma de melhorar sua rede de 
prestador, com isso, ter parte dos seus custos 
assistências sob o seu controle e custo reduzido. 

Ter o seu próprio serviço. 
Forma de melhorar s/ rede de prestador. 
Ter parte dos seus custos 
assistências sob o seu controle. 
Custo reduzido. 

8 
 
 
 
 
 

Trata-se do investimento das OPS na formação de 
rede própria (hospitais, prontos-atendimentos, 
clínicas, laboratórios, serviços de diagnósticos, 
serviço de remoções, centros de promoção da 
saúde, entre outros) para prestação de serviços 
aos clientes. 

Investimento das OPS na formação de 
rede própria (hospitais, prontos-
atendimentos, clínicas, laboratórios, 
serviços de diagnósticos, de remo-
ções, centros de promoção da saúde, 
etc.) p/ prestar serviços aos clientes. 

9 Ter serviço próprio. Ter serviço próprio. 

10 
 
 

Modelo de negócio que visa oferecer serviços 
seguros, de qualidade, com mais eficiência, com 
custos reduzidos para cooperados e clientes. 

Serviços seguros, de qualidade, com 
mais eficiência, com custos reduzidos. 
 

11 
 
 
 
 

Estratégia que permite oferecer serviços com 
qualidade a custos compatíveis para os 
cooperados e clientes, a partir da gestão própria de 
hospitais, laboratórios e demais. 
 

Estratégia. 
Serviços com qualidade e custos 
compatíveis. 
Gestão própria de hospitais, 
laboratórios e demais. 

12 
 
 
 

É a criação/abertura de serviços próprios com o 
objetivo de obter o controle e redução de custos, 
controle da qualidade assistencial e fortalecer a 
empresa (Unimed). 

Abertura de serviços próprios com o 
objetivo de obter o controle e redução 
de custos, controle da qualidade 
assistencial e fortalecer a empresa. 

13 
 
 

Para a operação de plano de saúde é a abertura de 
recursos próprios na rede de serviços, como 
laboratórios, exames de imagem, hospitais, etc. 

Abertura de recursos próprios. 
 
 

14 
 

Forma de atender o mercado a partir de serviços 
assistenciais próprios. 

Atender o mercado, a partir de 
serviços assistenciais próprios. 

15 
 

É uma estratégia que a empresa faz ou tenta fazer 
tudo internamente. 

Uma estratégia. 
Fazer tudo internamente. 

16 Criar rede própria de serviços. Criar rede própria de serviços. 

17 
 
 
 

Sob o aspecto de uma organização corresponde ao 
investimento, viabilização, estruturação e 
exploração das atividades que focam e visam 
cumprir o objeto principal da empresa. 

Investimento, viabilização, 
estruturação e exploração das 
atividades, visando cumprir o objetivo 
principal da empresa. 
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Tabela 6 

Entendimento sobre o que é verticalização - conclui 

18 
 
 
 

Movimento estratégico na gestão dos negócios em 
determinada cadeia de valor com foco na 
satisfação dos clientes, no market share ou no 
controle das operações e resultados aos 
stakeholders. 

Movimento estratégico. 
Foco na satisfação dos clientes, no 
controle das operações. 
Resultado aos stakeholders. 

19 
 
 
 

Processo pelo qual uma operadora deixa de 
comprar serviços externos e passa a executar tais 
serviços, enfim, deixa de pagar tabela pelos 
serviços e passa a compor o custo dos serviços 

Operadora deixa de comprar serviços 
externos e passa a executar tais 
serviços. 
 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Para Treze (13) respondentes o conceito de verticalização é compreendido como 

a abertura de serviços próprios. Para 3 (três) respondentes a verticalização significa 

trazer qualidade no atendimento, produzir internamente as necessidades da 

empresa e são serviços de qualidade com custos reduzidos, sendo também uma 

estratégia, além da redução de custos. Para 2 (dois) respondentes a verticalização 

significa ter parte dos custos sob controle, melhorar e aumentar a rede de 

prestadores. Para 1 (um) respondente a verticalização significa ter autonomia dos 

processos produtivos da empresa, focando em resultados e fortalecendo a 

empresa, buscando a satisfação dos clientes. 

 

Observa-se que 68% dos respondentes associam a estratégia de verticalização à 

abertura de recursos próprios, os demais associam a custo e qualidade 

assistencial. 

 

Sendo assim, para essa questão, buscando a sintetização das opiniões acerca do 

conceito de verticalização, obteve-se o seguinte DSC: 

 

Verticalização é um movimento estratégico para fortalecer a empresa, a partir da 

abertura de serviços assistenciais próprios, onde a empresa conquista autonomia 

em seus processos produtivos. O foco estratégico apoia-se no controle e 

diminuição dos custos assistenciais, melhora e aumento da rede de prestadores, 

ganho na qualidade ao serviço prestado ao cliente, culminando em um favorável 

resultado financeiro organizacional. 
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A opção de verticalização de serviços por parte das Unimeds mineiras e seus 

motivos pode ser confirmada na Tabela 7. 

 

Tabela 7 

Opção das Unimeds por verticalizar os serviços e seus motivos - continua 

1 

Ainda não tínhamos, pelo motivo de não haver maior 
concentração dos nossos beneficiários em uma cidade, 
eles são distribuídos em várias cidades. Mesmo com 
esse cenário, estamos iniciando um projeto para iniciar 
a verticalização por meio de laboratório próprio. Pelos 
nossos estudos é a verticalização mais indicada, pois, 
além de diminuir custos, pretendemos quebrar o 
monopólio dos prestadores. 

 
Diminuir custos. 
Quebrar o monopólio dos 
prestadores. 

2 

Ainda não verticalizamos. Em nossa operadora existem 
muitos conflitos de interesses, pois os cooperados são 
donos de 95% dos serviços credenciados. Mas não 
descartamos essa possibilidade. 

Ainda não verticalizamos. 

3 Ainda não optamos pela verticalização. 
Ainda não optamos pela 
verticalização. 

4 Não verticalizamos. Não verticalizamos. 

5 

Vale destacar que, devido à economia em rede e 
baseada na conexão, sendo necessário a capacidade 
de surpreender os concorrentes é o diferencial, as 
operadoras que sobrevivem de desafio, 
regulamentação e judicialização em geral têm a 
presença de líderes com autoridade consistente. No 
ambiente de cooperativas Unimed o médico que exerce 
o cargo de diretores tem prerrogativa para tomar 
decisões com rapidez.  
Toda estratégia deve buscar melhores resultados 
financeiros para a cooperativa. Diante desse contexto 
as cooperativas estão presentes na verticalização. 

Economia em rede. 
Surpreender os concorrentes. 
Regulamentação e judicialização. 
Melhores resultados financeiros 
para a cooperativa. 

6 
Não verticalizamos. Estamos analisando tendo em 
vista que requer inicialmente um valor para capital e 
somos uma operadora de pequeno porte. 

Não verticalizamos. 

7 
Sim, vimos a necessidade de nosso cliente ter uma 
porta de entrada diferenciada, e comercialmente nos 
ajuda a vender nosso produto. 

Cliente ter uma porta de entrada 
diferenciada. 
Comercialmente nos ajuda a 
vender nosso produto. 

8 
Sim. Pela oportunidade de abrir um pronto-atendimento 
anexo a um hospital parceiro com o qual ela 
compartilha vários serviços. 

Oportunidade de abrir um pronto-
atendimento anexo a um hospital. 

9 
Sim. Inicialmente a opção se deu devido à dificuldade 
de negociação contratual com prestadores e visando à 
redução de custos. 

Dificuldade de negociação 
contratual com prestadores. 
Redução de custos. 

10 

Sim, Oportunidade de implementar um modelo 
inovador de atendimento médico centrado na 
expectativa do paciente de forma humanizada e 
integral. 

Implementar um modelo inovador 
de atendimento médico. 

11 Sim. Modelo moderno de atenção à saúde. 
Modelo moderno de atenção à 
saúde. 
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Tabela 7  

Opção das Unimeds por verticalizar os serviços e seus motivos - conclui 

12 

Sim, devido à precariedade de assistência no único 
hospital local foi criado o pronto-atendimento, 
independência frente aos laboratórios credenciados foi 
criado o laboratório próprio. 

Precariedade assistencial. 
Independência frente aos 
laboratórios credenciados. 
 

13 

A nossa Unimed tem um hospital há 20 anos. Este 
recurso está sendo revisto em função de sua baixa 
resolutividade assistencial e capacidade de 
atendimento limitada. Temos perspectiva de aumentar 
esse hospital, bem como entrar com o fornecimento de 
exames para atendimentos do PA (laboratório, RX, US, 
tomografia), com conclusão prevista para os próximos 
cinco anos. 

Baixa resolutividade assistencial. 
Capacidade de atendimento 
limitada. 
 

14 
Sim. Controle dos custos, evolução da qualidade e 
evolução na capacidade de produção de forma 
sistemática. 

Controle dos custos. 
Evolução da qualidade. 
Evolução na capacidade de 
produção. 

15 
Sim, mas não totalmente, pois existem serviços que 
não temos condições técnicas para executar. O que 
verticalizamos é para baixar custos. 

Baixar custos. 

16 

Sim, havia carência de assistência na cidade de 
Extrema, onde foi de extrema relevância investir em 
serviço próprio para atender à demanda e inibir a 
concorrência. 

Carência de assistência. 
Atender a demanda. 
Inibir a concorrência. 
 

17 

As ambulâncias como oportunidade de novos 
negócios. A decisão de implantar o serviço de 
laboratório não foi uma opção voluntária, mas pelo 
fechamento de questão (cartel) dos credenciados da 
área em impor uma condição comercial fora da 
realidade.  
Atualmente o laboratório Unimed baliza as 
negociações e tornou-se referência para os 
beneficiários do plano. 

Fechamento de questão (cartel) 
dos credenciados da área em 
impor uma condição comercial 
fora da realidade. 
Ambulâncias como oportunidade 
de novos negócios. 

18 

Sim, investiu em clínicas próprias para ampliar o 
portfólio de produtos e serviços em rede dirigida e evitar 
o crescimento da concorrência neste nicho. Investiu 
também em programas de Medicina Preventiva e de 
Promoção à Saúde como forma de sustentar o 
posicionamento da marca em qualidade e excelência 
dos serviços. 

Ampliar o portfólio de produtos e 
serviços. 
Evitar o crescimento da 
concorrência. 
Sustentar o posicionamento da 
marca em qualidade e excelência 
dos serviços. 

19 

Sim. Inicialmente em função das dificuldades 
encontradas na cidade de Varginha, frente aos 
hospitais credenciados. Posteriormente pela opção de 
redução de custos. 

Dificuldades encontradas na 
cidade de Varginha, frente aos 
hospitais credenciados. 
Redução de custos. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Para 5 (cinco) respondentes a opção por verticalizar deu-se pela precariedade e 

baixa qualidade assistencial de sua rede. Para 4 (quatro) respondentes verticalizar 

seria baixar os custos assistenciais, porém estes não verticalizaram. Para 2 (dois) 

respondentes verticalizar foi escolhido para implementar um modelo inovador de 

atenção à saúde, ampliar o portfólio de produtos e serviços, reduzir (ou eliminar) o 

monopólio de prestadores, inibir a concorrência, gerar a oportunidade de novos 
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negócios e a dificuldade negociar prestador. Para 1 (um) respondente os motivos 

são vários, como controlar os custos assistenciais, gerar economia em rede, 

promover regulamentação e judicialização da saúde, obter melhores resultados 

financeiros para a cooperativa, ser porta de entrada assistencial diferenciada para 

os clientes, ter dificuldade em negociar com prestador, atender à demanda, 

promover evolução produtiva, sustentar o posicionamento da marca, manter 

independência com os credenciados, surpreender concorrentes, vender mais 

planos e melhorar qualidade assistencial.  

 

Os motivos que tiveram mais repetição entre os respondentes foram a redução de 

custos assistenciais (quatro repetições), a precariedade assistencial dos serviços 

(cinco repetições) e uma nova medicina (duas repetições), remetendo também à 

qualidade na assistência. Sendo assim, buscando a sintetização das opiniões 

acerca dos motivos de verticalização, obtém-se o seguinte DSC: 

 

São inúmeros os motivos que levaram às Unimeds a verticalização, entre os quais 

a assistência em saúde oferecida pelos credenciados contratados. Ela é 

identificada como de baixa resolutividade e qualidade, gerando carência 

assistencial na rede de atendimento das operadoras, impedindo uma medicina de 

qualidade e implementação de novos modelos de atendimento assistencial. 

Ademais, esses credenciados mostram-se monopolistas, formadores de cartéis e 

de difícil negociação quanto aos reajustes contratuais. Por outro lado, as Unimeds 

buscam uma porta de entrada assistencial para os clientes, baixar seus custos 

assistenciais, ampliar seus portfólios de produtos e serviços, gerar novos negócios, 

superar e inibir a concorrência, buscando melhores resultados financeiros e 

sustentação do posicionamento da marca.   

 

Os depoimentos sobre as mudanças organizacionais necessárias para a 

verticalização nas Unimeds encontram-se na Tabela 8. 
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Tabela 8 

Mudanças organizacionais necessárias para verticalizar  

1 Não houve resposta. Não houve resposta. 

2 Não houve resposta. Não houve resposta. 

3 Não houve resposta. Não houve resposta. 

4 Não houve resposta. Não houve resposta. 

5 Não houve resposta. Não houve resposta. 

6 Não houve resposta. Não houve resposta. 

7 Não houve resposta. Não houve resposta. 

8 Não houve mudanças significativas. Não houve mudanças significativas. 

9 
Somente a criação de um departamento chamado 
Recursos Próprios. 

Criação de um departamento 
chamado Recursos Próprios. 

10 Não houve resposta. Não houve resposta. 

11 Mudança de cultura para atender os clientes Mudança de cultura. 

12 

Criação de um CNPJ de filial, centro de custos em 
separado; novo organograma com os serviços 
próprios; mapeamento de processos; redefinição de 
funções de funcionários 
Criação de controles internos e indicadores para a 
qualidade assistencial. 

Criação de um CNPJ de filial. 
Centro de custos em separado. 
Novo organograma. 
Mapeamento de processos. 
Redefinição de funções de 
funcionários. 
Criação de controles internos e 
indicadores para a qualidade 
assistencial. 

13 

Após a decisão societária, foi criada uma estrutura 
independente da operação de planos de saúde, 
aproveitando recursos auxiliares como recrutamento 
e seleção, jurídico, comunicação e marketing, sendo 
as demais funções exclusivas para o recurso próprio.  

 
Estrutura independente da 
operação de planos de saúde. 
 
 

14 
Aprender a planejar, criar estratégia de mercado, 
construir plano de negócios e estudos de viabilidade.  

Aprender a planejar. 
Criar estratégia de mercado. 
Construir plano de negócios e 
estudos de viabilidade. 

15 
Novo plano de cargos e salários, separando 
operadora e serviço próprio. 

Novo plano de cargos e salários, 
separando operadora e serviço 
próprio. 

16 
Foi necessária uma mudança estrutural, com a 
ampliação do quadro de funcionários e nova 
metodologia gestão. 

Ampliação do quadro de 
funcionários. 
Nova metodologia gestão. 

17 

Nenhum relevante, exceto da ampliação dos 
recursos humanos e da necessidade do 
conhecimento do referido negócio, considerando 
todos os aspectos, por exemplo: legal, fiscal, 
operacional... 

Ampliação dos recursos humanos. 
Necessidade do conhecimento do 
referido negócio. 

18 

Reestruturação do organograma funcional de modo 
a proporcionar eficácia na gestão dos processos em 
4 áreas: Provimento e Regulação dos Serviços de 
Saúde, Recursos Próprios, Mercado, Administração. 
Redefinição dos papéis das diretorias e ampliação 
dos cargos de nível gerencial. Implantação da gestão 
estratégica; da gestão da qualidade e da governança 
corporativa. 

Reestruturação do organograma 
funcional de modo a proporcionar 
eficácia na gestão dos processos. 

19 

Inicialmente, incorporar aos diretores e 
colaboradores da operadora a visão de que 
passamos a prestar o serviço em assistência à 
saúde, ou seja, evoluir dos serviços burocráticos para 
uma visão assistencial. 

Incorporar nos diretores e 
colaboradores da operadora a visão 
de que passamos a prestar o serviço 
em assistência à saúde. 
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Fonte: dados da pesquisa. 

 

8 (oito) respondentes não responderam à pesquisa. Para 2 (dois) respondentes as 

mudanças necessárias são a ampliação do quadro de funcionários, aprender a 

planejar o novo mercado, construindo um plano de negócios e estudos de 

viabilidade.  Para 1 (um) respondente é necessário uma estrutura independente da 

operação de planos de saúde para o serviço próprio, criação de estratégias de 

mercado, novo plano de cargos e salários diferenciando operadora e serviço 

próprio, nova metodologia de gestão, necessidade do conhecimento do referido 

negócio, reestruturação do organograma funcional de modo a proporcionar eficácia 

na gestão dos processos, incorporação nos diretores e colaboradores da operadora 

da visão de que passamos a prestar o serviço em assistência à saúde, disse que 

não houve mudanças significativas. 

 

Detecta-se preocupação dos respondentes tanto com o aprimoramento da gestão 

operacional, quanto no arranjo dos colaboradores nas Unimeds. Para essa 

questão, o DSC foi: 

 

As Unimeds, para verticalizar, precisam passar por várias mudanças operacionais 

e conceituais, aprimorando a gestão, a partir de planejamento, criação de planos 

de negócios, estudos de viabilidade para abertura de serviços, controles internos e 

indicadores para a qualidade assistencial, criação de setores próprios para o 

recurso próprio, separação dos centros de custos operadora e serviço próprio, bem 

como criação de um CNPJ [Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica] de filial para 

esses recursos. Entretanto, é imprescindível incorporar aos diretores e 

colaboradores da operadora a visão de que, a partir do momento da verticalização, 

a qualidade assistencial nesses serviços só depende dela, enfim, mudança cultural 

com o novo negócio.  

 

Referente às mudanças na estrutura organizacional necessárias à implantação da 

estratégia da verticalização, os depoimentos foram listados na Tabela 9: 
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Tabela 9 

Mudança na estrutura organizacional para a implantação da estratégia de 

verticalização  

1 Não houve resposta Não houve resposta. 

2 Não houve resposta Não houve resposta. 

3 Não houve resposta Não houve resposta. 

4 Não houve resposta Não houve resposta. 

5 Não houve resposta Não houve resposta. 

6 Não houve resposta Não houve resposta. 

7 Aumento de pessoal e criação de alguns cargos. 
Aumento de pessoal. 
Criação de alguns cargos. 

8 
Foi nomeado um diretor responsável pelas 
unidades e também gerências específicas para 
cada serviço verticalizado. 

Nomeado um diretor responsável pelas 
unidades. 
gerências específicas para cada serviço 
verticalizado. 

9 
Criação de um departamento chamado Recursos 
Próprios. 

Criação de um departamento chamado 
Recursos Próprios. 

10 Mudanças e adequação em 2017. Mudanças e adequação em 2017. 

11 

Para a implantação dos serviços próprios de 
Medicina Preventiva e Atenção Domiciliar a 
Cooperativa criou um setor para o serviço 
verticalizado, que na época foi chamado de 
Núcleo de Atenção à Saúde, hoje denominado 
Espaço Viver Bem. Este setor faz parte da 
Gerência de Provimento de Saúde e da Diretoria 
de Provimento de Saúde. 

Criou um setor para o serviço 
verticalizado. 

12 
Novo organograma para o serviço próprio, 
contratação de mais funcionários, acúmulo de 
funções dos funcionários da operadora. 

Novo organograma para o serviço próprio.  
Contratação de mais funcionários. 
Acúmulo de funções dos funcionários da 
operadora. 

13 

Após a decisão societária, foi criada uma 
estrutura independente da operação de planos de 
saúde, sendo que alguns setores acumulam 
serviços da operadora e serviço próprio. 

Estrutura independente da operação de 
planos de saúde. 
Alguns setores acumulam serviços da 
operadora e serviço próprio. 

14 
Aprender a realizar a gestão dos dois, operadora 
e recurso próprio. 

Aprender a realizar a gestão dos dois. 

15 Não houve resposta. Não houve resposta. 

16 Não houve resposta. Não houve resposta. 

17 

A estrutura da organização não teve alteração, 
exceto quanto à necessidade da ampliação da 
equipe, fundamentalmente técnica e de 
nomeação de um coordenador de recurso próprio 
subordinado à direção e gerente geral. 

Ampliação da equipe. 
Nomeação de um coordenador de recurso 
próprio subordinado à direção e gerente 
geral. 

18 
Revisão dos papéis em nível da diretoria e 
ampliação dos cargos do nível gerencial. 

Revisão dos papéis em nível da diretoria. 
Ampliação dos cargos de nível gerencial. 

19 
Unificação do organograma entre a operadora e 
recurso próprio. Mudança da sede da operadora 
para o hospital. 

Unificação do organograma entre a 
operadora e recurso próprio. 
Mudança da sede da operadora para o 
hospital. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Sobre a mudança na estrutura organizacional 8 (oito) respondentes não 

apresentaram resposta. Cinco (5) respondentes acreditam que o aumento de 

pessoal é a mudança necessária na estrutura organizacional. Já 2 (dois) 
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respondentes acreditam que a mudança na estrutura impacta em alguns setores 

que acumulam serviços da operadora e do serviço próprio. Nomear um diretor 

responsável pelas unidades próprias, definindo gerências específicas para cada 

serviço verticalizado, atrelado à criação de um departamento chamado recursos 

próprios, com organogramas específicos e estrutura independente da operação de 

planos de saúde, além de aprender a realizar a gestão dos dois, nomeando um 

coordenador de recurso próprio subordinado à direção e gerência geral, e ainda 

revisar os papéis da diretoria, unificação do organograma entre a operadora e 

recurso próprio, mudança da sede da operadora para o hospital é o que 1 (um) 

respondente afirma.  

  

Acerca das mudanças necessárias na estrutura organizacional para verticalizar, 

obteve-se o seguinte DSC: 

 

As mudanças na estrutura organizacional das Unimeds são de múltiplas formas, 

tais como aumento do número de colaboradores, criação de alguns cargos e 

departamentos, tanto operacional como estratégico, como exemplo, um 

coordenador de recursos próprios, subordinados à gerência geral e diretoria 

executiva. Em alguns casos cria-se um organograma só para os recursos próprios, 

em outros, unificação do organograma entre operadora e serviços próprios. 

Destaca-se, em alguns casos, o acúmulo de funções dos colaboradores da 

operadora.  

 

Quanto aos custos envolvidos no processo da estratégia de verticalização, foram 

colhidos os seguintes depoimentos listados na Tabela 10. 

 

Tabela 10 

Custos envolvidos no processo de verticalização - continua 

1 Não houve resposta. Não houve resposta. 

2 Não houve resposta. Não houve resposta. 

3 Não houve resposta. Não houve resposta. 

4 Não houve resposta. Não houve resposta. 

5 Não houve resposta. Não houve resposta. 

6 Não houve resposta. Não houve resposta. 

7 Não houve resposta. Não houve resposta. 

8 Não possuo essa informação. Não possuo essa informação. 

9 Na sua maioria estruturação física. Estruturação física. 
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Tabela 10 

Custos envolvidos no processo de verticalização - conclui 

10 
Expectativa de R$ 120.000.000,00 de 
investimentos. 

Expectativa de R$120.000.000,00 de 
investimentos. 

11 
R$ 550.000,00 de investimentos na estrutura 
e hoje temos um custo mensal em torno de 
R$ 342.000,00 para manutenção mensal. 

R$ 550.000,00 de investimentos na 
estrutura. 
R$ 342.000,00 para manutenção mensal. 

12 
Custos de edificação; custo de mão de obra 
com mais funcionários. 

Custos de edificação. 
Custo de mão de obra com mais 
funcionários. 

13 

Na ocasião (há mais de 20 anos) a compra 
de um imóvel para o funcionamento do 
pronto-atendimento, que mais tarde com a 
reforma para acolher também um pequeno 
hospital. 

Compra de um imóvel para o funcionamento 
do pronto-atendimento. 
Reforma para acolher também um pequeno 
hospital. 

14 
Custos de produção direta e despesas 
administrativas conforme definição contábil. 

Custos de produção direta. 
Despesas administrativas. 

15 Não houve resposta. Não houve resposta. 

16 Não houve resposta. Não houve resposta. 

17 

Diante da estrutura própria disponível, 
naquele momento (maio/2005), com 
investimentos específicos para o serviço 
proposto, equipamentos e mobiliário, a 
Unimed investiu cerca de R$ 184.510,00, não 
computados adequação da estrutura física e 
projeto arquitetônico, que somou valor 
próximo de R$ 150.000,00  

Equipamentos e mobiliário = R$ 184.510,00. 
Adequação da estrutura física e projeto 
arquitetônico = R$ 150.000,00. 

18 

Ampliação da quantidade de colaboradores 
que geram custos com salários, impostos e 
benefícios e da participação das despesas 
administrativas em relação à receita líquida 
do nível de 12% para 17%. 

Ampliação da quantidade de colaboradores. 
Custos com salários, impostos e benefícios. 
Despesas administrativas em relação à 
receita líquida do nível de 12% para 17%. 

19 
Somente da reforma da nova sede, os 
demais estudos e processos todos feitos 
internamente. 

Reforma da nova sede. 

 Fonte: dados da pesquisa 

 

Oito (8) respondentes não responderam e 1 (um) afirma que não possuía a 

informação sobre custos envolvidos no processo de verticalização. Já 2 (dois) 

respondentes afirmam que os custos de edificação, custo de mão de obra com mais 

funcionários, custos de produção direta, despesas administrativas, impostos e 

benefícios são praticamente todos os custos envolvidos na verticalização. Um (1) 

respondente afirma que os custos podem ser separados na estruturação física, com 

expectativa de 120 milhões de reais de investimentos no recurso próprio e 550 mil 

reais de investimentos na estrutura física, além de 342 mil reais para manutenção 

mensal, a compra de um imóvel para o funcionamento do pronto-atendimento, a 

reforma para acolher também pequeno hospital, equipamentos e mobiliário igual a 

184 mil, quinhentos e dez reais, adequação da estrutura física e projeto 
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arquitetônico igual a 150 mil reais, despesas administrativas em relação à receita 

líquida do nível de 12% para 17%, reforma da nova sede. 

 

Há elevados investimentos na estrutura e também acréscimo do custo mensal em 

serviços verticalizados. Buscando a sintetização das opiniões acerca dos custos 

envolvidos no processo de verticalização, verificou-se o seguinte DSC: 

 

 Os custos envolvidos na estratégia de verticalização sustentam-se na edificação 

da estrutura física, sendo reforma, adequação ou construção, insumos da produção 

direta dos serviços, bem como salários, impostos e benefícios de novos 

colaboradores que serão contratados para esses serviços, aumentando a despesa 

administrativa da operadora. Os custos citados giraram, nesses depoimentos, de 

150 a 500 mil reais para adequação de estrutura física, 184.500 reais para 

equipamentos e mobiliário, 342 mil reais para funcionamento mensal e 120 milhões 

de reais para construção de um hospital geral.   

 

No tocante a como a estratégia de verticalização foi planejada pelas Unimeds, a 

Tabela 11 mostra os depoimentos. 

 

Tabela 11 

Planejamento da estratégia de verticalização - continua  

1 Não houve resposta. Não houve resposta. 

2 Não houve resposta. Não houve resposta. 

3 Não houve resposta. Não houve resposta. 

4 Não houve resposta. Não houve resposta. 

5 Não houve resposta. Não houve resposta. 

6 Não houve resposta. Não houve resposta. 

7 

No início, há 13 anos não houve muito 
planejamento. Foram feitas visitas a outras Unimeds 
que já possuíam um pronto-atendimento e copiado 
o modelo, não fizemos um estudo de viabilidade. 

Não houve muito planejamento. 
Visitas a outras Unimeds que já 
possuíam um pronto-atendimento e 
copiado o modelo 
Não fizemos um estudo de 
viabilidade. 
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Tabela 11  

Planejamento da estratégia de verticalização - conclui  

8 Não houve nenhum planejamento. Não houve nenhum planejamento. 

9 
Elaboramos um planejamento estratégico 
envolvendo um grupo de trabalho. 

Elaboramos um planejamento 
estratégico. 

10 

Realizamos um estudo de viabilidade econômico-
financeira junto com a INEPAD - Instituto de Ensino 
e Pesquisa em Administração. O hospital irá 
influenciar diretamente na eficiência e na qualidade 
do atendimento ao cliente. Nosso modelo de 
cuidado será inspirado no que há de mais moderno 
e eficaz, atualmente, no mundo: O cuidado integral, 
personalizado e humanizado, cujo centro das ações 
é a promoção da saúde e não a gestão da doença. 

Realizamos um estudo de 
viabilidade econômica financeira. 
 
 

11 

Iniciou pela implantação do serviço de Medicina 
Preventiva e Atenção Domiciliar próprios hoje 
consolidados no EVB [Espaço Viver Bem]. Esses 
serviços são partes fundamentais para a mudança 
de modelo assistencial da Cooperativa para a 
Atenção Integral à Saúde desde sua implantação 
em 2005 foi 100% próprio. O recurso próprio foi 
planejado passo a passo, de forma gradativa. 

Planejado passo a passo, de forma 
gradativa. 
  

12 

O Laboratório de Análises Clínicas nasceu da 
necessidade de ficar menos expostos à solicitação 
de reajuste de honorários dos laboratórios 
credenciados e o Unimed 24h pronto-atendimento 
foi criado para preencher uma lacuna de falta de 
atendimento de qualidade no único hospital local. 
Não foram planejados, mas sim, uma necessidade 
da Operadora Unimed Centro-Oeste. 

 
 
Não foram planejados, mas sim, 
uma necessidade da operadora. 

13 

Por demanda e situacional. Não ocorreu um 
planejamento e sim uma desassistência que levou à 
ação de abertura de serviços próprios, 
especialmente do pronto-atendimento 24 horas. 

Não ocorreu um planejamento e sim 
uma desassistência que levou à 
ação de abertura de serviços 
próprios. 

14 
Estudando o cliente, realizando estudo de 
viabilidade e aproveitando as deficiências do 
segmento. 

Estudando o cliente. 
Realizando estudo de viabilidade. 
Aproveitando as deficiências do 
segmento. 

15 Não houve resposta. Não houve resposta. 

16 
Foi elaborado um plano de ação e pesquisa de 
mercado. 

Elaborado um plano de ação. 
Pesquisa de mercado. 

17 

Conforme já informado, não houve planejamento, foi 
reação contra ação dos credenciados, pois a 
decisão dos credenciados era de romper com a 
Unimed. Neste caso, ou instalava o serviço ou não 
tinha como atender os beneficiários 

Não houve planejamento. 
Reação contra ação dos 
credenciados. 
 
 

18 
Com base em pesquisa de mercado, analisando as 
opiniões dos clientes e potenciais clientes e 
estudando a atuação da concorrência. 

Pesquisa de mercado. 
Opiniões dos clientes e potenciais 
clientes e estudando a atuação da 
concorrência. 

19 

O planejamento foi iniciado a partir de um estudo 
tributário, em que a economia de tributos pagaria a 
própria aquisição. Posteriormente foi feito um novo 
organograma contendo a operadora e a prestadora.  

Planejamento foi iniciado a partir de 
um estudo tributário. 
Um novo organograma contendo a 
operadora e a prestadora. 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Sete (7) respondentes não responderam. Não responderam: sete respondentes. 

Dois (2) respondentes afirmam que não houve algum planejamento. Um (1) 

respondente afirma que não houve muito planejamento, sendo visitas a outras 

Unimeds que já possuíam pronto-atendimento e cópia do modelo foi o pouco 

planejamento, não fizeram um estudo de viabilidade, elaboraram planejamento 

estratégico, realizaram estudo de viabilidade econômico-financeira, planejaram a 

verticalização de forma gradativa, não foram planejados, mas sim, uma 

necessidade da operadora, não ocorreu planejamento e sim uma desassistência 

que motivou a abertura de serviços próprios, estudando o cliente, realizando estudo 

de viabilidade, aproveitando as deficiências do segmento, elaborado um plano de 

ação, pesquisa de mercado, foi uma reação contra ação dos credenciados, 

pesquisa de mercado, opiniões dos clientes, potenciais clientes e estudando a 

atuação da concorrência, planejamento foi iniciado a partir de um estudo tributário, 

relata ter feito novo organograma contendo a operadora e a prestadora. 

 

Infere-se que apenas um respondente declara que a implantação da estratégia de 

verticalização não foi planejada, excluindo os sete que não responderam. Os 

demais utilizaram alguma forma de planejamento para a implantação da 

verticalização.  

 

Para essa questão obtiveram-se dois DSCs. Uma vez verificados depoimentos 

contraditórios a respeito de uma mesma questão, foi elaborado um DSC para 

depoimentos concordantes e outro para depoimentos discordantes: 

 

Não houve planejamento, a estratégia de verticalização surgiu pela desassistência 

dos serviços credenciados ou demanda por parte dos clientes de serviços 

inexistentes, por necessidade da operadora ou por meio de uma reação contra a 

ação dos credenciados. 

 

Houve planejamento, a partir de um planejamento estratégico, com visitas a outras 

Unimeds que já possuíam serviços próprios, estudo de viabilidade econômico-

financeiro dos projetos, analisando as deficiências do mercado, escutando os 

clientes, estudando a atuação da concorrência e analisando as vantagens com 
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base em um exame tributário. A evolução da verticalização foi de forma gradativa 

(passo a passo).  

As informações sobre como a estratégia de verticalização foi implantada pelas 

Unimeds encontram-se na Tabela 12: 

 

Tabela 12 

Como foi implantado o projeto de verticalização - continua  

1 Não houve resposta. Não houve resposta. 

2 Não houve resposta. Não houve resposta. 

3 Não houve resposta. Não houve resposta. 

4 Não houve resposta. Não houve resposta. 

5 Não houve resposta. Não houve resposta. 

6 Não houve resposta. Não houve resposta. 

7 Não houve resposta. Não houve resposta. 

8 A verticalização aconteceu em 2003. Não sei responder. Não sei responder. 

9 
Optamos por montar a estrutura vertical gradativamente, 
preocupado com a sustentabilidade econômica.  

Montar a estrutura vertical 
gradativamente. 
Preocupado com a sustentabilidade 
econômica. 

10 
Projeto em andamento, construção do hospital, não sei 
responder. 

Não sei responder. 

11 
A partir de estudos de viabilidade econômico-financeira 
com o foco no atendimento/atenção ao cliente. 

Estudos de viabilidade econômico-
financeira. 

12 

No caso do laboratório tudo foi construído e edificado com 
gestão da própria gerência da operadora. 
No pronto-atendimento, contratação de uma construtora 
para a edificação, com foi contratado uma construtora para 
a edificação, e para os processos internos foi com o auxílio 
da Federação das Unimeds por intermédio de seus 
consultores. 

Construído e edificado com gestão 
da própria gerência da operadora. 
Contratação de uma construtora 
para a edificação. 
Processos internos com o auxílio da 
Federação das Unimeds 

13 
Sem muito planejamento. Apenas respondendo à 
demanda apresentada pelo mercado, na ocasião. 

Sem muito planejamento. 
Respondendo à demanda 
apresentada pelo mercado. 

14 
Após realização de estudo de mercado, estudo de 
viabilidade, aprovação em assembleia. 

Após realização de estudo de 
mercado. 
Estudo de viabilidade. 
Aprovação em assembleia. 

15 Não houve resposta. Não houve resposta. 

16 
Foi implantado com a ajuda da Fundação Unimed e 
consultoria externa. 

Ajuda da Fundação Unimed e 
consultoria externa. 

17 

Considerando a realidade que se apresentava, a 
implantação do serviço passou fundamentalmente pelo 
levantamento dos custos, da estrutura necessária para 
viabilização dos serviços e seleção de equipe qualificada 
para atuar no serviço. 

Implantação do serviço passou 
fundamentalmente pelo 
levantamento dos custos. 
Estrutura necessária para 
viabilização dos serviços. 
Seleção de equipe qualificada para 
atuar no serviço. 
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Tabela 12 

Como foi implantado o projeto de verticalização - conclui 

18 

A partir de um movimento contínuo que vem acontecendo 
gradativamente na operadora, em várias gestões das 
diretorias, com base em estudos técnicos, com ampla 
comunicação em eventos aos cooperados (encontros, 
palestras e assembleias). 

Movimento contínuo que vem 
acontecendo gradativamente mente 
na operadora. 
Ampla comunicação em eventos aos 
cooperados. 

19 

Reuniões entre os Conselhos da operadora para 
aprovação do novo organograma e nova filosofia e cultura 
da empresa. A partir daí reunião com as equipes, 
integração entre as equipes e unificação dos setores de 
áreas a fins. 

Reuniões entre os Conselhos da 
operadora para aprovação do novo 
organograma e nova filosofia e 
cultura da empresa. 
Reunião com as equipes. 
Integração entre as equipes. 
Unificação dos setores de áreas afins. 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Oito (8) respondentes não responderam a pesquisa. Dois (2) respondentes não 

souberam responder. Um (1) respondente informou que o projeto de verticalização 

foi implantado a partir da montagem da estrutura vertical de forma gradativa, 

preocupado com a sustentabilidade econômica, a partir de estudos de viabilidade 

econômico-financeiro, construído e edificado com gestão da própria gerência da 

operadora, contratação de uma construtora para a edificação e os processos 

internos por auxílio da federação das Unimeds, sem muito planejamento, 

respondendo à demanda apresentada pelo mercado, após realização de estudo de 

mercado, estudo de viabilidade e aprovação em assembleia, com ajuda da 

Fundação Unimed e consultoria externa, a implantação do serviço passou 

fundamentalmente pelo levantamento dos custos, estrutura necessária para 

viabilização e seleção de equipe qualificada para atuar no serviço, a partir de 

movimento contínuo que vem acontecendo gradativamente na operadora, com 

ampla comunicação em eventos aos cooperados, reuniões entre os conselhos da 

operadora para aprovação do novo organograma, filosofia e cultura da empresa, 

reunião com as equipes, buscando a integração entre as equipes e unificação dos 

setores de áreas a fins.  

 

Abstrai-se das respostas que houve pulverização de maneiras de implantação da 

estratégia de verticalização. O seguinte DSC foi construído buscando-se a 

sintetização das opiniões de como foi implantado o projeto da verticalização: 
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A implantação da estratégia de verticalização nas Unimeds ocorreu de forma 

gradativa, preocupada com a sustentabilidade econômica da operadora, sendo o 

projeto aprovado em assembleia, ficando a gestão a cargo da gerência geral e 

diretoria executiva. Foram contratadas empresas de construção civil para a 

edificação da estrutura física e consultorias para o desenho dos processos internos 

do serviço próprio. Seleção de equipe qualificada para atuar no serviço, ampla 

divulgação da estratégia entre os médicos cooperados, total integração entre as 

equipes de trabalho. Sinergia entre setores e departamentos afins é indispensável 

na implantação. 

 

Considerando-se as facilidades e dificuldades no processo de implantação pelas 

Unimeds da estratégia de verticalização, observa-se às seguintes declarações na 

Tabela 13. 

 

Tabela 13 

Facilidades e dificuldades na implantação da verticalização - continua  

1 Não houve resposta. Não houve resposta. 

2 Não houve resposta. Não houve resposta. 

3 Não houve resposta. Não houve resposta. 

4 Não houve resposta. Não houve resposta. 

5 Não houve resposta. Não houve resposta. 

6 Não houve resposta. Não houve resposta. 

7 
Dificuldade em convencer os cooperados a aderir 
ao projeto. 

Dificuldade em convencer os 
cooperados a aderir ao projeto. 

8 
A verticalização aconteceu em 2003. Não sei 
responder. 

Não sei responder. 

9 
Facilidade: estrutura que já estava montada. 
Dificuldade: adesão dos cooperados. 

Facilidade: estrutura que já estava 
montada. 
Dificuldade: adesão dos cooperados. 

10 
Dificuldade: inicialmente tivemos um pequeno 
atraso na liberação do financiamento, hoje estamos 
com as obras dentro do cronograma.  

Dificuldade: pequeno atraso na 
liberação do financiamento. 
 

11 

Facilidade: a implantação dos serviços próprios de 
Medicina Preventiva e Atenção Domiciliar foi 
facilitada pelo patrocínio e desejo da alta 
administração; 
Dificuldade: falta de sensibilização dos médicos 
cooperados e falta de conhecimento dos serviços 
pelos clientes/pacientes 

Facilidade: patrocínio e desejo da alta 
administração. 
Dificuldade: falta de sensibilização 
dos médicos cooperados e falta de 
conhecimento dos serviços pelos 
clientes/pacientes. 
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Tabela 13 

Facilidades e dificuldades na implantação da verticalização - continua 

12 

Dificuldades: aprovação da vigilância sanitária do 
projeto; compatibilização de todos os projetos da 
singular; cumprimento do cronograma físico e 
financeiro. Facilidade: entendimento de todos os 
funcionários de que o projeto era muito bom para a 
operadora e apoio à empreitada. 

Dificuldades: aprovação da vigilância 
sanitária. 
Compatibilização de todos os projetos 
da singular. 
Cumprimento do cronograma físico e 
financeiro. 
Facilidade: entendimento de todos os 
funcionários que o projeto era muito 
bom para a operadora e apoio à 
empreitada. 

13 

Facilidade: após o fornecimento de atendimento 24 
horas, por exemplo, a carteira de beneficiários 
dobrou no ano seguinte. Dificuldade de 
homoneigização do entendimento por parte de 
todos os cooperados. A performance financeira 
desses recursos (hospital e PA) ainda é deficitária. 

Facilidade: carteira de beneficiários 
dobrou. 
Dificuldade: homoneigização do 
entendimento por parte de todos os 
cooperados. 
A performance financeira desses 
recursos (hospital e PA) ainda é 
deficitária. 

14 

Dificuldades: resistência de alguns cooperados, 
guerra fria de prestadores.  Facilidades: ter cliente 
tomador do serviço, saber o que deve ser 
produzido, ter condições de implantar no tempo 
certo, sem a necessidade de endividamento. 

Dificuldades: resistência de alguns 
cooperados. 
Guerra fria de prestadores. 
Facilidades: Saber o que deve ser 
produzido. 
Implantar no tempo certo, sem a 
necessidade de endividamento. 

15 Não houve resposta. Não houve resposta. 

16 

O que facilitou foi que o serviço é pequeno e não 
houve grande impacto financeiro, mais a maior 
dificuldade foi a resistência dos médicos quanto à 
adesão para o funcionamento.  

Facilidade: não houve grande impacto 
financeiro. 
Dificuldade: resistência dos médicos 
quanto à adesão para o 
funcionamento. 

17 

Principal dificuldade: foi conscientizar os 
cooperados da importância de priorizar o serviço 
próprio, cujo resultado retornaria aos mesmos, 
principalmente pelo vínculo destes com os serviços 
existentes, todos de ponta.  
Segundo ponto a romper era a fidelização existente 
entre os beneficiários e os serviços credenciados. 
Outra questão entendida como barreira era a 
interpretação pela comunidade e os próprios 
beneficiários da Unimed de que o laboratório desta 
era elitizado e direcionado a determinado público. 
Entendida também como dificuldade, a 
inexperiência na exploração do serviço. 
Importante registrar que a Unimed não rompeu com 
os demais credenciados. 
No início, não houve facilidade, mas podemos 
elencar como pontos de facilidade: 
1 - Condição do médico na operadora, de sócio; 
2 - estrutura física própria; 
3 - controle da carteira de beneficiários; 
4 - localização do serviço; 
5 - capital próprio. 

Dificuldade: conscientizar os 
cooperados da importância em 
priorizar o serviço próprio. 
Fidelização existente entre os 
beneficiários e os serviços 
credenciados. 
Interpretação pela comunidade e os 
próprios beneficiários da Unimed que 
o laboratório desta era elitizado e 
direcionado a determinado público. 
Inexperiência na exploração do 
serviço. 
Facilidades: condição do médico na 
operadora, de sócio; 
estrutura física própria. 
Controle da carteira de beneficiários. 
Localização do serviço. 
Capital próprio. 
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Tabela 13 

Facilidades e dificuldades na implantação da verticalização - conclui 

18 

Facilidades: boa saúde financeira da singular; 
competência dos gestores e assessores técnicos; 
estudos técnicos de mercado comprovando 
viabilidade. 
Dificuldades: conflito de interesses na atuação dos 
cooperados x a cooperativa; falta de conhecimento 
ou de interesse de cooperados na gestão do 
negócio e na cadeia de valor.  

Facilidades: boa saúde financeira da 
singular. 
Competência dos gestores e 
assessores técnicos. 
Estudos técnicos de mercado 
comprovando viabilidade. 
Dificuldades: conflito de interesses na 
atuação dos cooperados x a 
cooperativa. 
Falta de conhecimento ou de 
interesse de cooperados na gestão do 
negócio e na cadeia de valor. 

19 

Facilidades: foi a redução de custos. Dificuldades: 
principalmente na unificação das equipes da 
operadora e serviço próprio, implantação da nova 
filosofia de trabalho e criar um novo planejamento 
com as duas culturas empresariais. 

Facilidades: redução de custos. 
Dificuldades: unificação das equipes. 
Implantação da nova filosofia de 
trabalho.  
Criar um novo planejamento com as 
duas culturas empresariais. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Facilidades:  

 

Um (1) respondente afirma que a estrutura já estava montada, o patrocínio e desejo 

da alta administração em verticalizar, o entendimento de todos os funcionários de 

que o projeto era muito bom para a operadora, saber o que deve ser produzido, 

implantar no tempo certo, sem a necessidade de endividamento, não haver grande 

impacto financeiro, a condição de sócio do médico na operadora, a boa saúde 

financeira da singular, a competência dos gestores e assessores técnicos, os 

estudos técnicos de mercado, comprovando a viabilidade do serviço, a redução de 

custos assistenciais. 

 

Dificuldades:  

 

Oito (8) respondentes afirmam que a maior dificuldade é convencer os cooperados 

a aderir ao projeto. Dois (2) respondentes afirmam que a unificação das equipes de 

trabalho, bem como suas culturas, o conflito de interesses na atuação dos 

cooperados versus a cooperativa é a maior dificuldade. Um (1) respondente 

entende que as dificuldades são compostas por pequenos atrasos na liberação do 

financiamento, a falta de conhecimento dos serviços pelos clientes/pacientes, a 
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aprovação da vigilância sanitária, o cumprimento do cronograma físico e financeiro, 

o desempenho financeiro desses recursos (hospital e pronto-atendimento) que 

ainda se mostra deficitário, a guerra fria dos prestadores com a singular, a 

conscientização dos cooperados da importância em priorizar o serviço próprio, a 

fidelização existente entre os beneficiários e os serviços credenciados e a 

interpretação pela comunidade e de os próprios beneficiários da Unimed que o 

laboratório era elitizado e direcionado para determinado público, a inexperiência na 

exploração do serviço. 

 

Ressalta-se a grande necessidade de se fazer um trabalho com os cooperados 

sobre a importância do seu papel no sucesso da estratégia de verticalização. Para 

a sintetização das opiniões, obteve-se o seguinte DSC: 

 

Foram verificadas dificuldades e facilidades na implantação da estratégia de 

verticalização. Resistência de entendimento, convencimento e adesão ao projeto, 

bem como priorização de indicação do serviço próprio por parte dos médicos 

cooperados, guerra fria dos credenciados com a singular, atraso na liberação de 

financiamento da obra, aprovação do serviço na vigilância sanitária e cumprimento 

do cronograma físico e financeiro foram as dificuldades encontradas. Sendo 

estrutura física já montada, apoio dos colaboradores da operadora à empreitada, 

boa saúde financeira da singular, não havendo necessidade de endividamento, 

equipe de trabalho competente, perspectiva de redução de custos e estudos de 

viabilidade comprovando a necessidade dos serviços próprios foram as facilidades 

descobertas. 

 

Quanto às vantagens aferidas com a estratégia de verticalização, registram-se os 

seguintes depoimentos listados na Tabela 14. 

 

Tabela 14 

Principais vantagens com a verticalização - continua 

1 Não houve resposta.  

2 Não houve resposta.  

3 Não houve resposta.  

4 Não houve resposta.  
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Tabela 15 

Principais vantagens com a verticalização - conclui 

5 Não houve resposta.  

6 Não houve resposta.  

7 
Percepção do nosso cliente em relação ao 
desenvolvimento da empresa, e uma melhor 
qualidade nos serviços prestados. 

Percepção do nosso cliente em 
relação ao desenvolvimento da 
empresa. 

8 
Mais qualidade e controle do custo assistencial, 
além de ser um diferencial para comercialização 
dos planos de saúde. 

Mais qualidade. 
Controle do custo assistencial. 
Diferencial para comercialização dos 
planos de saúde. 

9 
Redução de custo assistencial, qualidade de 
atendimento. 

Redução de custo assistencial. 
Qualidade de atendimento. 

10 Serão apuradas a partir de 2018. Serão apuradas a partir de 2018. 

11 

A verticalização da Medicina Preventiva e da 
Atenção Domiciliar proporcionou à Unimed JF ter 
a gestão dos serviços que trabalha a Atenção Ativa 
à Saúde. Dessa forma, mais de 10 mil clientes já 
foram atendidos por um dos programas de 
prevenção e atualmente mais de 3 mil estão em 
monitoramento, ferramenta fundamental para a 
diminuição do custo assistencial. O custo do setor 
quando comparado com os prestadores 
terceirizados ainda se mantém bastante vantajoso. 
Trabalhar a saúde dos clientes e não só a doença 
vem sendo encarada pelos clientes como um 
diferencial da Unimed JF frente aos concorrentes. 

Gestão dos serviços. 
Diminuição do custo  
Encarada pelos clientes como um 
diferencial. 
 

12 
Independência dos credenciados, controle de 
custos, controle da qualidade, 
valor agregado à marca da operadora. 

Independência dos credenciados. 
Controle de custos. 
Controle da qualidade. 
Valor agregado à marca da operadora. 

13 

Atendimento prioritário ao beneficiário da 
operadora, conhecimento dos custos que geraram 
facilidade no processo de negociação com 
prestadores. 

Atendimento prioritário ao beneficiário 
da operadora. 
Conhecimento dos custos. 
Facilidade no processo de negociação 
com prestadores. 

14 
Qualidade no atendimento, fidelização clientes, 
evolução na qualidade do processo produtivo. 

Qualidade no atendimento. 
Fidelização clientes. 
Evolução na qualidade do processo 
produtivo. 

15 Não houve resposta. Não houve resposta. 

16 
Disponibilizar rede de atendimentos aos nossos 
clientes, crescimento da carteira na região, gerar 
trabalho ao cooperado, manter-se no mercado.  

Disponibilizar rede de atendimentos 
aos nossos clientes. 
Crescimento da carteira. 
Gerar trabalho ao cooperado. 
Manter-se no mercado. 

17 
Domínio dos custos do serviço, negociação com a 
rede de prestadores, nos termos da Unimed, 
ampliação de clientes. 

Domínio dos custos do serviço. 
Negociação com a rede de 
prestadores. 
Ampliação de clientes. 

18 

Melhor controle da gestão dos custos assistenciais 
e da qualidade dos serviços. Mais satisfação e 
fidelização dos clientes. Oferecimento de ambiente 
de trabalho adequado aos profissionais de saúde. 

Controle da gestão dos custos 
assistenciais. 
Qualidade dos serviços. 
Satisfação e fidelização dos clientes 

19 Redução de custos, unificação das equipes. 
Redução de custos. 
Unificação das equipes. 
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Fonte: dados da pesquisa. 

 

Cinco (5) respondentes não responderam. Um (1) diz que será apurado após 2018. 

Cinco (5) respondentes afirmam que a qualidade assistencial é a principal 

vantagem. Quatro (4) respondentes acreditam que é o controle do custo. Três (3) 

respondentes acreditam ser a redução de custo. Dois (2) respondentes entendem 

ser a percepção do nosso cliente em relação ao desenvolvimento da empresa, 

diferencial para comercialização dos planos de saúde, gestão dos serviços 

assistenciais, atendimento prioritário ao beneficiário da operadora, facilidade no 

processo de negociação com credenciados, fidelização e satisfação dos clientes, 

disponibilizar rede de atendimento aos nossos clientes, relatam crescimento da 

carteira: dois respondentes. Um (1) respondente afirma que seria o valor agregado 

à marca da operadora, gerar trabalho ao cooperado, manter-se no mercado, 

unificação das equipes de trabalho: um respondente.  

 

Salientam-se principalmente aumento na qualidade assistencial e diminuição nos 

custos, o que remete à principal motivação relatada pelos respondentes, para 

verticalizar. Sendo assim, entende-se que a verticalização vem cumprindo sua 

missão. E na tentativa de sintetizar as opiniões acerca das principais vantagens 

aferidas com a verticalização, obteve-se o seguinte DSC: 

 

As vantagens concentram-se na percepção do nosso cliente em relação ao 

desenvolvimento da empresa, agregando valor à marca, maximizando sua 

fidelização, facilitando a venda dos produtos da operadora e consequente aumento 

da carteira de clientes. Por outro lado, a diminuição da dependência dos serviços 

credenciados aumenta o poder de barganha nas negociações de reajustes 

contratuais com os mesmos, havendo melhor resultado financeiro para a 

operadora. Gerar trabalho ao médico cooperado e principalmente aumentar a 

qualidade e diminuir os custos da assistência.  

 

Para analisar a pergunta sobre a atribuição de graus de importância, segundo os 

respondentes, das vantagens obtidas na estratégia de verticalização nas Unimeds 

mineiras, não será aplicada a técnica DSC. Por ter características essencialmente 

quantitativas, elaborou-se uma tabela com as notas e com os graus de importância 
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(vantagens), segundo os respondentes, que a estratégia de verticalização trouxe 

às Unimeds que a adotaram. 

 

Tabela 16 

Graus de importância da verticalização segundo respondentes - continua 
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R1 - - - - - - - - - - 

R2 - - - - - - - - - - 

R3 - - - - - - - - - - 

R4 - - - - - - - - - - 

R5 - - - - - - - - - - 

R6 - - - - - - - - - - 

R7 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 

R8 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

R9 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 

R10 - - - - - - - - - - 

R11 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 

R12 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 

R13 2 2 1 1 3 3 2 2 3 3 

R14 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

R15 - - - - - - - - - - 

R16 2 3 1 1 3 3 3 3 3 3 

R17 2 1 3 2 0 1 1 2 2 2 

R18 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 

R19 2 2 3 3 1 1 2 3 3 3 

Média 2,00 2,09 2,18 2,27 2,28 2,36 2,45 2,73 2,81 2,82 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A hierarquia das vantagens da verticalização, segundo os respondentes, segue em 

ordem decrescente: 

 

a) 1º lugar: vantagem competitiva em relação à concorrência; 
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b) 2º lugar: a fidelização do cliente; 

c) 3º lugar: garantia ou aumento da qualidade oferecida ao cliente; 

d) 4º lugar: possibilidade de estreitar laços com os beneficiários; 

e) 5º lugar: aumento de clientes; 

f) 6º lugar: diminuição dos custos de produção; 

g) 7º lugar: criação de barreira à entrada de novos concorrentes; 

h) 8º lugar: diminuição de custos de transação; 

i) 9º lugar: informações sobre os beneficiários; 

j) 10º lugar: economia de escala.  

 

Os depoimentos referentes às desvantagens visualizadas com a estratégia de 

verticalização podem ser vistos na Tabela 16. 

 

Tabela 17 

Desvantagens visualizadas com a verticalização 

1 Não houve resposta. Não houve resposta. 

2 Não houve resposta. Não houve resposta. 

3 Não houve resposta. Não houve resposta. 

4 Não houve resposta. Não houve resposta. 

5 Não houve resposta. Não houve resposta. 

6 Não houve resposta. Não houve resposta. 

7 Não há desvantagens. Não há desvantagens. 

8 Não há desvantagens. Não há desvantagens. 

9 Não há desvantagens. Não há desvantagens. 

10 
Não visualizamos desvantagens na 
verticalização. 

Não visualizamos desvantagens na 
verticalização. 

11 
Alto valor investimento na aquisição ou 
construção do recurso próprio. 

Alto valor investimento na aquisição ou 
construção do recurso próprio. 

12 Não há desvantagens. Não há desvantagens. 

13 
Unidades deficitárias, uma vez que não é o 
objetivo desse tipo de serviço a seleção 
somente de procedimentos rentáveis.  

Unidades deficitárias, uma vez que não é o 
objetivo desse tipo de serviço a seleção 
somente de procedimentos rentáveis. 

14 Não há desvantagens. Não há desvantagens. 

15 Não houve resposta. Não houve resposta. 

16 Não há devantagens. Não há desvantagens. 

17 

Entendemos que não há desvantagens. 
Entretanto o volume de produção do 
laboratório, respondendo por 35% da 
prestação dos serviços da operadora, 
merece um estudo, especialmente diante 
do custo de oportunidade 

Não há desvantagens. 

18 
Problemas de falta de integração entre as 
unidades filiadas e a matriz. 

Problemas de falta de integração entre as 
unidades filiadas e a matriz. 

19 Não há desvantagens. Não há desvantagens. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 



 

 

154 

Dez (10) respondentes afirmam não haver desvantagens. Sete (7) respondentes 

não responderam. Um (1) respondente acredita não haver integração entre matriz 

e filial. Um (1) respondente relatou unidades deficitárias, uma vez que não é o 

objetivo desse tipo de serviço a seleção somente de procedimentos rentáveis: um 

respondente. Um (1) respondente acredita que o alto investimento em construção 

ou aquisição do serviço é a desvantagem com a Verticalização. 

 

Isso posto, buscando a sintetização das opiniões acerca das desvantagens 

visualizadas com a verticalização e uma vez verificados depoimentos contraditórios 

sobre uma mesma questão, elaborou-se um DSC para depoimentos concordantes 

e outro para depoimentos discordantes: 

 

Não há desvantagens com a estratégia de verticalização. 

 

Recurso próprio financeiramente deficitário, uma vez que não há seleção de 

serviços na unidade, falta de integração entre os recursos próprios e a operadora 

e alto investimento na aquisição ou construção do serviço.  

 

Em relação aos principais resultados aferidos com a estratégia de verticalização, 

observam-se os depoimentos listados na Tabela 17. 

 

Tabela 18 

 Principais resultados com a verticalização - continua 
1 Não houve resposta. Não houve resposta. 

2 Não houve resposta. Não houve resposta. 

3 Não houve resposta. Não houve resposta. 

4 Não houve resposta. Não houve resposta. 

5 Não houve resposta. Não houve resposta. 

6 Não houve resposta. Não houve resposta. 

7 
Fidelização do nosso cliente, barreira de 
entrada da concorrência e controle de custos. 

Fidelização do nosso cliente. 
Barreira de entrada da concorrência. 
Controle de custos 

8 
Diferencial em relação à concorrência, 
aumento do número de clientes e controle dos 
custos. 

Diferencial em relação à concorrência. 
Aumento do número de clientes. 
Controle dos custos. 

9 Redução de custo. Qualidade de atendimento. 
Redução de custo. 
Qualidade de atendimento. 

10 

Nossa expectativa é de alcançar serviços com 
atendimento com melhor qualidade e 
humanizado; atender à demanda crescente, 
mais poder nas negociações e redução dos 
custos assistenciais. 

Atendimento com melhor qualidade e 
humanizado. 
Atender à demanda cresceste. 
Mais poder nas negociações. 
Redução dos custos assistenciais. 
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Tabela 17 

 Principais resultados com a verticalização - conclui 

11 

Resultados clínicos de compensação de 
clientes com doenças crônicas; diminuição de 
fatores de risco de clientes tabagistas, obesos 
e sobrepesos; monitoramento de idosos e pés 
frágeis diminuindo a ida ao PS [pronto-socorro]; 
monitoramento de mais de 1.000 clientes 
graves em domicílio, evitando internações 
desnecessárias; realizações de mais de 8.000 
medicações venosas em domicílio que 
gerariam internações; incentivar a 
desospitalização média de 12 pacientes por 
mês para continuidade do tratamento em 
domicílio. 

Resultados clínicos de compensação de 
clientes com doenças crônicas. 
Evitando internações desnecessárias. 
Incentivar a desospitalização. 

12 
Fidelização dos clientes, facilidade nos 
reajustes de contratos com os credenciados, 
valorização da marca Unimed. 

Fidelização dos clientes. 
Facilidade nos reajustes de contratos com 
os credenciados. 
Valorização da marca Unimed. 

13 

Melhoria do conhecimento dos custos 
assistenciais da operação, segurança para os 
beneficiários e médicos cooperados, posição 
estratégica nas negociações com a rede 
contratada. 

Conhecimento dos custos assistenciais. 
Segurança para os beneficiários e 
médicos cooperados. 
Posição estratégica nas negociações com 
a rede contratada. 

14 Não houve resposta. Não houve resposta. 

15 Não houve resposta. Não houve resposta. 

16 
Manter-se no mercado de plano de saúde na 
região de Extrema e garantir a satisfação dos 
nossos clientes. 

Manter-se no mercado de plano de saúde. 
Garantir a satisfação dos nossos clientes. 

17 
Conforme apresentado, facilidade na 
negociação com os demais credenciados e do 
controle de custos. 

Facilidade na negociação com os demais 
credenciados. 
Controle de custos. 

18 Melhoria da satisfação dos clientes. Satisfação dos clientes. 

19 
Redução de custos, aumento na lucratividade, 
ganho em qualidade assistencial e satisfação 
dos clientes. 

Redução de custos. 
Aumento na lucratividade. 
Ganho em qualidade assistencial. 
Satisfação dos clientes. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Oito (8) respondentes não responderam. Quatro (4) respondentes afirmam ser o 

controle de custos. Três (3) respondentes acreditam ser a redução dos custos 

assistenciais, fidelização e satisfação do cliente Unimed, posição estratégica nas 

negociações com a rede contratada, ganho em qualidade assistencial. Um (1) 

respondente afiram serem os principais resultados com a verticalização o 

diferencial diante dos concorrentes e barreira na entrada deste, segurança para os 

beneficiários e médicos cooperados, resultados clínicos de compensação de 

clientes com doenças crônicas, evitando internações desnecessárias e promover a 

desospitalização hospitalar, aumento no número de clientes, valorização da marca 

Unimed, mantendo-se forte no mercado de planos de saúde.  
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Existe grande semelhança entre as vantagens da verticalização com os resultados 

da verticalização. 

 

Sendo assim, buscando a sintetização das opiniões acerca dos principais 

resultados aferidos com a verticalização, obteve-se o seguinte DSC: 

 

Foram vários e importantes resultados aferidos com a verticalização, entre os quais 

o controle e a redução dos custos assistenciais, a posição estratégica e favorável 

nas negociações com a rede contratada de prestadores, a satisfação, fidelização e 

segurança dos clientes, a partir de qualidade assistencial e promoção de saúde, 

que formam a base para possibilidade de aumento na carteira de clientes, fazendo 

com que as Unimeds se mantivessem no mercado da saúde suplementar, 

valorizando e enaltecendo sua marca. 

 

Tabela 19 

Contribuições dos entrevistados - continua 

1 Não houve resposta, Não houve resposta. 

2 Não houve resposta, Não houve resposta. 

3 Não houve resposta, Não houve resposta. 

4 Não houve resposta, Não houve resposta. 

5 

Necessidade de mapeamento visando aos 
impactos da verticalização. 
Estudo da velocidade da verticalização. 
Relação custo-benefício da verticalização 

Necessidade de mapeamento visando 
aos impactos da verticalização. 
Estudo da velocidade da verticalização. 
Relação custo-benefício da 
verticalização. 

6 Não houve resposta. Não houve resposta. 

7 Não houve resposta. Não houve resposta. 

8 
Essa pesquisa é bastante relevante. Foi uma 
satisfação poder contribuir. Ainda temos muito 
para debater e estudar sobre a verticalização. 

Ainda temos muito para debater e 
estudar sobre a verticalização. 

9 Não houve resposta. Não houve resposta. 

10 

Emerson, conforme conversamos iremos 
enviar posteriormente informações sobre o 
Espaço Viver Bem (Atenção Domiciliar) e do 
Núcleo de Atendimento Unimed (Consultórios). 

Iremos enviar posteriormente 
informações sobre o Espaço Viver Bem 
(Atenção Domiciliar) e do Núcleo de 
Atendimento Unimed (Consultórios). 

11 Não houve resposta. Não houve resposta. 

12 Não houve resposta. Não houve resposta. 

13  Não houve resposta. Não houve resposta. 
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Tabela 18 

Contribuições dos entrevistados - conclui 

14 

Em minha opinião, a verticalização é o futuro 
das operadoras, principalmente das Unimeds, 
sendo uma vantagem competitiva para as 
Unimeds de pequeno e médio porte. 

Em minha opinião, a verticalização é o 
futuro das operadoras, principalmente 
das Unimeds, sendo uma vantagem 
competitiva para as Unimeds de 
pequeno e médio porte. 

15 Não houve resposta. Não houve resposta. 

16 Não houve resposta. Não houve resposta. 

17 Não houve resposta. Não houve resposta. 

18 

O processo de verticalização depende 
fundamentalmente de outras variáveis como 
competência em liderança, governança, 
comunicação, mudança cultural e gestão 
financeira de médio e longo prazos.  

A verticalização depende fundamental-
mente de outras variáveis como 
competência em liderança, governança, 
comunicação, mudança cultural e 
gestão financeira de médio e longo 
prazos. 

19 Não houve resposta. Não houve resposta. 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Em relação às contribuições espontâneas dos respondentes, 13 não responderam, 

um comprometeu-se a enviar informações posteriormente e três deixaram suas 

contribuições, que estão descritas nos DSCs:  

 

a) Necessidade de mapeamento, visando aos impactos da verticalização, tais 

como a velocidade e a relação custo-benefício em sua implantação;  

b) ainda temos muito para debater e estudar sobre a verticalização; 

c) a verticalização é o futuro das operadoras, principalmente das Unimeds, 

sendo uma vantagem competitiva para as de pequeno e médio porte;  

 

d) a verticalização depende fundamentalmente de outras variáveis, como 

governança, comunicação, mudança cultural e gestão financeira de médios 

e longos prazos; 

e) necessidade de mapeamento visando aos impactos da verticalização, 

estudo da velocidade da verticalização e relação custo-benefício da 

verticalização. 

 

4.4 Análises dos resultados 

 

Este tópico contém análises a respeito dos resultados da pesquisa realizada, 

considerando-se os objetivos propostos, bem como as ponderações e experiências 
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dos gestores das Unimeds mineiras e o referencial teórico que norteia e oferece 

sustentação para este trabalho.  

 

Sendo o primeiro objetivo identificar os motivos que levaram à escolha da estratégia 

de verticalização por parte das Unimeds mineiras, pode-se dizer, por meio da 

percepção dos gestores, que há uma pluralidade de razões que os levaram a tal 

escolha. De forma macro, podem-se citar quatro motivos principais que formam o 

pilar motivacional que ampara a adoção dessa estratégia: 

 

a) A máxima satisfação dos clientes frente à qualidade dos serviços 

assistenciais; 

b) falta de conhecimento, controle e aumento dos custos assistenciais; 

c) melhor resultado financeiro possível para a cooperativa e cooperados; 

d) o receio da absoluta dependência dos fornecedores de serviços 

assistenciais; 

e) a sustentação da marca Unimed como referência em plano de saúde.  

 

Pormenorizando esse pilar, a preocupação com os custos assistenciais revelou-se 

presente entre os gestores pesquisados. Sendo assim, elevado grau de 

dependência das operadoras em relação aos fornecedores de serviços auxiliares, 

acarretando dificuldades na contratualização dos preços dos serviços, resulta no 

aumento do custo de assistência para a operadora. Outro fator importante na alta 

do custo assistencial advém de uma medicina de baixa qualidade e resolutividade, 

levando os clientes a visitarem com mais frequência as unidades de saúde e 

complicando o estado das suas doenças, requerendo mais investimentos por parte 

da operadora, para seu tratamento. Segundo esses gestores, a qualidade dos 

serviços ofertados, com o menor custo possível, gerando resultados financeiros 

maximizados para a operadora e médico cooperado, define a superação e 

enfraquecimento dos concorrentes por parte das Unimeds, mantendo-a em 

operação e sustentando o posicionamento da marca no mercado. Lubatkin (1982) 

confirma Chandler (1962), mostrando, ainda, grandes lucros aos acionistas de 

empresas verticalizadas, confirmando o motivo alegado pelos respondentes quanto 

ao melhor resultado financeiro para a cooperativa. 
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A percepção dos gestores quanto aos motivos de verticalização pode ser verificada 

pelo apontamento de Freire (2003), no qual atividades determinantes em um 

negócio devem ser internalizadas pelas organizações. Para Neves (1995), quanto 

mais terceiros houver na cadeia produtiva, maior será seu custo de transação, 

corroborado por Vasconcellos (2002), no qual a verticalização traz consigo a 

redução nos custos transacionais e a assistência direta com o usuário final, 

maximizando a empatia, estreitando seu relacionamento comercial. Albuquerque 

(2006) assinala a redução dos custos e o aumento da qualidade dos serviços 

assistenciais como baluartes motivacionais para a verticalização de serviços de 

saúde. Kon (1994), corroborado por Slack et al. (2002), baseia-se nos custos gerais 

para considerar razoabilidade na verticalização. Por outro lado, Mahoney (1992) e 

Neves (1995) citam os custos de transação como motivo de integração vertical. 

Quanto à baixa qualidade e resolutividade dos serviços ofertados pelos terceiros, 

citada pelos gestores, são respaldadas por Stern (1996), que ressalta a pequena 

quantidade de terceiros e ainda a qualidade e o desempenho insatisfatórios destes 

como razões para a verticalização. 

 

De acordo com o segundo objetivo, que foi identificar como o processo de 

verticalização foi planejado e implantado pelas Unimeds mineiras, a análise deu-se 

em dois momentos, sendo o primeiro o planejamento e o segundo a implantação 

da estratégia de verticalização.  

 

No planejamento, ressalta-se dicotomia entre os respondentes, em que parte dos 

gestores informou que em suas Unimeds houve planejamento para aplicação da 

estratégia de verticalização. Outros já citaram a ausência de planejamento no 

processo, considerando que a estratégia tenha emergido ao acaso. 

Entre os gestores que relataram a ausência de planejamento, a verticalização se 

deu pela desassistência dos serviços em saúde por parte dos credenciados, seja 

por rompimento de contrato, falta de capacidade técnica de execução ou 

simplesmente por opção em não mais executar determinado serviço. Citaram 

também a demanda espontânea dos clientes da operadora por algum serviço 

regulamentado e não existente na região, por necessidade eminente ou pretensão 

imediata da operadora e até mesmo impulsionada por uma reação contrária a uma 

ação dos serviços credenciados.  
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Na verdade, aqueles que, segundo suas afirmações no questionário deste trabalho, 

imaginaram não terem planejado a verticalização são de certa forma questionados 

pela literatura. Mintzberg (1999) cita processos no planejamento da estratégia 

sendo definidos como emergentes, isto é, uma estratégia que não surge de um 

processo formal, e sim de um modo simples e casual, baseado nas interações, 

aprendizados e cooperação entre as pessoas. Esse pensamento foi confirmado por 

Mintzberg et al. (2000) no conceito da natureza descritiva da estratégia, que reúne 

algumas escolas do pensamento estratégico. Nessa linha de pensamento, Osborn 

(1998 como citado em Mariotto, 2003) opina serem as estratégias emergentes 

aquelas desenvolvidas coletivamente e que são uma reação a uma ação do 

mercado.  

 

Pode-se, ainda, mencionar Mintzberg e Quinn (2001), que referem que os 

processos de concepção de estratégica empresarial de sucesso raramente se 

parecem com os sistemas analíticos, racionais e metódicos apresentados pela 

literatura. Na verdade, muitas das vezes os processos de mudança e planejamento 

de estratégia organizacional são fragmentados, evolucionários e intuitivos. 

Salienta-se que essa dúvida também pode ser explicada por Alday (2000), uma vez 

que a utilização do planejamento estratégico é realidade em grande parte das 

organizações. Apesar disso, ainda existem dúvidas sobre o que seria exatamente 

esse planejamento e como deveria ser formulado e colocado em prática. 

 

Por outro lado, os gestores que relataram ter havido algum tipo de planejamento 

para a estratégia da verticalização basearam o ferramental no planejamento 

estratégico, no benchmarking com Unimeds já verticalizadas. Isso feito, a partir de 

estudos de viabilidade econômico-financeira e tributária dos serviços a serem 

internalizados, análise dos nichos e lacunas de mercado de assistência à saúde, 

bem como estudando o movimento estratégico da concorrência. Eles podem ser 

confirmados por Mintzberg (2004), que abordou o planejamento da estratégia como 

produto de um processo racional, planejado, formal e metódico, seguido de sua 

implementação, cujas empresas buscam os processos prescritivos de formação 

estratégica de modo deliberado, entendendo que dessa forma elas possam mais 

facilmente se adaptar aos desafios internos e externos.  
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De acordo com Quinn & Voyer (1994), as técnicas de planejamento formal são 

importantes, uma vez que norteiam os gestores e corpo técnico, contribuindo para 

o desenvolvimento das metas das equipes e da organização, bem como para a 

previsão e alocação de recursos a serem utilizados nas ações. Os gestores citaram 

o benchmarking com singulares verticalizadas, sendo aludido na literatura por 

Andrews (1980), que enfatiza que a estratégia empresarial tem de ser construída 

respeitando-se o “DNA” organizacional, isto é, a estrutura, comportamento, cultura 

e princípios da firma na qual será implantada. 

 

No processo de como a implantação da integração vertical ocorreu, foram 

destaques, por parte dos respondentes, a análise e a aprovação dos cooperados 

das Unimeds, com base em uma assembleia geral extraordinária. A administração 

dos projetos é de responsabilidade dos gestores da operadora de plano de saúde, 

sendo contratadas consultorias tanto para projetos, edificação e montagem dos 

recursos, quanto para os desenhos operacionais desses empreendimentos, 

definindo métodos e indicadores, pois os recursos próprios são serviços 

diferenciados da gestão da operação das Unimeds. Há grande destaque por parte 

dos gestores quanto à necessidade contínua de divulgação para os cooperados do 

serviço próprio, pois estes são grandes replicadores e diferenciais na escolha do 

cliente por um serviço verticalizado. Identificam, também, a necessidade de 

integração e sinergia entre as equipes de trabalho e setores afins na implantação 

dos serviços. 

 

Quanto à comunicação da estratégia aos cooperados, Porter (2007) segue essa 

linha, prelecionando que um dos poucos pontos consensuais sobre o tema da 

implantação da estratégia com sucesso diz respeito à comunicação. Os líderes têm 

o dever de divulgar e comunicar incansavelmente a estratégia formulada para todos 

os atores envolvidos. Outro que indica o contexto das respostas dos gestores é 

Vasconcellos e Pagnocelli (1992), quando lembra que os stakeholders necessitam 

estarem envolvidos com a estratégia para o sucesso da mesma e a capacitação de 

toda empresa para resultados, criando uma metodologia confiável para a 

mensuração dos resultados. Kaplan e Norton (2004) posicionam-se no mesmo 

sentido, exaltando a necessidade da transparência e comunicação no que diz 

respeito à implantação de uma estratégia. 
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O terceiro objetivo deste trabalho consiste em verificar as fundamentais alterações 

na estrutura organizacional e os custos envolvidos no processo de verticalização 

nas Unimeds mineiras. A primeira parte da análise deste objetivo será sobre as 

adequações da estrutura organizacional e a segunda, os principais custos 

envolvidos no processo. 

 

Verificou-se um aumento do investimento no capital humano dessas singulares, 

tanto otimizando as atividades dos colaboradores da singular, por meio de 

treinamentos de capacitação para a operação do novo serviço, considerando a 

hipótese de acúmulo de função dos colaboradores da singular, como efetuando 

novas contratações para o novo serviço. Aumentando a força de trabalho, institui-

se a necessidade de criação e adequação de cargos, setores e departamentos nas 

Unimeds e a consequente modificação de seus organogramas, adicionando o 

recurso próprio ao organograma da singular ou até mesmo criando um específico 

para o serviço próprio. Em alguns casos verificou-se até mesmo a criação de um 

CNPJ distinto da Unimed para o serviço verticalizado.  

 

Importante salientar que as unidades verticalizadas possuem seus gestores, que 

coordenam e controlam os serviços próprios. Porém, estes são subordinados aos 

gestores das cooperativas, isto é, mesmo que as decisões sejam tomadas em 

colegiado administrativo, os gestores da cooperativa são responsáveis em 

participar e nortear as decisões.  

 

Sendo assim, torna-se evidente o imperativo de a estrutura organizacional se 

adaptar à estratégia da verticalização. Diante disso, destaca-se Amitabh e Gupta 

(2010), que se referem à estrutura das organizações como um dos principais itens 

a serem estudados e analisados no momento da definição e aplicação de uma 

estratégia no ambiente corporativo. O modo como a organização estrutura suas 

atividades pode influenciar diretamente o desempenho de suas tarefas e 

processos. Em consonância, Coelho e Coelho (2003) e Chandler (1998) citam a 

necessidade do caráter adaptativo da estrutura organizacional ao ambiente que se 

apresenta e sua característica univitelina entre estratégia e estrutura, pois é 

necessário que as organizações estabeleçam estreita ligação entre a estratégia e 
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a estrutura para que consigam alcançar seus objetivos e melhorar o seu 

desempenho. 

 

Com o intuito de corroborar os depoimentos dos gestores quanto às mudanças na 

estrutura organizacional, conteúdo este necessário para aplicar a estratégia da 

verticalização, originárias em grande parte pelas necessidades dos clientes, pode-

se citar Hrebiniak (2005), que lembra que o sucesso de uma estratégia depende da 

estrutura organizacional e esta do mercado na qual o negócio está inserido. 

 

Quanto à análise dos custos envolvidos na aplicação da estratégia de verticalização 

pelas Unimeds mineiras, verificou-se que estas se apoiam fundamentalmente na 

elaboração e solidificação da estrutura física do serviço próprio, seja para 

construção de um novo espaço ou reforma e adaptação de um já existente, na 

aquisição de mobiliário funcional e equipamentos técnicos para os serviços 

assistenciais. Passado o momento da montagem do serviço, verificou-se também 

o surgimento dos custos diretos com os insumos para produção, destinados à 

execução dos serviços propostos. Além destes, pode-se levantar o aumento das 

despesas administrativas das singulares, uma vez que houve necessidade de 

contratação de pessoal e ajustes salariais, além do aumento da carga tributária. 

 

Segundo os respondentes que ilustraram esses custos à época em que ocorreram, 

estes giram na ordem de 150.500 reais para equilíbrio e funcionalidade da estrutura 

física; 184.000 reais para equipamentos e mobiliário; e 120 milhões de reais para 

construção e mobília de um hospital. Um fato que chama a atenção na análise é o 

custo de transação, uma vez que a literatura referência a diminuição deste com a 

verticalização (Lieberman, 1991; Mahoney, 1992; Montella, 2006; Neves, 1995; 

Salles e Oliveira, 2011). Já os respondentes não citaram essa variável nas 

questões abertas do questionário e na questão fechada indicaram o penúltimo grau 

de importância entre as vantagens da verticalização. Confirmando os 

respondentes, cita-se apenas o trabalho de Albuquerque (2006). 

 

Os respondentes citam o surgimento com os custos diretos de produção, porém 

Mahoney (1992) reconhece vantagem de preço desses insumos com a 
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verticalização; aumento da despesa administrativa com contratação de pessoal, 

porém, conforme Harrigan (1985), há redução dessas despesas com a 

verticalização, devido ao fim das etapas entre prestador e operadora; os custos 

com estrutura física são consideráveis e citados por Porter (1990a; 1990b) e 

corroborados por Batalha (2001). Lembra-se que a integração vertical acarreta 

elevado investimento na aquisição de firmas ou construção de setores internos, 

capaz de suprir toda a necessidade produtiva da organização, podendo 

comprometer o investimento com a atividade principal da empresa, prejudicando 

sua mobilidade. 

 

Citar as principais vantagens e desvantagens da verticalização para as Unimeds 

mineiras foi o quarto objetivo deste trabalho. A primeira parte da análise desse 

objetivo será citar as vantagens e a segunda as desvantagens da verticalização, 

conforme a visão dos respondentes desta pesquisa. Após verificar o 

posicionamento dos respondentes, traçar um paralelo com a literatura sobre as 

vantagens e as desvantagens da verticalização. 

 

Quanto às vantagens com a verticalização, visualizadas pelos gestores da Unimed, 

pode-se dizer que elas se fundamentam em quatro variáveis, sendo estas:  

 

a) Os custos assistenciais: registraram-se na variável custos assistenciais 

entre as singulares verticalizadas, melhor controle e consequente queda 

desses custos, além de mais poder de negociação com os serviços 

credenciados, uma vez que as Unimeds deixaram de ser tão dependentes 

desses serviços; 

b) qualidade na assistência: esta foi outra variável bastante mencionada entre 

os respondentes, pois, além de presente na vocação das Unimeds, é 

diferencial e condicionante para sua sobrevivência no mercado, observando 

nessa variável aumento na qualidade dos serviços ofertados ao cliente 

Unimed, inclusive sendo possível a adoção de técnicas em saúde, baseada 

na promoção e prevenção; 

c) gestão organizacional: notou-se na terceira variável, a partir da 

verticalização, mais domínio dos gestores do negócio saúde, já que se 

adquiriu mais autonomia na cadeia produtiva das singulares; 
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d) reflexos diretos para a operadora: a quarta variável são os reflexos da 

verticalização para as singulares. Nesse sentido, registrou-se entre os 

clientes da operadora maior grau de satisfação com os serviços e mais 

facilidade em sua fidelização, além de maior número de produtos da 

operadora sendo comercializados, representando, assim, aumento na 

carteira de clientes, mais ganho financeiro para as operadoras, aumento do 

seu marketshare e reforço da marca Unimed no mercado da saúde 

suplementar.  

 

Destaca-se que, entre as vantagens da integração vertical, indicadas pelos 

gestores, a de maior destaque foi a vantagem competitiva diante da concorrência, 

seguida pela fidelização, ganho de qualidade na assistência e estreitamento dos 

laços com os clientes. 

 

Os achados na pesquisa são verificados na literatura pelos apontamentos de Porter 

(1990a; 1990b) e Albuquerque (2006) quanto ao fortalecimento do poder de 

negociação com fornecedores, redução no custo total de produção e melhor 

controle das rotinas de trabalho, diminuição dos custos de transação e informações 

sobre os clientes. Para Williamson (1975), construir barreiras de novos entrantes, 

blindar a qualidade do serviço, aperfeiçoar o planejamento e coordenação 

administrativa e operacional, corroborados por Lima et al. (2006), Harrigan (1985) 

e Albuquerque (2006), que ainda ratificam o aumento na facilidade de negociação 

com fornecedores, alcance de uma atmosfera de mais satisfação dos clientes, 

ganho na competitividade da empresa no mercado, melhor relacionamento com o 

cliente e majorando a simpatia das pessoas pela marca. 

 

Quanto ao controle e redução de custos e aumento da qualidade assistencial dos 

serviços, ambos são apoiados também por Lima et al. (2006), Harrigan (1985) e 

Vasconcellos (2002). 

 

A Tabela 19 compara o grau de vantagens, segundo a percepção dos gestores, da 

integração vertical, tendo como referência esta pesquisa, realizada em 2016, e a 

pesquisa de Albuquerque, publicada em 2006. 
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Tabela 20 

Comparação entre a pesquisa proposta por este trabalho e a literatura 

(Albuquerque, 2006)  

  Pergunta Pesquisa Albuquerque  
(2006) 

Economia de escala 10º lugar 3º lugar 
Ampliação de informações relativas aos clientes 9º lugar 8º lugar 
Diminuição dos custos de transação 8º lugar 10º lugar 
Controle dos custos de produção 7º lugar 1º lugar 
Criação de barreira à entrada de novos concorrentes na 
cooperativa 

6º lugar 9º lugar 

Aumento do número de clientes com a verticalização 5º lugar 6º lugar 
Possibilidade de estreitar laços com os beneficiários 4º lugar 4º lugar 
Garantia ou aumento da qualidade oferecido ao cliente 3º lugar 2º lugar 
Fidelização de clientes 2º lugar 7º lugar 
Vantagem competitiva em relação à concorrência 1º lugar 5º lugar 

Fonte: dados da pesquisa e Albuquerque, G. M. (2006). Integração vertical na medicina 
suplementar: contexto e competências organizacionais. São Paulo: USP. 

 

Quando se compara os achados desta pesquisa com os da literatura (Albuquerque, 

(2006), revela-se entre os gestores semelhança no apontamento dos benefícios 

gerados pela verticalização. Porém, nas diferenças no ranking destaca-se o reflexo 

com mais peso no cliente, sendo os três primeiros: vantagem diante da 

concorrência, fidelização do cliente e aumento da qualidade para o cliente. Pelo 

lado da pesquisa de Albuquerque (2006), verifica-se o reflexo com mais peso no 

financeiro: no controle dos custos de produção, qualidade assistencial e economia 

de escala.  

 

Quanto às desvantagens, a grande maioria dos gestores que utilizou a 

verticalização como estratégia em suas cooperativas Unimed não as identificou. 

Entre os poucos que identificaram desvantagens, foi citada a falta de integração 

entre operadora e serviço próprio, perda financeira devido ao serviço não selecionar 

procedimentos para executar, diferentemente dos serviços credenciados, que na 

maioria das vezes não contratualiza procedimentos sem interessante margem de 

retorno financeiro e alto investimento na aquisição ou construção de serviços. 

 

A literatura, porém, indica inúmeras desvantagens que até então não foram 

visualizadas pelos respondentes, tais como o aumento dos custos fixos da 

organização, elevação da alavancagem da empresa e aumento do risco do negócio 

(Porter, 1990a; 1990b). Isso é corroborado por Batalha (2001), que ainda 
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acrescenta o aumento do custo gerencial, devido a coordenar várias etapas da 

cadeia produtiva, obsolescência tecnológica e falta de feedback de fornecedores. 

Freire (1997) e Batalha (2001) abordam a elevação do risco de operação, 

diminuição da flexibilidade operacional e a falta de acesso às tecnologias externas 

de fornecedores e distribuidores. 

 

Entre as desvantagens, citam-se: a diferença cultural entre os colaboradores de 

negócios diferentes (operadora X serviço verticalizado), gerando falta de integração 

entre equipes de trabalho; o alto investimento na aquisição ou construção de 

serviços destinados a suprir a necessidade da empresa; e alguns serviços não 

darem retorno financeiro à operadora foram as únicas desvantagens marcadas 

pelos respondentes e citadas pelos autores. 

  

Entre os autores que confirmaram os gestores, pode-se citar Porter (1990a; 1990b) 

quanto à falta de mobilidade, uma vez que a verticalização necessita de altos 

investimentos, aumento na quantidade de ativos específicos e dos custos fixos da 

empresa. Batalha (2001) ratifica Porter (1990a; 1990b), lembrando os altos 

investimentos na construção, aquisição e reforma dos ativos. Harrigan (1985) 

segue na mesma direção de um dos gestores, quando este cita a baixa 

performance de unidades de negócio (Lima et al., 2006) quanto a investimento de 

capital. Besanko et al. (2000), Grant (2002) e Stern (1996) reforçam o achado dos 

gestores quanto à diferença cultural entre os colaboradores da operadora e do 

serviço verticalizado. 

 

De forma holística, as respostas dos gestores são muito bem amparadas por Salles 

e Oliveira (2011), quando referem que a verticalização só acontece segundo 

condição financeira, necessidade de coordenação de ideias entre operadora e 

serviço próprio, sinergia e otimização entre serviços próprios e credenciados e 

conquista de novos mercados, a partir de novos serviços que antes da 

internacionalização não possuíam. 

 

Percebe-se a seção de análise de dados como uma das mais interessantes e 

surpreendentes de uma pesquisa de dissertação, pois somente após observar as 
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respostas, conferir a teoria correspondente e relacionar as convergências e 

divergências entre teoria e prática pode-se obter uma ideia sobre o tema. 
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5 Considerações Finais 

 

Neste capítulo apresentam-se as principais conclusões, limitações do estudo e 

sugestões para pesquisas futuras, bem como propostas para as Unimeds quanto a 

lidar com a estratégia de verticalização. Essas análises basearam-se nos dados 

teóricos e na pesquisa realizada para atender ao objetivo geral. Esse objetivo 

concentrou-se em analisar os impactos da verticalização como estratégia de 

negócio em operadoras de planos de saúde Unimed no estado de Minas Gerais. 

Para que fosse possível responder ao objetivo geral, quatro objetivos específicos 

foram inicialmente definidos. 

   

A fundamentação deste trabalho está na policonceitual estratégia organizacional, 

com foco nas estratégias corporativas de crescimento e diversificação, nas 

estruturas das organizações, sendo esses conceitos submetidos à realidade do 

setor de saúde suplementar brasileira.       

 

Como orientação metodológica, optou-se por uma pesquisa qualitativa, com 

abordagem descritiva, a partir do método do estudo de caso, com a realização de 

um questionário junto aos gestores das Unimeds de Minas Gerais. O resultado 

obtido com essa metodologia foi positivo, uma vez que as respostas foram claras, 

porém, como será dito nas limitações da pesquisa, houve baixa participação 

quantitativa dos gestores das Unimeds do estado nas respostas da pesquisa.    

 

Ficou evidente, entre os respondentes, o receio da continuidade dessas operadoras 

no mercado, sem uma ação estratégica de combate à situação presente e 

perspectiva de futuro. Analisando a situação, chegou-se à conclusão que uma 

ferramenta que poderia ser utilizada na realidade exposta seria a estratégia de 

integração vertical de serviços assistenciais para essas singulares.  

 

Quando se compara os achados entre a pesquisa e a literatura, Albuquerque (2006) 

revela-se entre os gestores, semelhança no apontamento dos benefícios gerados 

pela verticalização, mesmo havendo um distanciamento de 11 anos entre esses 

estudos. As percepções dos respondentes, no entanto, quanto às vantagens da 

verticalização diferem-se quanto à ordem de apresentação dos graus de vantagem. 
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Isso pode ser explicado pelo porte da operadora, região na qual está localizada e 

distanciamento de tempo em que essas pesquisas foram realizadas. 

 

Acredita-se que houve pequena distorção devido ao desconhecimento de alguns 

termos teóricos, verificados quando a pergunta sobre as vantagens da 

verticalização foi elaborada com respostas definidas em meio a alternativas 

previamente estabelecidas (forma fechada), a partir de graus de importância. A 

dúvida advém quando se observa a mesma pergunta, porém a resposta sendo 

apresentada textualmente e de forma livre (resposta aberta). Isso porque em todas 

as declarações dos respondentes os termos controle e diminuição dos custos com 

assistências e qualidade assistencial apareciam em primeiro lugar e 

continuamente, já no ranking eles não estão tão bem colocados.  

 

Um ponto que merece destaque na análise das respostas dos respondentes apoia-

se no fato que entre os seis gestores, que disseram que suas Unimeds não 

verticalizaram, todos sabiam razoavelmente os conceitos de verticalização e 

entendiam que os recursos próprios poderiam ser um caminho sustentável para as 

operadoras de planos de saúde. Porém, cinco das seis Unimeds que afirmaram não 

ter verticalizado, na verdade, possuíam algum serviço verticalizado. Isso demonstra 

a falta de amplitude do conceito e a multiplicidade de serviços que podem ser 

verticalizados dentro de uma operadora de planos de saúde, que grande parte dos 

gestores não possuem conhecimento. 

 

Outro ponto que merece destaque baseia-se na democratização da estratégia em 

Minas Gerais, isto é, entre as verticalizadas respondentes encontram-se Unimeds 

de pequeno, médio e grande porte. A outra pesquisa na área concentrou-se em 

grandes operadoras de planos de saúde. Observa-se, então, o caráter democrático 

da estratégia em Minas Gerais. 

 

Pode-se mencionar como pontos positivos quanto à estratégia o planejamento e a 

implantação dos serviços próprios pelas singulares mineiras.  

 

Um ponto a ser mais bem trabalhado nas Unimeds, constatado a partir da análise 

da pesquisa, é a necessidade de conscientização do médico cooperado e dos 



 

 

171 

colaboradores quanto à importância da verticalização para a longevidade das 

Unimeds. Pois esses serviços precisam de movimento e as equipes devem 

trabalhar em total sinergia, além da qualificação da força de trabalho tanto na 

gestão, que se tornou mais complexa, quanto nos serviços assistenciais 

verticalizados. 

Observa-se entre as Unimeds que possuem serviços próprios que, os serviços 

possuem sua gestão local, porém, estes gestores estão subordinados aos gestores 

da cooperativa e suas metas e indicadores são atrelados às metas e indicadores 

da cooperativa. Percebe-se claramente que estes serviços, são complementares à 

atividade principal das Unimeds mineiras. 

Quanto aos custos, esse componente deve ser exaustivamente estudado pelas 

singulares, uma vez que foi firmemente levantado pelos gestores, que apuraram 

grandes valores investidos na parte de edificação dos serviços, quanto no seu dia 

a dia, na operação desses serviços. 

 

O mérito deste trabalho está no mapeamento das variáveis envolvidas na 

integração vertical das Unimeds mineiras, bem como por expandir a literatura sobre 

o tema, já que no Brasil constata-se escassez. É objetivo paralelo deste trabalho 

promover e incentivar o debate sobre verticalização de serviços em saúde dentro 

do sistema Unimed, por entender que essa estratégia pode ser uma forte aliada 

das cooperativas médicas rumo à sustentabilidade financeira. 

 

5.1 Limitações da pesquisa 

 

Quanto às limitações da pesquisa, pode-se citar a escassa literatura sobre a 

estratégia de integração vertical da assistência médica brasileira. Grande parte dos 

estudos concentra-se em outras áreas de atividades empresariais, porém, de certa 

forma, isso fez com que o mérito deste trabalho fosse multiplicado, tornando-o 

ainda mais motivador.  

 

Uma grande limitação desta pesquisa, porém, não sendo possível fazer uma 

análise ainda mais consistente e abrangente, deu-se onde menos se esperava. 

Como a unidade de observação deste trabalho eram as Unimeds cooperativas de 

trabalho médico do estado de Minas Gerais, entende-se que o tema a ser 
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pesquisado era de grande relevância para esse universo - as Unimeds 

cooperativas. Tendo em seu “DNA” a essência da cooperação, sendo parceiros os 

gestores dessas coirmãs, achou-se que a adesão a esta pesquisa seria maciça. 

Porém, por surpresa, o índice de adesão, após sobre-humano esforço do 

pesquisador, foi pouco superior a 50%.  

 

5.2 Sugestões para trabalhos futuros 

A respeito de sugestões para futuros trabalhos, propõe-se uma investigação mais 

detalhada a respeito dos trabalhos que foram e estão sendo realizados nas 

operadoras de planos de saúde verticalizadas, com o intuito de facilitar e maximizar 

os resultados encontrados com a utilização da verticalização como estratégia de 

crescimento ou diversificação. Outro tema que seria de grande valia para as 

operadoras de planos de saúde, devido às grandes quantias de dinheiro que são 

investidas em algumas verticalizações, encontra-se na análise de modos ou 

estratégias de verticalização a partir de parcerias entre empresas privadas e até 

mesmo as parcerias públicas privadas, com a finalidade de alcançar os objetivos 

organizacionais propostos com o mínimo de descapitalização e imobilização 

possível. 

 

5.3 Considerações gerenciais 

 

Além das conclusões e considerações descritas na análise e interpretação das 

pesquisas realizadas conforme os objetivos deste estudo, propõe-se, ainda, 

através de convicções por parte do pesquisador, a elaboração de ações que 

poderão ser aplicadas pela singulares Unimed para semear e consolidar a ideia da 

estratégia de verticalização, bem como a qualificação na implantação e 

operacionalização desta estratégia no Estado. Sendo assim, seguem algumas 

propostas do pesquisador frente aos achados na pesquisa: 

 

a) As Federações das Unimeds, bem como a Unimed do Brasil, como 

representantes institucionais do sistema Unimed poderiam promover 

debates, seminários e workshops entre suas singulares a respeito da 

estratégia de verticalização, bem como apresentação de cases de sucesso 
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e insucesso, de forma a divulgar o que se tem feito a respeito do tema nas 

singulares do Brasil e na saúde suplementar no mundo. 

b) A Fundação Unimed, braço educacional e consultivo das Unimeds, poderia, 

a partir de parceria com instituições de ensino de qualidade ou mesmo de 

sua faculdade, promover cursos de curta duração ou especializações, seja 

em ensino a distância (EAD) ou presenciais sobre integração vertical e suas 

causas e consequências. 

c) As Unimeds verticalizadas, por região, deveriam reunir-se em grupos de 

forma a trocar experiências e promover benchmarking das melhores ações 

sobre verticalização. 

d) As Unimeds vizinhas geograficamente poderiam pensar em parcerias na 

montagem de serviços assistenciais comuns e/ou promoverem incentivos 

financeiros entre si, de forma a motivá-las a indicar seus clientes aos 

serviços da coirmã. 

e) As Unimeds devem analisar a possibilidade de vender o produto de sua 

verticalização a clientes que não sejam da sua carteira, com o objetivo de 

girar e gerar volume aos negócios verticalizados, desde que não fossem da 

concorrência, isto diminuiria, entre outros fatores, a diluição dos custos de 

investimento e manutenção. 

f) As Unimeds verticalizadas devem analisar e estudar possibilidades de 

proporcionar incentivos aos seus clientes, quando estes utilizam seus 

serviços em detrimento aos da rede credenciada.  

g) As Unimeds devem divulgar nas mídias, entre seus clientes, clientes da 

concorrência e não concorrência, bem como para a população em geral, 

atrelando a qualidade, o nome e o apelo de sua marca aos produtos da 

integração vertical para gerar demanda aos clientes das outras operadoras 

e preferência aos seus clientes pelos seus serviços verticalizados. 

h) As Unimeds devem realizar treinamentos aos seus colaboradores a fim de 

aperfeiçoar os serviços na rede assistencial própria e gerar encantamento 

aos clientes, quando estes forem utilizar os serviços. 

i) As Unimeds devem proporcionar encontros entre colaboradores da rede 

própria e da operadora, na tentativa de melhorar a sinergia entre as equipes, 

conscientizando-as de que fazem parte de um mesmo time, a Unimed. 
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j) É imprescindível que a Unimed conscientize, oriente e promova o cooperado 

a embaixador do serviço próprio Unimed, pois, além de dono desse serviço, 

ele possui todas as ferramentas para ser o maior propagandista e motivador 

dos clientes a utilizarem esses serviços. 

k) Objetivando de procurar gerar ganho de escala, a Federação das Unimeds 

do estado de Minas Gerais poderia capitanear as singulares que possuem 

serviços verticalizados e promover a compra conjunta dos insumos de 

serviços assistenciais. Acredita-se que, havendo a adesão da Unimed BH, a 

maior do estado, nessa compra conjunta, o sucesso será garantido e todas 

as singulares terão economia em suas compras.  
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Apêndices 

Apêndice A - Ofício Direx Diversos 15/2016 

 

Itabira, 30 de junho de 2016. 

 

Ao Cristiano Rocha 

Superintendente da Unimed Federação Minas 

 

Estou realizando uma pesquisa de dissertação com o tema: “O impacto da 

verticalização no processo de negócio: Um estudo em operadoras de planos de 

saúde Unimed”. 

 

A minha unidade de análise serão as Unimeds mineiras e a unidade de observação 

os gestores dessas Unimeds. 

 

Portanto, solicito da Federação das Unimeds do Estado de Minas Gerais o e-mail 

e o telefone de todos os superintendentes e gerentes das singulares mineiras. 

 

O objetivo é entrar em contato com esses gestores e enviar um questionário sobre 

os aspectos da verticalização em suas singulares. 

 

Antecipadamente, agradeço a habitual cordialidade e cooperação. 

 

Emerson Ataide Pinto 

Gerente Geral 

Unimed Itabira 
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Apêndice B - Pesquisa sobre estratégia de integração vertical nas Unimeds 

 

Olá!! 

 

Caro gestor, meu nome é Emerson Ataide Pinto, sou gerente geral da Unimed 

Itabira, estou trabalhando em um projeto de pesquisa na área de gestão em 

organizações, para a minha dissertação de Mestrado em Administração na 

Fundação Pedro Leopoldo. O tema aborda os impactos da verticalização nos 

processos de negócios das Unimeds. O objetivo geral do trabalho é analisar os 

impactos da verticalização como estratégias de negócio em operadoras de planos 

de saúde Unimed. 

 

Sendo assim, gostaria de contar com a sua colaboração em responder o 

questionário anexo. Não é preciso se identificar e a confidencialidade dos dados 

dos respondentes e da cooperativa será preservada. O trabalho está sendo 

orientado pela Profa. Dra. Ester Eliane Jeunon. 

 

Quaisquer dúvidas, sugestões ou interesse nos resultados envie e-mail para 

gerencia@unimeditabira.coop.br  ou  (31) 98806-7714 

 

Agradeço antecipadamente sua atenção e colaboração e ratifico que os resultados 

desta pesquisa e as conclusões finais da dissertação farão parte das memórias 

técnicas e institucionais do sistema Unimed!!! 

 

 

Emerson Ataide Pinto 

Gerente Geral 

Unimed Itabira 
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Sobre a Unimed: 

1. Nome e número do registro da Unimed na ANS  

2. Tempo de fundação da Unimed  

3. Número de beneficiários  

4. Porte da operadora  

5. Segundo os critérios da Agência Nacional de Saúde 

a. Pequeno (até 20.000 beneficiários) 

b. Médio (entre 20.001 e 100.000 beneficiários) 

c. Grande (acima de 100.001 beneficiários) 

6. Sua Unimed possui serviço próprio? Se sim, quais? 

 

Sobre o respondente: 

7. Qual sua idade? 

8. Qual o seu sexo? 

9. Qual sua formação escolar? 

10. Qual cargo na empresa você ocupa? 

11. Tempo de trabalho na empresa? 

12. Tempo de experiência na saúde suplementar? 

 

Sobre o tema verticalização: 

13. O que você entende por VERTICALIZAÇÃO? 

14. Sua Unimed optou pela verticalização de serviços? Sendo SIM ou NÃO, 

explique o motivo.  

15. Quais mudanças organizacionais foram necessárias para verticalizar? 

16. Qual(s) mudança(s) na estrutura organizacional da cooperativa precisou ser 

feita para a implantação da estratégia de verticalização?  

17. Quais os custos envolvidos no processo de verticalização?  

18. Como a estratégia de verticalização foi planejada em sua Unimed?  

19. Como o projeto de verticalização foi implantado em sua Unimed?  

20. Quais as facilidades e dificuldades encontradas na implantação da 

verticalização em sua Unimed?  

21. Quais foram as principais vantagens aferidas com a verticalização?  

22. Sua cooperativa visualizou desvantagens com a verticalização de serviços?  

Se afirmativo, qual(s) desvantagem(s)?  



 

 

196 

23. Quanto às vantagens obtidas na verticalização, dê notas aos quesitos 

abaixo, conforme o grau de importância: 0 = nenhuma  1 = regular 2 = bom    

3 = ótimo 

a. Economia de escala 

b. Diminuição dos custos de transação 

c. Aumento de qualidade nos serviços para os clientes 

d. Controle dos custos de produção 

e. Garantia ou aumento da qualidade oferecido ao cliente 

f. Ampliação de informações relativas aos clientes 

g. Possibilidade de estreitar laços com os beneficiários 

h. Fidelização de clientes 

i. Aumento do número de clientes com a verticalização 

j. Vantagem competitiva em relação à concorrência 

k. Criação de barreira à entrada de novos concorrentes na       

cooperativa 

24.  Em sua opinião, quais os principais resultados aferidos com a 

verticalização?  

25. Espaço reservado para deixar mais contribuições que se fizerem 

necessárias. 

 


