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RESUMO 

 

 

Este trabalho constitui-se como Pesquisa Aplicada sob temática da inovação em negócios com foco na 

redução de custos. Utiliza como base teórica a Teoria da Contingência, mediante a realização de um Estudo 

de Caso em uma Operadora de Plano de Saúde Suplementar de Rondônia. A investigação visa responder a 

seguinte problemática: Quais estratégias inovadoras são praticadas pela Operadora de Plano de Saúde 

Suplementar analisada nesta pesquisa? Para atender a esse questionamento busca-se como objetivo geral 

analisar as principais estratégias inovadoras praticadas pela empresa com foco para a redução de custos e, 

como objetivos específicos: (1) levantar os procedimentos praticados para a gestão de custo-benefício; (2) 

identificar os procedimentos adotados pela empresa investigada e (3) indicar inovações requeridas em face 

das adequações necessárias. Como métodos utilizou-se a pesquisa bibliográfica para suporte conceitual e, 

pesquisa documental com a análise dos registros contábeis e financeiros desenvolvidos nos exercícios de 

2016 e 2017. Como resultados foi possível constatar a inserção de novas modalidades de trabalhos, tais 

como: Capitation (per capita) que inovou o modelo de gestão; Kaisen que proporcionou a melhoria gradual e 

contínua na qualidade dos serviços; Just In Time que ofereceu nova possibilidades na aquisição de materiais e 

medicamentos e Home Care que apresentou nova modalidade de assistência à saúde domicilia (internação 

domiciliar, programas educativos de prevenção de doenças e hábitos alimentares, serviços diagnósticos e 

reabilitação). Tais iniciativas inovadoras contribuíram para o aumento da credibilidade e competitividade da 

empresa analisada no mercado rondoniense, bem como para a redução de custos, melhoria do custo-benefício 

e crescimento sustentável da organização em foco. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Inovação. Custos. Redução de Custos. Custo-Benefício.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

This work is constituted as Applied Research on the theme of innovation in business with a focus on cost 

reduction. It uses as theoretical basis the Contingency Theory, through the accomplishment of a Case Study 

in a Operator of Supplementary Health Plan of Rondônia. The research aims to answer the following 

problem: What innovative strategies are practiced by the Supplementary Health Plan Operator analyzed in 

this research? In order to answer this question, the general objective is to analyze the main innovative 

strategies practiced by the company with a focus on cost reduction and, as specific objectives: (1) to raise the 

procedures practiced for cost-benefit management; (2) identify the procedures adopted by the investigated 

company and (3) indicate required innovations in view of the necessary adaptations. As methods were used 

bibliographic research for conceptual support and documentary research with the analysis of the accounting 

and financial records developed in 2016 and 2017. As results it was possible to verify the insertion of new 

modalities of works, such as: Capitation (per capita) that innovated the management model; Kaisen which 

provided the gradual and continuous improvement in the quality of services; Just In Time that offered new 

possibilities in the acquisition of materials and medicines and Home Care that presented new modality of 

home health care (home hospitalization, educational programs to prevent diseases and eating habits, 

diagnostic services and rehabilitation). These innovative initiatives contributed to increase the credibility and 

competitiveness of the company analyzed in the Rondonian market, as well as to reduce costs, improve cost-

benefit and sustainable growth of the organization in focus. 

 

KEY WORDS: Innovation. Costs. Reduction of Costs. Cost benefit. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Abordar sobre a Saúde no Brasil sempre requer um giro histórico para se perceber 

o quanto caminhou para chegar até as condições atuais e o quanto ainda tem que caminhar 

para encontrar, a cada momento, um modo de atendimento que esteja a contento do 

paciente e da organização que a oferta.  

A própria Teoria Contingencial citado por Takahashi e Takahashi (2014, p. 332), 

assegura que não se alcança a eficácia organizacional seguindo um único e exclusivo 

modelo organizativo, que não existe uma forma única e melhor para organizar uma 

empresa no sentido de alcançar seus objetivos dentro de um universo variado. Tudo é 

relativo. Tudo depende. 

Deliberadamente, foi considerando as variações no contexto da Operadora e 

identificando a utilização do modelo Fee For Service e das contingências internas e 

externas que incidiam negativamente no resultado econômico, que a Operadora de Saúde 

Suplementar buscou sua reorganização administrativa e a modificação de seus negócios. 

Estes percalços, além de promover a inovação de gestão refletida nos fundamentos da 

filosofia Kaisen, possibilitou, ainda, inovações estratégicas na forma de remunerar seus 

prestadores de serviços através da modalidade Capitation, modificou o processo de 

compras e estoque por meio do sistema Just In Time (compra e estoque na hora certa) e, 

ainda, proporcionou por intermédio do sistema Home Care, a internação e o atendimento 

domiciliar em alguns casos peculiares.  

Estas iniciativas inovadoras inseridas desde o processo organizacional dos 

trabalhos e dos negócios econômicos e financeiros, foram preponderantes para minimizar 

os custos da Operadora, bem como maximizar a relação de custo-benefício com fins a 

qualidade na oferta de atendimento aos seus beneficiários. Enfim, a Operadora de Saúde 

Suplementar, cuja matriz está sediada em Porto Velho, após adotar a gestão estratégica e 

inovar na oferta de serviços hospitalares e negócios iniciou uma trajetória positiva e de 

crescimento. 

Observado este conteúdo, logo chega-se ao entendimento que este trabalho atingiu 

o seu principal objetivo que foi demonstrar as principais estratégias inovadoras praticadas 

pela Operadora de Saúde Suplementar a redução de seus custos. 
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1.1 Apresentação do tema 

 

Qualquer empreendedor, ante a política econômica nacional e internacional, 

poderia desanimar ou desistir de seus negócios facilmente, motivados pelo cenário de 

cotidianas crises ambientais externas que prejudicam sua competitividade, bem como, sua 

atuação e incrementação no mercado. 

Afortunadamente, embora não seja fácil, qualquer organização em vias de 

dificuldades de fluxo de caixa pode adequar seus sistemas de negócios a novas 

metodologias praticáveis no mercado com o propósito de revitalizar suas atividades com 

vistas ao atendimento de qualidade, crescimento econômico e ao lucro. 

Todavia, apesar das tentativas de melhoria nos negócios tomadas pelos provedores 

de saúde, nem sempre sai a contento, haja vista, os fatores externos não se coadunarem 

com o modelo administrativo e de gestão e influenciarem negativamente na organização 

financeira da empresa provedora dos serviços. 

Foi com base nessa perspectiva, que como acadêmico do Curso de Administração, 

resolvi desenvolver como objeto de estudo uma situação real e complexa que ora ocorre 

em uma empresa de pequeno porte que atua na área hospitalar com saúde suplementar, 

sediada em Porto Velho – Rondônia. A Instituição em tela, adotou novos mecanismos com 

fins a redução de custo com sua rede assistencial, devido ao aumento das despesas com a 

prestação de serviços, entretanto, até o momento não conseguiu alcançar tal intento, vindo 

por vezes exceder sua receita mensal. 

Daí pensando em uma tendência combinatória com o objeto de estudo, o referido 

Trabalho de Conclusão de Curso/TCC, apresentar-se sob o tema: Inovação em negócio 

com foco na redução de custos em uma Operadora de Planos de Saúde em Rondônia, 

abordado através do método de pesquisa bibliográfica e documental, com a metodologia de 

Estudo de Caso. Método este que acolheu diversas estratégias para aquisição dos 

componentes referentes ao conhecimento do problema, bem como, permitiu alcançar os 

objetivos descritos na questão em tela.  
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1.2 Problema de pesquisa 

 

 

A saúde é o bem mais precioso do ser vivente, seja ele vegetal, animal ou 

humano. Evidentemente, em decorrência de sua complexidade, este estado, no caso 

humano/homem, não poderia ganhar melhor destaque senão na Constituição Federal de 

1988, em seu Artigo 196, que assegura ser a saúde direito de todos e dever do Estado [...]. 

Mesmo assim, a realidade vivenciada pela maior parte da população que utiliza os serviços 

públicos de saúde é de uma precariedade sem precedentes (BRASIL, 1988). 

Contudo, apesar, deste bem está amparado claramente na Constituição, ainda 

assim, a gestão pública estadual pouco tem cumprido com suas obrigações, fato que tem 

impossibilitado a aplicabilidade da referida política pública e aberto caminho para a 

operacionalização da saúde suplementar; a qual deveria ter como escopo somente os 

serviços não cobertos pela saúde pública. No entanto, na prática é o inverso. Ficando 

somente no marco regulatório brasileiro.  

As Operadoras de Planos Privados de Saúde, geralmente, ficam responsáveis e 

obrigadas a custear serviços de saúde para além de suas obrigatoriedades, ocasionando 

assim, um constante desequilíbrio econômico-financeiro. Ou seja, as despesas ultrapassam 

as receitas, gerando prejuízos financeiros em consequência dos fatores ambientais internos 

e externos. Não obstante, os resultados de tais ações são empresas preocupadas mais em 

gerir os sinistros, custos de cobertura assistencial, que promover saúde de qualidade para 

seus usuários. 

Com vistas a esta situação, as operadoras de Planos de Saúde findam implantando 

novas metodologias de serviços para a gestão de saúde como possibilidade de redução de 

custos nos serviços ofertados, fatores que, geralmente convertem-se em sérios problemas, 

pois nem sempre apresentam resultados positivos pelo fato de os serviços serem 

diversificados e oferecerem preços elevados. 

É, justamente neste ponto que referenciamos o problema deste trabalho, o qual 

objetiva responder: Quais estratégias inovadoras são praticadas pela Operadora de Plano 

de Saúde Suplementar analisada nesta pesquisa? 
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1.3 Objetivo 

 

O conceito de Objetivo pode ser definido como sendo uma meta a ser cumprida 

ou um propósito que se quer alcançar. Na realidade o Objetivo de um trabalho é necessário 

para formular a concretização e objetividade dos resultados que se deseja em um trabalho. 

Há que salientar, que o objetivo forma parte de relevância durante um processo e é o 

principal ponto de partida para selecionar, organizar e dirigir os conteúdos no decorrer de 

um processo. Em termos globais Demo diz que a função dos objetivos deve assumir 

infinitas situações como estabelecer consistências, demonstrar novas aplicações, dentre 

outros aspectos (DEMO, 1981, p. 37). Para isso, portanto, traça-se o objetivo geral 

indicado abaixo a ser solucionado com os três objetivos específicos indicados no item 1.3.2 

deste trabalho. 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Analisar as principais estratégias inovadoras praticadas pela Operadora de Plano de 

Saúde Suplementar objetivando a redução de seus custos 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

• Levantar os procedimentos praticados pela Operadora para a gestão de custo-

benefício; 

• Identificar os procedimentos adotados pela Operadora para redução de custos; 

• Indicar as inovações requeridas em face dos resultados da pesquisa implementada. 

 

1.4 Hipóteses 

 

As circunstâncias financeiras pelas quais a Operadora de Plano de Saúde 

Suplementar em questão, vinha experimentando, em decorrência dos elevados patamares 

de gastos acelerou o processo de mudança na gestão dos atendimentos que, por 

consequência, a fez buscar mecanismos eficientes com fins a redução de custos. 

Entretanto, no conjunto dessa questão, pressupõe-se que as novas práticas atitudinais, ou 

seja, a aplicabilidade de novas estratégias de serviços tenha se traduzido na melhoria da 
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oferta dos serviços com resultados financeiros positivos ou, pelo menos, conservado a 

posição em que se encontrava anteriormente. 

 

1.5 Delimitação da pesquisa 

 

Este trabalho desenvolveu-se sob a perspectiva da pesquisa de estudo de caso, 

sobre uma Operadora de Plano de Saúde Suplementar com sua matriz sediada no 

Município de Porto Velho – RO, onde a investigação se deu entre o período de Janeiro de 

2016 a Outubro/2017, utilizando ainda o segundo semestre de 2015 como referência de 

análise, cuja abordagem consistiu sobre a implantação de novos serviços, como estratégia 

para a redução de custos da Operadora em questão, já que a mesma no período estudado 

vinha experimentando elevados patamares de gastos que ultrapassavam sua receita mensal. 

Para obter as informações circundantes ao tema do trabalho, elaborou-se um 

questionário com perguntas semiabertas e algumas perguntas abertas para entrevista. 

Instrumentos estes que proporcionaram sua aplicação in loco permitindo o contato direto 

com o público alvo para aquisição de dados, além da familiaridade com o fenômeno 

estudado, o que auxiliou para aquisição de novas percepções e enriquecimento. 

 

1.6 Justificativa 

 

O cenário da saúde pública no Brasil, de acesso universal, de responsabilidade e 

dever do Estado, expresso na Constituição Federal de 1988, garante saúde para todas as 

pessoas sem qualquer distinção (BRASIL, 1988). Entretanto, a história tem demonstrado 

que os sistemas de saúde brasileiros há muito tempo vêm enfrentando sérios percalços em 

decorrência do crescimento populacional e do sistemático crescimento de gastos. Não 

obstante, a garantia deste direito tem sido negada continuamente, seja por falta de recursos 

humanos, seja por falta de estrutura, seja por falta de medicamentos, ou seja, por falta de 

recursos financeiros, fatores que leva a vitimização do paciente por transgressão das 

instituições públicas e, não havendo outro meio, leva-o a buscar e investir em Planos 

Privados de Saúde. 

Este contexto de falência da Saúde Pública abriu efetivamente espaços para o 

crescimento e fortalecimento do Sistema Privado de Saúde nos últimos anos, para se ter 

ideia em 2015, existiam aproximadamente 50 milhões de vidas cobertas no Brasil por 
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Planos de Saúde Privados, o que corresponde a 26% da população total, (FIORENTINE et 

al, 2016: p. 6). Este número crescente de beneficiários tem demandado um considerável 

aumento com despesas superando a receita de contraprestação. Essa discordância em 2015, 

segundo Fiorentine et al (2016: p. 6), foi acompanhada pelo aumento da sinistralidade de 

80% para 84%, o que automaticamente sinaliza um desafio à rentabilidade e consequente 

sustentabilidade do Sistema. 

No cenário regulamentado as Operadoras de Planos Privados de Saúde têm sido 

obrigadas a custear para além de suas obrigatoriedades, ocasionando com isso, um 

constante desequilíbrio econômico-financeiro. As consequências dessas ações são 

empresas preocupadas mais em gerir os sinistros, custos de cobertura assistencial, que 

promover a saúde para seus usuários. 

Sobre esta ótica é que se justifica a escolha pelo tema, haja vista, a Operadora de 

Plano de Saúde Suplementar selecionada vir incorrendo nesta intrincada situação e, no 

momento, se utilizar de novos mecanismos como possibilidade de redução de custos na 

Saúde Suplementar. Assim sendo, o estudo proposto teve a finalidade de levantar se o 

processo percorrido pela Operadora alcançou ou não o objetivo planejado e qual a atual 

situação. 
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2. REVISÃO TEÓRICO-CONCEITUAL  

 

Com a finalidade de assegurar o ponto de convergência do trabalho, ou seja, 

perseguir o que envolve o tema procurou-se por meio da realização da Revisão 

Bibliográfica, selecionar alguns autores, cujas teorias fundamentaram o que foi indicado 

como problema a ser solvido, assim como, dar sustentação teórica e definição aos 

seguintes conceitos-chave definidos, como: custo-benefício, redução de custos e inovação 

e seus desdobramentos, que guiaram os métodos para estudar a relação das variáveis 

específicas desta investigação. Pode-se afirmar que o levantamento bibliográfico 

potencializou e consubstanciou intelectualmente este trabalho. 

Assim sendo, esta pesquisa teve sua reflexão baseada na Teoria da Contingência 

integrada na Teoria da Administração, cujo vasto campo de conhecimentos proporcionou 

imprescindíveis explicações aos complexos fenômenos que envolviam os negócios da 

organização em tela que consistia em inovação com fins a redução de custos em direção à 

sustentabilidade dos negócios que envolvem o mercado da saúde suplementar.  Esta 

estrutura teórica oferece sustentação conceitual e proporciona inferências que podem ser 

consideradas como estratégias para lograr os resultados. 

Deu-se ênfase também a obra Introdução a Teoria Geral de Gestão, de Adalberto 

Chiavenato, que propiciou um olhar mais íntimo entre as relações funcionais, situações 

ambientais e as experiências administrativas. O autor assegura que as empresas bem 

sucedidas são aquelas que conseguem adaptar-se adequadamente as demandas ambientais, 

(CHIAVENATO, 2004, p. 22). Fator que foi preponderante para o resultado deste trabalho. 

Na busca de identificar resposta ao problema abordado, foram utilizadas ainda as 

obras de Takahashi e Takahashi, Estratégia de Inovação: Oportunidades e Competências e 

de Tidd, Bessant e Pavitt, Gestão de Inovação, as quais permitiram um olhar sobre a 

importância de um planejamento de gestão que aliada às estratégias da operadora 

concorressem para maior conhecimento e criatividade com finalidade a inovação e o 

alcance do custo-benefício. 

Para levar os estudos objeto de pesquisa, buscou-se apoio também nas concepções 

de Fiorentino et al (2016), cuja obra Tendências do Setor de Saúde no Brasil, faz 

referências e esclarece acerca dos sistemas globais de saúde, no que diz respeito ao 

aumento dos gastos da saúde pública, os níveis críticos em que se encontram, a crescente 

demanda pela qualidade dos serviços, as pressões de custos entre pacientes, pagadores e 
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prestadores de serviços, crescimento do sistema privado, o crescimento da saúde 

suplementar, gastos X receitas e redução de custos. Pontos estes, que vieram de encontro a 

explicações e justificativas que as indagações demandaram e auxiliou como suporte de 

compreensão, esclarecimentos conceituais centrais e respostas aos objetivos e hipótese 

apresentados. Sobretudo, pôde-se assegurar que as concepções dos referidos autores 

refletiram para este trabalho como o estado-da-arte sobre a situação dos planos de saúde. 

O trabalho pautou-se ainda nas informações oferecidas na obra A Importância da 

Inteligência Empresarial para Operadoras de Sucesso, a qual faz menção ao sucesso e 

fracasso no segmento de operadoras de saúde, sobre o crescimento do setor no mercado 

brasileiro, estruturas atuais, inteligência empresarial como estratégia de redução de custos 

e negócios, dentre outros pontos de suma importância para este trabalho. Esta obra  

Além dos autores já mencionados, proporcionaram também seus conhecimentos: 

Edward J. Van Derbeck com a obra Contabilidade de custos, de 2001; Carlos Alexandre 

Lima Nogueira, autor da obra Análise da estrutura econômica da saúde suplementar: em 

busca de uma estrutura eficiente de mercado (2004); Louíse Pietrobon, Marta Lenise e 

João Carlos Caetano, da Revista de Saúde Coletiva – Saúde suplementar no Brasil: o papel 

da Agência Nacional de Saúde Suplementar na regulação do setor, de 2008, dentre tantos 

outros que contribuíram para o nosso aprendizado e sustentação deste trabalho. 

 

2.1 Conceitos de Estratégia de Gestão 

 

Estratégia de Gestão ou Administração Estratégica trata-se, portanto, de um 

processo gerencial onde a organização estabelece através da formulação de diagnóstico, 

novos elementos de reflexão, ação sistemática e continuada. Isto é, tem a finalidade de 

avaliar a situação interna e externa da organização, com vistas à elaboração de projetos de 

mudanças estratégicas, sua aplicabilidade e sucessivos acompanhamentos. 

Takahashi (2011) evidencia que a competência de Gestão Estratégica para a 

inovação proporciona uma ampla visão de futuro em termos de oportunidades de 

negócios/soluções/produtos e as competências futuras necessárias, o posicionamento 

estratégico em termos de negócios e competências e mecanismos de desenvolvimento e 

obtenção, o alinhamento com os projetos e o gerenciamento agregado de todo o portfólio 
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de projetos de novos produtos/negócios e de obtenção/desenvolvimento de competências 

ao longo do tempo. 

Leitura em Oliveira; Grzybovski; Sette, 2010 relaciona estratégia com 

racionalidade econômica, a partir da definição dos objetivos organizacionais e das ações 

adotadas com vistas à alocação eficiente dos recursos limitados das organizações. Os 

autores ainda definem estratégia como a descrição das características fundamentais para o 

ajuste que uma organização realiza entre suas capacidades e as ameaças e oportunidades do 

ambiente externo. Fica claro, portanto, que o conceito de administração estratégica encerra 

não só questões relativas a custos e despesas, mas também a relação entre organização, 

consumidores e concorrentes. Aliás, é papel fundamental de um gestor a atualização de sua 

empresa para se destacar na competitividade diária e atentar-se sempre aos seus 

concorrentes. 

 

2.2 Custos e Eficiência 

 

A dinâmica de mercado atual requer para o profissional, dados que facilitem uma 

célere tomada de decisão. Os dados contábeis, além de demonstrarem o perfil do resultado 

das operações no patrimônio, são de importância ímpar para avaliação da decisão mais 

acertada. Na contabilidade, a área de custos, fornece demonstração da aplicação das 

reservas financeiras detalhadamente, propiciando um melhor controle sobre os 

investimentos. Dessa forma, segundo Derbeck e Nagy (2001, p. 13), a contabilidade de 

custos fornece os dados detalhados sobre custos que a gestão precisa para controlar as 

operações atuais e planejar para o futuro. 

No mercado de saúde suplementar, um dos jargões mais utilizados em estudos e 

apresentações de resultados econômico-financeiros, é a palavra custo. De acordo com o 

Dicionário Michaelis (2016), a definição desse termo é: 1) preço que se compra por uma 

coisa; 2) valor em dinheiro pago; 3) trabalho com o que se consegue uma coisa; 4) esforço 

despendido para obter algo [...].  

Wernke (2004) textualiza custos como, gastos efetuados no processo de 

fabricação de bens ou de prestação de serviços. Os gastos compõem-se de custos e 

despesas. Nessa estrutura, os custos subdividem-se em fixos e variáveis, diretos e indiretos. 

Custos fixos são aqueles que, no seu total, mantêm-se constantes dentro de uma faixa 

relevante de produção enquanto o nível do direcionador de atividade varia, ou seja, estão 
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representados por custos que não variam em função de oscilações no nível de produção. 

Custos variáveis são os que variam em proporção direta às mudanças no direcionador de 

atividade. Em outras palavras, crescem conforme a produção aumenta e vice-versa 

(HANSEN; DON; MOWEN, 2003).  

Os custos diretos podem ser quantificados e identificados no produto ou serviço e 

valorizados com relativa facilidade. Em uma indústria, por exemplo, estão representados 

pela mão de obra e materiais aplicados diretamente na produção de um bem. Custos 

indiretos, por sua vez, não são perfeitamente identificados nos produtos ou serviços. 

As despesas são outro componente dos gastos e são classificadas em fixas e 

variáveis, diretas e indiretas. Enquanto os custos relacionam-se à produção de bens e 

serviços, as despesas são gastos ligados à geração de receitas. As despesas fixas 

permanecem constantes dentro de determinada faixa de atividades geradoras de receitas, ou 

seja, seu valor total independe do volume de vendas ou de prestação de serviços. 

Despesas variáveis são as que se alteram direta e proporcionalmente às variações 

no volume de receitas. Impostos incidentes sobre o faturamento e comissões de venda são 

exemplos de despesas variáveis. Por seu turno, as despesas diretas são as que podem ser 

facilmente quantificadas, pois estão claramente embutidas nas atividades de faturamento e 

prestação de serviços. Fretes e seguros são exemplos de despesas diretas. As despesas 

indiretas são gastos que não podem ser identificados com precisão com as receitas geradas. 

Exemplos: despesas administrativas e financeiras (PEREZ JR.; OLIVEIRA; COSTA, 

2005). 

De modo, portanto, Martins et al. (2013) concluíram que são três as principais 

estratégias para redução de custos em operadoras de planos de saúde: a metodologia Just In 

Time (no tempo certo) que foca no fornecimento de um produto no momento certo e na 

quantidade necessária. Tem por finalidade reduzir estoques; o custeio kaizen busca o 

aperfeiçoamento contínuo de pequenas atividades com o intuito de reduzir custos 

gradualmente. Exige uma base contínua de informações sobre custos; e a medicina 

preventiva terciária (home care) que reduz custos hospitalares ao tratar pacientes em seus 

domicílios. 

Reis, Mansini e Leite (2014) apresentam uma série de estudos que confirmam os 

programas de promoção da saúde nas empresas como meio de prevenir doenças e reduzir 

custos com assistência à saúde, simultaneamente ao aumento da produtividade dos 

funcionários. Programas que promovem a alimentação saudável, a ergonomia, a prática de 
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atividade física, a cessação do tabagismo, a saúde da mulher e o gerenciamento de doentes 

crônicos. 

Contudo, para alcançar a Redução de Custos deve-se seguir um entendimento 

primeiro do que seja o conceito de Custo de Custo benefício. Pois, a ideia de gestão de 

resultados com base em custos, deve considerar as decisões colacionadas com os 

benefícios que a advém. Portanto, nesta mesma seara custo-benefício é um indicador que 

estabelece relação dos benefícios de um projeto expressos monetariamente e seus custos, 

expressos também em termos monetários. Ambos devem ser expressos em valores 

presentes. 

Segundo o economista Paulo Nunes (2015), a expressão designa uma análise 

comparativa entre os custos e os benefícios associados à execução de determinado plano, 

projeto ou atividade. Tal análise pode ser utilizada, p.ex., na comparação entre resultados 

financeiros obtidos em diferentes atividades e demonstrando sempre sua viabilidade do 

ponto de vista econômico e financeiro. Esta metodologia é de grande importância no 

processo de tomada de decisões. Esta análise sobre custo-benefício pode ser também 

utilizada em situações onde os impactos não podem ser quantificados, tornando-se, num 

tipo de análise de aspecto subjetivo.  

Chiavenato (1994) declara que a eficiência consiste na relação entre os custos e 

benefícios, sendo desse modo, dirigida para o melhor método de execução dos processos 

com objetivo de racionalização dos recursos, ou seja, que sejam utilizados de forma a 

maximizar seus resultados. Bio (1996) complementa que a eficiência está focada no 

método, na forma correta de se fazer as coisas. Na visão do citado autor, uma organização 

eficiente deverá alcançar seu volume produtivo com menor dispêndio de recursos, ou seja, 

com o menor custo por unidade produzida.   

 

2.3 Conceitos de Inovação  

 

O conceito Inovação tem ocupado lugar na economia de mercado e tem 

demonstrado a ambição das organizações em introduzir novas estratégias na oferta de bens 

e serviços com fins à redução de custos, ao crescimento e sustentabilidade de sua 

organização.  

Na concepção de Tidd, Bessant e Pavitt (2008), parece ocorrer um conjunto de 

condições tecnológicas e mercadológicas, a existência de um longo período de relativa 
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estabilidade, durante o qual um fluxo contínuo de variações em torno de uma inovação 

básica ocorre, conduzindo há uma melhoria de produto/serviço dentro dos parâmetros da 

ideia de fazer o que sabemos, mas melhor. Takahashi e Takahashi (2011), dizem que 

atualmente estamos na era da Inovação, que é resultado de uma evolução junto a uma 

crescente complexidade do ambiente do negócio ao longo da década. 

Inclusive o termo Inovação está caracterizado em quarta posição entre os 5 

paradigmas de gestão e competitividade idealizado pelos autores, o qual amplia-se como 

inovação de soluções e negócios, ou seja, ultrapassa a fronteira de produtos ampliando-se 

para inovações nos processos, na organização, na comercialização, no fornecimento, na 

agregação de valor e na experiência proporcional (TAKAHASHI & TAKAHASHI, 2011, 

p. 10). 

Foi na perspectiva de conseguir bons resultados e transformar as incertezas em 

conhecimentos inovadores, que a Operadora de Plano de Saúde Suplementar reorganizou e 

continuará organizando seus negócios no âmbito dos serviços médicos hospitalares com 

fins de obter resultados positivos no mercado. As estratégias inovadoras pretendidas pela 

Operadora de Planos de Saúde Suplementar, são: 

A Metodologia Kaisen que significa melhoria gradual e contínua ou hoje melhor 

do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Cujo objetivo é, que nenhum dia passe sem que 

haja algum tipo de melhoria, que tudo ocorra em menor tempo possível, através de custo 

reduzido, visando sempre a melhoria qualitativa e quantitativa. É importante salientar, que 

neste processo de melhoria inserem-se algumas vertentes constantes na metodologia Just 

In Time. 

Alves e Sandrini (2014) asseguram que a Metodologia Kaisen, em sí mesma, já 

remete uma nova cultura na maneira de pensar e agir e, a inserção desse novo 

comportamento no processo de desenvolvimento de uma atividade profissional resulta em 

impacto para as pessoas e para a própria organização. O que poderá ser efetivado como 

objetivo de mudança e desempenho do trabalho. Neste sentido, Hansen, Don e Mowen 

(2003), destacam que o foco principal do JIT é, justamente, praticar o fornecimento de um 

produto somente quando necessário e na quantidade certa. Essa política, se bem sucedida, 

implica na redução de estoques de produtos e na redução de custos. 

O Home Care é a Modalidade de assistência à saúde oferecida ao paciente no 

próprio domicílio, engloba atendimento aqueles que tem predisposição a internações 

contínuas e/ou a procedimentos ambulatoriais frequentes. Para os quais, é traçada uma 
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rotina de atendimento de acordo com suas necessidades básicos ou avançadas. As regras 

para assistência ao paciente em domicílio foram estabelecidas pela Anvisa, através da 

Resolução da Diretoria Colegiada nº 11, de 26 de janeiro de 2006. Seu controle é realizado 

através da fiscalização da Vigilância Sanitária Municipal e Estadual. 

Em relação à inovação de gerenciamento e todo o corpo de profissionais por meio 

de formações continuadas, Takahashi e Takahashi (2011, p. 189), afirmam que a 

implantação dessa gestão também é inovadora e representa uma grande mudança na cultura 

da empresa com a formação de equipes multifuncionais. A inovação é uma questão de 

gestão, na medida em que há escolhas a serem feitas sobre fontes e sua disposição e 

coordenação, (TIDD, BESSANT E PAVITT, 2008, p. 100). 
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Objeto de estudo 

Operadora em saúde: 

1. Levantamento de 

metodologias para redução 

de custos; 

2. Identificação de 

procedimentos inovadores 

que reduziram custos; 

 

Referencial teórico 

 
Teorias: 
1. Saúde suplementar no 

Brasil; 

2.Gestão de custos; 

3. Estratégia; 

Procedimento 

1 Levantamento Teórico; 
2 Visita in loco em 
Operadora de plano de 
saúde. 

MÉTODO 

Método do Estudo de Caso 

Confronto 

 
Elementos conceituais 
1. Padrões regularidade 

2. Análise de gráficos – 
relação causa-efeito. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 Metodologia Adotada Nesta Pesquisa 

 

A metodologia, segundo Siena (2007: p.92) pode ser entendida como a etapa onde 

são explicitados as concepções e os procedimentos que serão adotados no desenvolvimento 

da pesquisa de tal modo que outra pessoa possa reaplicá-la.  

Nesse contexto, para melhor visualização segue abaixo o Diagrama 1 com os 

elementos metodológicos aplicados no presente estudo.  

Diagrama 1: De metodologia. 

Fonte: Elaborado com base em Pedro Filho (2013). 

 

 

3.2 Tipo de Pesquisa 

 

Com o intuito de alcançar os objetivos planejados, optou-se por realizar uma 

pesquisa com abordagem qualitativa por proporcionar mecanismos que conduzem ao 

aprofundamento dos estudos da realidade estudada, cujo desenvolvimento foi abordado 

através da pesquisa bibliográfica e documental, aportado no desenho do estudo de caso. 
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A referida pesquisa adequou-se as técnicas da Investigação Qualitativa por 

desenvolver-se na realidade humana e envolver todos os acontecimentos suscetíveis de 

discussões. Sobre esta realidade Taylor e Bogdan (1986: p. 22), fazem a seguinte 

afirmação: o estudo qualitativo é uma peça de investigação sistemática conduzida com 

procedimentos rigorosos, ainda que não necessariamente padronizados. Ademais, as 

técnicas aplicáveis podem ser observação, entrevistas, grupos de debates e discussões, 

documentos e bibliografias, que colaboram, efetivamente, para desenvolver a observação 

empírica das ciências sociais. 

Não obstante, as técnicas desta investigação possibilitam ainda a compreensão a 

respeito da medição de fenômenos sociais por assegurar algumas variáveis com implicação 

numérica. Sobre esta colocação Aróstegui (1995: p. 384), assegura que a relação das 

técnicas qualitativas e as quantitativas, não são, de maneira alguma, de oposição, senão de 

complementariedade. Desta forma, a técnicas qualitativas foram aqui relevantes por se 

adequarem os objetivos deste trabalho. 

 

 3.3 Coleta de Dados 

 

A coleta de dados deu-se por meio da aplicação de questionário, com perguntas 

semiabertas pertinentes ao objetivo do trabalho, de modo que o público alvo indagado 

viesse compreendê-lo e responde-lo com clareza. 

Outra técnica utilizada de suma importância, para coletar os dados necessários, foi 

a pesquisa contábil e administrativa realizada in loco, através do mapeamento de dados 

armazenados em sistemas, como planilhas eletrônicas, arquivos de textos e banco de dados 

ante os quais podemos observar o processo de gestão, planejamento, execução, controle e 

tomada de decisão no interior da Empresa Operadora de Plano de Saúde Suplementar. 

Pois, só assim, houve a possibilidade de identificar e demonstrar os fatores pertinentes ao 

trabalho. 

 

3.4 Tratamento dos Dados 

 

Todas as fontes documentais utilizadas nesta pesquisa foram tratadas com 

observância aos objetivos e ao plano da pesquisa. Nesta fase de análise dos dados, os 

materiais de suporte da pesquisa, como já mencionados acima, sofreram um tratamento que 
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percorreu desde sua organização física até as interpretações de seus conteúdos. Ou seja, as 

inferências e as interpretações dos conteúdos se deram de acordo com o tema e os 

objetivos e em atenção ao caráter social e qualitativo da pesquisa. Estas estratégias 

serviram para depurar as demasiadas informações que por vezes não se aproximaram do 

tema. 

A realização deste processo (tratamento de dados) foi refletida com base nas 

teorias identificadas que fundamentaram esta investigação, quer dizer, sobre as obras 

selecionadas quando da realização da revisão teórica.  

Quanto aos dados coletados através de questionários, estes foram tabulados, 

analisados e transcritos para o programa de tabulação de dados do Excel. A partir daí 

foram gerados os quadros e tabelas, interpretados de acordo com os conhecimentos 

adquiridos, seguidos de textos interpretativos e explicativos e relatório final. Todos os 

procedimentos acima mencionados foram realizados com vistas a aproximar as respostas o 

mais próximo possível da realidade estudada, com fins a atingir seus objetivos. 

 

3.5 Método de Estudo de Caso 

 

Por permitir um amplo processo de indagação que se caracteriza pela adoção de 

um detalhado exame, intrinsecamente compreensível, sistemático e em profundidade, 

conforme assegura (YIN, 2001: p. 22), este trabalho foi desenvolvido sob os Métodos do 

Estudo de Caso pelo fato de o mesmo proporcionar as finalidades do objeto estudado. 

Neste contexto, o referido Método foi de grande relevância por oferecer os procedimentos 

normativos que subsidiaram a análise e o desenvolvimento desta investigação com fins ao 

seu resultado. 

O mais importante nesta metodologia é que suas técnicas auxiliou o pesquisador a 

identificar o problema, analisar evidências, desenvolver argumentos lógicos e avalia-los 

para alcançar os objetivos determinados. Não diferente, ante os estudos analíticos 

reproduziu os questionamentos, as incertezas e as possibilidades de um contexto 

empresarial que necessitava de uma tomada de decisões. 

O estudo deu-se em uma Operadora de Plano de Saúde estabelecida no Município 

de Porto Velho, no Estado de Rondônia. A referida operadora é empresa familiar, que atua 

no mercado há 30 anos, em caráter Regional, na área hospitalar. 
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3.6 Instrumentos e Técnicas da Pesquisa 

 

Para execução deste Trabalho, bem como, as próprias características que o 

permeia, lançou-se mão dos seguintes instrumentos e técnicas exploratórias para coleta de 

dados da pesquisa, conforme Quadro 1: 

 

  Quadro 1: Instrumento e Técnicas de Pesquisa 

Instrumentos e Técnicas da Pesquisa 

Pesquisa Documentos 
Internos 

Com a finalidade de obter conhecimentos sobre as metodologias utilizadas pela 

Operadora de Plano de Saúde Suplementar em discussão com fins a redução de 

custos em relação à oferta de saúde, bem como, entender sua realidade atual, 

necessário se fez utilizar algumas técnicas de observação e análise de conteúdos 

nos seguintes documentos/arquivos: normativas sobre a Saúde Suplementar da 

empresa, levantamento do número de assegurados, tabelas de receitas, tabelas 

de preços, número de consultas, número de internações, tabelas de despesas 

assistenciais/médico-hospitalar (internação e exames), planilhas e tabelas de 

gastos com outras despesas (compram medicamentos, manutenção do hospital, 

adoção de novas tecnologias na área da saúde, etc). 

Documentos Oficiais 
Normativas que asseguram a saúde pública e privada/saúde suplementar no 

Brasil. 

Questionários 
Semiestruturados 

Aplicados aos principais profissionais que atuam na operadora, envolvidos nos 

pontos estratégicos do processo em estudo, como, p.ex., gestor, administrador, 

contador e auditor. 

Pesquisa Bibliográfica 
Alguns trabalhos como dissertação e tese foram utilizados como suporte 

teórico. Algumas bibliografias de referência também e, principalmente, foram 

selecionadas cuja destinação foi dar embasamento teórico ao tema em questão. 

Investigação In Loco 

A mencionada investigação foi de grande valia pelo fato de as ocorrências do 

ponto de vista prático dos atendimentos de saúde, administrativo e dados 

contábeis terem se desenvolvido no interior da mesma unidade hospitalar 

armazenados em sistemas como bancos de dados, arquivos de textos e planilhas 

eletrônicas. 

  Fonte: O próprio autor do Trabalho. 

 

3.7 Estrutura Geral do Trabalho 

 

Este Trabalho esta apresentado por 5 tópicos com seus sub-tópicos, dentre os 

quais está inserido toda a parte pré-textual, o suporte teórico e conceitual, a metodologia e 

as técnicas, os resultados demandantes dos seus objetivos geral e específicos, a conclusão, 

anexos e as referências consultadas. Tudo de acordo com as normas da ABNT. 
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4 ESTUDOS DAS PRINCIPAIS ESTRATÉGIAS INOVADORAS NA 

EMPRESA EM ESTUDO. 

 

A Operadora de Saúde Suplementar ora analisada, tem sua matriz sediada no 

município de Porto Velho, capital do Estado de Rondônia e, atualmente, de forma 

regionalizada, tem suas filiais localizadas nos municípios de Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena. 

Possui em sua rede 2 (dois) hospitais próprios e procede tanto com vendas de outros planos 

de saúde, como também, atende em sua rede hospitalar os beneficiários dos respectivos 

planos.   

A mencionada Operadora é uma empresa familiar, classificada como de pequeno 

porte, atuando no mercado de cuidado à saúde, há 30 anos e, conta no momento, com 

17.617 beneficiários de planos de assistência médica, conforme o último SIB enviado à 

ANS. Esta oferece seus serviços em medicina de grupo/coletiva e individual, operando 

com as seguintes especialidades: clínica médica, ginecologia, cardiologia, psiquiatria, 

pediatria, dentre outras, bem como, busca seu crescimento através de parcerias com 

colaboradores, médicos, hospitais, laboratórios, fornecedores e afins, visando sempre a 

satisfação do beneficiário.  

Para promover um bom atendimento a sua clientela a operadora emprega 

diretamente 74 (setenta e quatro) colaboradores que desenvolvem suas atividades nos 

diversos setores da Operadora, os quais encontram-se demonstrados através do 

Organograma 1, da Operadora: 
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    Organograma 1: Empresa Pesquisada 

   Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa realizada. 

 

Seu diferencial insere-se no cuidado a saúde e trabalha continuamente em 

programas educativos de prevenção e serviços efetivos de diagnóstico e reabilitação, 

liderando seu segmento com credibilidade em suas ações. 

Entretanto, apesar dos esforços por parte dos seus gestores, a Operadora a partir 

de 2016, veio experimentando um processo de instabilidade financeira advinda da 

incerteza econômico-financeira atravessada pelo país, com grande perda do número de 

vidas por parte das Operadoras, o crescente custo da medicina, a seleção adversa entre os 

atores do mercado de saúde suplementar, quais sejam, Operadora – Rede Prestadora 

(Médicos, Hospitais, Laboratórios e Clínicas) – Beneficiários (Usuários do sistema 

privado). Na sua demonstração contábil, ante aos serviços prestados, seu faturamento 

médio/mês previsto é de R$ 2,7 (Dois Milhões e Setecentos Mil Reais), e gastos com 

despesa/custo total média realizada em prol dos procedimentos médico-hospitalares de 
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prevenção e cuidado a saúde de seus beneficiários é de R$ 2,8 (Dois Milhões e Oitocentos 

Mil Reais), apresentando, um déficit de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) ao mês. 

 

4.1 Levantamento dos Procedimentos Praticados pela Operadora de Plano de Saúde 

Suplementar para a Gestão de Custo-Benefício 

 

A exemplo do contexto acima sobre receita/despesas/custos, o Caderno de 

Informação a Saúde Suplementar da ANS (2016) assegura que em 2015, o índice 

financeiro combinado das Operadoras Médico-Hospitalares, indica que a soma das 

despesas operacionais tem sido semelhante a soma das receitas operacionais. Observando 

as modalidades das operadoras estas apresentam, no geral, índice superior a 100%, o que 

caracteriza que as despesas foram superiores as receitas operacionais. 

Outro fator que contribui para a soma das despesas, incidindo no déficit da 

Operadora, que se torna ainda mais complexo, é a taxa de sinistralidade nos planos de 

saúde suplementar. Pois o seu exercício social encerrou com sinistralidade, ou seja, a soma 

dos custos sobre as receitas de contraprestação pecuniárias-mensalidades, resultou em 

104%. Apresentou a classificação de despesa assistencial na média de 80% em sua rede 

própria e 20% pulverizada na rede credencial/referenciada.  

Paira, ainda, sobre a problemática financeira da Operadora a pressão exercida pelo 

ambiente, que envolve: o aumento da massa assistida com mais de 50 anos, que implica em 

maiores custos e maior utilização do plano, o aumento no número de consultas por 

beneficiário, o aumento na solicitação de exames, o elevado número de internação por 

beneficiário, auto custo na incorporação de novas tecnologias, medicamentos, 

equipamentos, materiais, além, das demandas recursais pelos órgãos de defesa do 

consumidor. Isto significa dizer, que os beneficiários, à medida que entendem estar sendo 

prejudicados em seus atendimentos, recorrem à justiça que interpõe ações contra a 

Operadora. 

Esse processo externo incide intimamente na metodologia utilizada pelos gestores 

da Operadora, cujo modelo é o Fee for Service (FFS). Este modelo vem sendo utilizado 

pelas Operadoras/prestadores brasileiras há décadas, onde a forma de remuneração dos 

honorários médicos é praticada pelo pagamento por procedimento, no sistema conta aberta. 

Ou seja, remunera-se o prestador pela quantidade de procedimentos realizados. Dessa 

forma, as partes assentam previamente uma tabela de preços que são praticados por 
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procedimentos ou conjunto deles, os quais variam entre os diferentes 

prestadores/pagadores.  

Neste caso, como observado, remunera-se a quantidade e não a qualidade dos 

serviços ofertados. Esta falta de qualidade, diz respeito, por exemplo, as reinternações 

originadas das evoluções clínicas e/ou excessos médicos, tecnicamente, não comprovados. 

A medida que esses eventos ocorrem, os prestadores de serviços findam comprometendo a 

sustentabilidade econômica-financeira da Operadora como previsto em Wernke (2004). 

Porque quanto mais paciente adoece, mas o médico ou o prestador de serviços ganha 

porque ele estimula procedimentos em excesso e até desnecessários, o que incorre 

diretamente no excesso de despesas sobre as receitas da Operadora. Exemplificaremos 

através do Diagrama 2, o efeito do atendimento Fee For Service sobre a gestão financeira 

da Operadora. Vejamos: 

 

    Diagrama 2: Apresentação do modelo Fee-for-service. 
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Fonte: Elaborado pelo autor conforme pesquisa realizada. 

 

 

Conforme diagrama acima apresentado, e considerando a problemática 

apresentada, é pacífico e notório que o modelo Fee-for-service é insustentável para o 

negócio pesquisado, mesmo adotando os mecanismos de regulação previstos em contrato 

como também os regramentos em lei, bem como todo mercado de saúde suplementar. Pois, 
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na dinâmica das relações de serviço no tripé Operadora – Cliente – Prestador, a conta 

sempre resta para o primeiro ente. Não tendo, portanto, risco ou punição para os demais. 

Conforme simples demonstração do quadro 2 descritivo abaixo, faremos breve resumo das 

etapas citadas alhures.  

 

Quadro 2: Descritiva da problemática Fee-for-service 
Etapa Descritiva 

1 Atendimento médico 
solicitado pelo médico 

– cliente 

1.1 Quando da solicitação de atendimento médico de determinado cliente, 

considerando o modelo de contratação Operadora – Prestador, há grande 

dificuldade de gestão ou interferência técnica – administrativa quanto o 

requerimento do profissional. Pois, este ente é revestido de proteções previstas 

na legislação (ato médico, quando é este profissional), inclusive da Agência 

Reguladora, ANS que impossibilita a discussão sobre o pedido de atendimento 

se não houver constituição de segunda opinião; 

 

2 Seleção Adversa 

2.1 Como dito por NOGUEIRA (2004), a seleção adversa, ou assimetria 

informacional está nas informações e entendimentos diferenciados que 
Operadoras de Planos de Saúde e Prestadores de Serviços detém que 

influenciam a organização do mercado. De modo que, o prestador de serviço, 

contratado pela Operadora é quem trata de determinada situação abordada pelo 

cliente. E, quando a OPS intervém, com intuito de regular determinada 

cobertura, não há aceitação por parte do beneficiário, por entender que esta, por 

sua vez, compete ao seu médico assistente. Mesmo, em alguns casos, o 

profissional ter ciência que pode abordar o tratamento por outra via, a não ser a 

proposta. 

3 Análise de 
Elegibilidade 

3.1 Este é o momento destinado, de acordo com a Legislação da ANS, qual seja 

Resolução Normativa nº 259, que a OPS tem para decidir administrativamente, 

se o cliente tem direito a determinada cobertura, de acordo com o previsto em 

contrato e a regulação da ANS. Quando a mesma discorda de determinado 

procedimento, pode, de acordo com a RN 424, propor junta médica para decidir, 

de acordo com terceira opinião, se o cliente deve ou não ter acesso ao 

procedimento requerido;  

3.2 Contudo, nem sempre mesmo após a formalização de junta médica a OPS 

consegue adotar os mecanismos de regulação propostos pela legislação. Pois, 

conforme demonstração pelo Controller da Organização pesquisada, há, grande 

corporativismo (Lobby) médico que faz com o estes optem por não desempatar 

determinado caso;  

4. Acesso a cobertura 

4.1 Quando há resultado positivo em junta médica para a OPS, que é possível a 

mesma regular determinada cobertura, brevemente o prestador encontra 

“brechas” no ROL de procedimentos da ANS para realizar determinado evento, 
quando não orienta o cliente para que o mesmo procure o Poder Judiciário para 

intervir na relação contratual. Mesmo, em muitos casos, como analisado na 

pesquisa de campo, o cliente não ter indicação clínica para tanto; 

4.2 Ou, em casos que a OPS opta pela não discussão, mesmo sabendo que há, o 

cliente tem acesso a cobertura pleiteada e o profissional solicitante, em ambos 

os casos recebe em sua integralidade os honorários contratuais da prestação de 

serviço. 

5. Elevação dos custos 

5. Essa dinâmica é vil para a OPS e, principalmente para o cliente. Pois, o 

mesmo, de acordo com a pesquisa realizada, quando há superioridade de gastos 

em razão da receita, sua mensalidade é reajustada.  

Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa. 
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 Perfeitamente na mesma sintonia, as comprovações dos gastos praticados pela 

Operadora de Saúde Suplementar são demasiadamente abusivas, como expostas abaixo, e 

corroborada com o diagrama acima.  

 Evidencia-se aqui, que por mais que este estudo esteja delimitado no período entre 

janeiro/2016 e Outubro/2017, e inseriu-se a Planilha 1, de receita e despesas referente ao 

segundo semestre de 2015, somente para dar maior visibilidade da insustentabilidade pela 

qual a Operadora vinha passando. Conferir na Planilha 1, a seguir: 

 

Planilha 1: Receitas e Despesas do 2º Semestre de 2015 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa. 

 

Dos dados acima, podemos concluir: 

i. Que no semestre analisado a receita total da Operadora foi de R$18.202.379,99 

(Dezoito milhões, duzentos e dois mil, trezentos e setenta e nove reais e 

noventa e nove centavos), contra uma despesa, ou seja, todo o valor 

desembolsado para garantir assistência médica ao cliente de R$26.825.592,33 

(Vinte e seis milhões, oitocentos e vinte cinco mil, quinhentos e noventa e dois 

reais e trinta e três centavos). A informação repassada pelo Controller da 

empresa foi que neste período houve grandes integralizações de capital de 

terceiros para manutenção do atendimento.  

ii. É possível também inferir que incorreu uma sinistralidade de 147,37%. Ou 

seja, que a soma das despesas, foi superior a receita em 47,37%, demonstrando 

um prejuízo bruto acumulado de R$8.623.212,34 no semestre; 

iii. Além disso, no semestre, o valor médio recebido por beneficiário ativo foi de 

R$161,80 e o valor de despesa por cliente ativo de R$237,64. Uma despesa 

ANÁLISE DO 2º SEMESTRE DO ANO DE 2015 
 MODELO FEE-FOR-SERVICE 

Competência Receita R$ Despesa R$ Nº de Vidas Sinistralidade 

Julho/15 2.520.989,74 5.552.505,71 19263 220% 

Agosto/15 3.712.548,59 4.946.605,24 19142 133% 

Setembro/15 2.514.174,92 4.278.475,40 19237 170% 

Outubro/15 3.158.775,62 3.829.685,67 19210 121% 

Novembro/15 3.172.491,64 4.596.018,18 18139 145% 

Dezembro/15 3.123.399,48 3.622.302,13 17752 116% 

TOTAIS 18.202.379,99 26.825.592,33 18791 147,37% 
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superior de 47,37% sobre o valor recebido. Sem contar com as despesas 

administrativas ocorridas. 

Segundo Abicalaffe (2010), um dos pontos negativos mais forte desta forma de 

remuneração Fee For Service está no que muitos estudiosos chamam de desincentivo 

perverso à qualidade na saúde, e continua afirmando que esse modelo que estimula a 

produção e não a qualidade da prestação do serviço tende a ser insustentável a longo prazo 

aos sistemas que o utiliza. A afirmação de Abicalaffe (2010), é fato, pois foi em 

consequência dos progressivos gastos e da forma de remuneração aos prestadores de 

serviços, que a Operadora de Saúde Suplementar, no decorrer do exercício de 2016, 

também findou no vermelho, com sérios prejuízos mês a mês, conforme demonstrado no 

Planilha 2 abaixo:  

 

Planilha 2: Receitas e Despesas do Exercício/2016 

ANÁLISE DO ANO DE 2016 COM MODELO FEE-FOR-SERVICE 

Competência Receita Despesa Nº de Vidas Sinistralidade 

Janeiro/16 2.985.347,92 2.307.144,52 17193 77% 

Fevereiro/16 2.776.361,39 3.304.326,78 16387 119% 

Março/16 2.608.813,11 3.504.860,19 15799 134% 

Abril/16 2.707.978,65 2.766.911,58 15538 102% 

Maio/16 2.726.564,39 5.485.717,16 15671 201% 

Junho/16 2.629.906,74 3.258.494,30 15686 124% 

Julho/16 2.900.604,81 3.197.018,51 15824 110% 

Agosto/16 2.608.194,90 3.236.509,78 15768 124% 

Setembro/16 2.756.218,09 2.929.008,92 15969 106% 

Outubro/16 2.935.378,57 2.802.971,05 16053 95% 

Novembro/16 3.252.329,58 4.467.314,70 16196 137% 

Dezembro/16 2.925.217,84 4.466.123,98 16274 153% 

TOTAIS 33.812.915,99 41.726.401,47 16030 123,40% 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa. 

 

Também de acordo com a análise do quadro acima, é possível afirmar que: 

i. No ano de 2016, mesmo adotando mecanismos de gestão de despesas 

assistenciais, a Operadora acumulou resultado negativo de R$7.913.485,48 

(Sete milhões, novecentos e treze mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e 

quarenta e oito centavos); 
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ii. Continuou com sinistralidade média de 135,39%, considerando o último 

semestre de 2016; 

iii. Houve uma redução brusca de 9,6% do número de vidas da carteira de Janeiro 

a Abril de 2016, deixando uma sinistralidade de 99% para o próximo mês de 

competência de análise, Maio de 2016; 

iv. No fim do exercício houve um crescimento do número de clientes de 3,7%, 

mantendo ainda uma sinistralidade estável em 121%; 

v. Restou claro para a Direção colegiada da empresa a extinção do modelo fee-

for-service de remuneração, para adoção do já utilizado Capitation no ano de 

2017, considerando os períodos de resilição contratual com prestadores 

vigentes. 

 

Entre as explicações aventadas acima, sobre o progressivo aumento de gastos, já 

não havia mais como a Operadora de Saúde Suplementar permanecer com os sucessivos 

prejuízos demandados pela “conta aberta”. Haveria que ocorrer por parte dos seus gestores, 

como já exposto, uma estratégia de negócio inovador para o rompimento do processo 

tradicional com foco na redução de custos e melhoria do custo-benefício, assim como 

assegura Martins et al. (2013).  

 

4.2 Identificação dos Procedimentos Adotados pela Operadora para Redução de 

Custos 

 

A decisão tomada pela Operadora de Plano de Saúde Suplementar assentou-se 

perfeitamente no que formula a Teoria da Contingência pelo fato de a mesma buscar novas 

formas de se organizar e por convencionar-se sistematicamente as condições ambientais e 

eficiência, como previsto em Chiavenato (1994). Dessa forma, já que o principal objetivo 

da Operadora era alcançar o lucro e o desenvolvimento dos negócios com vistas à oferta de 

serviços de qualidade a seus beneficiários, logo tratou de confrontar o modelo de 

pagamento dos serviços (fator interno) com as condições do ambiente (fator externo), 

praticados no exercício de 2016, baseado em Debeck e Nagry (2011).  

Por esse motivo, observando que sua estratégia de gestão deveria ser modificada, 

no final do exercício de 2016, precisamente no mês de novembro, decidiu-se 
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compatibilizar a remuneração dos seus serviços de saúde dentro de um novo modelo de 

remuneração denominado Capitation (per capita). 

 

    Diagrama 3: Modelo Capitation.  
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    Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa. 

  

Conforme diagrama acima indicado, passamos a explicar, basilarmente algumas 

etapas importantes do processo de definição para adoção na Operadora de Planos de Saúde 

pesquisada. Vejamos, portanto, o Quadro 3: 

 

Quadro 3: Descritiva sobre a Solução Capitation. 

Etapa Descritiva 

1 Capitation 

1.1 O modelo “Capitation”, embora seja pouco utilizado no Brasil, é um modelo 

mais racional, que prevê a eficiência e o cuidado a saúde do paciente e 

representa para a Operadora ser de grande relevância pela sua forma diferente 

de negociar preço X atendimento/beneficiário. Este modelo ainda permite a 

Operadora planejar suas finanças com mais segurança e investir na qualidade 

dos serviços primando sempre pela saúde dos seus beneficiários; 

1.2 De modo que não trata-se de imposição pela OPS, e sim convite para a rede 

prestadora credenciada atualmente e de seus concorrentes não-credenciados. 

Assim, os que aceitaram e contratualizaram neste modelo tem prioridade de 

pagamento em razão do risco assumido; 

2 Beneficiário – 
Demanda espontânea 

2.1 Embora seja complicado o entendimento imediato quando da apresentação 

do modelo, conforme pesquisa de campo realizada, nem todos prestadores que 

adotaram esse modelo têm resultados positivos, exceto Urologia/ Neurocirurgia 

apresentada abaixo. Pois, em determinados meses, em razão da demanda ser 

espontânea por imposição legal, exceto regulação estritamente prevista, estes 
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contratados tem de fazer gestão com capital de terceiro para manutenção do 
contrato firmado coma OPS; 

2.2 A vantagem percebida de imediato ao prestador, é a regularidade financeira 
e ausência de glosas (descontos por cobrança indevida) em seus pagamentos;  

3 Contrato de 

prestação de serviços – 
valor fixo 

3.1 É também importante explicar que, conforme pesquisa de campo realizada, 
o instrumento jurídico formalizado entre as partes assegura de forma bilateral 
seus direitos e obrigações. Portanto, ambas empresas contratantes, de acordo 
com os casos avaliados, relaxaram suas expectativas de ganho em razão da 
imposição regulamentar ora assumida, quando do registro e venda de produtos 
aos beneficiários; 

4. Gerenciamento de 

risco por parte do 

prestador 

4.1 Da referida afirmação é importante destacar que o gerenciamento de risco 
indicado é relacionado exclusivamente a correta indicação de pedido médico, 
quando da abordagem com o beneficiário. Ou seja: não há excessos para o 
tratamento do cliente. A terapêutica indicada é aquela, economicamente 
possível e que irá resolver a indicação clínica proposta; 

4.2 Também foi possível identificar que houve forte posicionamento 
conservador das áreas tratadas como Capitation. Pois, é tácito para o prestador 
que caso ocorressem excessos quando da solicitação de atendimento médico, 
este seria responsável pela despesa incorrida;  

5. Inexistência de 

seleção adversa 

5. Foi possível verificar a inexistência de seleção adversa. Pois, de acordo com 
o Controller que assistiu a pesquisa, os tratamentos realizados eram, 
exatamente, os indicados; 

5.1 Caso tenha ocorrido, como previsto no Diagrama, não havia mutação do 
valor a ser cobrado da OPS.  

Fonte: Elaborado pelo autor conforme pesquisa realizada. 

 

Para Tidd, Bessant e Pavitt (2008), inovar é fazer o que sabemos, melhor. Dessa 

forma, a Operadora em discussão, visando nova forma remuneratória, considerou a média 

dos pagamentos/atendimentos dos provedores de serviços médicos/hospitalares que 

correspondiam à mesma média de beneficiários atendidos X valor per capita e, a partir daí, 

fixou um montante financeiro mensal como remuneração para todos os prestadores dos 

serviços médicos/hospitalares. Considerando o percentual máximo adotado pela área 

técnica-atuarial da Operadora, respeitando a manutenção ético-profissional do contratado, 

as regras da Lei nº.659/98, e seus contratos formalizados com o cliente. 

Inserido nesta perspectiva metodológica e financeira, a Operadora de Saúde 

Suplementar utilizou como marco principal, a avaliação de duas especialidades médicas 

consideradas de alto risco e custo, as quais são: Neurocirurgia e Urologia/Cirurgia Geral.  

Para corroborar com as informações já elencadas, as Planilhas a seguir apresentam 

os altos riscos de gastos na contratação de especialidades de neurologia e neurocirurgia 

quando comparados as duas modalidades de remuneração médica. A Planilha 3, apresenta 
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um comparativo de valores nas áreas da Neurologia/ Neurocirurgia nas modalidades FFS e 

Capitation 

 

Planilha 3: Área analisada: NEUROCIRURGIA. Fee For Service X Capitation 

ANO MÊS PRESTADOR 
PRODUÇÃO 

FFS – R$ 
PAGO – R$ 

CAPITATION 

DIFERENÇA 
R$ 

20
17

 

Janeiro 
Área Analisada: 

Neurologia/Neurocirurgia 
66.080,00 85.000,00 18.920,00 

Fevereiro 
Área Analisada: 

Neurologia/Neurocirurgia 
65.960,00 85.000,00 19.040,00 

Março 
Área Analisada: 

Neurologia/Neurocirurgia 
68.600,00 85.000,00 16.400,00 

Abril 
Área Analisada: 

Neurologia/Neurocirurgia 
70.160,00 85.000,00 14.840,00 

Maio 
Área Analisada: 

Neurologia/Neurocirurgia 
65.180,00 85.000,00 19.820,00 

Junho 
Área Analisada: 

Neurologia/Neurocirurgia 
70.340,00 85.000,00 14.660,00 

Julho 
Área Analisada: 

Neurologia/Neurocirurgia 
66.080,00 85.000,00 18.920,00 

Agosto 
Área Analisada: 

Neurologia/Neurocirurgia 
69.020,00 85.000,00 56.000,00 

Setembro 
Área Analisada: 

Neurologia/Neurocirurgia 
68.300,00 85.000,00 16.700,00 

Outubro 
Área Analisada: 

Neurologia/Neurocirurgia 
69.560,00 90.000,00 20.440,00 

Novembro 
Área Analisada: 

Neurologia/Neurocirurgia 
67.442,00 90.000,00 22.558,00 

TOTAIS 746.722,00 945.000,00 126.298,00 

FONTE: Elaborado pelo autor com base na pesquisa. 

 

i. Exemplo de especialidade de alto risco de gasto, contratualizada pelo modelo 

de Capitation. Note que o prestador de serviço, ao saber que o seu contrato já 

contempla todos os insumos necessários para a atividade médica contratada, 

ele é mais conservador. E, mesmo havendo o teto-máximo de gastos 

estipulados entre as partes, não houve mês em que o mês patrocinou para além 

de sua receita;  

ii. A razão financeira entre o produzido efetivamente, ou seja, atendimentos 

médicos realizados (Consultas, avaliações, procedimentos cirúrgicos mais 

OPME), é 21% menor; 

 

Da mesma forma, a Planilha 4, apresenta um comparativo de valores 

remuneratórios nas áreas da Neurologia/ Neurocirurgia nas modalidades FFS e Capitation. 
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Planilha 4: Área médica analisada: UROLOGIA. Fee-For-Service X Capitation 

ANO COMPETÊNCIA PRESTADOR 
PRODUÇÃO 

FFS/R$ 

PAGO 
CAPITATION/

R$ 

DIFERENÇA 
R$ 

20
17

 

Janeiro 
Área Analisada: 

Urologia 
  

50.917,92  
  

45.352,08                5.565,84  

Fevereiro 
Área Analisada: 

Urologia 
  

29.852,32  
  

54.623,48  -          24.771,16  

Março 
Área Analisada: 

Urologia 
  

38.335,46  
  

49.444,16  -          11.108,70  

Abril 
Área Analisada: 

Urologia 
  

32.578,95  
  

49.805,98  -          17.227,03  

Maio 
Área Analisada: 

Urologia 
  

23.609,44  
  

52.920,12  -          29.310,68  

Junho 
Área Analisada: 

Urologia 
  

15.131,40  
  

49.606,04  -          34.474,64  

Julho 
Área Analisada: 

Urologia 
  

25.778,02  
  

55.132,30  -          29.354,28  

Agosto 
Área Analisada: 

Urologia 
  

41.697,66  
  

51.697,66  -          10.000,00  

Setembro 
Área Analisada: 

Urologia 
  

59.374,12  
  

63.033,08  -            3.658,96  

Outubro 
Área Analisada: 

Urologia 
  

51.982,72  
  

57.324,94  -            5.342,22  

TOTAL        369.258,01  
  

528.939,84  
-           
159.681,83  

FONTE: Elaborado pelo autor com base na pesquisa. 

 

iii.Especificamente sobre a Urologia, a diferença entre o valor pago e 

efetivamente gasto (produzido), é pouco mais de 30%.  

 

Efetivamente, justifica-se a validade da metodologia remuneratória Capitation em 

relação a metodologia Fee-for-service, Takahashi e Takahashi (2011) e Bio (1996). A 

partir destes mecanismos e da nova forma de gestão em processos e negócios, a Operadora 

de Saúde Suplementar vem alcançando, no decorrer de exercício de 2017, consistência e 

resultados positivos alinhados aos objetivos estratégicos planejados que contribuem para a 

sua sustentabilidade econômica/financeira, na visão de Derbeck e Nagy (2011).  

A adoção desses mecanismos de regulação financeira, assistencial e, 

principalmente médica, tornou os profissionais das áreas médicas mencionadas, mais 

conservadores quanto aos pedidos de procedimentos cirúrgicos. O que colaborou para tal 
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comportamento foi também a formalização de responsabilidade sobre todos os riscos para 

completo atendimento ao cliente da Operadora em análise. 

Ou seja, os prestadores dos serviços médicos, por exemplo, atenderão um número 

de pacientes/mês/per capita dentro do montante que lhe foi dispensado.  Esse modelo visa 

ainda e, principalmente, a racionalização no uso dos serviços assistenciais, por meio de 

médicos generalistas, quer dizer, o foco está no desempenho do prestador e qualidade do 

cuidado (ANS, 2016). 

Dessa forma, ao confrontar o modelo de pagamento dos serviços (fator interno) 

com as condições do ambiente (fator externo), a Operadora procurou organizar suas 

atividades dentro de um novo modelo de remuneração já que seu principal objetivo era 

alcançar o lucro e o desenvolvimento dos negócios com vistas a oferta de serviços de 

qualidade a seus beneficiários.  

Após romper com o paradigma de custo anterior baseado na remuneração por 

quantidade e adotar a remuneração baseada na qualidade, a Operadora passou a ter redução 

de custos e seu custo-benefício veio apresentando-se considerável até o mês de 

Outubro/2017 (período de delimitação da pesquisa), o que demonstra a viabilidade a partir 

da análise econômica e financeira, conforme apontado na Planilha 5, a seguir. 

 

Planilha 5: Receitas e Despesas no Exercício 2017 

ANÁLISE DO ANO DE 2017 COM MODELO CAPITATION 

COMPETÊNCIA RECEITA 
R$ 

DESPESA 
R$ 

Nº DE 
VIDAS 

SINISTRALIDADE 

Janeiro/17 2.665.932,19 3.488.620,78 16027 131% 

Fevereiro/17 2.842.535,67 3.346.847,94 15898 118% 

Março/17 2.995.677,77 2.449.947,29 16032 82% 

Abril/17 3.029.234,91 2.607.606,59 16046 86% 

Maio/17 2.919.258,53 2.373.285,02 16548 81% 

Junho/17 2.772.202,46 3.217.884,77 16094 116% 

Julho/17 3.507.097,17 2.892.019,13 16371 82% 

Agosto/17 3.110.229,00 2.376.835,05 16807 76% 

Setembro/17 3.030.113,23 2.548.653,07 17001 84% 

Outubro/17 2.991.773,44 2.414.783,11 17453 81% 

TOTAIS 29.864.054,37 27.716.482,75 16428 93,75% 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa. 
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Analisando receitas e despesas ocorridas até o mês de Outubro/2017, é flagrante a 

vantagem financeira alcançada pela Operadora ao longo do período de adoção do Modelo 

Capitation de remuneração. Neste período, como demonstrado a seguir, podemos constatar 

que: 

i. Houve um notável crescimento no período entre Junho e Outubro de 2017, 

onde a carteira de clientes ativos apresentou um patamar positivo de 9%; 

ii. Obteve-se redução de 30,59% de sinistralidade, em comparação com ao 

exercício de 2016; 

iii. Atingiu-se resultado positivo de R$ 2.147.571,62 (Dois Milhões, Cento e 

Quarenta e Sete Mil, Quinhentos de Setenta e Um Reais e Sessenta e Dois 

Centavos), sem considerar os prejuízos acumulados de exercícios anteriores. 

Não foi informado pelo Controller da Operadora de Saúde qual o destino 

final do referido recurso. Se foi utilizado para saldar compromissos com 

capital de terceiros, ou reinvestido na operação; 

iv. Mesmo com o indicador positivo, ocorreram diversos casos de imposição 

judicial (liminar) para determinar cumprimento de obrigações para além do 

contratado pelo cliente, impondo obrigações excessivas às suas 

programações financeiras. Elevando a projeção de sinistro sobre a receita 

estabelecida como meta de 81%, para 92,81%, conforme informações 

gerenciais acima.  

Como demonstrado, ainda que a Operadora através do novo modelo de 

remuneração de serviços venha tendo resultado positivo, (se comparado o valor a receber e 

valor de pagamento), mesmo assim, em certos meses o valor do custo supera a receita em 

decorrência da judicialização. A judicialização, prática frequente no mercado de saúde 

suplementar, está inserido na dinâmica do Diagrama 4 abaixo demonstrado. Vejamos: 
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Diagrama 4: Judicialização em Operadoras de Planos de Saúde 

Atendimento 
solicitado à 

OPS,

Ausência de 
previsão 

contratual ou 
seleção adversa.

Judicialização

Beneficiário/ 
Usuário.

Negativa ou não 
prestação de 

serviço.

Busca por órgãos 
de defesa do 

consumidor ou o 
judiciário.

Agência Nacional 
de Saúde 

Suplementar - ANS

Judiciário/ 
Ministério Público

Atores 
frequentes da 
cadeia externa 

de custos

R$80 a R$250mil de 
multa + realização 
do procedimento.

Liminar p/ cobertura 
+ danos morais/ 

materiais do caso. 

Desequilíbrio econômico-
financeiro, aumento dos custos e 

recálculo técnico-atuarial 
anteriormente previsto. Repasse 

direto na sinistralidade dos 
contratos dos clientes.

Resultado da 
Judicialização

Influência direta 
nos custos.

                           

Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa. 

 

 A judicialização é ente frequente na saúde suplementar e tem influência direta sobre 

os custos incorridos na operação. Conforme quadro descritivo 4 abaixo, destacaremos 

alguns dados colhidos na pesquisa realizada. Vejamos, portanto: 

 

Quadro 4: Judicialização na Saúde Suplementar 

Etapa Descritiva 

1 Beneficiário – 
solicitação de 

atendimento médico. 

1.1 Conforme pesquisa de campo realizada, o cliente tem a percepção que, 

quando da contratação do plano de saúde, ele deve utilizar, independente de 

mecanismos de regulação previstos em seu contrato e nas legislações do 

mercado. Desse modo, há sempre grande discussão no âmbito administrativo 

acerca das coberturas, muitas vezes, negadas pela OPS; 

 

2 Negativa ou não 

prestação de serviço. 

2.1 A ANS, conforme previsto na Resolução Normativa 395, obriga as 

operadoras a posicionarem formalmente ao consumidor quando da negativa de 

prestação de serviços. E, conforme avaliado na pesquisa que é objeto desse 

trabalho, isso vem ocorrendo. Contudo, nem sempre com a anuência do 

cliente; 

2.2 Quando ocorre a negativa, ou não prestação de serviços médicos, é o ponto 

inicial das contendas entre Operadora – Beneficiário;  

3 Busca por órgãos de 
defesa do consumidor e 

Judiciário. 

3.1 Através da pesquisa realizada foi possível verificar a perene discussão 

acerca dos serviços solicitados a OPS e sua prestação. Vez parcial, por força 

de contrato ou competência médica, vez total, mas, não para o prestador, 

localidade, serviço requerido. Isso gera, embora previsto na legislação, busca 
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imediata do cliente aos órgãos de defesa do consumidor. Quando não aciona 
diretamente o Judiciário; 

3.2 Também foi possível observar o índice de reclamações e a incidência de 
condenações. Sejam estas no âmbito administrativo (ANS), onde as multas 
chegam a R$250mil por descumprimento ou mesmo insatisfação do cliente, 
como previsto na RN 388 em calorosa discussão no setor, ou no Judiciário que 
são as famigeradas liminares e condenações por dano moral, nunca inferiores a 
R$4.000 mil.  

4. Influência do poder 

normativo e Judiciário 

4.1 Da referida afirmação é importante destacar que todas as vezes que a OPS 
é compelida a fornecer aquilo não previsto inicialmente, esta é obrigada a 
realizar o recálculo técnico-atuarial das mensalidades, repassando, por sua vez 
a referida exação para o consumidor final. Encarecendo, sobremaneira, o plano 
de saúde contratado.  

4.2 Além disso, como dito pelo Controller da instituição, o impacto é direto 
nos resultados da empresa. Que, em diversas ocasiões é necessário o 
remanejamento de recursos para cumprimento das determinações judiciais.  

Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa de campo.  

 

A prática de apelação do beneficiário à justiça contra a Operadora de Saúde tem 

sido um fator recorrente nos últimos tempos. Não significando, que em todos os casos seja 

por inoperância da Operadora de Saúde. Trata-se sim, na maioria dos casos, que os 

serviços exigidos pelos beneficiários, ou não estão acordados no contrato firmado entre as 

partes, ou extrapolam os itens previstos no rol de coberturas asseguradas pela Operadora e 

Agência Nacional de Saúde, ou, ainda, encontram brechas nas leis em seu favor para 

usufruírem de outros benefícios. Processos que provocam decisões judiciais contra a 

Operadora em favor do beneficiário, o que causa impacto sobre seu custo-benefício. 

Referido efeito é demonstrando também pelo diagrama 5 exemplificativo com 

detalhamentos já demonstrados no corpo teórico dessa pesquisa. Vejamos: 
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      Diagrama 5: Custos na Saúde Suplementar 

Judicialização;
Demografia: 

envelhecimento da 
população;

Assimetria 
Informacional;

Inovação na Saúde;
Expectativa de vida 

da população;

Estrutura 
institucional: 

incentivos à saúde;

Efeito relativo dos 
preços: intensidade 

da utilização;

Custos

Efeitos principais:
1.Aumento do custo da saúde suplementar;
2. Repasse dos prejuízos para os beneficiários com planos de saúde ativos;
3. Absorção do SUS daqueles que cancelaram seus planos em razão dos aumentos.

 

     Fonte: Adaptado pelo Autor, com base em Kobelt,Gisela (2008). 

 

Mesmo assim, ainda que a Operadora venha enfrentando tais percalços, também 

tem experimentado um grau de conforto financeiro frente ao que ocorria no decorrer do 

exercício de 2016, pois por meio da inovação de serviços tem conseguido um certo 

equilíbrio financeiro. 

 

4.3 Indicar as Inovações Requeridas em Face dos Resultados da Pesquisa 

Implementada. 

 

Trabalhar no processo de metodologias inovadoras não é tarefa fácil, 

principalmente quando a gestão de inovação é descontínua e, ainda, quando se atingiu o 

limiar de insatisfação na organização. Porém, apesar do contexto, é possível sim, se 

deparar com um padrão básico que leve a organização ao sucesso através de condições de 

gestão eficazes e inovação. Nada impede o ato de desenvolver a capacidade de inovar 

continuamente, como afirmado em Takahashi e Takahashi (2011). 
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Assim sendo, após levantamento das metodologias praticadas na Operadora de 

Plano de Saúde Suplementar sobre as quais prestaram informações o Gerente Geral, 

Coordenador Administrativo, contador e seu Auditor Geral, chegou-se a informações 

precisas que demonstraram que os negócios inovadores não se restringem somente as 

novidades tecnológicas. Ante ao estado atual dos negócios da OPS, várias foram as 

prioridades percebidas que reclamaram inovações de forma mais ampla, as quais envolvem 

a introdução de novos produtos, inserção de novas metodologias de trabalho e atendimento 

aos beneficiários/pacientes, mudanças organizacionais, qualificação de pessoal, dentre 

vários outros aspectos que visualizem substanciais diferenças entre o velho e o novo 

modelo de serviços. Tal necessidade poderá ser demandada face ao aumento no número de 

beneficiários ativos, da relativa quantidade de leitos disponíveis para atendimento dos 

mesmos, dos elevados custos, dentre outros fatores. 

Como constatado no gráfico 1 abaixo, a prioridade na geração de inovações vem 

sendo exigida a partir do crescimento no número de vidas que nos últimos meses aderiram 

ao Plano de Saúde da Operadora em evidência, como demonstra efetivamente Tidd, 

Bessant e Pavitt (2008). Observe que no decorrer do exercício de 2017 as adesões foram 

crescentes:  

 

Gráfico 1: Quantidade de Beneficiários da OPS. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, conforme pesquisa realizada. 

 

Diante da comprovação de crescimento dos beneficiários ativos, as estratégias de 

gestão doravante poderão que ser implementadas desde que planejadas racionalmente de 



51 
 

acordo com os espaços físicos hospitalares disponíveis, da inserção de novas metodologias 

de atendimentos aos pacientes, dentre outras necessidades que no decorrer dos estudos 

vieram a surgir, de acordo com Bio (1996) e Martin et al. (2013). 

Na prática a preocupação na aplicabilidade dessas metodologias inovadoras fez 

mais sentido a partir do momento em que se previu a redução de custos e a eliminação de 

riscos aos pacientes nas dependências hospitalares, bem como, os acidentes de trabalho e 

de outras situações que, possivelmente viessem a incorrer em desperdícios financeiros 

comprometendo o índice de custo-benefício, uma vez que poderia atingir áreas vitais de 

geração de receitas. 

Nesse sentido, o aprimoramento contínuo da Gestão de Pessoal se tornará 

indispensável para a Operadora vez que demandará no processo de aperfeiçoamento do seu 

quadro de pessoal e na manutenção da sinergia do grupo de profissionais, conforme leitura 

em Chiavenato (1994). Pois, só através dos novos conhecimentos e da eficiência 

adquiridos por meio de capacitações em cursos técnicos semipresenciais e de curta 

duração, que todas as atividades diárias serão desenvolvidas dando ênfase a novos 

planejamentos, análise dos problemas, organização dos recursos financeiros e tecnológicos. 

Decisões precisas para avaliação e controle das atividades diárias da Operadora de Plano 

de Saúde Suplementar, bem como, no aumento do grau satisfação e das qualidades 

essenciais para o bom andamento dos trabalhos, sempre convergindo para a melhoria no 

atendimento do beneficiário. 

A conjuntura de crise da Operadora exigiu para os novos tempos, uma nova 

plataforma no programa de gerenciamento, como previsto na gestão da inovação de Tidd, 

Bessant e Pavitt (2008). Para tanto, a equipe gestora haverá de apresentar um perfil de: 

competência, dinamismo, com bom relacionamento interpessoal, capacidade de convívio 

com a equipe de trabalho, integrado as informações dos seus prestadores de serviços, 

confiável, flexível e, acima de tudo, com poder decisório determinante. Estas 

particularidades serão preponderantes para o domínio prático das metodologias inovadoras 

de gerenciamento de uma organização. 

Para atender a política de organização da Operadora e atingir a meta de 

crescimento pretendida, além do êxito apresentado sobre a mudança do modelo de 

remuneração para Capitation, serão requeridas a implantação de algumas alternativas com 

o objetivo de otimizar o processo de redução de custos e alcançar eficiência nos serviços 
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praticados, as quais estão voltadas ao emprego da Metodologia Kaisen, Justi In Time e a 

Modalidade Home Care. 

O interesse da Operadora pela aplicabilidade desta metodologia, dá-se pelo fato de 

a mesma exigir atitude, desejo de melhoria e comprometimento de todos os funcionários 

em relação ao bem-estar de seus beneficiários. E, ainda, por ajudar na eliminação de 

desperdício, auxiliar no aumento da lucratividade e na busca do bem comum. Todos estes 

pontos atitudinais e comportamentais serão de grande valia para recuperação, 

desenvolvimento e para o alcance das metas da Operadora de Saúde,  

Ao aderir a metodologia Just In Time contida no método Kaizen, esta oportunizará 

aos gestores da Operadora de Plano de Saúde Suplementar a liberdade de comprar os 

produtos somente no momento em forem utilizá-los, na quantidade certa e, sem a 

necessidade de tê-los parados em estoque, valendo-se, ainda, quando oportuno, da opção 

da compra de medicamentos genéricos. Este procedimento permitirá um maior 

conhecimento do fluxo da Operadora, bem como, exigirá um sistema de controle eficiente. 

Outro ponto de fundamental importância resultante da pesquisa implementada foi 

a possível aplicabilidade da modalidade Home Care. Ou seja, esta modalidade refere-se ao 

paciente com patologia clínica estável, que poderá ter seu tratamento realizado no seu 

próprio domicílio por um profissional ou equipe.  

Tais atendimentos poderão ser em casos simples, como: curativos, medicações, 

troca de sonda vesical, soroterapia, dentre outros; até os mais complexos, como: oxigênio 

medicinal para pacientes com dificuldades respiratórias. O paciente será tratado por 

diferentes profissionais de saúde, como (médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, 

psicólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, dentre outros), e utilizará de 

acordo com suas necessidades e indicações clínicas, estruturas variadas no seu domicílio. 

Tal decisão é firmemente direcionada pelo fluxograma desenhado após avaliação 

in loco na Operadora pesquisada. Vejamos:  
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  Fluxograma 1: Decisão para montar Home Care. 

Paciente com 
doença crônica 

interno, sem quadro 
evolutivo de alta 

melhorada.

Médico prescreve 
atendimento 
domiciliar –
HOME CARE.

Operadora analisa 
questões médicas e 

de despesas com 
serviço HOME CARE.

Assistência Social 
avalia condições 

familiar e de espaço 
residencial instalado.

Elegível?

S

SN

Monta o serviço 
HOME CARE. 

Mantém o 
cliente interno 

em serviço 
hospitalar.

   Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa realizada 

 

No sistema de tratamento em domicílio, o hospital deverá eleger um cuidador que 

tanto poderá ser membro da família como contratado para auxiliar o paciente em suas 

necessidades diárias, como alimentação, asseio diário, utilização de banheiro. Essa 

estratégia de atendimento reduzirá, consideravelmente o montante gasto com pagamento 

da mão-de-obra. 

Ademais, no caso do atendimento de urgência ou emergência, sempre que 

necessário, o hospital disponibilizará uma unidade móvel e equipe para atendimento ao 

paciente em seu domicílio, sem prejuízo para o mesmo. Ou seja, a internação domiciliar 

apresentará uma série de facilidades ao paciente e a seus familiares, pois reduzirá a demora 

nos atendimentos e os desgastes físico e psicológico de ambos. 

Entretanto, se a internação domiciliar for boa porque atenderá as necessidades do 

paciente e seus familiares, melhor ainda, será para as unidades hospitalares que gastarão 

com moderação e/ou diminuirão seus custos médico/hospitalares. Pois, uma internação 

com média ou longa duração gera enormes gastos para os cofres dessas unidades 

hospitalares, haja vista, a quantidade de produtos utilizados diariamente, seja material de 

higiene e limpeza pessoal e do ambiente, energia elétrica, água, lençóis, papel higiênico; 

seja medicamentos, seja alimentação e, principalmente em recursos humanos. 
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Então, considerando a perspectiva de bons negócios e eficiência em Bio (1996), 

visando garantir uma importante estratégia de inovações na oferta de serviços com a 

finalidade de reduzir custos e atingir um patamar de custo-benefício exaustivamente 

tratado em Martins et al (2013), a Operadora de Saúde, experimentará esta modalidade de 

atendimento, mesmo enfrentando algumas barreiras de cunho estrutural, já foram 

detectados o alcance de alguns benefícios, seja na resposta positiva ao tratamento do 

paciente, evolução no quadro clínico, no conforto dos familiares e do paciente por não 

necessitarem de locomoção diária, ganho para o hospital/Operadora, que restringirá o 

número de leitos ocupados por longo período e, finalmente, porque reduzirá seus custos 

diários. 

Assim, a título exemplificativo, no caso das enfermidades como: Insuficiência 

Renal Crônica, Acidente Vascular Cerebral e Insuficiência Respiratória Crônica, de acordo 

com os cálculos praticados na Planilha 6 abaixo, pode-se verificar a ocorrência na 

diferença dos custos em relação as internações hospitalares X Internações Domiciliares 

(Home Care), cuja decisão deverá prevalecer por sua implantação: 

 

Planilha 6: Diferença nos Custos das Internações: Hospitalar X Domiciliar   

REDUÇÃO DE DESPESAS PACIENTE EM HOME CARE 

Indicação 
Clínica  
Tratada 

Qtd. de 
Diárias  

em 
UTI 

Total de 
Despesas 

Gasto 
Dia 

Home Care Economia Bruta 

Gasto 
Dia 

Total 
30 Dias 

 
Mês 

 

 
Dia 

 

In
su

fi
ci

ên
ci

a 

R
en

al
 

C
rô

n
ic

a 

29 343.615,57 11.848,81 2.006,67 60.200,00 283.415,57 9.842,15 

A
ci

d
en

te
 

V
as

cu
la

r 

C
er

eb
ra

l 

31 428.298,3 13.816,09 2.006,67 60.200,00 368.098,73 11.809,42 

In
su

fi
ci

ên
ci

a 

R
es

p
ir

at
ó
ri

a 

C
rô

n
ic

a 

22 212.963,00 9.680,14 2.006,87 60.200,00 152.763,00 7.673,47 

Fonte: O próprio autor do trabalho. 
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Como demonstrado, uma diária de internações é tão dispendiosa para a Operadora 

de Saúde que dependendo do quadro clínico do paciente e da expectativa de evolução da 

doença, poderá ser indicada sua alta hospitalar e a continuidade dos serviços de 

atendimento vinculados ao Home Care. 

Ressalta-se que esta prática só será estabelecida pelo médico se o paciente não 

apresentar necessidade de permanência hospitalar. Caso contrário, tanto o paciente finda 

sendo prejudicado, porque a Operadora passará a obter mais custos em decorrência dos 

possíveis agravamentos do quadro clínico. Todavia, atenção na modalidade Home Care 

permitirá ainda a redução de gastos diversos, como, com: a equipe de multiprofissionais, 

equipe de motoristas e recepção, insumos e equipamentos e outros, conforme Planilha 7, 

apresentada abaixo: 

 

Planilha 7: Despesas com Custos Reduzidos em Home Care 

GASTOS EM HOME CARE 

HOME CARE DESPESA 

Despesas com pessoal na atenção domiciliar/ mês 
Equipes multiprofissionais de atenção domiciliar 

Médico  4.000,00  

Enfermeiro 3.000,00  

Fisioterapeuta  5.000,00  

Assistente social  500,00  

Técnico de enfermagem   12.000,00  

Equipe multiprofissional de apoio 

Assistente social - 

Psicólogo - 

Nutricionista 1.000,00  

Fonoaudiólogo  3.900,00  

Equipe de apoio/motorista, recepção etc. 

Outros gastos com pessoal na atenção domiciliar -  5.000,00  

Despesas com insumos e equipamentos -  15.500,00  

Despesas com serviços de diagnóstico e terapia  10.200,00  

Despesas com transporte - 

Outras despesas correntes na atenção domiciliar (gráfica e material de 

escritório, material de limpeza). 
100,00  

LEGENDA: A = Despesas de Pessoal 

B = Despesas com Insumos e Equipamentos 

C = Despesas com Serviços de Diagnóstico e Terapia 
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D = Despesas com Transporte 

E = Outras Despesas Correntes 

Total de despesas correntes na atenção domiciliar  

(A + B + C + D + E) - 
 60.200,00  

 Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa. 

 

 

De acordo com a demonstração acima, constata-se uma significativa diferença de 

custos entre os tipos de internação, aquisição de materiais, equipe multifuncional, dentre 

outros requisitos utilizados nas distintas modalidades de atendimento. Frente as 

comprovações de redução de custos, Operadora estará se preparando para incrementar a 

oferta de serviços da modalidade Home Care e, consequentemente atender um número 

considerável de pacientes com enfermidades crônicas variadas. Em suma, o fundamental 

nos desafios inovadores de gestão é se adaptar, integrar e reconfigurar sua organização 

interna e externa, recursos e competências funcionais em relação a um cenário em 

mudança.  

Contudo de acordo com a lógica dos negócios inovadores de Tidd, Bessant e 

Pavitt (2008), com baixo custo e do custo-benefício a Operadora de Plano de Saúde 

Suplementar vem oferecendo outras estratégias de atendimento em favor de seus 

beneficiários, de acordo com Reis, Mansini e Leite (2014). Trabalha, assim, continuamente 

com programas educativos de prevenção a doenças cardíacas, obesidade, diabete, através 

de atendimentos psicológicos, panfletos informativos, orientação sobre hábitos 

alimentares, exercícios físicos e, também, oferecendo serviços efetivos de diagnóstico e 

reabilitação, liderando seu segmento com credibilidade.  

Estes programas de promoção a saúde oferecidos pela Operadora de Plano de 

Saúde é um meio relevante de se prevenir doenças e reduzir custos com assistência à 

saúde. Principalmente, quando se propõe uma alimentação saudável, a ergonomia, a prática 

de atividade física, a cessação do tabagismo, a saúde da mulher e o gerenciamento de 

doentes crônicos. 

Enfim, a iniciativa da equipe gestora da Operadora de Plano de Saúde 

Suplementar é fazer a diferença nos serviços prestados. Ou seja, oferecer um melhor 

atendimento do seu beneficiário, proporcionar adequadas acomodações hospitalares, 

apresentar tecnologia de ponta em equipamentos, ofertar maior suporte no atendimento 

domiciliar e obter um negócio sustentável e lucrativo. Estar sempre à frente dos seus 

concorrentes, reduzindo sempre espaço e tempo nos atendimentos. 
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5. CONCLUSÕES 

 

Ao explorar os caminhos para a construção deste trabalho foi possível perceber o 

quanto é desafiante a trajetória pela qual percorre uma Operadora de Plano Saúde de 

Suplementar. Sobretudo, quando sua preocupação gira em torno da criação de estratégias 

de gestão para encontrar mecanismos com a finalidade de reduzir custos e alcançar um 

patamar de custo-benefício em prol da qualidade dos serviços e de sua sustentabilidade. 

Todavia, diante da aplicabilidade das metodologias de pesquisa e coleta de dados, 

foram reunidas importantes informações que após analisadas puderam demonstrar o que, 

de fato, vinha ocorrendo com a Operadora que implicava no excesso das despesas em 

relação a receita mensal. Ou seja, em constante déficit mês a mês no decorrer de todo 

exercício de 2016. No bojo das informações, pôde-se observar também, quais a 

metodologias de gestão eram utilizadas anteriormente e qual método praticado para 

remuneração dos serviços médicos, dando-se conta que se tratava do modelo Fee For 

Service que prima pela quantidade de atendimentos ao paciente e não pela qualidade. 

A partir dos conhecimentos adquiridos percebeu-se que a princípio a Operadora 

organizava-se sobre um único modelo de renumeração para com seus prestadores de 

serviços e um único modelo atendimento médio/hospitalar com seus beneficiários, mas que 

em detrimento da instabilidade financeira que vinha atravessando no ano de 2016, foi 

obrigada a adequar suas metodologias de serviços e estratégias de remuneração, 

equiparando-se bem as características emanadas pela Teoria da Contingência que assegura 

não haver uma forma única de se organizar, que precisam ser sistematicamente ajustadas as 

condições ambientais e que, a qualquer momento, podem se reorganizar. 

Porém, depois de compreender a nova sistemática organizacional e observar que 

situação exigia mecanismos para a redução de custos, a Operadora de Saúde passou a se 

utilizar de várias estratégias perpassando pela Modalidade de Remuneração Capitation em 

substituição a Fee For Service, pelas Metodologias Kaisen que incidiu na melhoria do 

perfil dos trabalhadores e fortalecimento da gestão estratégica, Just In Time cujo foco 

concentra-sena redução da compra de produtos e estoques, a Modalidade Home Care que 

prevê o atendimento e a Internação do paciente em seu domicílio sob os cuidados de uma 

equipe multifuncional, bem como, a oferta de programas educativos de prevenção e 

serviços efetivos de diagnóstico e reabilitação. 
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Ademais, diante das análises realizadas nas planilhas de receitas e despesas dos 

exercícios de 2016 e 2017, pode-se confirmar que as ferramentas gerenciais utilizadas pela 

Operadora de Saúde Suplementar foram expressivas na nova formatação estratégica de 

gestão, na redução de custos, no desenvolvimento do custo-benefício, no considerável 

aumento dos lucros, na oferta dos serviços de qualidade e na sua sustentabilidade. 

Em suma, pode se considerar que os objetivos propostos neste trabalho foram 

atingidos e a hipótese foi confirmada no sentido da melhoria dos serviços ofertados, nos 

resultados financeiros, quanto as estratégias de redução de custos e a manutenção da 

qualidade dos serviços através das habilidades da gestão estratégica. Ademais, a 

performance no desempenho positivo da Operadora ora analisada poderá servir de exemplo 

e auxiliar as demais Operadoras de Saúde Suplementar que, por ventura, estão a passar 

pelos mesmos problemas financeiro outrora experimentados. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A: Dados Gerais sobre a Operadora de Saúde Suplementar 

Questionário semiaberto 

 

1 Qual a data de fundação da Empresa Operadora de Saúde Suplementar? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2 Em quantos e quais municípios a Operadora está instalada hoje? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

3 Qual o número de segurados havia no início de 2016 e 2017? 

_________________________________________________________________________ 

 

4 Como a Empresa atuava anteriormente em relação as estratégias de custos que forçou seu 

redimensionamento? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

5 Com qual modalidade de serviços a Operadora atuava? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

6 A modalidade de serviços ajudava no custo-benefício da Operadora? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

7Quais as estratégias de redução de custos foram praticadas pela Empresa? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

8 Em que momento houve a necessidade de inovar das estratégias da Operadora? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

9O que levou a Operadora a ficar no vermelho durante o exercício de 2016? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

10 Quais as melhorias verificadas na Operadora no decorrer do último ano de trabalho 

(meados de 2016/meados de 2017)? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________ 

 

11 As novas estratégias aplicadas pela Operadora apresentaram rendimento sobre o capital 

investido na prestação de serviços? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

12 Explique porque. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

13 Quais outras estratégias inovadoras foram utilizadas pela Operadora com fins a redução 

de gastos com materiais hospitalares e medicamentos? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

14 Qual a modalidade utilizada para prestação de serviços domiciliares? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

15 Relacione as doenças que estão inseridas nos atendimentos domiciliares. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

16 Informe como são efetuados os atendimentos aos pacientes em atendimentos 

domiciliares. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

17 Em caso de atendimento de urgência e emergência quais são os procedimentos tomados 

pela Operadora|? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

18 Quais outras formas de atendimento que a Operadora reconhece como inovadora? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

19 Qual a pretensão da Operadora em investir em mais inovações? 

_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

19 Em quais aspectos e campos a Operadora pretende inovar? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

20 Quais as estratégias de inovação a Operadora de Saúde buscando para implantação e 

redução de custos? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

21 Como a Operadora percebe o momento de inovar os serviços oferecidos aos 

beneficiários? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

22 A Operadora atualmente encontra-se confortável em relação a aquisição de custo-

benefício? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

23 Que outras informações pertinentes as demais a Operadora poderia dar para contribuir 

com o desenvolvimento deste trabalho? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Obrigado! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



65 

 

ANEXOB: Número de Beneficiários por Faixa-Etária 

MÊS 
ANO 

FAIXA 

CONTAS 

RECEBER 

DESPESA 

TOTAL 

QTDE 

BEM 

REC 

QTDE 

BEM 

DESP 

QTDE 

BEM 

ATIVO 

VALOR_PAGO 

Soma Soma Soma Soma Soma Soma 

Valor Valor Valor Valor Valor Valor 

20
17

/0
1 

0-18 428.039,51 56.443,87 40,27 11,07 40,92 398.324,32 

19-23 136.562,73 172.313,52 12,08 3,02 12,27 127.569,94 

24-28 215.974,59 279.258,34 17,28 4,75 17,36 198.691,58 

29-33 254.859,03 32.419,01 18,91 5,56 18,94 227.752,82 

34-38 252.058,87 384.643,65 17,69 5,19 17,82 226.820,92 

39-43 214.308,77 213.901,11 13,14 3,82 13,28 193.786,53 

44-48 209.225,75 216.615,91 10,95 3,65 11,05 193.026,35 

49-53 261.984,35 286.261,38 10,39 3,86 10,27 244.856,89 

54-58 237.545,74 17.626,76 7,55 2,63 7,62 223.085,55 

59-100 455.372,85 870.730,47 10,49 4,25 10,74 429.338,25 

Total 2.665.932,19 3.488.620,78 158,75 47,80 160,27 2.463.253,15 

20
17

/0
2 

0-18 454.513,09 640.723,97 41,49 19,09 40,72 417.353,81 

19-23 14.225,47 191.078,64 12,18 5,39 12,24 130.104,02 

24-28 22.072,47 264.571,98 17,33 7,99 17,23 198.606,05 

29-33 265.038,23 383.114,84 19,02 8,75 18,69 234.491,74 

34-38 258.669,01 343.485,18 17,56 8,13 17,23 229.130,67 

39-43 225.981,04 281.183,01 13,35 6,26 13,38 20.332,82 

44-48 223.158,66 256.197,96 11,10 5,44 10,96 205.604,14 

49-53 281.244,43 267.369,61 10,43 5,53 10,24 263.639,65 

54-58 251.777,56 2.373,86 7,59 3,93 7,65 235.888,35 

59-100 519.174,25 481.736,75 10,58 5,98 10,64 452.149,39 

Total 2.842.535,67 3.346.847,94 160,63 76,49 158,98 2.570.296,02 

20
17

/0
3 

0-18 463.658,99 515.393,25 41,37 10,36 41,48 423.233,13 

19-23 137.781,64 16.082,91 11,87 3,44 12,02 126.752,74 

24-28 224.384,98 253.014,46 17,22 5,24 17,27 204.185,26 

29-33 268.042,02 29.758,62 19,08 5,93 18,95 238.668,62 

34-38 257.278,79 330.837,36 17,36 5,66 17,31 229.554,57 
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39-43 229.193,84 238.774,37 13,36 4,27 13,42 205.239,58 

44-48 222.062,87 234.142,42 11,04 3,54 11,03 202.367,64 

49-53 282.175,17 241.764,38 10,42 3,61 10,34 263.822,37 

54-58 257.854,01 174.327,06 7,65 2,94 7,70 242.806,62 

59-100 483.245,46 303.278,69 10,63 4,18 10,80 459.024,33 

Total 2.825.677,77 2.749.947,29 160,00 49,17 160,32 2.595.654,86 

2
0
1

7
/0

4
 

0-18 452.729,34 599.700,28 41,27 14,77 41,75 411.675,73 

19-23 136.547,66 175.551,34 11,74 4,79 11,89 125.631,11 

24-28 218.929,05 323.859,35 17,02 7,17 17,38 197.096,88 

29-33 273.308,75 429.380,95 18,98 8,54 19,07 241.981,49 

34-38 256.124,12 329.089,99 17,16 7,65 17,28 228.712,19 

39-43 223.455,04 618.851,09 13,22 5,75 13,41 200.274,65 

44-48 218.520,74 303.057,74 10,86 4,93 10,93 199.106,17 

49-53 271.823,29 266.309,78 10,15 4,91 10,25 253.919,43 

54-58 2.495,19 187.897,62 7,51 3,58 7,65 234.387,29 

59-100 528.277,92 473.908,45 10,69 5,58 10,85 485.433,76 

Total 2.829.234,91 3.707.606,59 158,60 67,67 160,46 257.821,87 

2
0
1
7
/0
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0-18 456.571,09 532.193,93 41,71 16,67 42,94 417.968,15 

19-23 1.3843,51 158.101,13 11,86 4,67 12,22 125.580,68 

24-28 230.093,58 290.495,63 17,65 6,78 17,97 190.843,41 

29-33 297.037,07 3.163,68 19,91 7,60 20,03 237.621,31 

34-38 271.427,63 312.629,82 17,78 6,85 18,08 226.854,48 

39-43 245.139,96 284.026,66 13,70 5,65 13,75 210.040,42 

44-48 22.562,71 199.550,91 10,89 4,37 11,02 198.995,99 

49-53 289.206,04 230.931,54 10,52 4,45 10,62 263.756,75 

54-58 265.760,47 167.145,62 7,55 3,47 7,72 246.998,26 

59-100 499.960,49 281.841,78 10,87 5,25 11,13 472.278,26 

Total 2.919.258,53 2.773.285,02 162,44 65,76 165,48 2.590.937,71 
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0
1
7
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0-18 330.017,23 620.080,75 33,56 18,84 43,84 292.637,99 

19-23 107.102,48 194.573,76 9,85 4,76 12,10 95.532,35 

24-28 188.209,02 308.161,18 15,44 6,98 17,23 166.519,46 

29-33 237.629,36 388.842,34 17,53 8,10 18,93 206.979,54 
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34-38 214.876,16 336.216,83 15,10 7,34 16,81 188.733,28 

39-43 188.385,54 304.618,44 11,11 5,61 13,27 166.236,21 

44-48 166.145,08 195.773,16 8,30 4,54 10,57 149.664,49 

49-53 217.426,55 215.170,89 7,92 4,66 10,09 201.114,15 

54-58 187.059,73 169.561,47 5,37 3,23 7,36 173.823,15 

59-100 335.351,31 484.885,95 6,88 5,15 10,74 312.578,65 

Total 2.172.202,46 3.217.884,77 131,06 69,21 160,94 1.953.819,27 

2
0
1
7
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0-18 616.806,76 521.367,38 45,15 16,35 44,70 573.017,96 

19-23 164.801,99 174.007,13 12,06 4,32 11,99 152.930,75 

24-28 242.695,67 281.818,25 17,64 6,72 17,58 222.843,18 

29-33 292.097,68 335.159,97 19,70 7,76 19,47 262.712,11 

34-38 27.946,25 341.767,25 17,28 7,12 17,15 253.531,42 

39-43 273.827,61 251.853,41 13,55 5,67 13,46 249.134,17 

44-48 266.070,24 190.191,18 10,76 4,32 10,82 250.399,78 

49-53 351.072,69 18.527,59 10,28 4,36 10,17 329.538,34 

54-58 331.117,79 162.581,15 7,45 3,55 7,54 319.372,37 

59-100 689.144,24 447.997,51 10,76 5,22 10,83 661.973,44 

Total 3.507,097,17 2.892.019,13 164,63 65,39 163,71 3.275.453,52 

2
0
1
7
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0-18 510.944,31 889.867,52 45,40 19,07 45,88 45.649,56 

19-23 14.736,47 231.853,65 12,46 4,76 12,24 131.230,73 

24-28 238.787,44 355.803,59 19,24 6,94 18,36 211.882,88 

29-33 288.594,78 428.863,21 21,81 8,36 20,23 25408,09 

34-38 265.663,89 409.739,14 18,66 7,14 17,69 232.698,67 

39-43 245.372,53 366.928,14 14,54 6,16 13,64 218.744,16 

44-48 235.038,67 231.771,92 11,56 4,61 10,91 208.061,25 

49-53 290.571,44 247.611,86 10,79 4,65 10,20 263.881,73 

54-58 274.642,17 202.057,76 8,06 3,39 7,80 253.381,28 

59-100 53.313,33 412.338,26 11,61 5,65 11,12 485.889,94 

Total 3.030.113,23 3.776.835,05 174,13 70,73 168,07 2.716.347,14 

Total 74.807.347,91 93.705.040,37 4.208,30 1.657,50 4.349,24 67.646.538,47 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa. 

 

 


