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1) SINISTRALIDADE(Mostra a relação entre despesas assistenciais e o total das receitas 
com operação de planos de saúde (contraprestações efetivas). 
 
REFERÊNCIA: < 84% 
UNIMED:  84,5% 
OMINT: 77% 
 

• O  cliente UNIMED pode estar sendo induzido a realizar procedimentos, 
exames e tratamentos que não são necessários. 

•  O médico cooperado que exige mais exames do que o cliente precisa  pode 
estar, de alguma forma, sendo beneficiado via terceiros, consumindo, então, o 
patrimônio coletivo, pois já que o sistema é cooperativista, todos são donos. 

• O cliente UNIMED pode também induzir o profissional a realizar tratamentos 
que irão simplesmente ocupar seu tempo(fisioterapia, radiografias etc.) 
aumentando mais ainda a sinistralidade e banalizando tais recursos. 

• É possível que a OMINT seja mais rigorosa frente a liberações de consultas, 
exame e procedimentos ou então que tenha programas de tratamento 
conservador ou outros programas de prevenção mais eficazes. 
 

2) INDICE DE DESPESAS ADMINSITRATIVAS (Mostra a relação entre despesas de 
administrativas (despesas  não assistenciais - despesas comerciais - provisões) e o total 
das receitas com operação de planos de saúde (contraprestações efetivas). 
 
REFERÊNCIA: < 20% 
UNIMED:  10,9% 
OMINT:  9,5% 
 

• Ambos os planos são eficazes nesse controle 
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• A eficiência gerencial da OMIONT no controle de custos parece esta maior que 
a da UNIMED. A empresa é mais enxuta e talvez automatizada.  

• Treinamento e profissionalização 
 

3) INDICE DE DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO(Mostra a relação entre despesas de 
comercialização e o total das receitas com operação de planos de saúde 
(contraprestações efetivas) 
 
REFERÊNCIA:  
UNIMED:  0,6% 
OMINT:  3,32% 
 

• A  UNIMED parece não está remunerando bem os seus colaboradores ou então 
não esta investindo em marketing para que possa gerar fluxo na 
comercialização de seus produtos. 

• Talvez a Unimed tenha um nome tão forte que se “vende sozinha” 
 

4) INDICE COMBINADO (Representa a relação entre o total de despesas da operadora e o 
total de contraprestações (receitas com venda de planos de saúde). 
 
REFERÊNCIA:  
UNIMED:  96,00 
OMINT:  89,83 
 

• De todo o faturamento da UNIMED  sobram 4% para que possa ser reinvestido 
na empresa ou divisão dos lucros. Esse, talvez, ainda seja consumido pelo nível 
de passivos de longo prazo.  

• Na OMINT 10,17%.  Isso pode atrair mais investidores no mercado de ações, 
pois ilustra uma empresa mais prospera que a primeira. 

 
5) LIQUIDEZ CORRRENTE (Representa o quanto à operadora possui de aplicações de 

recursos no ativo circulante para cada unidade monetária de fonte de recursos do 
passivo circulante. Revela que para cada unidade monetária de dívida no curto prazo a 
operadora dispõe de x unidade(s) para pagar). 
 
REFERÊNCIA:  >1,2 
UNIMED:  0,79 
OMINT:  1,1 
 

• Nenhuma das duas empresas tem uma boa liquidez, o que pode inibir 
investidores para a compra de suas ações.  
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• A UNIMED  está ainda em pior situação e terá no cooperado o seu investidor 
mais fiel, contudo, como vimos na sinistralidade o que talvez mais lhe tire. 

 
6) LIQUIDEZ GERAL (Mede capacidade de liquidez no curto e longo prazo. 

 
REFERÊNCIA:  >1,0 
UNIMED:  0,8 
OMINT:  1,22 
 

• Acredito que a fidelidade dos clientes da OMINT seja maior, garantindo assim 
um ativo circulante mais duradouro. 

 
7) CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO(Representa a folga financeira da empresa.  Demonstra 

se a empresa está financiando parte de seu capital de giro com recursos de longo 
prazo ou está financiando parte de seus ativos permanentes com a utilização de 
recursos de curto prazo). 
 
REFERÊNCIA:  POSITIVO 
UNIMED:  -54,16 MILHÕES 
OMINT:  10,4 MILHÕES 
 

• A Unimed pode está consumindo seus recursos(patrimônio) para honrar seus 
compromissos com os fornecedores em curto prazo.  

• Deve possuir uma dependência enorme com os bancos e paga um preço alto 
para manter os padrões exigidos pela ANS. 

 
8) GRAU DE ENDIVIDAMENTO (Representa a relação entre o total das dívidas e o 

Patrimônio líquido da operadora. Demonstra para cada R$ __ de capital de terceiros 
há R$ 1,00 de capital proprio como garantia.) 
 
REFERÊNCIA:  < 2,5 
UNIMED:  4,49 
OMINT:  2,33 
 

• A Unimed apresenta-se endividada o que impede o crescimento sustentado e 
reduz a credibilidade dos cooperados. Isso pode levar a a ANS a reduzir a 
abertura de novos planos por receio de não poder arcar com o ônus. Isso pode 
levar a empresa a buscar novas fontes de investimento que não seja a 
prestação de serviços em saúde. 
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9) ENDVIDAMENTO TOTAL(Revela em termos percentuais o nível de participação de 
capital de terceiros no endividamento total da empresa, ou seja, seu grau de 
dependência de capital alheio.) 
 
REFERÊNCIA:  <60 
UNIMED:  81,49 
OMINT:  70,00 
 

• A prestação de serviços em saúde pelas iniciativa privada parece ser um funil 
• A saúde é sem dúvida um negócio que sempre parece haver questões 

filantrópicas envolvidas.  
• Os cooperados da Unimed não conseguem gerar receita para a mesma e 

deixam a empresa engessada para sua expansão. 
• A Unimed parece não ser nem dos médicos, nem dois usuários. Ela apenas 

gerencia o dinheiro que entra e saí. 
 

10) Financiamento do PL por instituições de crédito(Indica qual o percentual de 
participação das instituições de crédito com relação ao total de capital próprio (PL) da 
empresa.) 
 
REFERÊNCIA:   
UNIMED:   58,00 
OMINT:  0,5 
 

• A Unimed não tem autonomia frente ao seu patrimônio 
 

11) Margem de Lucro Líquido 
 
REFERÊNCIA:  > 2% 
UNIMED:   1,2 
OMINT:  não descrito 

• O lucro sobre os serviços de saúde de grande porte não estimula  grandes 
investimentos no setor. A população vai continuar a padecer em filas para 
tudo. 

• O estado acabará sendo uma alternativa para tal situação. 
• Talvez o melhor negócio em saúde seja o pequeno 

 
12) Taxa de Retorno sobre Investimentos (TRI) ou (ROI) (do ponto de vista da empresa) – 

ROA (Poder de ganho da empresa: para cada R$ 1,00 investido há um ganho de R$ 
___. 
REFERÊNCIA:  >6,8% 
UNIMED:   0,16 
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OMINT:  12,38 
 
NÃO INVISTA NA UNIMED, NÃO IMOBILIZE NA SAÚDE A NÃO SER QUE VC O FAÇA 
PARA PROCEDIMENTOS DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE. 

 
 
 

OPINIÃO FINAL 

A prestação de serviços em saúde, embora útil,  parece não ser um bom negócio.  O 

sistema de cooperativa é  interessante para o fortalecimento da classe médica, contudo a 

imobilização de capital com prédios suntuosos engessa o sistema,  pois o objetivo muda 

de foco.  

A estrutura física é usada para maior captação de clientes, mas o serviço acaba ficando a 

desejar pela insatisfação do cooperado devido a baixos honorários. 

O cooperado que investe em estrutura física(seja, esse, pessoa física ou jurídica) para 

atender às necessidades da instituição necessita ter o retorno de seu investimento, o que 

muitas vezes não é possível somente com os honorários pagos pela operadora. No 

modelo Flexneriano de saúde o “negócio em saúde” não deixa de ser uma loja que 

precisa vender os seus serviços, nada mais justo. Porém, tal atitude pode gerar mais 

sinistralidade, e, consequente endividamento da operadora. 

A negociação horizontal entre cooperados, indústria de OPMEs e Farmacêutica,  

enfraquece as finanças e pode progressivamente consumir o patrimônio líquido da 

instituição devido a necessidade de manter os fornecedores e dívidas com bancos em 

dia. 

A pressão da ANS para inclusão de novos procedimentos no rol torna a previsão de 

custos muito difícil por parte da operadora.  O mesmo acontece com a judicialização 

descabida em muitos casos. 

Uma das alternativas que a empresa buscou foi “acrescentar” em sua carteira o público 

C e D através de planos empresariais, isso levou uma hiperlotação das emergências e 

insatisfação dos usuários mais tradicionais do sistema. Pois, o atendimento é prioritário 

para o grau de complexidade do caso e não para o valor que cada usuário paga. 

Devido a grandiosidade da Unimed os números são em sua maioria bem apertados e 

muitas vezes ruins, a mesma parece que hoje, pelas análises feitas parece que essa está 
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progressivamente perdendo a sua autonomia como cooperativa médica e direciona-se 

cada vez mais “serviços médicos controlados por terceiros”. 

 


