


Os desafios do cooperativismo 
para enfrentar a atual 
agressividade do mercado 



No Brasil, aquisições, parcerias

um mercado em consolidação.
e mudanças de rota:

CENÁRIO



Mercado em crise.



Mercado em crise.
E com (muitas) oportunidades.

Atratividade para 
investidores:
Mercado de saúde do 
Brasil é robusto e 
resiliente, com potencial 
de rápido crescimento, 
considerando a baixa 
penetração. Um dos 
mais bem posicionados 
estrategicamente no 
mundo, com tendências 
seculares.

Fontes: GNDI e Hapvida, Relações 
com Investidores, apresentações 
disponíveis on-line, 2019.







•Forte injeção de capitais para viabilizar aquisições, 
expansão geográfica e novos acordos operacionais

•Estratégia comercial focada no segmento low cost
(PME), com cross-sell em planos odontológicos

• Investimentos em rede própria

•Controle sobre a cadeia de valor para uma gestão 
mais eficaz dos custos e proteção das margens

•Expansão de modelos assistenciais com coordenação 
de cuidado e inovação digital

•Alinhamento dos incentivos a provedores e clientes

•Novos arranjos organizacionais e mais governança

Fontes: GNDI e Hapvida, Relações com Investidores, 
apresentações disponíveis on-line, 2019.

Um novo ambiente de 
concorrência se desenha
na saúde suplementar.

Características
do novo mercado:



SISTEMA 
UNIMED

?Novo mercado da saúde:
estamos preparados



Pilares que balizaram
a organização do Sistema Unimed

•Marca única de alcance nacional

•Área de ação delimitada: 
organização territorial que visa a evitar
a competição interna

•Capilaridade e intercâmbio:
acordo operacional entre as cooperativas
médicas para garantir assistência aos
beneficiários em todo o país

•Prática médica liberal:
cliente atendido em consultório, com ampla 
oferta e livre escolha de especialistas



• Consolidação de operadoras regionais para 
expandir a cobertura geográfica

• Maior capilaridade da saúde suplementar no país, 
mas modelo não explora a sinergia existente

• Posicionamento low price no mercado brasileiro, 
com oportunidade de cross-sell

• Posicionamento regional como marca diferenciada 
(você é atendido pelo dono) para os públicos B1 e B2 

• Movimentos coordenados e ágeis, facilitados pelo 
ingresso de capitais

• Movimentos independentes e pontuais, sem 
planejamento estratégico coordenado

Fonte: Seguros Unimed, Superintendência de Estratégia e Projetos, Paulo Brustolin.

• Recursos ilimitados, enquanto operar com retorno, 
para os acionistas, superior à média do mercado

• Baixo estímulo à capitalização decorrente do 
modelo cooperativista

• Ganho de escala, integração tecnológica e controle 
sobre a cadeia de valor para mais eficiência

• Operações com área de ação limitada e ênfase na 
autonomia local, sem integração ou ganho de escala

• Modelo verticalizado com coordenação de cuidado 
e crescente adoção de Atenção Primária à Saúde

• Cooperativas de médicos especialistas, com o maior 
conjunto de serviços próprios não integrados

LOW COST SISTEMA UNIMED

Historicamente, o Sistema Unimed não se estruturou
para a competição por preço. 



Mercado em crise.

% planos corporativos

Carteira (milhões de beneficiários, 2018)
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A Unimed são muitas.
O mercado em consolidação:

Fontes: Hapvida, Relações com Investidores. O mercado de saúde brasileiro e Apresentação Institucional, disponíveis on-line, março e junho 2019.
Unimed do Brasil, Panorama Saúde em Números, julho 2019. *Inclui hospitais-dia. **Apenas unidades de pronto-atendimento.

Market share: 28% 37%



Visão sistêmica, inovação e
soluções complementares

PERSPECTIVAS



pressão sobre o Sistema Unimed.

Seguradoras

Sistema Unimed
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as verticalizadas
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Sistema Unimed 
sofre pressão de 
ambos os lados

•Redução de margens
•Demanda de capital
•Perda de market share

Fonte: Seguros Unimed, Superintendência de Estratégia e Projetos, Paulo Brustolin.

Momento atual

O mercado em consolidação:



como podemos nos preparar

Seguradoras

Sistema Unimed
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Sistema Unimed 
sofre pressão de 
ambos os lados

Momento atual Oportunidades estratégicas

•Redução de margens
•Demanda de capital
•Perda de market share

DIFERENCIAÇÃO:
• Portfólio complementar da Seguros 

Unimed e da Unimed Odonto

ATUAÇÃO SISTÊMICA:
• Planejamento estratégico conjunto
• Integração da rede própria para 

viabilizar novas linhas de produtos
• Apoio às Singulares de pequeno 

porte mais expostas à concorrência
COMPETIÇÃO POR PREÇO:
• Discussão de estrutura low cost para 

competir com os novos entrantes 
nos segmentos de mercado com 
maior potencial de crescimento

Fonte: Seguros Unimed, Superintendência de Estratégia e Projetos, Paulo Brustolin.

INOVAÇÃO DIGITAL:
• Operação sem papel, com prontuário 

integrado e aplicativo unificado

Medicinas de grupo
(especialmente 

as verticalizadas
no modelo low cost)

O mercado em consolidação:



• Gestão participativa e 
fortalecimento da 
governança
• Geração contínua de 

resultados para 
autocapitalização
• Valorização e novos

modelos de remuneração
do trabalho médico
orientados pela qualidade

• Programa de benefícios
de proteção social

• Crescimento contínuo no 
ambiente regulado

• Eficiência assistencial e 
operacional para competir
• Organização e qualificação

da rede prestadora, com 
informação clínica
disponível
• Verticalização orientada

pela demanda assistencial

• Qualificação do intercâmbio
• Acreditação/certificação

• Diferenciação pelo valor
• Revisão do modelo de 

atenção à saúde
• Integração sistêmica
• Diversificação de negócios

• Intercooperação em
parcerias estratégicas: 
ampliação de portfólio e 
gestão de ativos
• Estratégia de inovação

digital e assistencial

Cooperativa de
trabalho médico

Operadora de 
planos de saúde

regulada
Gestora de

sistema de saúde

Evolução estratégica do negócio:
experiências disponíveis no Sistema Unimed.



Questões
fundamentais

Antecipação estratégica: fortalecer a governança
sistêmica para prevenir crises e absorver oportunidades

Intercâmbio nacional: qualificar a operação e ampliar
a vantagem competitiva da capilaridade

Marca Unimed: revitalizar a marca e recuperar participação
de mercado, principalmente nas áreas onde as cooperativas
deixaram de atuar

Rede nacional de serviços próprios: integrar os serviços
para ganhar eficiência e potencializar a vantagem competitiva
da verticalização

Novos modelos operacionais: inovar nos arranjos
organizacionais para capturar vantagens competitivas já
exploradas pela concorrência

Modelo de atenção à saúde: conciliar os princípios da 
Atenção Primária à Saúde e os interesses dos especialistas
cooperados
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