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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem como tema monitoramento do ambiente, formulação de 
estratégias e adaptação estratégica, cujo objetivo é compreender o processo de 
adaptação estratégica da cooperativa médica a partir da percepção dos tomadores 
de decisão, no período compreendido entre 1998 e 2009, a luz do monitoramento 
ambiental e da formulação de estratégia, levando em consideração o monitoramento 
do ambiente conforme Aguilar (1967) utilizando no processo de adaptação 
estratégica a tipologia de Pettigrew (1987), identificando o processo de formulação 
estratégias na tipologia de Mintzberg (1973), o qual descreve três modos diferentes 
para a organização formular estratégias, o empreendedor, adaptativo e planejado. 
Conforme o objetivo deste trabalho optou-se pela abordagem qualitativa, com 
entrevistas semi-estruturadas, que após as transcrições das verbalizações gravadas 
foram transcritas e categorizadas em tabelas e análises. Os resultados da pesquisa 
e da análise indicam que das 11 decisões, verificando o modelo de Aguilar (1967), 
45,6% apresentaram a busca informal, 8,8% apresentaram a busca formal e 45,6% 
apresentaram a visão condicionada. Quanto à tipologia de Mintzberg (1973), foram 
constatadas 54,6% do modo empreendedor, 27,2% do modo planejado e 18,2% do 
modo adaptativo. Portanto, em relação ao monitoramento ficou dividido entre a 
busca informal e visão condicionada, no concernente ao comportamento estratégico 
ocorreu com maior freqüência o modo empreendedor. 
 
 

Palavras-chave: Adaptação Estratégica; Monitoramento do Ambiente; Formulação 

Estratégica; Cooperativa Médica.   
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ABSTRACT 

 

The theme of this work is environmental monitoring, the formulation of strategies, and 
strategic adaptation. Its purpose is to understand the process of strategic adaptation 
of a medical cooperative, based on the perceptions of decision makers during the 
period 1998 to 2009, concerning environmental monitoring and strategy formulation. 
It considers environmental monitoring according to Aguilar (1967), using  Pettigrew’s 
(1987) typology in the process of strategic adaptation and identifying the process of 
formulation of strategies according to the typology of Mintzberg (1973), who 
describes three different ways for the organization to formulate strategies: 
enterprising, adaptive and planned. As for the purpose of this work, it opted for a 
qualitative approach, with semi-structured interviews, after which the recorded 
responses were transcribed and categorized in tables and analysis. The results of the 
research and analysis indicate that of a total of 11 decisions, observing Aguilar’s 
(1967) model, 45.6% involved informal search, 8.8% formal search and 45.6% the 
conditioned view. In relation to Mintzberg’s (1973) typology, it was observed that 
54.6% used the enterprising strategy, 27.2% the planned, and 18.2%  adaptive. 
Therefore, in relation to monitoring, they were divided between informal search and 
conditioned view, and in terms of strategic behavior, the enterprising style was the 
most frequent one. 
 

 

Keywords: Strategic Adaptation; Environmental Monitoring; Strategic Formulation 
and Medical Cooperative.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo são apresentados: contextualização, justificativa e problema de 

pesquisa, objetivo geral, os objetivos específicos e no final a estrutura do trabalho. 

 

1.1 Contextualização 

 

A turbulência ambiental pressiona as organizações a desenvolverem 

estratégias que se ajustem as mudanças, visando uma perpetuação ao longo do 

tempo, quando elaboram estratégias as organizações tendem a ajustar os seus 

produtos e serviços às exigências do ambiente tornando-se organizações com 

sistema aberto. 

Como sistemas abertos, as organizações sempre mantiveram relações 

intensas com os ambientes nos quais se inserem, uma vez que deles retiram 

recursos essenciais ao seu funcionamento e à sua própria existência (KATZ; KAHN, 

1987). 

Sobre o processo de adaptação estratégica da organização, Pettigrew (1987) 

sugere que, embora sob forte pressão ambiental, as organizações possuem 

condições de fazer escolhas quanto às suas ações e estratégias, mesmo que elas 

sejam de alguma forma limitada pelo contexto. Os gerentes devem avaliar as 

mudanças nos contextos de suas organizações e então, desenvolver e implementar 

novas estratégias para fazer frente a essas mudanças. 

No modelo de mudança organizacional de Pettigrew (1987), são observados o 

contexto interno e externo, o conteúdo, ou seja, o que mudou e o processo 

buscando como mudou. Esta sugestão apresentada por Pettigrew (1987) contempla 

o entendimento do processo decisório e adaptação as mudanças no ambiente. 

Daft (1999) entende que existem formas para conviver com as incertezas nos 

processos decisórios – adaptar a organização às mudanças ambientais ou 

influenciar o ambiente para torná-lo mais compatível com as necessidades da 

organização, desta maneira, umas infinidades de pressões políticas, econômica e 

social afetam o entendimento e a elaboração de estratégias. 

Faria (2011) afirma que no Brasil deve desafiar a literatura dominante de 

estratégia e reconhecer questões de poder e política, em âmbito nacional e 
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internacional, que afetam tanto as redes estratégicas quanto o conhecimento 

acadêmico produzirem conhecimento relevante para estrategistas de organizações 

privadas e do governo e para a sociedade. 

As organizações da área de saúde privada atuam em um ambiente muito 

complexo e muito regulamentado, conforme dados da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS), que é uma agência reguladora do Governo Federal vinculada 

ao Ministério da Saúde, atuante em todo território nacional, na regulação, 

normatização, controle e fiscalização do setor de planos de saúde no Brasil. 

Contribuindo para a construção de um setor de saúde suplementar, cujo principal 

interesse seja a produção da saúde.  

O termo suplementar neste contexto significa que, além do sistema público de 

saúde, que é direito de todo o cidadão, ele pode contratar serviços privados do 

mercado de planos de saúde como uma opção de atendimento médico. 

É importante considerar o termo promoção da saúde que foi utilizado pela 

primeira vez por Henry Sigerist, historiador da medicina quando, em 1945, ele definiu 

quatro funções da medicina: promoção da saúde, prevenção da doença, restauração 

do doente e reabilitação (TERRIS, 1996). 

O Brasil tem 1.618 operadoras de planos de saúde privados em atividade, 

sendo que 1.420 possuem beneficiários em planos privados de assistência médica, 

correspondendo a 45,6 milhões de beneficiários. As operadoras médico-hospitalares 

geraram, até dezembro de 2010, uma receita de contraprestações de R$ 71,1 

bilhões (ANS, 2010). 

O custo na área de saúde tem crescido nos últimos anos em função do  

aumento e envelhecimento da população brasileira e da expectativa de vida com o 

surgimento de novas tecnologias para melhorar a qualidade de vida  tal situação 

impactou os custos dos planos de saúde. 

O cenário atual das operadoras de saúde sofre influência do poder judiciário, 

da ANS e dos prestadores de serviços ocasionando uma forte queda na 

rentabilidade das operadoras, pois nos últimos dez anos segundo a ANS 

desapareceu em torno de 39% a quantidade de operadoras médico hospitalares.  

De acordo com dados do Sistema de Informações de Beneficiários (SIB/ANS), 

cerca de 23,4% da população brasileira é coberta por planos privados de assistência 

médica (ANS, 2010). 
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1.2 Justificativa e Problema de Pesquisa 

 

A falta de adaptação aliada a incapacidade de antever e de se adaptar às 

mudanças faz com que muitas organizações venham desaparecer, a incerteza é 

ligada à característica difusa, complexa e dinâmica de analisar o ambiente, ela se 

caracteriza pelo fato de  não possuir informação suficiente. (DAFT et al. 1988). 

Henderson e Mitchell (1997) afirmam que possivelmente haveria uma 

influência recíproca entre ambiente, competência e estratégia, a inclusão de fatores 

internos no sistema de informações estratégicas deixa clara a necessidade de se 

buscar as oportunidades e ameaças no ambiente externo, tanto a organização 

(fatores internos) quanto a competição (fatores externos) são claramente 

importantes na determinação da estratégia e da performance.  

Conforme Gimenez (1998) parece que as razões que levam determinadas 

escolhas estratégicas, por parte de seus administradores, não são claramente 

entendidas. A escolha de uma estratégia qualquer pode estar associada à avaliação 

que seus administradores fazem do ambiente.  

Castro (2003) verificou o processo de adaptação estratégica da Unimed de 

Florianópolis, no período de 1985 a 2002. As mudanças estratégicas foram 

analisadas, segundo o modelo teórico de Pettigrew (1987), sob três aspectos: o 

contexto, o conteúdo e o processo de implementação da mudança. Utilizando o 

modelo de Hrebiniak e Joyce (1985) para verificar a relação entre escolha 

estratégica da organização e o determinismo ambiental.  

Considerando as características próprias das organizações cooperativistas, 

constatou que a organização passa por períodos de mudança distintos na gestão de 

cada dirigente eleito e que seu desenvolvimento é suscetível à visão de cada um ou 

do grupo político que o apóia.  

Duarte (2003) avaliou as características do modelo organizacional da Unimed  

delineando algumas tendências e perspectivas frente aos novos padrões de 

regulação vigentes a partir do início deste século. A metodologia incluiu um estudo 

teórico sobre cooperativismo e a análise de dados quantitativos e qualitativos sobre 

a Unimed, utilizando variadas fontes, os gestores das organizações pesquisadas 

revelaram-se apenas medianamente seguros para analisar e oferecer respostas ao 

ambiente, o perfil das empresas pesquisadas privilegiou o uso de estratégias 
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prospectivas para enfrentar a concorrência, e apresentou postura defensiva para 

gerir a estrutura e os processos internos. Concluindo que o novo cenário de 

regulação tem acarretado mudanças na estrutura organizacional das Cooperativas 

Médicas, que tenderá a se apresentar de forma mais centralizada e verticalizada.  

Bertucci (2005) avaliou a influência do perfil estratégico e do nível de 

percepção ambiental de gestores sobre a efetividade organizacional de suas 

empresas. O modelo proposto pela pesquisa foi analisado e os resultados obtidos 

com sua aplicação em empresas industriais de médio porte e hospitais da rede 

privada, localizados em Belo Horizonte. Foram aplicados questionários ao nível 

gerencial, e os resultados obtidos indicam a existência de causalidade entre 

capacidade de percepção ambiental e o uso de estratégias prospectivas com a 

variável efetividade organizacional.  

Pascucci, Rocha e Castro (2006) buscaram verificar a pressão que as 

cooperativas sofrem por parte das forças do mercado nas quais estão inseridas, o 

que faz com que elas muitas vezes alterem sua conduta, tornando-se rivais de 

empresas privadas para poderem sobreviver. Neste contexto, eles analisam como 

tais forças impulsionam a organização cooperativa a se comportar em relação ao 

ambiente, suas características, problemas, desafios, bem como sua forma de gestão 

e capacidade de transformação, em relação aos seus concorrentes diretos, do setor 

privado.  

Os autores concluíram que devido à concorrência cada vez mais acirrada do 

ambiente em que ela se percebe, sofre maiores limitações em termos de gestão, 

pois, as decisões não podem ser tomadas rapidamente, além de existirem conflitos 

entre interesses políticos e procedimentos aspirados pela área técnica. Verificaram a 

dificuldade em relação à concorrência, formada pelos planos privados, que 

apresentam agilidade e flexibilidade na tomada de decisão.  

O ambiente oferece oportunidades e apresenta desafios que precisam ser 

vencidos por parte de qualquer organização que deseje manter-se competitiva ou 

mesmo assegurar a sua sobrevivência no longo prazo. Devido a esses fatores, a 

monitoramento ou rastreamento do ambiente externo é um dos ingredientes 

essenciais da competitividade empresarial, conforme Pereira e Barbosa (2008).  

Zilber e Lazarini (2008) avaliaram as estratégias utilizadas pelas operadoras 

do setor de planos de saúde, e verificaram que ao mesmo tempo em que precisam 

adaptar-se às mudanças que vêm sendo implementadas pela ANS, eventuais 
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ajustes nas suas estratégias competitivas podem reforçar suas posições no 

mercado, de forma a ajudar na busca pela preferência dos consumidores. 

Estudos sobre monitoramento são mais desenvolvidos no exterior. No Brasil 

pesquisas sobre monitoramento do ambiente são incipientes e as empresas 

necessitam identificar e selecionar as variáveis externas a serem monitoradas e 

suas respectivas fontes. Esta interpretação e compreensão do ambiente é chamada 

de monitoramento ou monitoração ambiental, conforme Cancellier e Alberton (2008).  

Ireland, Covin e Kuratko (2009) propõem um modelo integrativo de estratégia 

empreendedora (EE), citando seus componentes e níveis. O primeiro nível 

apresenta os antecedentes da estratégia empreendedora, seguido dos elementos da 

estratégia empreendedora, e por fim, das conseqüências do uso de estratégias 

empreendedoras. Os antecedentes da EE estão baseados na cognição 

empreendedora dos membros da organização e nas condições ambientais externas 

da organização. 

Para verificar as competências organizacionais ou como ambientes 

influenciam a formação das estratégias, Ferreira e Bataglia (2010) concluíram que 

quanto mais à empresa desenvolver competências consideradas relevantes para o 

alcance de uma posição de vantagem competitiva, mais a percepção deste ambiente 

será favorável, em termos de oportunidades e expectativas de ganho.  

A estratégia pode ser considerada a força invisível das organizações 

contemporâneas, utilizada para se adaptar e gerenciar as contínuas mudanças 

ambientais. Ceretta e Sausen (2010), pesquisaram como ocorreu o 

processo de mudança e adaptação estratégica na Escola de Educação Profissional 

Senac deIjuí/RS, através da caracterização do processo de mudança e adaptação 

estratégica que transcorreram no período de 2004-2009. Os resultados do estudo 

demonstram que, assim como outras organizações contemporâneas, a escola 

passou por períodos de dificuldades, principalmente, relacionadas à auto-

sustentação financeira, exigindo mudanças de reposicionamento estratégico.  

A análise dos períodos estratégicos demonstrou que, mesmo dentro de cada 

período delimitado, existe alternância de modelos teóricos e abordagens 

estratégicas para a mudança e a adaptação organizacional, comprovando a 

inexistência de um único modelo ideal e factível.  

Utilizando o método de estudo de caso longitudinal com a coleta de dados 

realizada através de entrevistas semi-estruturadas com seus principais dirigentes, 
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Platchek et. al.(2010) verificaram o ajuste entre a organização e seu ambiente 

considerado o desempenho superior da organização bem como a atividade de 

monitoramento do ambiente tem sido vista como responsável por esse ajuste ao 

municiar de informações o processo decisório, entre os resultados, verificou-se que 

o processo de monitoramento pode ser considerado na tipologia proposta por 

Aguilar (1967) como busca informal, e que esse apresenta ajuste com a estratégia 

empreendedora adotada, na qual suas principais metas são a expansão geográfica 

e de sua base de clientes.  

Archer (2010) sugere a realização de trabalhos futuros, que visem a relação 

do modelo de comportamento estratégico, proposto por Miles e Snow (1978), com o 

monitoramento ambiental proposto por Aguilar (1967), sugestão esta fundamentada 

na carência de trabalhos dessa natureza, realizados no Brasil. Salienta que podem 

ser realizados estudos verificando se o modo de formulação de estratégia de 

Mintzberg e Quinn (2001), possui relação com o comportamento estratégico definido 

por Miles e Snow ou se em função dos recursos e capacidades o monitoramento 

ambiental adota comportamentos diferentes. 

Este estudo justifica-se por apresentar um estudo sobre cooperativa médica 

que sofre forte influência do governo. Essa regulamentação iniciou-se em 1998, 

mediante a Lei 9.656/98 e aprofundou-se com a Lei 9.661/00, que criou a Agência 

Nacional de Saúde Suplementar (ANS), exigindo neste novo cenário uma adaptação 

por parte dos planos de saúde. 

Os movimentos no mercado de saúde com aquisições e fusões são intensos, 

gerando instabilidade e uma ameaça as cooperativas médicas, onde as decisões e 

adaptações nestas cooperativas ocorrem de forma mais lenta. Em função dos baixos 

investimentos em saúde e conseqüente queda da qualidade dos serviços, ocorreu 

uma progressiva migração para os planos e seguros privados. 

Importante salientar o momento crítico onde a classe médica pressiona por 

reajustes e outras reivindicações ameaçando paralisar o atendimento nos planos de 

saúde. O Sistema parte para uma reformulação, com a criação de Prestadoras 

Unimed, e não mais somente operadoras Unimed. Em alguns Estados do país o 

processo foi iniciado, e já aprovado pela ANS, a Prestadora é uma entidade 

destinada única e exclusivamente a prestar serviços a uma operadora, diminuindo os 

riscos sobre as carteiras de planos de saúde, com redução dos custos operacionais 
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(assistenciais e administrativos), visando equilíbrio financeiro e resultados 

favoráveis.  

Optou-se por realizar um estudo que busca compreender o processo de 

adaptação estratégica de uma cooperativa médica, a partir dos fatos ocorridos no 

período de 1998 a 2009 levando em consideração o monitoramento do ambiente, 

intervalo este selecionado devido ao surgimento da ANS em 1998, com a Lei nº 

9.656/98. 

Portanto esta pesquisa busca responder a seguinte pergunta: como ocorreu 

o processo de adaptação estratégica da Cooperativa Médica, no período de 

1998 e 2009 a luz do monitoramento ambiental e da formulação de estratégia?   

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

Compreender o processo de adaptação estratégica da Cooperativa Médica a 

partir da percepção dos tomadores de decisão, no período compreendido entre 1998 

e 2009, a luz do monitoramento ambiental e da formulação de estratégia.     

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

a) Descrever o processo de adaptação estratégica de uma cooperativa médica; 

b) Verificar quais as mudanças ocorridas no processo de adaptação estratégica;   

c) Identificar o modo de formulação das estratégias;    

d) Identificar o monitoramento do ambiente.  

 

1.4 Estrutura do Trabalho 

 

Esta dissertação está estruturada em quatro capítulos. No primeiro capítulo 

apresenta-se a contextualização sobre o tema, o problema, a relevância e 

justificativa do estudo e os objetivos da pesquisa. Além da estrutura da dissertação.  
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No segundo capítulo, apresenta-se a fundamentação teórica com a revisão da 

literatura, que suporta os temas pesquisados.  

No terceiro capítulo referente à metodologia foram apresentados os 

procedimentos metodológicos utilizados para a realização do presente estudo. 

No quarto capitulo, apresenta-se à análise dos resultados da pesquisa, 

embasados nas teorias utilizadas neste trabalho, ou seja, o modelo de 

monitoramento de Aguilar (1967), o processo de adaptação estratégica conforme a 

tipologia de Pettigrew (1987) e na identificação do processo de formulação 

estratégias, à luz da tipologia de Mintzberg (1973), o qual descreve três modos 

diferentes para a organização formular estratégias, o empreendedor, adaptativo e 

planejado.  

Finalmente, são apresentadas as Considerações Finais da pesquisa, 

conforme os objetivos propostos, e as sugestões para futuras pesquisas. 

 

 

 



 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este capítulo apresenta a fundamentação teórica deste estudo, apresentando 

os seguintes temas: ambiente organizacional, mudança estratégica, processos de 

formulação de estratégias e monitoração ambiental.   

 

2.1 Organização e Ambiente Organizacional 

 

Dois dos autores mais influentes nesse campo de estudo são Emery e Trist 

(1965), eles desenvolveram um estudo no qual fixam quatro tipos ideais de 

ambiente. Cada um desses ambientes se diferencia dos demais pelo grau de 

complexidade, incerteza pertinente, relação e “textura causal” global que devem ser 

enfrentados pelas organizações que neles atuam. 

Os quatros ambientes segundo a tipologia de Emery e Trist (1965): 

1) Ambiente plácido; 

2) ambiente plácido/conglomerado; 

3) ambiente instável/reativo; 

4) ambiente turbulento. 

No primeiro ambiente, denominado de ambiente plácido, a organização está 

inserida num ambiente denominado pela economia como o modelo de concorrência 

perfeita, os obstáculos e objetivos não sofrem alterações e são distribuídos 

aleatoriamente.  

O segundo tipo, denominado plácido/conglomerado, mantém a característica 

de estabilidade, neste os objetivos não são normalmente distribuídos, mas mantêm-

se juntos de alguma forma. A sobrevivência está criticamente ligada com o que a 

organização sabe a respeito de seu ambiente. Estratégia e tática possuem agora 

significados diferentes. Este ainda é um tipo estático de ambiente, e a organização 

tende a crescer e a tornar-se hierárquica e centralizada no que diz respeito ao 

controle e coordenação. 

O terceiro tipo de ambiente é o instável-reativo mantém as características do 

ambiente anterior, é um ambiente com mais de uma organização do mesmo tipo. 

Este é mais complexo de que o anterior, porque neste uma organização tem que agir 

de maneira a vencer as outras organizações. Planejamento é uma questão de 
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sobrevivência. Ações e reações são parte do cotidiano e a organização passa a 

necessitar de flexibilidade para poder ter reações mais eficientes em menores 

frações de tempo. Este ambiente flexibilidade é necessária e exige descentralização. 

O quarto tipo de ambiente é chamado de turbulento, nestes ambientes, existe  

a presença de processos dinâmicos que criam variações significantes para as 

organizações. Estas propriedades dinâmicas existem não apenas da interação das 

organizações componentes, mas também do campo por si só. Este é o tipo de 

ambiente com o qual as organizações lidam atualmente, as previsões são difíceis de 

serem realizadas, devido ao elevado nível de incertezas e rapidez das mudanças. 

O ambiente organizacional pode ser classificado conforme Duncan (1972) em 

interno e externo, e ainda ressalta a importância da incerteza percebida, podendo 

ser geral e tarefa conforme classificação de Thompson (1967). 

O ambiente é o “conjunto de pressões e forças ao redor de uma organização 

que tem potencial para afetar a maneira como ela opera e sua habilidade para 

adquirir recursos escassos” (JONES, 2010). 

O ambiente específico, ou tarefa segundo Kotter (l978), pode incluir os 

clientes, fornecedores, sindicatos, associações de classe. Embora o ambiente geral 

seja semelhante para todas as organizações, o ambiente específico irá variar 

dependendo do domínio específico (ou seja, gama de produtos ou serviços 

oferecidos, mercados servidos) que a organização tiver escolhido. Portanto, a 

distinção entre o ambiente geral e o específico depende das atividades centrais da 

organização (Bowditch e Buono, 2002). 

Aldrich (1979) considera o ambiente externo como fonte de recursos, fonte de 

variação e fonte de informação, conforme Pfeffer e Salancik (1978), afirmam que é 

um conjunto de recursos (financeiros, humanos, materiais etc), considerando a 

dependência do ambiente externo para sobrevivência.  

Conforme Tushman e Romanelli (1985) que fazem a ligação entre eventos 

planejados e emergentes, com uma teoria do ciclo de vida organizacional de 

convergência e reorientação. A convergência resulta da necessidade de 

implementação de uma prévia reorientação. No entanto isto pode limitar o foco das 

causas e eventualmente torná-las emperradas e insensíveis às trocas ambientais, 

oferecendo condições para reorientações com simultâneas mudanças estratégicas, 

estruturas, pessoas e processos. 
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As circunstâncias ambientais pressionam no sentido da homogeneização das 

formas e das práticas organizacionais, a atuação dos mecanismos isomórficos não 

elimina o sistema de interpretação de cada organização. É mediante a interpretação 

das demandas competitivas e socioculturais do seu contexto ambiental de referência 

que a organização se estrutura e define suas estratégias de ação, visando a atender 

aos seus interesses Machado-da-Silva e Fonseca, (1993). 

As proposições das teorias ambientais sobre a natureza do ambiente são 

abrangentes e não isolam os seus objetos constituintes entre realistas e 

nominalistas. No entanto, priorizam focos específicos de análise cujo isolamento “é 

um mecanismo didático que permite compreender melhor as diversas proposições” 

(MOTTA ; VASCONCELOS, 2002).  

Analoui e Karami (2002) afirmam que o monitoramento ambiental pode ser 

considerado como o primeiro passo no processo de unir a estratégia da organização 

com o ambiente.  

As empresas saíram do conceito de sistemas fechados, conforme a 

administração clássica, cuja característica era a da existência de um sistema auto-

suficiente, dependente de sua eficiência operacional, para o conceito de sistemas 

abertos, que interagem com seu meio ambiente e necessitam se adaptar às 

condições externas Bowditch e Buono (2002). 

Existem os enfoques prescritivos e analíticos que tratam da inter-relação dos 

elementos constituintes do ambiente externo das organizações e os diferentes 

modelos administrativos adotados no sentido de se adaptarem às exigências e 

demandas do ambiente (PEREIRA, 2004).  

Segundo Machado-da-Silva et. al. (1999) o ambiente interno e externo 

constitui elemento fundamental nos estudos que tratam dos temas de mudança e de 

estratégia empresarial, no entanto nem sempre os teóricos organizacionais 

consideraram o ambiente.  

Conforme Morgan (1996), o enfoque de sistema fundamenta-se no princípio 

de que as organizações, assim como os organismos, estão abertas ao seu meio 

ambiente e devem atingir uma relação apropriada com este ambiente caso queiram 

sobreviver.  

Conforme Crubellate e Machado-da-Silva (1998),  

mudanças ambientais de largo espectro, tanto no contexto internacional 
quando nacional, vêm exigindo, nos últimos anos, o repensar de ações 
administrativas que já se consideravam estabelecidas como padrão 



 24 

aceitável de respostas às pressões que determinam a atuação das 
organizações públicas e privadas.  
 

Harris e Martin (2002) declaram que o monitoramento ambiental pode ser 

uma fonte de informação importante para empresas que operam em ambientes 

turbulentos. Cancellier et al., (2007) afirmam que as pequenas empresas adotam 

poucos sistemas estruturados de monitoramento valorizando monitoramento de 

alguns aspectos, enquanto outros são negligenciados. 

É importante salientar as pressões do ambiente organizacional no qual as 

organizações operam transformando insumos em produtos e serviços, inputs em 

outputs. O ambiente organizacional é uma valiosa fonte de informações, de 

pressões econômicas, sociais e políticas. A análise e monitoramento do ambiente 

externo e a complexidade deste considerando que eles tendem a modificar-se cada 

vez mais rapidamente. 

 

2.2 Mudança Estratégica 

 

Schon (1971) afirma que a mudança é uma reformulação nas fronteiras do 

conhecimento que entra em choque com as capacidades atuais do indivíduo e da 

organização, suscitando a incapacidade para tratar com a série de mudanças que 

estão sendo geradas. 

Para entender as mudanças organizacionais deve-se considerar o caráter 

mutável e descontínuo do ambiente e, principalmente, dar ênfase ao monitoramento 

dessas incongruências ambientais que estão freqüentemente interagindo, 

consciente ou inconscientemente, com a estrutura interna da organização (MILES, 

1982). 

Pettigrew (1987) apresenta uma metodologia para estudar a questão da 

mudança organizacional, onde os membros da organização desempenham 

atividades que podem estar relacionadas com a percepção do contexto da mudança, 

com a escolha do conteúdo da mudança ou com o processo de implementação da 

mudança, Pettigrew sustenta que a mudança estratégica é complexa, dependente 

da situação e do processo contínuo, conforme a Figura 1. 
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FIGURA 1: Modelo de Estudo de Mudança Organizacional 

 

Fonte: Pettigrew (1987) 

 

a) o contexto (Interno e Externo) 

 

O contexto refere-se ao ambiente (externo e interno) que impulsiona a 

mudança. O "contexto externo" refere-se ao ambiente social, político, econômico e 

competitivo no qual a organização atua, bem como à percepção, ação e 

interpretação das políticas e eventos. O "contexto interno" refere-se à estratégia, 

estrutura, cultura corporativa e com o contexto político existente na própria 

organização através do qual surgem as idéias e impulsões para a mudança emergir, 

ajudando a moldar o processo de mudança (PETTIGREW, 1987). 

b) o conteúdo (o que mudou) 

 O conteúdo diz respeito às áreas particulares de mudança, que estão sob 

análise. Pode ser a tecnologia, os produtos, a posição geográfica e a cultura da 

organização. Formular o conteúdo de qualquer nova estratégia inevitavelmente 

requer o gerenciamento de seu contexto e processo (PETTIGREW, 1987). 

c) o processo (como mudou) 

O processo refere-se às ações, reações e interações entre as várias partes 

integrantes da organização, é uma ida do presente ao futuro, levando em 

consideração uma seqüência de eventos onde descrevem como ocorrem as 

mudanças através do tempo (PETTIGREW, 1987).  
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Para Nadler et. al. (1994), as empresas que conseguem êxito são as que 

prevêem a mudança e agem antecipadamente nas suas estratégias.  

Adaptabilidade, flexibilidade, sensibilidade e velocidade na decisão são 

imprescindíveis nas organizações. As organizações devem agir como previsoras e 

administradoras da mudança. 

Goes e Meyer (1990) definem mudança como uma tentativa de alterar a 

maneira corrente de pensar e agir, dos membros da organização. A mudança 

estratégica envolve uma tentativa de mudar os modos correntes de cognição e ação, 

para habilitar a organização a buscar as oportunidades e lidar com constantes 

ameaças do ambiente. 

É importante a análise das mudanças bem como para verificar o quê mudou e 

por que mudou e como foi esta mudança conforme Pettigrew, Ferlie e Mckee (1992). 

Neste sentido, a mudança é vista como uma conseqüência não apenas de um 

processo racional e linear de solução de problemas. 

Tushman e Romanelli (1985) compreendem por mudança organizacional um 

período de mudanças graduais, incrementais e continuadas em resposta às 

condições ambientais. Para Cunha (1996), a adaptação organizacional pode ser 

entendida como sendo um processo de ajuste recíproco entre a organização e o seu 

ambiente. 

 

2.3 Processos de Formulação de Estratégias 

 

Pode-se classificar as estratégias (planejadas ou emergentes) em função do 

nível dentro da estrutura organizacional em que são tomadas as decisões. Essa 

classificação as dividem em três possíveis níveis hierárquicos (Wheelwright, 1984; 

Pires, 1995; Mello, 1996): a) estratégia corporativa;  

b) estratégia da unidade de negócios ou empresarial;  

c) estratégias funcionais. 

Nesse sentido, as estratégias empresariais por essência são padrões de 

comportamento que se formam a partir de decisões ou ações já realizadas pela 

organização. Ações que emergem sem um planejamento prévio, mas em função da 

mudança ambiental. 
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Na concepção de Mintzberg (1973) a estratégia está intimamente ligada ao 

processo, porque este lhe dá origem. Quanto à sua tipologia de forma prescritiva 

contribui para a formulação estratégica, o qual descreve três modos distintos para a 

organização formular estratégias, conforme descritos a seguir: 

 

a) Modo empreendedor 

 

A formulação estratégica pelo modo empreendedor é mais comum em 

pequenas organizações, normalmente o fundador da empresa toma as decisões 

diretamente, seu papel é inovar, lidar com as incertezas e negociar guiado por 

reflexos de suas aspirações, crenças e desejos.  

As principais características do modo empreendedor são: 

- O processo de elaboração de estratégicas é dominado pela busca de novas 

oportunidades; 

- O poder fica na mão do presidente; 

- As estratégias desenvolvidas representam um dramático salto para frente, em meio 

à incerteza; 

- Crescer é o objetivo dominante das organizações empreendedoras, o 

empreendedor é motivado por sua necessidade de conquistar.  

O modelo empreendedor comumente ocorre no início das atividades da 

organização, sendo que se caracteriza pela busca de novas oportunidades de 

mercado através de uma postura pró-ativa, sendo encontrado nas pequenas e 

médias empresas, o que não exclui as empresas de grande porte. 

 

b) Modo adaptativo 

 

A formulação do modo adaptativo é caracterizado por soluções reativas e se 

adapta às condições complexas do ambiente, às vezes desconexos.  Geralmente 

ocorre em grandes organizações, mas que atuam em ambientes estáveis. O autor 

afirma que um dos principais objetivos desse modo é reduzir conflitos na 

organização.  

As principais características do modo adaptativo são: 

- Não possuírem objetivos claros;  
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- O desenvolvimento de estratégias reflete uma divisão do poder entre os membros 

de uma complexa coalizão;   

- O processo de formulação de estratégias é caracterizado por uma solução reativa 

dos problemas, ao invés de uma pesquisa pró-ativa por novas oportunidades; as 

decisões são tomadas em uma série de passos incrementais; e com freqüência 

toma decisões divergentes. 

 
c) Modo planejado 

 

Esse modo de formulação estratégica é proposto para uma análise mais 

formal, é empregada para planejar estratégias explícitas e integradas para o futuro, 

analisa cenários e propostas e gera estratégias globais para a empresa. Ocorre 

geralmente em organizações grandes que atuam em ambientes complexos.  

O modo planejado possui as seguintes características:  

- O planejador assume o papel principal no estabelecimento de estratégias;  

- Concentra-se em análise sistemática, particularmente na avaliação de custos e 

benefícios de propostas concorrentes;  

- Forte integração entre decisões e estratégias. 

  Mintzberg (1973) destaca ainda três características isoladas por Russell 

Ackoff para a formulação estratégica no modo planejado. É algo que se faz antes da 

tomada da ação, é requerida sempre que o estado futuro que se deseja alcançar 

envolva um conjunto de decisões interdependentes, e por último é um processo 

direcionado para produzir um ou mais estados futuros desejados e que não 

ocorrerão caso algo não seja feito. 

Para esse modo da formulação, Mintzberg (1973) cita o procedimento 

proposto por George Steiner para planejar negócios, o qual deve iniciar com três 

estudos sobre a organização, que são:  

 

o propósito sócio econômico fundamental da organização; valores da alta 
direção e a avaliação do ambiente externo da organização com vistas a 
identificar as oportunidades e ameaças e o ambiente interno para identificar 
suas forças e fraquezas. 

 

Quinn (1980) com sidera importante enfatizar a questão política dentro do 

processo de tomada de decisão, realçando a necessidade constante de negociação 
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entre a empresa e os vários grupos (forças) que influenciam o seu desempenho 

competitivo (stakeholders). 

A organização atua de maneira cautelosa frente às mudanças. Seu foco está 

no poder e em aspectos políticos, uma vez que, as idiossincrasias dos envolvidos na 

organização fazem com que a visão do desenvolvimento estratégico seja realizada 

como uma retrospectiva (IDENBURGH, 1993). 

 

 

QUADRO 1 - Combinado os três modos de Formulação da Estratégia 

CARACTERÍSTICA EMPREENDEDOR ADAPTATIVO PLANEJADO 

Forma de decisão Pró-ativa Reativa Pró-ativa e reativa 

Objetivos da 

organização 

Crescimento Indeterminado Eficiência e 

crescimento 

Avaliação das 

alternativas 

Julgamento do 

empreendedor 

Função do ambiente 

interno 

Processo analítico 

Elemento decisor Empreendedor Equilíbrio da 

coalizão 

Administração 

Horizonte de decisão Longo prazo Curto prazo Longo prazo 

Ambiente 

preferencial 

Incerteza Certeza Risco 

Vinculação das 

decisões 

Julgamento do 

empreendedor 

Função do ambiente 

interno 

Integradas 

Graus de liberdade Flexível Adaptativo Restrito 

Dimensão dos 

movimentos da 

organização 

Abrangentes e sem 

restrições 

Passos sucessivos Estratégias globais 

Visão Geral Nenhuma Específica 

Fonte – Mintzberg (1973) 

 

Para Idenburg (1993), o processo de elaboração de estratégia pode ser 

dividido em quatro modos: planejamento racional, planejamento como um guia de 

processo de aprendizagem, o modo incremental e a estratégia emergente.  

a) planejamento racional – posiciona-se através do planejamento estratégico 

gerando estratégias e decisões com o objetivo de atingir os objetivos; 

b) planejamento como um guia de processo de aprendizagem – depende do 

envolvimento das pessoas da organização e as mudanças ocorrem mediante 

percepção ambiental; 

c) o modo incremental – é mais reativo, sem planejamento formal estruturado; 
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d) estratégia emergente – surge mediante o contexto atual, não consta no processo 

de elaboração formal. 

A ênfase no processo muda com o passar do tempo, dependendo da 

necessidade interna e externa, por um lado e insigth e da preferência dos gerentes 

do processo de estratégia pode determinar a mudança (IDENBURG, 1993). 

 De acordo com Quinn (1978), a verdadeira estratégia evolui à medida que 

decisões internas e eventos externos fluem juntos para criar um novo e amplamente 

compartilhados consenso para as providências a serem tomadas.   

Os processos de mudança de estratégia em grandes organizações bem 

administradas raramente se parecem com os sistemas analítico-racionais 

alardeados na literatura. Os processos de mudança de estratégica são tipicamente 

fragmentados, evolucionários e intuitivos (QUINN, 1978).  

Quinn e Voyer (2001) encaram o processo de formação da estratégia como 

evolução e aprendizado, dando maior ênfase no papel do executivo principal e na 

cúpula em geral, como estrategistas gerais. Ainda conforme os autores existem uma 

tendência enfocando que a estratégia deve ser sistematicamente planejada, levando 

em consideração fatores quantitativa e relativizando fatores qualitativos, 

organizacionais e de poder. Estes autores consideram que o planejamento pode dar 

uma contribuição, mas deve ser apenas uma pequena parcela no fluxo contínuo de 

eventos que criam a estratégia organizacional. 

As mudanças pouco apresentam a modelação quantitativa ou a análise 

financeira, observam-se subsistemas diferentes para lidar com mudanças 

estratégicas, portanto, Quinn e Voyer (2001), afirmam que nenhum processo 

analítico dá conta de lidar com todas as variáveis estratégicas simultaneamente 

usando a abordagem de planejamento. Concluindo o pensamento dos autores 

citados, a estratégia lida com o desconhecido, não o incerto, envolve tantas forças 

que fica difícil preverem os eventos, a lógica dita que se proceda, flexível e 

experimentalmente, de idéias gerais para comprometimentos específicos, diminuindo 

as faixas de incerteza e permitindo que a empresa se beneficie da melhor 

informação disponível. 

Mintzberg, Ahlstrand e Lambel (2000) apresentam, com base em revisão da 

literatura, as principais linhas de pensamento sobre estratégia. Os autores 

classificam diferentes abordagens em dez escolas, descrevendo suas principais 
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características distintas, bem como suas limitações, enquanto forma de analisar o 

modo como as estratégias são concebidas nas organizações.  

Conforme quadro dois as diversas escolas de acordo com seu enfoque em 

relação à formulação da estratégia. 

Desse modo, percebe-se que a estratégia é formulada a partir de um 

processo informal explicitamente deliberado, tendo como elemento de concepção o 

executivo principal da organização, (MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMBEL, (2000). 

 

QUADRO 2 – As Escolas de Formulação de Estratégia 

ESCOLAS ENFOQUE 

Escola de Design Formulação como um processo de 

concepção 

Escola do Planejamento Formulação como um processo formal 

Escola de Posicionamento Formulação como um processo analítico 

Escola Empreendedora Formulação como um processo visionário  

Escola Cognitiva Formulação como um processo mental 

Escola de Aprendizado Formulação como um processo emergente 

Escola do Poder Formulação como um processo de 

negociação 

Escola Cultural Formulação como um processo coletivo 

Escola Ambiental Formulação como um processo reativo 

Escola de Configuração Formulação como um processo de 

transformação 

Fonte: Mintzberg, Ahlstrand e Lambel (2000 p. 13-14) 

 

Embora considere a formulação da estratégia como processo formal, a escola 

do planejamento incorpora as mesmas idéias da escola do desing. Portanto a 

formulação da estratégia parte da análise do ambiente externo e das condições 

internas da organização e, com base nesta análise, realiza-se uma avaliação das 

alternativas possíveis, implementando a estratégia considerada mais adequada. 

O modelo de Miles e Snow (1978, 2003) propõe que “as empresas em geral 

desenvolvem padrões de comportamento estratégicos relativamente estáveis na 

busca de um bom alinhamento com as condições ambientais percebidas pela 

administração” (GIMENEZ, 1999). 

Todas as visões do processo de elaboração de estratégia contêm suas 

implicações, o que muda é a ênfase no processo ao longo do curso do tempo, 

dependendo das necessidades externas e internas, e das preferências e visões dos 

gestores no processo (IDENBURGH, 1993). 
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Mintzberg (2001) acredita que a razão de uma estratégia ter sucesso e outra 

não é que os estrategistas se agarram apenas numa parte do “elefante” da gestão 

estratégica e discursam sobre ela como se não existisse mais nenhuma outra. Ou 

não reconhecem a existência de outras partes ou menosprezam como se fossem 

irrelevantes. Para ele a “estratégia precisa ir muito além do primeiro homem da 

empresa. A estratégia é que dita o rumo da organização, podendo até mesma ser 

coletiva, embora não se possa negar a importância das lideranças organizacionais. 

 

2.4 Monitoração Ambiental 

 

Conforme Archer (2010), o monitoramento ambiental é permeado por diversas 

terminologias e entre elas, pode-se destacar: inteligência empresarial, inteligência 

organizacional, vigilância ambiental e monitoração do ambiente externo. Todas estas 

terminologias, e o próprio conceito do termo monitoramento ambiental, remetem à 

visão que o gestor deve ter do ambiente para a tomada de decisão. 

Muitos são os processos gerenciais que se relacionam com a monitoração 

ambiental (MA). Existe, por exemplo, o conceito de inteligência competitiva, que diz 

respeito ao estudo das características e ações dos concorrentes (HOHHOF, 1994 

apud BARBOSA 2002). 

Aguilar (1967) afirma que a monitoramento ambiental (environmental 

scanning) é a “busca de informações sobre eventos e relacionamentos no ambiente 

externo de uma empresa, o conhecimento dos quais irá auxiliar os executivos 

principais na tarefa de definir a futura linha de ação da empresa”. 

Há também o conceito de inteligência empresarial e inteligência de negócios, 

que compreende o estudo da natureza da concorrência sob uma perspectiva mais 

ampla. Procuram incorporar, em sua análise, fenômenos econômicos, sociais e 

políticos que possam ser de importância para o sucesso da empresa (Barbosa 

1997).  

Outros conceitos se relacionam com monitoração ambiental. Temos o que se 

relaciona no campo da administração pública, onde argumenta sobre o 

gerenciamento de questões estratégicas, sendo que o foco é a análise de questões 

de interesse para os planejadores desse setor.  

O relacionamento entre esses conceitos, os processos de inteligência do 

concorrente, inteligência competitiva, inteligência empresarial, monitoração 
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ambiental e inteligência social diferem em termos de sua perspectiva temporal e de 

seu escopo na coleta de dados. Ou seja, enquanto a inteligência do concorrente diz 

respeito a questões de curto prazo, a inteligência empresarial preocupa-se com uma 

maior diversidade de fenômenos que tendem a se desenrolar em um horizonte 

temporal mais amplo (BARBOSA, 2002). Portanto, cabe salientar conforme descrito 

a seguir: 

 

 Inteligência do concorrente: possui um foco bastante específico, 

concentrando-se nas ações, comportamentos e opções de um ou mais concorrentes 

existentes ou potenciais.   

 Inteligência competitiva: é um pouco mais ampla e refere-se à análise da 

concorrência e também às condições de competitividade em setores ou regiões 

particulares. Choo (1998, p.74) define a inteligência competitiva como “o processo 

analítico de transformar dados desagregados sobre os concorrentes, o setor e o 

mercado em conhecimento estratégico acionável a respeito das capacidades, 

intenções, performance e posições dos concorrentes.”  

  Inteligência empresarial: conceito ainda mais amplo e que compreende o 

estudo da natureza da concorrência sob uma perspectiva mais ampla, procurando 

incorporar em sua análise fenômenos econômicos, sociais e políticos que possam 

ter importância para a organização. Choo (1998, p.74) define a inteligência 

empresarial como sendo a “atividade de monitoração do ambiente externo por 

informações consideradas relevantes para o processo de tomada de decisões na 

organização.”  

 Monitoração ambiental: tendo um escopo ainda maior que os anteriores, 

analisa informações sobre cada setor do ambiente externo que possam ajudar a alta 

administração a planejar o futuro da organização. Inclui não somente concorrentes, 

mas, também, fornecedores, clientes, condições e tendências tecnológicas, 

econômicas, políticas, reguladoras, demográficas e sociais.  

  Inteligência social: de acordo com Choo (1998, p.75), é o processo de 

alcance e escopo mais amplo dentre todas as propostas, “preocupa-se com a 

capacidade de sociedades e instituições de identificar problemas, coletar 
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informações relevantes a respeito desses mesmos problemas e transmitir, 

processar, avaliar e, em última instância, colocar essa informação em uso”.  

Thompson (1967) acrescentou que o ambiente molda diretamente a estrutura 

organizacional, com as diferentes partes dessa estrutura especializando-se para ir 

ao encontro das exigências das diferentes partes daquele ambiente.  

Dentre os modos de monitoramento, temos a tipologia proposta por Aguilar 

(1967), que consiste em quatro categorias: visão indireta, visão condicionada, busca 

informal e busca formal. 

Na visão indireta, o indivíduo é exposto à informação sem necessidade de 

informação específica em mente. O objetivo é buscar informações, verificar em 

termos gerais, o que esta ocorrendo e detectar sinais de mudança. Usa-se  as mais 

variadas fontes de informação, tendo grandes quantidades de informação.  

 Na visão condicionada, o indivíduo direciona a visualização de informações 

sobre assuntos selecionados ou para certos tipos de informação.  O objetivo é 

avaliar a importância das informações encontradas, a fim de avaliar a natureza geral 

do impacto na organização. Se a informação proporcionar impacto na organização, o 

modo de monitoração muda de visão.   

Com relação a busca informal, o indivíduo busca ativamente informações para 

aprofundar o conhecimento e a compreensão de um problema específico.  É informal 

na medida em que envolve um número limitado de informações e não estruturado 

relativamente.  O objetivo é reunir informações para elaborar um problema de modo 

a determinar a necessidade de intervenção da organização,  se a informação é 

relevante, ocorre uma dedicação maior para analisar e validar a informação.  

 Busca formal, ocorre um esforço deliberado ou planejado para obter 

informações. A  pesquisa é formal porque está estruturada de acordo com alguns 

procedimentos pré-estabelecidos ou metodologia.  

 A grande quantidade de informações é filtrada, buscando informações 

relevantes, tendo como  objetivo fornecer uma base para o desenvolvimento de uma 

decisão ou curso de ação.  É importante assegurar a qualidade das informações 

bem como a sua precisão.   

Duncan (1972) estudou fatores físicos e sociais levados em consideração na 

tomada de decisão e o ambiente é tratado como entidade única. O trabalho deste 

autor contribuiu de forma significativa para o entendimento do ambiente percebido, o 
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qual deve ser considerado como a totalidade, ao se analisar o comportamento dos 

indivíduos nas tomadas de decisão na qual a incerteza é consequência da falta de 

previsibilidade do resultado de um determinado evento. 

De acordo com Aldrich (1979), os estudos de como as organizações 

acompanham e interpretam seus ambientes externos constitui um dos importantes 

temas de pesquisa nas áreas de organização e informação. No contexto da teoria 

organizacional, o ambiente externo pode ser visto como fonte de recursos, fonte de 

variação e fonte de informação.  

Hambrick (1983) e FARH; HOFFMAN; HEGARTY, (1984) consideram as 

relações entre monitoração ambiental (MA) e estratégia organizacional, concluíram 

que os métodos da freqüência e interesse deveriam ser utilizados, mas o construto 

das horas continha erro excessivo, provavelmente devido à dificuldade de avaliar o 

tempo gasto na monitoração. Assim, os métodos da freqüência e interesse foram 

adotados sistematicamente em trabalhos posteriores de MA com muito poucos 

questionamentos e revisão.   

Daft, Sormunen e Parks (1988) consideram que o ambiente de tarefa interage 

diretamente com a organização. Estudaram como o ambiente geral afeta 

indiretamente a organização, levando em consideração a incerteza ambiental e 

dependência de recursos, pesquisando as fontes internas e externas. 

O ambiente de uma empresa, como o de qualquer outra entidade, é o padrão 

de todas as condições e influências externas que afetam sua vida e seu 

desenvolvimento. As influências ambientais relevantes às decisões estratégicas 

operam no setor da empresa (MINTZBERG; QUINN, 2001). 

Neste sentido, Mintzberg e Quinn (2001) afirmam que a mudança no 

ambiente de negócios necessita de monitoramento contínuo da definição da 

empresa com relação a seu negócio para que este não vacile, não turve ou se torne 

obsoleto. 

Analoui e Karami (2002) encontraram um forte relacionamento entre o 

monitoramento ambiental e o sucesso das empresas. Constataram que os 

executivos geralmente também estão envolvidos com atividades de monitoração.  

Para Miles e Snow (1978) a adaptação organizacional é o alinhamento 

consistente das decisões referentes ao domínio, à tecnologia e à estrutura 

organizacional, quer seja de modo pró ativo ou de modo reativo.  
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A adaptação ambiental exige que as organizações equivalham suas 

estruturas e processos aos seus ambientes externos. Por exemplo, é dito que a 

incerteza ambiental requer uma delegação de autoridade (BURNS; STALKER 1961, 

THOMPSON, 1967), diferenciação e especialização organizacionais (LAWRENCE; 

LORCH, 1967; GALBRAITH 1995), escaneamento de mercados (AGUILAR, 1967; 

HAMBRICK, 1983) e tomadas de decisão flexíveis e informais (FREDRICKSON, 

1984; MINTZBERG, 1973; MILLER; FRIESEN, 1984). Tais afirmações são à base da 

literatura contingente das organizações. 

A preocupação básica das organizações, partindo da visão determinista do 

ambiente, está no ajuste entre suas estruturas e processos e o ambiente (BURNS; 

DILL; LAWRENCE, LORSCH; MORSE; STALKER apud MILES, 1980).  Grande 

parte das pesquisas feitas utilizando a visão contingencialista, ignora os processos 

pelos quais a adaptação organizacional ocorre (MILES, 1980). 

Na visão determinista a função dos gerentes é apenas em adequar as 

estruturas organizacionais às condições mutáveis do ambiente, desconsiderando os 

processos pelos quais eles fazem suas escolhas e as implantam. 

Vale ressaltar que, por um lado, as circunstâncias ambientais pressionam no 

sentido da homogeneização das formas e das práticas organizacionais; por outro, a 

atuação dos mecanismos isomórficos não elimina o sistema de interpretação de 

cada organização.  

É mediante a interpretação das demandas competitivas e socioculturais do 

seu contexto ambiental de referência que a organização se estrutura e define suas 

estratégias de ação, visando a atender aos seus interesses (MACHADO-DA-SILVA; 

FONSECA, 1999). 

O que leva as organizações a assumirem esta postura isomórfica em relação 

às organizações líderes no seu ambiente específico é o fato delas buscarem uma 

autodefesa em relação aos problemas que não conseguem resolver com idéias 

criadas por elas próprias. Assim passam a desenvolver processos semelhantes aos 

observados em outras organizações a fim de facilitar as suas relações 

interorganizacionais, favorecendo o seu funcionamento a partir da utilização de 

regras socialmente aceitas (MACHADO-DA-SILVA; FONSECA, 1999). 

Por outro lado, esta construção é restringida pelo conhecimento existente de 

formas alternativas de organização e pelas crenças dos administradores sobre como 

as pessoas podem ser administradas (MILES; SNOW, 1978). 
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O ambiente percebido, conforme Simon (apud DOOLEY, 1997) de 

racionalidade limitada, o qual afirma que na medida em que os indivíduos são 

limitados em suas capacidades de processamento de informações, as organizações 

também o são. Elas agem baseadas em informações incompletas, exploram um 

número limitado de alternativas e não necessariamente desenvolvem mapas 

corretos de causa e efeito da realidade; a heurística domina a tomada de decisão 

organizacional e, dessa forma, a mudança organizacional também.  

Como as organizações tentam harmonizar suas estruturas e processos ao 

ambiente percebido, quanto mais próxima a percepção da coalizão dominante 

estiver do ambiente real, maiores serão as chances de suas decisões e ações serem 

bem-sucedidas. Neste sentido, os ambientes organizacionais não são realidades 

dadas; eles são criados através de um processo de decretação, no qual as 

percepções e a interpretação (PFEFFER; SALANCIK, 1978) da coalizão dominante 

definem o contexto para a organização.  

Existe uma lista detalhada de fontes de informação que podem ser usadas 

por estrategistas em sua análise dos fatores que determinam a concorrência em 

contextos empresariais. Essas fontes abrangem livros e relatórios de pesquisas 

sobre setores industriais, associações comerciais, publicações comerciais, imprensa 

especializada em negócios, diretórios de empresas, relatórios anuais e publicações 

governamentais, dentre outras (PORTER, 1980). 

Uma série de fontes de informação, consideradas importantes por gerentes 

americanos para o processo de inteligência empresarial, foi identificada por 

(SUTTON 1988 apud BARBOSA, 2002) conforme abaixo: 

a) fontes internas: setores de vendas, de pesquisa mercadológica, de planejamento, 

de engenharia, de compras, análise de produtos concorrentes, ex-empregados 

de concorrentes; 

b) contatos diretos com o setor de negócios: clientes, encontros, demonstrações de 

vendas, distribuidores, fornecedores, associações comerciais, consultores, 

varejistas, empregados dos concorrentes; agências de publicidade; 

c) informações publicadas: periódicos do setor, material promocional das empresas, 

relatórios anuais, relatórios de analistas financeiros, periódicos financeiros, 

discursos dos gerentes, periódicos de negócios, jornais nacionais e locais, 

diretórios, publicações governamentais; 
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d) outras fontes: analistas financeiros, bases de dados eletrônicas, bancos de 

investimento, comerciais e anúncios. 

De acordo com Choo (1994) as fontes de informação sobre o ambiente 

organizacional podem ser classificadas em quatro categorias: externas e pessoais, 

externas e impessoais, internas e pessoais e internas e impessoais. O quadro, 

abaixo, sintetiza essas fontes.  

 

QUADRO 3 – Fontes de Informação Organizacional 

 PESSOAIS IMPESSOAIS 

EXTERNAS Clientes  
Concorrentes  
Contatos comerciais/ 
profissionais  
Funcionários de órgãos 
governamentais 

Jornais, periódicos  
Publicações governamentais  
Rádio, televisão  
Associações comerciais e 
industriais  
Conferências, viagens 

INTERNAS Superiores e subordinados 
hierárquicos  
Equipe de funcionários 

Memorandos e circulares 
internos  
Relatórios e estudos internos  
Biblioteca da organização  
Serviços de informação 
eletrônica 

Fonte: Adaptado de AUSTER; CHOO, 1994. 

 

Temos sistemas de monitoramento de informações estratégicas como o 

proposto por Calori (1989), ele propõe um sistema de monitoramento de negócios, 

dividido em cinco fases, selecionando as variáveis e definindo quais devem ser 

monitoradas. 

Na primeira fase, é definida a indústria em que a empresa atua e seus  atores 

principais em painéis com o grupo de experts. Em seguida, é realizada uma primeira 

rodada de entrevistas em que os experts fazem análises estáticas e dinâmicas das 

forças competitivas, definindo os eventos críticos e selecionando as variáveis  que 

tiveram maior impacto em cada um dos eventos mencionados. A terceira fase do 

sistema consiste na realização da segunda rodada de entrevistas em que os experts 

trabalham com o futuro da indústria em um horizonte de tempo de 5 a 10 anos, 

identificando a estratégia de cada ator principal, as mudanças nas variáveis e seus 

pontos de ruptura.  

Na quarta fase, escrevem-se cenários sobre o futuro da indústria, fazendo-se 

análise de impactos cruzados das relações de causa  e efeito entre as variáveis 

ambientais.  
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Por fim, na última fase as variáveis prioritárias para o monitoramento são 

definidas com base no seu grau de incerteza de ocorrência, no seu impacto para a 

empresa e no seu grau de influenciarem e de ser influenciadas pelas outras 

variáveis. 

 Aaker (1983) recomenda um sistema de monitoramento estruturado em seis 

passos:  

1) estabelecimento de necessidades de informação; 

2) determinação de fontes; 

3) definição dos participantes; 

4) atribuição das tarefas; 

5) armazenamento e processamento da informação; 

6) disseminação da informação.  

 

As principais características do sistema de monitoramento ambiental, estão 

em permitir maior amplitude do monitoramento, fornecer maior foco ao esforço de 

monitorar, evitar a perda de informações por meio do armazenamento e facilitar a 

interpretação e disseminação da informação para quem mais dela precisa (AAKER, 

1983).  

O sistema apresenta como benefício poder ser implantado com baixo 

investimento, avanços para sistemas mais formais, maior amplitude do 

monitoramento e, por conseqüência, evitar perda de informações.  

Pearce, Chapman e David (1982), argumentam que para a implantação do  

monitoramento pode ser bem realizado se primeiro analisarem as necessidades de 

previsão e prioridades da pequena empresa. O autor prescreve quatro 

recomendações:  

 

1) Minimizar o custo de dinheiro e de tempo; 

2) Racionalizar o método; 

3) Selecionar técnicas que se encaixem com as personalidades dos participantes; 

4) Não deixar a técnica impedir a flexibilidade e agilidade da empresa.  

 

De forma geral, os sistemas de monitoramento de Aaker (1983), Calori (1989) 

e Pearce II et al. (1982) prescrevem etapas que podem ser sintetizadas em seis 

passos:  
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1) definição das variáveis e necessidades de informação; 

2) identificação de fontes;  

3) definição dos responsáveis; 

4) armazenamento;  

5) processamento; 

6) divulgação.  

 

Choo (1994) empregou a tipologia de fontes de informação concluindo que as 

fontes externas e internas são freqüentes no uso pelos gerentes. Seus resultados 

mostraram que o uso das fontes pessoais pelos gerentes da amostra era 

significativamente maior que o das fontes impessoais, mas o uso reportado das 

fontes externas era tão freqüente quanto o das fontes internas (corroborando os 

resultados de AGUILAR, 1967 e DAFT; SORMUNEN; PARKS, 1988).  

Freitas (1994), verificou a freqüência de acesso, confiabilidade,  

disponibilidade e volume/quantidade. Áreas externas e internas (como clientes, 

tecnologia, aspectos socioeconômicos ou estratégias, recursos humanos, vendas). 

Comparação entre necessidade de informação de gerentes e técnicos. 

Não se obtiveram diferenças notáveis entre as avaliações da importância das 

fontes externas e internas de informação entre os dois grupos, exceto no caso de 

livros e periódicos técnicos (fonte externa) e balanços, balancetes e relatórios de 

desempenho (fonte interna) consideradas, respectivamente, menos e mais 

importantes pelos gerentes.  

Os dados evidenciaram que a amostra de gerentes utilizava mais a fonte 

interna material produzido na empresa do que os técnicos; tal não aconteceu com as 

fontes externas nem com as pessoais.  A quantidade de fontes de informação a que 

o respondente afirmou ter acesso, foi, em média, maior para os gerentes, e, no caso 

de comunicações interpessoais e jornais, a diferença foi estatisticamente 

significativa.  

Barbosa (1997) analisou entre intensidade de acesso e necessidade de 

informação, determinando áreas com sobrecarga ou carência de informação. Qual a 

utilização em relação a cada área ambiental. O autor enfatiza a necessidade de 

ampliar o estudo sobre as diferenças de estilos e estratégias de monitoração por 

empresas de segmentos econômicos distintos, uma vez que ainda é pequeno o 

número de trabalhos e estudos sobre o tema no Brasil.   
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Barbosa (2006) realizou a comparação entre uso e avaliação de fontes de 

informação por profissionais de pequenas e grandes empresas. O que podemos 

verificar que nos estudos brasileiros podemos empregar construtos mais 

sofisticados, conforme Campos e Barbosa (2006) focar mais o uso da informação 

obtida na MA, verificando a tomada de decisão e o planejamento organizacional. 



 

3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Neste capítulo é  apresentada a metodologia utilizada para compreender o 

processo de adaptação estratégica da Cooperativa Médica a partir da percepção dos 

tomadores de decisão, no período compreendido entre 1998 e 2009, a luz do 

monitoramento ambiental e da formulação de estratégia.     

 

3.1 Tipo de Estratégia de Pesquisa  

 

Conforme o problema desta pesquisa e do objetivo geral optou-se pela 

abordagem qualitativa, uma vez que se busca compreender o processo de 

adaptação estratégica da Cooperativa Médica singular de Cascavel a partir da 

percepção dos tomadores de decisão, no período compreendido entre 1998 e 2009, 

a luz do monitoramento ambiental e da formulação de estratégia.     

Triviños (1987) e Merrian (1998) consideram que a pesquisa qualitativa é um 

conceito “guarda-chuva” que cobre diversas formas de investigação que nos ajuda a 

entender e explicar o significado do fenômeno social com a menor ruptura possível 

do ambiente natural. 

Yin (2001) e Triviños (1987), afirmam que o estudo de caso é uma estratégia 

de pesquisa comum nas pesquisas qualitativas. O design da pesquisa que norteará 

este estudo será descritivo, com base na abordagem qualitativa do estudo de caso.  

A tradição, o método e a comunidade científica são os pressupostos básicos 

da ciência. Partindo-se dessa visão, a ciência desenvolve-se por duas correntes 

filosóficas denominadas positivistas e fenomenológicas que são guiadas 

respectivamente por uma fundamentação em conceitos quantitativos e qualitativos, e 

que estabelecem as suas perspectivas filosóficas próprias da visão de mundo.    

Quer sejam tratados dessa forma ou não, os métodos de pesquisa não 

podem ser separados da teoria (HUGHES, 1980). Para a escolha da empresa a ser 

investigada no estudo de caso, foi utilizado como critério localização, área de 

atuação, porte e tempo de vida.  

O estudo de caso explicativo procura justificar motivos, esclarecer fatores que 

contribuem para determinado fenômeno. Nos estudos de caso explicativos são mais 

adequadas as questões “como” e “por que” (YIN, 2001), principalmente quando o 
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pesquisador tem controle sobre os eventos de forma reduzida, ou quando o foco 

temporal está em fenômeno contemporâneo dentro do contexto da vida real.   

Portanto, esta pesquisa parte de uma metodologia qualitativa, essa idéia é 

reforçada por Richardson (1985), que acredita que o método qualitativo justifica-se, 

sobretudo, por ser uma forma adequada para entender a natureza de um fenômeno 

sócio-organizacional, o que, para esse autor, pode possibilitar uma maior riqueza na 

apresentação dos resultados de uma pesquisa.  

Os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a 

complexidade de determinado problema, analisar a interação de certas variáveis, 

compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais, contribuir 

no processo de mudança de determinado grupo.  

 

3.2 Coleta dos Dados 

 

A coleta dos dados ocorreu em dois momentos, no primeiro a leitura de 413 

atas da cooperativa, objeto do estudo. Esta pesquisa nas atas ocorreu no período 

entre novembro de 2010 a fevereiro de 2011, foram pesquisadas atas de 

Assembléia geral, Assembléia Extraordinária e do Conselho de Administração.  

No segundo momento foram realizadas entrevistas semi-estruturadas, 

analisando o processo de adaptação estratégica da cooperativa médica, utilizando o 

Modelo de Pettigrew (1987), verificando o contexto, ou seja, o que levou a mudança, 

o conteúdo, o que mudou e após o processo, como mudou. 

O tratamento aplicado aos dados foi realizado após as transcrições das 

verbalizações gravadas. Os entrevistados foram identificados desta maneira: 

Presidente 01, Presidente 02, Presidente 03. No período entre 1998 a 2009 foram 

três presidentes que estiveram à frente da Unimed, considerando que o Presidente 

01 ficou até março de 2001, o Presidente 02 esteve à frente da Unimed de abril 2001 

a março de 2006 e o Presidente 03 entrou em abril de 2006 e fica na presidência até 

final março de 2012.  

 

 

 

 

 



 44 

Período dos Presidentes a frente da organização objeto de estudo 

Presidente 01 1998 - 2001 

Presidente 02 2001 - 2006  

Presidente 03 2006 - 2012 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

O questionário foi encaminhado antes da entrevista por e-mail com as 

principais mudanças no período que o presidente esteve à frente. A entrevista com o 

seu roteiro encontra-se no apêndice A, no apêndice B é apresentado o protocolo da 

entrevista. 

Segundo Pettigrew (1987), uma pesquisa de caráter contextual e processual 

explica as características emergentes, situacionais e holísticas de um organismo ou 

processo em seu contexto, ao invés de dividir o mundo em conjuntos limitados de 

variáveis dependentes e independentes, isoladas de seus contextos. 

Triviños (1987) ressalta que, independente da técnica de coleta de dados 

utilizada, para que os resultados tenham validade científica eles devem atender às 

seguintes condições: coerência, consistência, originalidade e objetivação. 

 

3.3 Análise dos Dados 

 

Após a análise das atas de assembléias e do conselho de administração no 

período de janeiro de 1998 a dezembro de 2009, entrevistas com os três presidentes 

que estiveram à frente da cooperativa neste período, verificando as leis e normas 

governamentais, analisando o processo de adaptação estratégica da cooperativa 

médica, foi utilizado o modelo de Pettigrew (1987), para verificar o contexto, ou seja, 

o que levou a mudança, o conteúdo, o que mudou e o processo, como mudou.  

Foi utilizado o modelo de Aguilar (1967), para identificar o monitoramento do 

ambiente, verificando as quatro categorias: visão indireta, visão condicionada, busca 

informal e busca formal. 

Para identificar a formulação estratégica pelos tomadores de decisão no 

período, foi utilizado o processo de formulação estratégias de Mintzberg (1973), o 

qual descreve três modos diferentes para a organização formular estratégias, o 

empreendedor, adaptativo e planejado. 
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Após a coleta dos dados foi realizada uma checagem dos dados e dos 

resultados e realizado um questionamento por profissionais experientes do sistema, 

porém não envolvidos no estudo, mas funcionam como consultores sobre os fatos. 

 

3.4 Organização em Estudo 

 

Conforme dados históricos no site da Unimed, a União dos Médicos – assim 

denominada por Unimed, teve seu inicio do ano de 1967 na cidade de Santos no 

estado de São Paulo, sendo a primeira cooperativa de trabalho médico do país. A 

criação da Unimed foi uma reação de determinada classe de médicos que estavam 

insatisfeitos com a mercantilização ou proletariação dos médicos perante governo ou 

grupos privados.   

Nesse período ocorreram transformações estruturais da previdência social e 

na saúde, ocasionando o surgimento do Instituto Nacional de Previdência Social –

INPS, onde só poderiam ser atendidos pelos institutos médicos aqueles que eram 

contribuintes do INPS, e em meio a este cenário a proposta do cooperativismo 

médico da Unimed se destacou e desenvolveu-se com a implantação de várias 

singulares pelo país. 

O rápido crescimento do setor, a partir do final dos anos 60, deveu-se 

principalmente à incapacidade governamental de suprir a sociedade com os serviços 

de saúde necessários, o que motivou, inclusive, o surgimento da UNIMED. A 

industrialização e a urbanização do País foram determinantes nesse processo. Sem 

uma legislação específica, as empresas se agrupam em sub seguimentos dentro do 

setor: medicinas de grupo, seguradoras e cooperativas médicas.  

E, dessa forma, a competição se estabelece em um mercado cujo 

crescimento acontece sempre atrelado à evolução dos indicadores da economia 

nacional. As condições ambientais indicam o interesse dos três poderes da 

República e da sociedade como um todo sobre essa indústria, tendo em vista a 

carência e o grande apelo social do produto que oferece. E a regulamentação do 

setor, sendo um objetivo político do governo e uma necessidade para os 

consumidores, mesmo depois de ouvidos os interesses das empresas e dos demais 

atores envolvidos, durante a sua formulação, não agradou a ninguém e parece estar 

distante da forma ideal. 
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A Unimed é a maior experiência cooperativista na área da saúde em todo o 

mundo e também a maior rede de assistência médica do Brasil, presente em 83% do 

território nacional. Hoje é composto por 373 cooperativas médicas, que prestam 

assistência para mais de 17 milhões de clientes e 73 mil empresas em todo País.  

Possui mais de 109 mil médicos, 3.244 hospitais credenciados, além de pronto-

atendimentos, laboratórios, ambulâncias e hospitais próprios e credenciados para 

garantir qualidade na assistência médica, hospitalar e de diagnóstico complementar 

oferecidos.   

Além de deter 37% do mercado nacional de planos de saúde, a Unimed 

possui lembrança cativa na mente dos brasileiros. De acordo com pesquisa nacional 

do Instituto Datafolha, a Unimed é pelo 17º ano consecutivo a marca Top of Mind 

quando o assunto é plano de saúde. Outro destaque é o prêmio plano de saúde em 

que os brasileiros mais confiam recebidos pela nona vez consecutiva, na pesquisa 

Marcas de Confiança. 

Na década de 70 como forma de padronizar procedimentos e obter um melhor 

fluxo de informações, foram criadas as Federações da Unimed onde abrangeriam as 

singulares de cada estado. A sua estrutura é composta pelas singulares, que 

formam as federações e como entidade máxima há a Confederação Nacional das 

Cooperativas Médicas, Unimed Brasil que agrega todas as singulares e federações. 

(HISTÓRIA DO SISTEMA UNIMED, 2010) 

A Federação paranaense foi criada em 1979 e atualmente abrange 22 

singulares no estado, sendo que estas estão divididas em 04 regiões. A UNIMED, 

apesar de questionar a regulamentação em diversos fóruns, como a maioria das 

outras empresas, ajustou-se às normas, não sem dificuldades e sacrifícios de toda 

ordem.  
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4 RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Neste capítulo apresenta-se a análise dos dados e resultados da pesquisa. A 

cooperativa objeto de estudo possui 22 anos de existência, e passa um período 

turbulento onde busca uma adaptação mediante as mudanças constantes no 

ambiente. Para explicar o processo de adaptação, foram destacadas as mudanças 

nos três períodos que mais influenciaram na cooperativa, após destacar os principais 

eventos ou mudanças foram destacados as principais decisões.  

Destacando o conteúdo,  contexto, e o processo, no quadro 04 temos o 

primeiro período destacando os eventos ocorridos, após no quadro 07 que 

corresponde ao segundo período e por último o terceiro período conforme quadro 

09, foi utilizando o modelo de Aguilar (1967), para identificar o monitoramento do 

ambiente, verificando as quatro categorias: visão indireta, visão condicionada, busca 

informal e busca formal. 

Na identificação do processo de formulação estratégias, à luz da tipologia de 

Mintzberg (1973), o qual descreve três modos diferentes para a organização 

formular estratégias: o empreendedor, adaptativo e planejado. 

Os períodos foram agrupados em períodos estratégicos para análise do 

processo de formulação de estratégias e identificação do monitoramento, 

relacionando as decisões ocorridas com o referencial teórico. 

 

4.1 Período I (04/1998 – 03/2001) : Adaptação a Lei 9.656/98 – Surgimento da ANS 
 

O período estratégico 1, compreendido entre abril de 1998 a março de 2001, 

apresenta um conjunto de eventos principalmente o advento do surgimento da ANS,  

na sequência estão as decisões tomadas pela cooperativa que estabelecem um 

padrão de comportamento estratégico para esse período conforme quadro 05.  Além 

da identificação das decisões, as informações foram validadas com as entrevistas 

correlacionando períodos a luz das teorias.  
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QUADRO 4 - Período I  - Adaptação a Lei 9.656/98 – Surgimento da ANS 

ANO PERÍODO I (1998 – 2001)  
1998 Lançamento do plano básico regional. 

1998 Compra da nova sede. 

1998 Início da  regulamentação dos planos de saúde na Câmara e no  Senado. 

1999 Incorporação da Unimed Verde Vale - Ubiratã 

1999 Diretoria da Unimed tem  dúvidas sobre a ANS.  

1999 Posse da nova diretoria – período – 1999/2001 

1999 Situação dos contratos antes da lei 9.656/98 

1999 Os diretores estão preocupados com a atual situação, eles têm muitas dúvidas quanto 

à regulamentação dos planos de saúde, existe preocupação com a adaptação dos 

cooperados, colaboradores e beneficiários. Preocupação com multas da ANS. 

2000 Segundo as novas regras da ANS os valores a serem cobrados sem custeio será feito 

trimestralmente no valor de R$ 0,50 para o usuário. Fazer o registro provisório junto a 

ANS até dia 15-05-2000.  

2000 Presidente 01 esclarece para o serviço de pediatria e demais cooperados da atual 

situação da Unimed, com as mudanças depois da lei 9.656/98, as razões do aumento 

de custos assistências e a impossibilidade de repassar aumento das mensalidades. 

2000 Mudança para Sede Nova. 

2000 O conselho de administração explicou as dificuldades para vender os planos de co-

participação. Informam que em Santa Catarina é um dos planos mais vendidos, 

propõem modificação deste plano, regulado pela ANS. 

2000 Presidente 01 explana sobre o plano de franquia e é aprovado a cobrança de franquia 

sobre o procedimento e não sobre cada guia e foi encaminhada oficio 377/00 para 

ANS. 

2001 Presidente 01, explica sobre as multas da ANS pelo descumprimento das novas 

diretrizes.  

 

 

No período estratégico de 1998 – 2001 houve vários eventos  impactantes 

para cooperativa, destacados de forma agrupada em três decisões. O surgimento da 

ANS e adaptação a este novo stakeholder com a regulamentação do Governo 

através da Lei 9.656/98, incorporação da Unimed Verde Vale – Ubiratã e a compra e 

mudança para a nova sede. 

 

QUADRO 5 - Período I - Adaptação a Lei 9.656/98 – Surgimento da ANS 

ANO DECISÃO 
1998 01 – Adaptação e Regulamentação dos planos de saúde, Lei 9.656/98 

1999 02 - Incorporação da Unimed Verde Vale - Ubiratã 

2000 03 - Mudança para Sede Nova. 
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A) Decisão 01: Adaptação a Lei 9.656/98 – Surgimento da ANS (1998) 

 

Desde a promulgação da Lei dos Planos de Saúde (Lei 9.656/98), surgiu a 

expectativa que a legislação representasse, de fato, um avanço para a parcela da 

sociedade atendida pelos planos de saúde, pois, tratava-se de um segmento que há 

mais de 30 anos atuava seguindo as “Leis” do mercado, ou seja, sem normas 

regulamentadoras, controle ou fiscalização por parte do Estado. 

A Lei 9.656/98 trouxe inovações positivas, porém insuficientes quanto a 

definição de coberturas, quais os critérios de inclusão e exclusão de beneficiários, 

como iria ocorrer a fiscalização das operadoras e quanto aos aspectos assistenciais. 

Quando começou a discussão no Congresso Nacional em 1998 para a 

regulamentação dos planos de saúde, o Presidente 01 explica: 

 

Veio a Lei 9.656/98 e tivemos que aprender a tratar com a ANS. Não mais 
podíamos selecionar clientes, tendo que aceitar os portadores de doenças 
pré-existentes. Cogitou-se que o plano básico teria que contar com 
assistência odontológica obrigatoriamente. No início, cogitou-se de que a 
adaptação ás novas regras seria compulsórias e isso também não se 
concretizou por pressão do ministério público e órgãos de defesa do 
consumidor. 
 

 A adaptação as regras da ANS bem como reagir às imposições quanto a 

planos antes da regulamentação e planos após regulamentação, onde os valores 

quanto à precificação e regras de quem pode entrar e como excluir muda 

radicalmente, como comenta o Presidente 01: 

 

A instalação de departamento de vendas interno alavancou o mercado, 
mesmo com a exclusão de todos os beneficiários em custo operacional, que 
estavam trazendo problemas de ressarcimento ao SUS e de relacionamento 
com cooperados, trazendo aumento efetivo de beneficiários em pré 
pagamento e campanha de vendas para o plano básico regional. 

 

B) Decisão 02: Incorporação da Unimed Verde Vale (Ubiratã)  

 

Com as obrigações das Singulares conforme regulamentação do Governo fez 

algumas Unimeds adotarem a postura de incorporação. 

A Unimed incorporada tinha basicamente beneficiários em Custo Operacional, 

ou seja, planos sem mensalidade fixa. Na época da incorporação foram transferidos 

para a incorporadora 211 beneficiários em pré-pagamento em uma área de atuação 
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abrangendo quatro municípios e com uma população aproximada de 53.417 

pessoas (dados IBGE, 2008). O Presidente 01 explica como e por que ocorreu a 

incorporação. 

 

Incorporamos a Unimed Verde Vale (Ubiratã), somando mais cooperados e 
beneficiários, em uma área de grande potencial de vendas a explorar, 
dobrando o nosso capital social junto à Federação e aumentando o nosso 
patrimônio (as incorporações são experiências que apenas Cascavel, Costa 
Oeste e Noroeste do Paraná evidenciaram). 
 

Atualmente na área de atuação da Unimed que incorporada não tem mais 

planos em custo operacional, possuindo hoje cerca de 3.625 beneficiários em pré-

pagamento, divididos em planos empresariais e familiares para uma população 

estimada em 49.081 pessoas, ou seja, somente 8% da população têm plano de 

saúde da Unimed Incorporadora. 

Ficou acordado na época da incorporação a participação de pelo menos 

01(um) cooperado no quadro de dirigentes na cooperativa, acordo este até o 

momento vigente e sendo cumprido. Considerando o tamanho da Unimed que foi 

incorporada, o que ficou evidente com o passar dos anos foi o erro de ter mantido 

estrutura física como se a incorporada fosse uma filial, ou seja, a incorporadora ficou 

com prédio e funcionários longe da sede da incorporadora sem nenhum controle 

direto. 

Atualmente é uma tendência as incorporações entre Unimeds e o surgimento 

de prestadoras, ou seja, onde uma singular atende e oferece alguns serviços, mas a 

administração da carteira e da singular pertence a federação ou outra Unimed da 

região com um porte maior. 

 

C) Decisão 03: Mudança para Nova Sede (2000) 

 

O crescimento nas vendas, adaptações ao novo cenário após a fusão com a 

Unimed Verde Vale, e o ensaio de verticalização para sobrevivência obrigou o 

Presidente 01 a algumas atitudes: 

 
Fomos crescendo, compramos o terreno e edificamos a sede que perdura 
ainda hoje. Implantamos a Medicina Ocupacional e a Clinica de Fisioterapia, 
afastando uma velada ameaça da classe, alem de encontrar parâmetros de 
preço e de tempo de recuperação das lesões, adquirindo conhecimento 
para negociar com estes prestadores. Negociamos com laboratórios, banco 
de sangue, clinicas e hospitais, trazendo tranqüilidade para os médicos 
trabalharem. No âmbito político estadual, Cascavel assumiu posição de 
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destaque no estado, reivindicado, com sucesso, ao menos um cargo na 
diretoria da Unimed Paraná (Federação). No âmbito regional, aparamos 
todas as arestas com as co-irmãs, passando à prática de atitudes conjuntas. 

 

A nova forma de negociar planos coletivos, familiares e individuais obrigou a 

cooperativa criar o setor de vendas e ampliar o espaço físico, conforme Presidente 

01. 

 
Novos planos (regional, co-participação) e potencial de vendas inexplorado 
justificaram a necessidade do novo setor de vendas. Ações judiciais contra 
a cooperativa, cada vez mais freqüentes, ressarcimento ao SUS e 
necessidades de planos preventivos com revisão dos modelos de contratos, 
justificaram o escritório jurídico. 

 

Fica evidente nas atas do Conselho de Administração a preocupação com 

este novo momento, o que fazer e como fazer, pois a cooperativa entrava em um 

ambiente turbulento e regulamentado. A cooperativa deixa de ser amadora nesta 

área, e parte para uma profissionalização revendo os contratos com os vendedores, 

forma de comissiona mento e contratação de um novo gestor. 

 

4.1.1 Análise teórica do período I 

 

O período de adaptação a Lei 9.656/98, com o surgimento da ANS, do ponto 

de vista teórico, considerando o processo de formulação estratégias, à luz da 

tipologia de Mintzberg (1973), neste primeiro momento foi denominado o modo 

empreendedor, pois existe a busca de novas oportunidades mediante a nova 

regulamentação, o poder esta concentrado como ficou evidente na entrevista na 

mão do presidente 01, as estratégias desenvolvidas apresentam muitas incertezas, e 

a decisão de crescer através de mais vendas é um objetivo claro de organizações 

empreendedoras. 

No segundo momento temos o modo  planejado , onde aparece uma análise 

mais formal e planejada onde o responsável pelo planejamento assume o papel 

principal no estabelecimento de estratégias, tendo uma análise sistemática e 

particularmente na avaliação de custos e benefícios de propostas concorrentes. 

Quanto à identificação do monitoramento do ambiente, conforme o modelo de 

Aguilar (1967) pode-se verificar a predominância da visão condicionada onde a 

informação do surgimento da ANS serve como um alerta e requer um monitoramento 

constante, passando no segundo momento para busca informal com esforço 
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deliberado com um processo de busca de informações para aprofundar o 

conhecimento e compreensão de um problema específico, a cooperativa através de 

sua direção e na pessoa do presidente reúne o máximo de informações para discutir 

os fatos em reunião do Conselho de Administração, reunião com o serviço 

terceirizado jurídico e a criação de setores envolvidos diretamente com as 

resoluções da ANS. 

O contexto econômico na época apresentava uma inflação baixa,  

sinistralidade considerada normal, em torno de 85% a 90%, e o fato novo dos planos 

de saúde com a regulamentação da ANS. É uma Lei condicionada no texto 

constitucional a uma estrita regulação do Estado, a participação da iniciativa privada 

no sistema de saúde brasileiro envolvendo 10 anos de negociações no Congresso 

Nacional até ser definida em Lei (ANS, 2011). 

A Lei 9.656/98, portanto, é o resultado dessas discussões que se iniciaram no 

Legislativo após a promulgação da Constituição Federal. A sua aprovação no 

Senado somente foi possível pela introdução de determinadas alterações no 

enunciado legal por meio de Medida Provisória - MP, solução política adotada - com 

a concordância dos atores sociais envolvidos - para evitar que o setor permanecesse 

operando sem regras por mais tempo, o surgimento da ANS lhe deu as atribuições 

de regulação do setor.  

O setor de planos de saúde vivia uma densa transformação desde o início da 

vigência da Lei 9.656/98. A partir de janeiro de 1999, as operadoras que desejam 

atuar no setor têm que obter na ANS um registro provisório de funcionamento.  

Da mesma forma, cada plano de saúde para ser comercializado precisa estar 

registrado na Agência Nacional de Saúde Suplementar. As Operadoras também 

estão impedidas de recorrer à concordata e de seus credores pedirem a sua 

falência. Agora, uma operadora só pode ser liquidada a pedido da ANS, fórmula 

encontrada para assegurar os direitos dos consumidores.  

Outro exemplo importante das mudanças introduzidas pela Lei foi à instituição 

da obrigatoriedade de informações. Isso permite à ANS promover diversas análises 

e, em especial, acompanhar a evolução dos custos, condição essencial para a 

autorização de aumento das mensalidades dos planos individuais. O Presidente 01 

afirma: 

A decisão de compra do terreno e construção da sede expôs a Unimed 
Cascavel em destaque em toda a região e também em muito auxiliou o 
aumento das vendas. Criamos o departamento jurídico. 
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Portanto, com crescimento da carteira de beneficiários e com a exigências 

deste no novo stakeholders a ANS, a cooperativa necessitava de mais estrutura 

física, mais funcionários e profissionalização para manter-se no mercado. Conforme 

quadro 06 uma amostra das informações exigidas pela ANS, é apresentado no 

quadro 6 a seguir. 

 

QUADRO 6 - Informações exigidas pela ANS 

Condições de ingresso; 

Operação e saídas das operadoras; 

Plano de contas padrão; 

Uniformização da contabilidade; 

Formação de garantias e provisões técnicas; 

Exigências para administradores; 

Normas para reajustes de preços; 

Cobrança do Ressarcimento ao SUS; 

Informações econômico-financeiras prestadas pelas operadoras (Sistema de Documento 

de Informações Periódicas de Operadoras de Planos de Assistência à Saúde - DIOPS); 

Informações e emissão de relatório gerencial de acompanhamento da prestação de 

serviços aos beneficiários (Sistema de Informações de Produtos - SIP); 

Sistema de Informações de Beneficiários (SIB) que permitiu a montagem do cadastro dos 

beneficiários de todos os planos de saúde na ANS. Entre essas normas, algumas exigem 

o envio de informações com a utilização de sistemas de informação desenvolvidos pela 

própria ANS e disponibilizados para as operadoras. 

 

Planos de saúde anteriores à Lei 9.656/98 foram proibidos de serem 

comercializados. Agora, os contratos firmados entre consumidores e operadoras de 

planos de saúde têm garantia de assistência a todas as doenças reconhecidas pela 

Organização Mundial de Saúde, além de impedimento às restrições de número de 

consultas e internações, dentre outros benefícios.  

Mesmo os contratos antigos também obtiveram algumas garantias com a 

nova legislação: não podem ser rescindidos de forma unilateral pela operadora, as 

internações não podem ser encerradas a não ser por alta médica e as mensalidades 

dos planos individuais ou familiares só podem ser aumentadas com autorização 

expressa da ANS.  
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A segurança do usuário de planos privados de assistência à saúde aumentou 

com a regulamentação pela ANS de medidas necessárias à manutenção da 

integridade das operadoras e da garantia da continuidade da prestação dos serviços 

de assistência contratados.  

Os regimes especiais de direção fiscal e direção técnica e as liquidações 

extrajudiciais de empresas sem condições de operar são procedimentos a que a 

ANS pode recorrer sempre que verificar alguma grave ou insanável irregularidade 

que coloque em risco o atendimento à saúde contratado no plano. 

A intervenção do Estado no mercado privado de assistência à saúde no 

Brasil, para a correção das falhas de mercado apontadas e a correção da conduta 

das empresas, tem seu marco regulatório na Lei nº 9.656 de 03 de junho de 1998, 

que, no inciso I do art. 1º, conceitua o que é um plano de saúde: 

 

Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços ou 
cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo 
indeterminado, com finalidade de garantir, sem limite financeiro, assistência 
à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou 
serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede 
credenciada, contratada ou referenciada, visando à assistência médica, 
hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente a expensas 
da operadora contratada, mediante reembolso e pagamento direto ao 
prestador, por conta e ordem do consumidor. 
 

Em razão da diversidade de características dos produtos do mercado à época 

e considerando conceitos de assistência à saúde, a Lei também estabeleceu:  

“Está subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar - ANS qualquer modalidade de produto, serviço e contrato que 

apresente, além da garantia de cobertura financeira de riscos de assistência médica, 

hospitalar e odontológica, outras características que o diferencie de atividade 

exclusivamente financeira, tais como: 

 

a) custeio de despesas; 

b) oferecimento de rede credenciada ou referenciada; 

c) reembolso de despesas; 

d) mecanismos de regulação; 

e) qualquer restrição contratual, técnica ou operacional para a  

cobertura de procedimentos solicitados por prestador escolhido pelo  

consumidor; e . 
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f) vinculação de cobertura financeira à aplicação de conceitos ou  

critérios médicos-assistenciais.” 

 

Mediante o surgimento da ANS e as novas obrigações, a estrutura e os 

setores passaram por um momento de inquietação, a Lei tinha no início cláusulas 

abusivas, obrigatoriedade de informações, isto exige gente comprometida, 

atualizada e competente, tecnologia para gerar relatórios e consequentemente 

informação para serem encaminhadas, procedimentos excluídos antes da Lei, novos 

produtos com reajuste de mensalidade controlado e uma fiscalização ameaçando 

com multas pesadas.  

Ao longo dos anos a regulamentação mostrou-se fragmentada, complexa, 

incompleta, omissa e restritiva em diversos aspectos, ocorrendo o desequilíbrio e 

conflitos permanentes entre operadoras, prestadores de serviços e beneficiários de 

plano de saúde. 

O Presidente 01 comenta este momento:  

 

Para que o contexto todo seja entendido, farei um breve relato histórico: 
Antes havia uma “cooperativa” da associação médica, dirigida por seus 
diretores, que “artesanalmente” administrava uma carteira de pessoas 
jurídicas. [...] Pode-se desprender então, a absoluta falta de conhecimento 
do negócio e de gestão [...] 
 
 

Esclarecendo que antes de 1998 não havia preocupação quanto à 

sistematização ou mesmo certificação das condições de cobertura assistencial, em 

especial, nas operações efetuadas pelas empresas constituídas para tal, como as do 

tipo da medicina de grupo e de cooperativas médicas, que, juntamente com aquelas 

empresas que faziam autogestão da assistência à saúde como benefício salarial, 

atuavam livremente no mercado sem qualquer interferência do governo. 

O processo de adaptação ocorreu com uma participação mais efetiva no 

contexto político, ou seja, na Federação da Unimeds do Paraná, com um cargo 

permanente, a contratação de um serviço jurídico terceirizado, a fusão com a 

Unimed Verde Vale o aumento da estrutura física, a contratação de funcionários de 

forma mais profissional, um monitoramento diário nas ações da ANS, a 

reestruturação do setor comercial com gerencia profissionalizada, buscando uma 

análise em todos os processos na área comercial.  
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O Presidente 01 explica: 

 

No âmbito político estadual, Cascavel assumiu posição de destaque no 
estado, reivindicado, com sucesso, ao menos um cargo na diretoria da 
Unimed Paraná. No âmbito regional, aparamos todas as arestas com as co-
irmãs, passando à prática de atitudes conjuntas, incorporamos a Unimed 
Verde Vale (Ubiratã), somando mais cooperados e beneficiários, em uma 
área de grande potencial de vendas a explorar, dobrando o nosso capital 
social junto à Federação e aumentando o nosso patrimônio (as 
incorporações são experiências que apenas Cascavel, Costa Oeste e 
Noroeste do Paraná evidenciaram). A decisão de iniciar com recursos 
próprios (clinica de fisioterapia, medicina ocupacional) foi um ato pioneiro, 
poucas Singulares na época possuíam tais recursos. Enfim, tornamos a 
Unimed atraente deixando de ser o “abacaxi” que ninguém queria. 
 
 

4.2 Período II (2001 – 2006) - Investimentos e Melhorias dos Processos 

Administrativos 

 

Neste segundo período entre 2001- 2006 correspondem a dois mandatos de 

presidente 02. Conforme quadro 07 foram destacados os principais eventos do  

período estratégico II, evidenciou-se pelo investimento em TI, a manutenção e 

desenvolvimento pelo serviço próprio, adaptação do setor comercial mediante as 

exigências da ANS e o lançamento de ferramentas controle da sinistralidade. 

 

QUADRO 7 - Período II – Investimentos e Melhorias dos Processos 
Administrativos 

DATA PERÍODO II (2001 – 2006)  

2001 Remodelação dos Planos Participativos – com co-participação de 30%. 

2001 Implantação do cartão magnético nos consultórios 

2001 Lançamento do projeto anti tabagismo  

2002 Contratação de serviço terceirizado para auditoria médica  

2002 Implantação junto com a Federação do call center 

2002 Criação do Conselho estadual de mercado pela Federação 

2002 Interação com Procon  

2002 RNº 08 - Critérios para reajuste das contraprestações pecuniárias dos planos 

privados de assistência suplementar à saúde 

2002 Implantação da Câmara de mediação de material de alto custo 

2003 Decidido fazer entrevista qualificada 

2003 Medicina Preventiva – Lançamento do Programa Mais Saúde, sendo o projeto 

inicial o Antitabagismo 

2003 Resolução Normativa nº 42 – Celebração de contrato com prestadores de 

serviços. 

2003 Fechamento da Usimed em Curitiba 
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PERÍODO II (2001 – 2006) 

2003 RNº 54 - Estabelece os requisitos para a celebração dos instrumentos jurídicos 

firmados entre as operadoras de planos privados de assistência à saúde e 

prestadores de serviços auxiliares de diagnóstico e terapia e clínicas 

ambulatoriais.  

2004 Adaptação  ao Estatuto do Idoso 

2004 Lançamento do plano familiar máster com desconto progressivo. 

2004 Reajuste dos honorários médicos do CH – 0,35  

2004 Déficit da clínica de fisioterapia 

2004 Questionamentos sobre todos os setores, o que mudar, o que terceirizar o que 

fazer mediante os resultados 

2004 Reformulação da auditoria médica 

2005 Fechamento da Clinica de fisioterapia 

2005 Contratação de consultoria para o setor comercial. 

2005 Reformulação da auditoria médica- Contratação de serviço terceirizado. 

2005 Aprovação da Matriz Gerencial 

 

4.2.1 Período II (2001 - 2006) - Investimentos e Melhorias dos Processos 

Administrativos 

  

Durante o período II foram identificados os principais eventos entre abril de 

2001 a março de 2006 sendo agrupados em quatro decisões, destacadas no Quadro 

08. Os fatos de maior relevância foram correlacionandas com a entrevista realizada 

com o presidente 02 e interpretação à luz das teorias. 

 

QUADRO 8 - Período II - Investimentos e Melhorias dos Processos 
Administrativos 

ANO DECISÃO 

2002 01 - Investimento em TI 

2004 02 - Manutenção e desenvolvimento de serviço próprio 

2005 03 - Adaptação do setor comercial 

2006 04 - Ferramentas para controle da sinistralidade 

 

 

A) Decisão 01: Investimento em TI (Tecnologia em Informação) 

  

Com o advento da regulamentação dos Planos de Saúde e a criação da ANS, 

uma das mais complexas tarefas foi acompanhar as publicações das Resoluções 

Normativas e as constantes exigências da Agência Nacional de Saúde Suplementar 

– ANS, e investir em TI.  

http://www.ans.gov.br/main.jsp?lumPageId=8A9588D4257EE41901257F3589BA1708&lumS=ans.corporativo.service.legislacao&id_legislacao=8A9588D42670BEE0012670C509CC5355&lumItemId=8A9588D42670BEE0012670C509CC5356
http://www.ans.gov.br/main.jsp?lumPageId=8A9588D4257EE41901257F3589BA1708&lumS=ans.corporativo.service.legislacao&id_legislacao=8A9588D42670BEE0012670C509CC5355&lumItemId=8A9588D42670BEE0012670C509CC5356
http://www.ans.gov.br/main.jsp?lumPageId=8A9588D4257EE41901257F3589BA1708&lumS=ans.corporativo.service.legislacao&id_legislacao=8A9588D42670BEE0012670C509CC5355&lumItemId=8A9588D42670BEE0012670C509CC5356
http://www.ans.gov.br/main.jsp?lumPageId=8A9588D4257EE41901257F3589BA1708&lumS=ans.corporativo.service.legislacao&id_legislacao=8A9588D42670BEE0012670C509CC5355&lumItemId=8A9588D42670BEE0012670C509CC5356
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O Presidente 02  comenta: 

 

O Conselho de Administração da cooperativa, concentrou seus esforços em 
prol da modernização e do modelo administrativo da Cooperativa, em busca 
de resultados objetivos e concretos, com vistas à melhoria de sua atuação, 
desencadeados em ações que culminaram na especialização da gestão, na 
consolidação dos serviços prestados e  na busca de resultados 
operacionais. No âmbito político e jurídico-legal, destaca-se neste período, a 
implementação da Lei n.º 9.656/98 e a criação da ANS, passando o 
Governo Federal a intervir de modo definitivo, mediante regulamentação e 
fiscalização específica na atividade das Operadoras de Planos de Saúde. 
Tudo isto, também fez, com que todos os membros ligados diretamente à 
direção ficassem constantemente  atualizados, e as decisões de diretoria 
chegassem muito próximo de um nível de perfeição almejado e planejado 
no início da gestão.  
 

No período de 2001 a 2006, importantes mudanças foram implantadas no 

departamento de Tecnologia da Informação, sempre buscando a adequação às 

necessidades presentes e futuras da cooperativa no que se refere a tecnologia. 

Dentre as principais aquisições e implantações realizadas, devem ser citados: 

Sala para servidores climatizada e com dispositivo anti-incêndio, sala de no-

break para rede de energia elétrica estabilizada, renovação contínua e programada 

de computadores, implantação em pontos externos de cartão off line, implantação da 

nova versão do Biomeek, implantação do Data Ware House – ferramenta de auxílio 

para prestação de dados gerenciais, implementação da Matriz Gerencial, 

manutenção de licenciamento em 100% do software e aquisição de servidores. 

Essas mudanças podem ser destacadas na entrevista com o Presidente 02:  

 

Sempre em nossas decisões a Tecnologia de Informação foi extremamente 
importante, Biomeek como sistema novo, contabilidade gerencial integrada, 
o sistema microsiga  e implantação para todos os cooperados a matriz 
gerencial, tudo isto influenciou em investimento neste setor. 

 
No relatório de gestão ficam destacadas as mudanças no setor de TI, muito 

pelas exigências do órgão regulador e pela necessidade de profissionalização no 

gerenciamento da informação. 

 

B) Decisão 02: Manutenção e desenvolvimento de serviço próprio 

 

A sobrevivência dos planos de saúde passa pela relação complexa entre 

empresas, operadoras, hospitais e provedores de serviços. A importância da 

prevenção justifica-se pela implementação do setor próprio de medicina preventiva 
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interagindo com o RH das empresas e com os beneficiários com planos de saúde 

físicos. 

As atividades do Departamento de Medicina Preventiva iniciaram oficialmente 

em junho de 2003, com o lançamento do programa mais saúde, sendo o projeto 

inicial o Antitabagismo, após novos projetos foram incorporados à prevenção da 

saúde e bem-estar dos beneficiários, sempre buscando o apoio e parceria dos 

cooperados.  

O Projeto Antitabagismo tem como o objetivo dar apoio as pessoas 

interessadas em deixar de fumar, considerando a melhora importante do prognóstico 

do ex-tabagista, apresentava na época um programa composto de reuniões 

semanais, onde tinha a presença/coordenação de um médico pneumologista e apoio 

de um psicólogo. Desde a implantação em junho de 2003, até dezembro de 2005, 

445 pessoas procuraram o projeto que atingiu índices de sucesso de até 70%, nos 

participantes que o concluíram.  

O Projeto Bem Viver foi através de uma parceria iniciada em maio de 2005 

com o Cascavel JL Shopping, a Unimed de Cascavel desenvolveu um projeto 

direcionado aos beneficiários que apresentam idade acima de 60 anos, 

compreendendo atividades físicas, mentais e manuais para melhorar a qualidade de 

vida e a saúde através da prevenção. O projeto foi desenvolvido sob a coordenação 

de uma professora de educação física, com o apoio de um médico e uma auxiliar de 

enfermagem, além da participação de palestrantes como os próprios médicos 

cooperados e profissionais de diversas áreas.  

O Projeto Viva Bem, foi implantado em agosto de 2005, ele atendia 

beneficiários da Unimed que sofrem de hipertensão e diabetes. No ano de 2005 foi, 

fechada a clinica de fisioterapia, que tinha como objetivos segurar o aumento dos 

gastos com as sessões de fisioterapia, satisfação do beneficiário e manter a 

quantidade de clínicas prestadoras de serviços. 

No mesmo ano foi realizada uma ampla reformulação na auditoria médica 

para conferência de contas hospitalares e visitação in loco (quando necessário). 

Este serviço foi terceirizado e passou a ser desenvolvido pelos profissionais da 

empresa terceirizada, portanto, deixou de ser próprio da cooperativa.  

No entanto as autorizações dos procedimentos, assim como a realização das 

entrevistas qualificadas, passaram a ser efetuadas pelos revisores técnicos, médicos 

contratados pertencentes ao quadro de funcionários da cooperativa.  



 60 

Hoje o sistema acredita na verticalização, investindo em hospitais, 

laboratórios, serviço de imagem, pronto atendimento, clinica de psicologia, nutrição, 

oncologia e demais serviços, concorrendo com a rede prestadora contratada, 

ressaltando que alguns destes serviços são deficitários, pois, foge do objetivo 

principal de uma cooperativa médica, prestar serviço ao cliente, no caso chamado de 

beneficiário. 

O serviço próprio só se justifica se não existir oferta deste serviço,  

negociação com a rede ou problemas pontuais com alguns cooperados e seus 

serviços. 

 

C) Decisão 03: Adaptação do setor comercial 

 
O período de 2001 a 2006 foi marcado por mudanças no setor comercial, a 

necessidade de ampliar a oferta de produtos exigiu o desenvolvimento de algumas 

ações em busca de uma maior participação no mercado, o que ampliaria também a 

representatividade da cooperativa no segmento em que atua. 

Dentre os novos produtos lançados, merecem destaque, os planos 

participativos, ou seja, esta modalidade de produto já existia, porém, sem atrativos 

para a comercialização. Eles foram remodelados em 2001, passando a co-

participação do beneficiário para 30% sobre os atendimentos ambulatoriais, com um 

teto máximo de R$ 50,00 por procedimento, tornando-se assim mais atrativo e com 

melhores resultados financeiros para a Cooperativa, servindo como um fator 

moderador de utilizações.  

Em abril de 2004, acompanhando a tendência do mercado de planos de 

saúde e priorizando o aumento do número de beneficiários por contrato e 

incentivando o ingresso de todas as pessoas da família, foi lançado então o produto 

“Familiar Master”, com atrativos especiais como, o desconto progressivo de acordo 

com o número de beneficiários inscritos, variando de 10% para 02 beneficiários, 15% 

para 03 e 20% para 04 ou mais beneficiários.  

O produto teve aceitação, uma vez que os produtos anteriores vinham 

apresentando uma média de 1,6 beneficiários por contrato, já o produto “Familiar 

Master” apresentou em dezembro de 2005 uma média de 2,8 beneficiários por 

contrato. 
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 O setor comercial aproximou-se do setor de comunicação e marketing com o 

desenvolvimento de campanhas institucionais, promocionais e de lançamento de 

novos produtos nos veículos de comunicação, também o fortalecimento da marca 

Unimed junto a população, um aumento na percepção da Unimed na região, visando 

o crescimento do número de beneficiários do plano de saúde e dar maior visibilidade 

às ações de Responsabilidade Social. 

A mudanças no setor comercial e desenvolvimento de campanhas publicitária 

deve-se ao momento em que estava a cooperativa, o presidente 02 comenta: 

 
Tivemos uma gestão participativa, ouvindo muito os colaboradores, no 
processo administrativo, o inicio dos planos participativos, e ainda, as 
sugestões do conselho de administração, técnico e fiscal.  

 
Outra importante ação foi a contratação de um serviço especializado em  

consultoria na área comercial, que desenvolveu no período de abril a dezembro  de 

2005, o momento exigia reação e adaptação as regras da ANS. 

 

D) Decisão 04: Ferramentas para Controle da Sinistralidade 

 

Neste período foi implantado o cartão magnético nos consultórios, terceirizado 

o serviço de auditoria médica, criado a câmara de mediação de material de alto 

custo, negociação e elaboração de contrato com todos os prestadores, ou seja, 

hospitais e clinicas e aprovação da matriz gerencial.  

O surgimento da câmara de mediação foi para regular os valores de órtese e 

próteses, onde não existia tabela de preços e negociação de valores, o cartão 

magnético nos consultórios tem como objetivo inibir a fraude quanto a empréstimo 

de carteirinha e a terceirização de auditoria médica serve como uma tentativa de 

diminuir o índice de sinistralidade que estava fora do controle. 

 

4.2.2 Análise teórica do período II 

  

O surgimento da ANS fez com que os planos desenvolvessem os seus 

setores de TI, no caso específico da organização em estudo foi uma mudança 

radical.  

É o início da verticalização na cooperativa com clínica de fisioterapia, serviço 

de saúde ocupacional e setor de medicina preventiva. 
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Considerando o processo de formulação de estratégias de Mintzberg (1973), 

neste primeiro momento foi denominado adaptativo, onde o Presidente 02 busca 

soluções reativas ao contexto atual e adaptação as condições turbulentas do 

ambiente, após é identificado o modo empreendedor buscando estratégias de novas 

oportunidades com profissionalização e novos serviços da cooperativa. 

A direção da cooperativa busca um salto para frente em meio às incertezas e 

implantam mudanças no departamento de tecnologia de informação, no entanto 

ficando evidente que o poder esta na mão do Presidente. 

Em relação ao monitoramento do ambiente, a luz do modelo de Aguilar 

(1967), identifica-se a busca informal, pois, existe um esforço deliberado para obter 

informações com a profissionalização da TI, a pesquisa é estruturada com setores 

de apoio específicos para o monitoramento das decisões da ANS, objetivando 

fornecer uma base para o desenvolvimento da decisão. 

Aparece também a visão condicionada onde a busca e avaliação das 

informações verificando o impacto na organização a mudança ocorre por exigências 

do momento conturbado, com fatos novos quanto a resoluções, portarias, leis e 

mudanças seguidas sem considerar o tempo de adaptação e tamanho das 

empresas. 

O setor comercial interage com os órgãos fiscalizadores municipais, lança o 

plano familiar com desconto progressivo e é contratada uma consultoria para o setor, 

buscando profissionalização e adaptação ao novo cenário. 

Quanto ao controle de sinistralidade que agora exigia soluções criativas e 

estratégias rápidas e com resultado positivo, como estratégia para conter a 

sinistralidade aparece a criação da câmara de negociação de material de alto custo, 

negociação com todos os prestadores de serviços, ou seja, hospitais, laboratórios e 

clínicas.  

Após a cooperativa realiza uma reformulação no setor de auditoria médica 

com mudanças radicais e contrata um serviço terceirizado, pois, neste momento 

nenhum plano de saúde define o seu preço de venda par planos de pessoa física, o 

Governo através da ANS é quem define o índice de aumento. 

Portanto, o reajuste dos planos de saúde depende da Agência que define um 

índice para os planos individuais e familiares para todos os planos sem considerar 

tamanho, região, planilha de custos e inflação do setor. 
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4.3 Período III (2006- 2009) Valorização do cooperado e mudanças organizacionais 

 

O período III corresponde a dois mandatos do Presidente 03, no quadro 09 

foram destacados os principais eventos. O período estratégico III, compreendido 

entre 2006 a 2009, evidenciou-se pela promessa de campanha da diretoria que 

cumpriu promessa de eleição com o aumento do coeficiente de honorário médico 

relativo à consulta, após verificou a necessidade de profissionalizar a área de gestão 

contratando uma empresa terceirizada para fazer pesquisa de clima organizacional e 

mudanças organizacionais. 

 

QUADRO 9 - Período III – Valorização do cooperado e mudanças organizacionais 

DATA PERÍODO III (2006 – 2009)  

2006 Reforma do Estatuto Social e Regimento Interno 

2006 Reajuste dos honorários médicos  CH – 0,36 

2006 Reajuste dos honorários médicos  CH – 0,38 

2006 Reajuste dos honorários médicos  CH – 0,40 

2006 Reforma do Regimento e Estatuto Social 

2006 Contratação de Consultoria –  Pesquisa de Clima Organizacional 

2006 Troca da Gerencia Administrativa. 

2007 Implantação da Biometria 

2007 Implantação do DGU – Digitação de Guias Unimed e Conta Eletrônica 

2007 Relançamento da Matriz Gerencial 

2007 Reunião com especialidades sobre a Matriz Gerencial 

2007 Implantação do BI 

2007 Rescisão de contrato com Auditoria terceirizado 

2007 Implantação do TISS 

2008 Abertura do Posto de Atendimento Bancário 

2008 Mudança de endereço da Saúde Ocupacional 

2008 Resolução Normativa nº 167/08 - Novo rol da ANS  

2008 Credenciamento de novos serviços Psicologia/Nutrição e Fono. 

2008 Elaboração do Planejamento estratégico – diretoria e Gestores 

2008 Curso de MBA para diretores e gestores 

2008 Reuniões Itinerantes em Ubiratã e Prestadores 

2008 RN º 186 – Portabilidade 
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2008 Reformulação dos contratos com vendedores 

2009 Reeleição do Presidente  

2009 Elaboração do Planejamento estratégico – diretoria e Gestores 

2009 Pagamento por Performance 

2009 Assembléia para aprovação da compra do imóvel 

 

O período estratégico III, compreendido entre 2006 a 2009, evidenciou-se na 

execução da promessa de campanha da diretoria que cumpriu com o aumento do 

coeficiente de honorário médico relativo a consulta, privilegiado o ato artesanal do 

medico, verificou a necessidade de  contratar uma empresa terceirizada para realizar  

pesquisa de clima organizacional, o resultando desta pesquisa foi a troca do 

comando geral da cooperativa no âmbito administrativo e operacional. 

Na área de tecnologia de informação (TI) foi identificada a necessidade de 

profissionalizar o setor e fazer uso de novas ferramentas de controle e de 

levantamento de dados para monitorar as mudanças e informações da ANS. 

O Presidente 03 inova com a decisão de implantar o pagamento por 

performance para consulta médica, aprovou em assembléia esta nova modalidade 

para pagamento. 

No quadro 10 foi destacado as principais decisões após realizar levantamento 

de todas as mudanças do período de 2006 a 2009. 

 

 

QUADRO 10 - Período III – Valorização do cooperado e mudanças 
organizacionais 

ANO DECISÃO 

2006 01 – Reajuste dos Honorários Médicos 

2006 02 – Contratação de Consultoria de Clima Organizacional 

2007 03 – Mudanças na TI 

2009 04 – Pagamento por Performance 

 

 

A) Decisão 01: Reajuste dos Honorários Médicos 

 

O período do presidente 03 apresenta uma forma diferente de tratar os 

cooperados com aumento seguido no honorário médico de consulta saindo de 0,36 
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para 0,40 no período de janeiro de 2006 a julho de 2006 e um pacote de benefícios, 

onde ele destaca:  

Implantamos e mantivemos vários benefícios, o PAC – Plano de Assistência 
Médica ao Cooperado com Cobertura Nacional; PGBL – PREVIDÊNCIA – 
Plano Gerador de Benefício Livre de Previdência Privada; 
SEGURO DE VIDA / SEGURO INTERNACIONAL – Prestação de Serviço 
de Assistência e o CRM / PR – Pagamento da anuidade do CRM/PR. 
 

Existe uma forte preocupação com a valorização do ato médico por parte 

desta diretoria, realizando reuniões e assembléias para discutir ações que venham 

valorizar os cooperados. 

 

B) Decisão 02: Contratação de Consultoria de Clima Organizacional 

 

A contratação de pesquisa de clima organizacional surge da necessidade de 

verificar a capacidade de implantar mudanças e adaptar-se ao novo modelo de 

gestão da diretoria que assumiu em 2006. Para implantar as mudanças e confiar que 

as informações são seguras e relevantes surge à necessidade de forma profissional 

e sigilosa a pesquisa. Conforme afirmação do Presidente: 

 

O presidente 03 afirma que com a contratação da pesquisa e com o 
resultado desta surge a necessidade de trocar o gestor da cooperativa e 
mais alguns coordenadores, pois, o clima organizacional não era nada 
favorável para as implantações que a diretoria que estava assumindo 
realizar. 
 

Esta decisão é uma cultural na cooperativa com implantação de reuniões com 

todos os gestores, coordenadores e supervisores, alterando o organograma da 

cooperativa. 

 

C) Decisão 03: Mudanças na TI 

 

Com a obtenção de uma autorização da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS), em 2007, a Cooperativa inicia a comercialização de planos 

locais. Na mesma época, há uma grande estruturação de sua área de Tecnologia da 

Informação. Entre as iniciativas, destaca-se a implantação de cartão eletrônico, 

biometria, cadastro online, videoconferência e web chat. 

Dentre as mudanças no setor de TI teve a implantação do DGU – Digitação 

de Guias Unimed e Conta Eletrônica, onde as conta hospitalares são digitadas nos 
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hospitais e auditadas nos mesmos, antes esta auditoria dos médicos e enfermeiras 

era realizada na cooperativa após o tratamento, com esta mudança é durante o 

mesmo. 

O uso e implantação do BI (Business Intelligence) também foi algo importante 

para cooperativa, conforme o presidente 03 destaca:  

 

A implantação do BI (Business Intelligence), metodologia de diagnóstico da 
carteira (estratificação da carteira e categorização de doenças), possibilita 
um acompanhamento e análise mais rápida e objetiva da carteira e dos 
beneficiários com simulações através do DW (Data Warehouse) para 
identificar os elegíveis para gerenciamento. 

 

Diversas são as características de uma data warehouse. INMON e 

HACKATHORN (1997, p.15-21) listam as principais características do data 

warehouse, sendo: 

• Orientação por assunto: a primeira característica notável do data warehouse 

é sua organização em torno dos assuntos mais importantes da corporação, fazendo 

com que o projeto de um data warehouse seja “orientado a dados”.  

• Integração: a segunda característica diferenciatória é que por dentro, o data 

warehouse é integrado, com esta integração, o data warehouse adquire um sabor 

muito corporativo. 

• Variação no tempo: a terceira característica é que todos os dados no data 

warehouse são precisos em algum instante de tempo. Esta característica básica dos 

dados do data warehouse é muito diferente daquela dos encontrados no ambiente 

operacional.  

No ambiente operacional, os dados estão corretos no momento do acesso, 

em outras palavras, no ambiente operacional, quando se acessa uma unidade de 

dados, é esperado que esta reflita valores corretos no momento do acesso. 

• Não volatilidade: A quarta característica definidora do data warehouse é que 

este não é volátil. Permite apenas a carga inicial dos dados e consultas a estes 

dados. A manipulação básica de dados que ocorre no data warehouse é muito 

simples. 

 

D) Decisão 04: Pagamento por Performance 

 



 67 

O pagamento por performance é uma alternativa criativa, com o aumento dos 

custos, a necessidade de apresentar essa alternativa de remuneração e discutir esta 

tendência cada vez mais presente nas empresas do sistema de saúde, todo e 

qualquer movimento para remuneração prospectiva aumenta os incentivos de 

subtratamento e seleção de risco.  

O atual modelo de remuneração não contempla a produtividade e para que 

seja possível a realização de pagamentos por performance é necessário que haja 

uma mudança nos métodos. O método Fee for Service (Conta Aberta) não possibilita 

a previsibilidade de gastos, não estimula a administração dos recursos, não estimula 

produtividade e impossibilita que gestão médica seja feita. 

No intuito de reverter essa situação, a Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS) criou um grupo de técnico com representantes de todos os 

players do setor e que se reuniu para debater essas mudanças.  

O presidente 03 apresentou e implantou pagamento por performance 

conforme descrito:  

 

Os objetivos específicos do pagamento por performance são: 
Sistematizar critérios de avaliação de desempenho a partir da análise 
comparativa de indicadores específicos; Aumentar a responsabilização e 
ocomprometimento do prestador com o sistema em que está inserido; 
Valorizar o médico/ Prestador com melhor desempenho através de 
incentivos expressivos o suficiente para motivar mudanças na forma de 
prestação de serviços; Melhorar o nível de informação do sistema de saúde 
facilitando o seu compartilhamento;  Realocar recursos dentro de um 
sistema de saúde com equidade, tratando de forma diferente os diferentes e 
de forma igual os iguais. 
 

Considerando a questão de alto custo do setor onde os materiais e 

medicamentos representam em torno de 54% dos gastos hospitalares, e os 

verdadeiros donos da cooperativa ficam no máximo com 35% de todos os recursos 

repassados. 

As características do modelo de pagamento por performance segundo a 

entrevista com presidente 03:  

1 – Flexibilidade; 

2 – Facilidade de integração com sistemas em curso; 

3 – Implantação de modo progressivo; 

4 – Atendimento das particularidades de cada especialidade; 

5 – Adoção de ações baseadas em evidências. 
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Com estas características o modelo de pagamento pretende remunerar a 

qualidade através de incentivos financeiros expressivos para motivar mudanças, 

melhorando a qualidade, reduzindo custos e melhorando a eficiência, estimulando o 

maior envolvimento do médico com o paciente além do seu atendimento de 

consultório, colocando maior responsabilização na prática médica, realocando 

recursos com equidade e tratando diferente os diferentes. 

Porter (2007) apresenta uma pesquisa feita nos EUA, onde afirma que 

pagamento por desempenho demonstra a evidência de problemas na qualidade no 

atendimento ao paciente, revelando não apenas erros comuns, como também o 

tratamento desnecessário e ineficaz a muitos pacientes. As mudanças de 

mentalidade, redução de custos e qualidade no atendimento foram trazidos para a 

reforma do sistema de saúde, a segurança e qualidade são essenciais. 

O presidente 03 informa que a avaliação de desempenho do profissional terá 

como parâmetros subjetivos e objetivos sempre realizados de forma mais ética e 

discreta possível, através de serviços internos da Cooperativa por meio de call 

center e arquivos de atendimento aos clientes. São avaliados 5 itens conforme 

abaixo descriminados: 

 1 – Disponibilidade de horário aos pacientes da UNIMED. Todos os 

profissionais que dispensarem livremente os horários habituais de atendimento, sem 

discriminação aos de convênio, terão agregados o valor 4 ao item. Não há no caso 

valores intermediários, sendo, portanto  atribuído o valor 4 ou zero 

 2 -  Resolutividade. De caráter objetivo e subjetivo, será avaliado por serviços 

internos da Cooperativa, devidamente cadastrados para tal, conforme arquivos de TI 

com prontuários e relatórios de pacientes atendidos pelos profissionais. Aqueles cujo 

atendimento não gerou novas consultas com profissionais da especialidade assim 

como retornos repetitivos sem doenças que o justifiquem serão pontuadas conforme 

desempenho. Serão atribuídos valores de zero a 4. Zero àqueles que não 

apresentarem resolutividade mínima de 50%; 1 àqueles que obtiverem 60%; 2 

àqueles que obtiverem 70%; 3 àqueles que obtiverem 80% e por fim 4 àqueles que 

obtiverem 90% ou mais de resolutividade.  

 3 -  Satisfação dos Clientes: De caráter subjetivo, será avaliado por serviço 

interno de call center, questionando-se a qualidade do atendimento do profissional, a 

possibilidade de indicação a outros pacientes , pontualidade , apresentação e 

qualidade das instalações do consultório. Avaliação mínima de 50 pacientes, visto 
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que há no universo de atendimento, clientes insatisfeitos sem motivo aparente. 

Serão atribuídos também valores de zero a 4 no mesmo percentil da resolutividade. 

 4 -  Matriz Gerencial  :  Ferramenta já utilizada pela Cooperativa há anos, 

demonstrando a utilização abusiva de exames complementares, sem justificativa 

para tal, preservando-se ao máximo a liberdade do profissional no exercício de sua 

profissão, e a qualidade do atendimento ao cliente. Geralmente detecta a utilização 

de exames autogerados, com desequilíbrio financeiro da Cooperativa, acarretando 

desigualdade de condições entre cooperados. Assim como a disponibilidade não há 

valores intermediários, sendo atribuídos os valores zero ou 4. 

 5 -  Tempo de Cooperativismo -  Evidentemente que não há plano de cargos 

e salário para cooperados médicos, visto que são os verdadeiros donos da 

Cooperativa. Entretanto, julgamos ser injusto que um cooperado, recém ingresso 

tenha já como direito adquirido uma remuneração idêntica àquele que compartilha 

há anos na Cooperativa, auxiliando no desenvolvimento e resultados da mesma. 

Para tanto, estabelecemos uma pontuação a cada qüinqüênio de atividade 

profissional dentro da Cooperativa, sendo atingível o valor máximo de 4 pontos a 

serem alcançados, portanto com quinze ou mais anos de cooperativismo. 

De acordo com o presidente 03, a tendência na área de saúde é adoção 

deste modelo, conforme ele afirma: 

Quanto o parecer do pagamento por performance há um consenso nas 
empresas que já atua com esse processo que o sistema funciona muito 
bem. No entanto para implantar tal sistema todos os profissionais terão que 
estar envolvidosA mudança  sugere melhorar também a saúde da carteira 
dos profissionais reduzindo os custos assistenciais e com isso ganhando a 
satisfação dos pacientes. O que os planos sugerem oferecer métodos 
duradouros, porém eficazes. A grande preocupação é com a boa saúde dos 
pacientes. O atendimento em grande escala é preocupante.  A possibilidade 
de que as operadoras de saúde adotem um sistema de remuneração da 
consulta médica que seja exeqüível economicamente, enquadrada no 
Código de Ética Médica, e que premie adequadamente os profissionais 
envolvidos com o bem estar dos pacientes é sem dúvida um grande desafio 
a ser vencido. A remuneração por performance na consulta médica resultará 
também ao prestador médico um diferencial que sua especialidade possua. 
Não há como se considerar todos os médicos, independente da 
especialização como uma única entidade que se remunere da mesma forma 
ou com mesmos valores. Principalmente se levarmos em conta tudo que se 
agrega à consulta em determinadas especialidades.  Por fim, ao se adotar o 
pagamento por performance, obtêm-se na essência a igualdade de 
remuneração para os desiguais em comportamento e oportunidades. 

 
O presidente 03 esta convencido que dentre tantas mudanças no período que 

esteve a frente da cooperativa o pagamento por performance foi uma grande 

conquista desta direção e do sistema como um todo. 
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4.3.1 Análise teórica do período III 

 

 Neste terceiro período é marcado por mudanças culturais, mudanças 

na gestão quanto diretoria e gestores administrativos, apresentam mudanças em 

quase todos os setores e os coordenadores que não se adaptaram a novo estilo da 

diretoria na sua forma de atuar foram demitidos, é um período de valorização dos 

cooperados com aumento do honorário médico, profissionalização dos setores em 

destaque o setor de TI. 

Considerando o processo de formulação de estratégias de Mintzberg (1973), 

neste primeiro momento foi denominado empreendedor, pois, apresentam 

características de buscar novas oportunidades, o presidente comanda as mudanças, 

estas por vezes são consideradas radicais objetivando o crescimento. 

Percebeu-se quanto ao monitoramento do ambiente, a luz do modelo de 

Aguilar (1967), identifica-se a busca formal, pois, o presidente 03 quando estava na 

disputa eleitora realizou várias reuniões com grupos de especialidades da 

cooperativa ouvindo seus anseios e necessidades, quando assumiu a presidência 

uma das primeiras decisões foi à valorização do ato médico com aumento do 

honorário da consulta e após dos procedimentos. 

Em relação às outras mudanças como a contratação de pesquisa de clima 

organizacional, mudanças no setor de TI e implantação de pagamento por 

performance percebe-se o modo planejado onde o estrategista aplica as ciências 

administrativas e analisa as políticas organizacionais, formulando estratégias de 

longo prazo. A análise do processo é sistemática e estruturada, ou seja, o 

planejamento é orientado para análises sistemáticas compreensivas e sua análise 

formal faz com que haja um entendimento suficiente do meio, para poder influenciá-

lo. Há também uma integração das decisões com a estratégia organizacional, porém 

sua principal complexidade é o inter-relacionamento dessas decisões. 

O processo de monitoramento ficou evidenciado conforme a entrevista com o 

presidente 03 a visão condicionada avaliando a importância das informações com a 

busca formal filtrando a quantidade de informações, analisando o que é relevante e 

tomado à decisão que acha mais correta.  
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4.4 Análise Teórica do Período 1998 a 2009 Síntese  do Processo de Monitoramento 

Ambiental e Formulação de Estratégias. 

 

No quadro 11 estão todas as decisões do período de 1998 a 2009, 

considerando o modelo de Aguilar (1967), para identificar o monitoramento do 

ambiente, identificando as quatro categorias: visão indireta, visão condicionada, 

busca informal e busca formal e a tipologia de Mintzberg (1973).  

 

QUADRO 11 - Análise Teórica das Decisões nos Períodos 

Período DECISÃO Monitoramento 
Aguilar (1967) 

Tipologia de 
Mintzberg 

(1973) 
1998 01 – Adaptação e Regulamentação 

dos planos de saúde, Lei 9.656/98 

Busca Informal Empreendedor 

1999 02 - Incorporação da Unimed Verde 

Vale - Ubiratã 

Visão Condicionada Planejado 

2000 03 - Mudança para Sede Nova. Busca Informal Empreendedor 

Período DECISÃO Monitoramento 
Aguilar (1967) 

Tipologia de 
Mintzberg 

(1973) 
2002 04 - Investimento em TI Visão Condicionada Empreendedor 

2004 05- Manutenção e desenvolvimento 

de serviço próprio 

Visão Condicionada Adaptativo 

2005 06 - Adaptação do setor comercial Busca Informal Adaptativo 

2006 07 - Ferramentas para controle da 

sinistralidade 

Busca Informal Planejado 

Período DECISÃO Monitoramento 
Aguilar (1967) 

Tipologia de 
Mintzberg 

(1973) 
2006 08 – Reajuste dos Honorários 

Médicos 

Visão Condicionada Empreendedor 

2006 09 – Contratação de Consultoria de 

Clima Organizacional 

Busca Formal Planejado 

2007 10 – Mudanças na TI Busca Informal Empreendedor 

2009 11 – Pagamento por Performance Visão Condicionada Empreendedor 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Considerando as decisões da organização objeto de estudo, conforme o 

quadro 11, aplicando o modelo de Aguilar (1967), quanto o monitoramento do 

ambiente, identifica-se no primeiro período o modo predominante é a busca informal, 

no segundo período ficou divido entre a visão condicionada e busca informal, no 

terceiro período aparece mais a visão condicionada. 
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Portanto, fica evidente que conforme o momento que a organização passa vai 

mudando a forma do monitoramento, quando é analisado o processo de formulação 

estratégias de Mintzberg (1973), considerando os modos para a organização 

formular estratégias, ou seja, o empreendedor, adaptativo e planejado. Pode-se 

perceber no primeiro período o modo empreendedor, no segundo período o modo 

adaptativo e no terceiro período o modo empreendedor. 

Analisando as 11 decisões, verificando o modelo de Aguilar (1967) onde 

45,6% apresentaram a busca informal, 8,8% apresentaram a busca formal e 45,6% 

apresentaram a visão condicionada. 

No primeiro período a busca informal aparece seguindo da visão 

condicionada, pois, são uma característica predominante do setor onde existe a 

busca ativamente informações interpretando o ambiente para uma compreensão de 

um problema específico.  É informal na medida em que envolve um número limitado 

e não estruturado,  reunindo informações para elaborar um problema de modo a 

determinar a necessidade de intervenção da cooperativa, no entanto como os 

dirigentes têm por formação a medicina isto gera uma característica imediatista e por 

vezes confusa na hora de escolher e decidir.   

Após surge a visão condicionada, onde existe um direcionamento e 

visualização de informações sobre assuntos selecionados ou para certos tipos de 

informação.  O objetivo é avaliar a importância das informações encontradas, a fim 

de avaliar a natureza geral do impacto na organização.  

Se a informação proporcionar impacto na organização, o modo de 

monitoração muda de visão. A cooperativa pulveriza as informações e por 

conseqüência as decisões, apesar de diretorias de cooperativas médicas não tem 

como prática esta discussão com técnicos, muito também pela influencia da 

formação do médico. 

No caso da cooperativa objeto de estudo após as mudanças organizacionais 

e operacionais a diretoria implanta reunião como os técnicos, gestores das áreas de 

administração e operacional, onde cobram informações e pareceres, isto ainda é 

muito raro no sistema, a exposição de diretores mediante a falta de informações. 

Quanto à tipologia de Mintzberg (1973), foram constatadas 54,6% do modo 

empreendedor, 27,2% do modo planejado e 18,2% do modo adaptativo. O modo 

planejado aparece nos três períodos conforme a direção analisa as políticas 

organizacionais, formulando estratégias de longo prazo, com uma análise mais 
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formal. A idéia é planejar estratégias explícitas e integradas para o futuro, fazendo 

análises dos cenários, o presidente eleito geralmente assume este papel, pois, no 

sistema cooperativista da área de saúde é comum mudar a direção e com isto muda 

toda a forma de pensar da cooperativa e muitos dos técnicos e gestores são 

trocados, semelhante o modelo político existente, é quase que um começar e 

questionar tudo novamente, não fica uma memória administrativa e técnica, 

considerando que às vezes assume uma oposição. Gerando algumas decisões e 

estratégias equivocadas. 

No modo adaptativo a formulação é caracterizado por soluções reativas e se 

adapta às condições complexas do ambiente, às vezes desconexos. Este modo 

aparece na cooperativa devido as vários interesses que diretores e cooperados 

possuem, gerando uma divisão no poder, conflitos e uma falta de rumo e 

informações objetivas. Os membros da coalizão ficam divididos entre o seu serviço e 

consultório, pois muitos são empresários do mercado de saúde, não sabendo o que 

defender sua cooperativa ou seu serviço. 

O modo empreendedor aparece mais neste estudo, pois o presidente toma as 

decisões diretamente, exercendo o papel de grande líder, ele inova lidando com as 

incertezas e negocia com seus demais diretores e prestadores de serviços, 

conforme surgem às demandas. Isto acontece devido que mesmo tendo dois 

mandatos o presidente de um mandato para o outro muda os componentes da 

diretoria, não por incompetência, mas por razões políticas, alianças ou interesses, 

muito parecido com o congresso nacional brasileiro, os cargos são distribuídos por 

alianças políticas e não por competência. 

 

 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste capítulo são apresentados os principais resultados da dissertação, 

analisando o objetivo geral, específicos e a pergunta problema, apresentando as 

limitações bem como sugestões para futuras pesquisas. 

O objetivo geral deste trabalho e os específicos foram atendidos, o objetivo 

geral: compreender o processo de adaptação estratégica da Cooperativa Médica a 

partir da percepção dos tomadores de decisão, no período compreendido entre 1998 

e 2009, a luz do monitoramento ambiental e da formulação de estratégia, após a 

pesquisa nas atas de reuniões e entrevistas como os presidentes considerando o 

modelo Pettigrew (1987), embora sob forte pressão ambiental, as organizações 

possuem condições de fazer escolhas quanto às suas ações e estratégias, mesmo 

que elas sejam de alguma forma limitadas pelo contexto, respondendo o objetivo 

específico onde descreve o processo de adaptação estratégica da cooperativa. 

Quanto ao objetivo especifico que verificou as mudanças ocorridas no 

processo de adaptação estratégica, verificou se o contexto, ou seja, o que levou a 

mudança, o conteúdo, o que mudou e o processo, como mudou.    

Em relação ao objetivo específico que identificou o processo de formulação 

das estratégias, à luz da tipologia de Mintzberg (1973), o qual descreve três modos 

diferentes para a organização formular estratégias, empreendedor, adaptativo e 

planejado. Conforme à tipologia de Mintzberg (1973), foram constatadas 54,6% do 

modo empreendedor, 27,2% do modo planejado e 18,2% do modo adaptativo, 

aparecendo com maior freqüência o modo empreendedor.  

No objetivo específico que tinha como propósito identificar o monitoramento 

do ambiente, os resultados da pesquisa e da análise indicam que das 11 decisões, 

conforme o modelo de Aguilar (1967), 45,6% apresentaram a busca informal, 8,8% 

apresentaram a busca formal e 45,6% apresentaram a visão condicionada. Em 

relação ao monitoramento ficou dividido entre a busca informal e visão condicionada, 

em relação ao comportamento estratégico ocorreu com maior freqüência o modo 

empreendedor. 

Neste estudo identificou-se a importância da memória dos antigos dirigentes, 

a quantidade de atas que existe devido o sistema em todas reuniões fazer atas e em 

muitos casos gravar a reunião, isto possibilita num primeiro momento buscar a 
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informação sem distorções ou ruído na comunicação, no entanto é trabalhoso esta 

busca pois no inicio as atas eram feitas a mão e por dirigentes. 

Dentre as dificuldades encontradas a leitura e pesquisa em todas as atas e as 

transcrições das verbalizações gravadas, a busca dos ex presidentes e dirigentes da 

época e o resgate das informações, considerando a importância e necessidade de 

reunir com estas pessoas mais de uma vez. 

Fica como sugestão para futuras pesquisas que seja replicado em outras 

cooperativas do segmento de saúde ou até mesmo em outros segmentos de 

cooperativas. 

Sugere-se pesquisas considerando resultado financeiro que visem a relação 

do modelo de comportamento estratégico proposto por Miles e Snow (1978) ou o 

modelo de Aguilar (1967). 

 

 

 



 

REFERÊNCIAS 

 

AAKER, D. A. Organizing a Strategic Information Scanning System. Califórnia: 
[s.n.] 1983. 
 

ACI Americas – Aliança Cooperativa Internacional. Disponível em 
<http://www.aciamericas.coop/Participacion-de-las-cooperativas>. Acesso em 12 out. 
2010. 
 

AGUILAR, F. J. Scanning the business environment. New York: The Macmillan 
Company, 1967. 
 

ALDRICH, H. E. Organization and Environments. New York: Prentice-Hall, 
Englewood Cliffs, 1979. 
 

ANALOUI, F.; KARAMI, A. How chief executives’ perception of the environment 
impacts on company performance. The Journal of Management Development, v. 
21, n. 4, p. 290-305, 2002. 
 

ANDRETTI A. P. Ambiente organizacional, comportamento estratégico e 
desempenho empresarial: Estudo do setor hoteleiro de Macaé/RJ. Dissertação - 
Programa de Mestrado Acadêmico em Administração, Universidade do Vale do 
Itajaí, Centro de Educação Biguaçu – SC, 2008. 
 

ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar. Disponível em: 
<http://www.ans.gov.br/>. Acesso em 10 mar. 2010. 
 

ANSOFF, H. I.  Estratégia empresarial. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1977. 
 
ARCHER F. B. Monitoramento do ambiente e o comportamento estratégico de 
Uma unidade operativa do senac da região oeste de santa Catarina.  
Dissertação - Programa de Mestrado Acadêmico em Administração. Universidade do 
Vale do Itajaí, Centro de Educação Biguaçu - SC. 2010. 
 
AUSTER, E., CHOO, C. W. CEOs, information, and decision-making: scanning 
the environment for strategic advantage, Library Trends, v.43, n.2, p.206-225, 
Fall 1994. 
 
BARBOSA, R. R. Monitoração ambiental: uma visão interdisciplinar. Revista de 
Administração. São Paulo, v.32, n.4, p.42-53 , out./dez.1997. 
 

______. Inteligência Empresarial: uma avaliação de fontes de informações sobre o 
ambiente organizacional externo.  Revista de Ciência da Informação -. v.3 n. 6, 
dezembro 2002. 
 

http://www.aciamericas.coop/Participacion-de-las-cooperativas
http://www.ans.gov.br/


 77 

______. Hospitais filantrópicos no Brasil. Rio de Janeiro: BNDES, 2002. 
 
______. Uso de fontes de informação para a inteligência competitiva: um estudo da 
influência do porte das empresas sobre o comportamento informacional. Encontros 
Bibli, 2006, Edição Especial, 2006. 
 
BERTUCCI, J. Ambiente, Estratégia e Performance Organizacional no Setor 
Industrial e de Serviços.  RAE - VOLUME 45 - NÚMERO 3 - JULHO-SETEMBRO 
2005. 
 
BOWDITCH, James L; BUONO, A. F. Elementos de comportamento 
organizacional. São Paulo: Pioneira, 2002. 
 

BURNS, T.; STALKER, G.M. The management of innovation. Londres: Tavistock, 
1961. 
 

CALORI, R. Designing a business scanning system. Long Range Planning, v. 22, 
n.1, p. 69-82, Feb. 1989.  
 
CAMPOS, L. F. B.; BARBOSA, R. R. Monitoração ambiental: histórico e tendências 
da pesquisa. In: VII ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIA DA 
INFORMAÇÃO - VII ENANCIB, 2006, Anais... Marília, 2006. 
 
CANCELLIER, E.; ALMEIDA, M.; ESTRADA, R. Monitoramento do ambiente externo 
na pequena empresa: aplicações e limitações dos sistemas existentes. In: 
ENCONTRO DE ESTUDOS EM ESTRATÉGIA, 2., 2005, Rio de Janeiro, Anais... 
Rio de Janeiro: ANPAD, 2005.  
 
CANCELLIER, E. L. P. L.; ALBERTON, A.; SILVA, A. B. Diferenças na Atividade de 
Monitoramento de Informações do Ambiente Externo em Pequenas e Médias 
Empresas: a Influência do Porte e da Idade. In: ENANPAD, 31, 2007, Rio de Janeiro, 
RJ. Anais. Rio de Janeiro, 2007.  
 
CANCELLIER, E. L. P. L; ALBERTON, A. O monitoramento do ambiente em meios 
de hospedagem: um estudo comparativo nas regiões de Florianópolis e Balneário 
Camboriú. Revista Eletrônico de Biblioteconomia e Ciência da Informação, 
Número Especial, jan./jun. 2008.   
 
CASTRO, J. C. R. Processo de adaptação estratégica - o caso da Unimed de 
Florianópolis no período de 1985 à 2002. Dissertação (Mestrado em Engenharia 
da Produção) – Curso de Pós Graduação em Engenharia da Produção. 
Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2003.   
 
CERETTA, S. B. N.; SAUSEN, J. O. Mudança e Adaptação Organizacional: Um 
Estudo do Reposicionamento Estratégico com Vistas à Auto-sustentação Financeira 
de uma Escola de Formação Profissional. 2010. XXXIV Encontro da Associação 
Nacional de Pós-Graduação em Administração – EnANPAD 2010. Anais... Rio de 
Janeiro/RJ. 25 a 29 de set. 2010. 
  



 78 

CHOO, C. W. Perception and use of information sources in environmental 
scanning. Library & Information Science Research, v. 16, n. 1, p. 23-40, 1994. 
 

CHOO, C.  W. Information management for the intelligent  organization:  the art 
of scanning the environment.  Hedfofd, New  Jersey: Learned Information, 1998. 
 
CRONIN, B., DAVENPORT, E. Social intelligence. In: WILLIAMS, M. (Ed.). Annual 
Review of Information Science and Technology. Medford, NJ: Learned Information, 
1993. 
 

CRUBELLATE, J. M.; MACHADO-DA-SILVA, C.L. Valores/crenças e interesses 
como mediadores de adaptação organizacional à mudança ambiental: estudo 
comparativo de casos. In: 22 Encontro da ANPAD, 1998, Foz do Iguaçu-PR. Anais 
do 22 ENANPAD (anais eletrônicos e Caderno de Resumos), 1998. 
 

CUNHA, C. J. C. A. Adaptação estratégica em ambiente turbulento. 1996. Tese 
para concurso de professor titular – Programa de Pós-Graduação em Engenharia de 
Produção – Departamento de Engenharia de Produção e Sistemas, UFSC, 
Florianópolis, 1996. 
 
DAFT, Richard L.; SORMUNEN, Juhani; PARKS, Don. Chief executive scanning, 
environmental characteristics, and company performance: an empirical study. 
Strategic Management Journal, v. 9, n. 2, Mar./Apr. 1988. 
 
DAFT, Richard L. Administração. Rio de Janeiro: LTC, 1999. 
 
DESS, G.; BEARD, D. Dimensions of organizational task environment. 
Administrative. Science Quarterly, 29(1):52-73. 1984. 
 
DOOLEY, K. J. A Complex Adaptative Systems Model of Organizational 
Change. Nonlinear Dynamics, Psychology, and Life Science, v.1, n.1, 1997. 
 

DUARTE, C. M. R. Modelo Organizacional da Unimed: Estudo de Caso sobre 
Medicina Suplementar. Tese Apresentada para a Obtenção do Título de Doutor em 
Saúde Pública. Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz. 
2003. 
 
DUNCAN, R. B. Characteristics of organizational environments and perceived 
environmental uncertainty. Administrative Science Quarterly, v. 17, n. 3, 1972. 
 
EMERY, F.E., TRIST, E.L., The causal texture of organizational environments. 
Human Relations, n. 1, 1965. 
 
FARH, J. L.; HOFFMAN, R. C.; HEGARTY, W. H. Assessing Environmental 
Scanning at the Subunit Level: a multitrait-multimethod analysis. Decision 
Sciences, v. 15, n. 2, p. 197-220, 1984.  
 



 79 

FARIA, Alexandre. Repensando redes estratégicas. RAC, Curitiba, v. 15, n. 1, art. 
5, pp. 84-102, jan./fev. 2011 
 
FERREIRA, I. M. P.; BATAGLIA, W. As Competências Organizacionais como 
Mediadoras da Relação entre Ambiente e Grupos Estratégicos: um Estudo no 
Setor Farmacêutico Brasileiro, Segmento Saúde Humana. XXXIV Encontro da 
Associação Nacional de Pós-Graduação em Administração – EnANPAD 2010. Rio 
de Janeiro - RJ. 25 a 29 de set. 2010. 
 

FONSECA, V. S.; MACHADO-DA-SILVA, C. L. Conversações entre abordagens 
da estratégia em organizações: escolha estratégica, cognição e instituição. 
Organizações & Sociedade, v.9, n.25, 2002. 
 
FREDRICKSON, J. W. The comprehensiveness of strategic decision processes: 
Extension, observations, future directions. Academic of Management Journal, v. 27, 
n. 3, 1984. 
 

FREITAS, C. G. Necessidade de informações por parte de gerentes e técnicos: 
um estudo comparativo. 97 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) – 
Escola de Ciência da Informação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo 
Horizonte, 1994. 
 
GALBRAITH, J. K. Organizando para competir no futuro. São Paulo: Makron 
Books, 1995. 
 

GILBERT, X.; STREBEL, P. Developing competitive advantage. In: QUINN, J. B.; 
MINTZBERG, H.; JAMES, R. M. The strategy process: concepts, contexts and 
cases. New Jersey: Prentice Hall, 1988.  
 

GIMENEZ, F.A.P. Escolhas Estratégicas e estilo Cognitivo: um estudo com 
pequenas empresas. Revista de Administração Contemporânea, v.2, n.1,1998.  
 
GIMENEZ, F.A.P. et al. Estratégia em pequenas empresas: uma aplicação de Miles 
e Snow. Revista de Administração Contemporânea, v. 3, n. 2, 1999. 
 
GOES, J. B., MEYER, A. D. Patterns of Strategic Change, Environmental Change 
and Performance: A Longitudinal Study of California Hospitals. Academy of 
Management  Proceedings, v. 50, p. 85-89, 1990.  
 
GULINI, P. L. Ambiente organizacional, comportamento estratégico e 
desempenho empresarial: um estudo no setor de provedores de internet de Santa 
Catarina. Biguaçu, 2005. Dissertação - Programa de Mestrado Acadêmico em 
Administração da Universidade do Vale do Itajaí, Centro de Educação Biguaçu - SC. 
2005. 
 
HAMBRICK, D. C. On the staying power of defenders, analyzers, and prospectors. 
Academy of Management Executive, v. 17, n. 4, 2003. 
 



 80 

HANNAN, M. T; FREEMAN, J. Ecologia Populacional. Revista de Administração de 
Empresas, v. 45, n. 3, 2005. (1977). 
 
HARRIS, H.; MARTIN, C. Environmental Scanning in the Australian 
Manufacturing sector: A discussion of some early results. In A. Sohal and R. 
Cooney, eds. Proceedings of Sixth International Research Conference on Quality 
Innovation and Knowledge Management: pp. 659-666,  Kuala Lumpur, 2002. 
 
HENDERSON, R.; MITCHELL, W. The interactions of organizational and competitive 
influences on strategy and performance. Strategic Management Journal, v.18, 
summer special issue, p. 5-14, 1997 
 
HREBINIAK, L. G.; JOYCE, W. F. Organizational Adaptation: Strategic Choice and 
Environmental Determinism. Administrative Science Quarterly, v.30, set. 1985. 
 

HUGHES, J. A. A filosofia da pesquisa social. Rio de Janeiro: Zahr, 1980. 
 
IDENBURG, P.J. Four Styles of Strategy Development. Long Range Planning.v. 
26 n 6, Gread Britain, 1993. 
 
INMON, W. H.; HACKATHORN R. D. Como usar o Data warehouse. RJ: Infobook, 
1997. 
 
IRELAND, R. Duane; COVIN, Jeffrey G.; KURATKO, Donald F. Conceptualizing 
corporate entrepreneurship strategy. Entrepreneurship Theory and Practice. p. 19 
– 46, Jan. 2009. 
 
JONES, Gareth R. Teoria das Organizações, São Paulo, Pearson Education do 
Brasil Ltda. 2010 
 

KATZ, D.; KAHN, R. Psicologia Social das Organizações. 3. ed. São Paulo: Atlas, 
1987. 
 
KNIGHTS, D. & MORGAN, G. “Corporete Strategy, Organizations and 
Subjectivity: A Critique”, Organisation Studies, v. 12, n. 2, 1991. 
 

KOTTER, John P. A escolha de estratégias para mudança. São Paulo: Nova 
Cultural, 1978. 
 
LAWRENCE, e P. LORCH, 1967.  Organization and Environments, Harvard 
Business School, Division of Research, Boston HITT, M. A. e B. B. TYLER, 1991, 
"Strategic Decision Models: Integrating Different Perspectives", Strategic 
Management Journal. vol 12, p. 327-351. 
 

MACHADO-DA-SILVA, C. L., FONSECA, V. S. FERNANDES, B.H.R. Mudança e 
Estratégicas na Organizações: perspectiva cognitiva e institucional. In: VIEIRA, 
M. M. F.; OLIVEIRA, L. M. B. DE (Orgs.). Administração Contemporânea: 
perspectivas estratégicas. São Paulo: Atlas, 1999.  



 81 

 
MACHADO-DA-SILVA, C. L.; FONSECA, V. S. Estruturação da estrutura 
organizacional: o caso de uma empresa familiar. Organizações & Sociedade. v. 
1, n. 1, p. 42-71, 1993. 
 

MELLO, R; HEINECK, L.; CUNHA, C. O papel estratégico da produção na 
construção de edifícios.In: XX ENANPAD. Anais...Rio de Janeiro, 1996. 
 
MERRIAM, S. B. Qualitative research and case study applications in education. 
San Francisco (CA): Jossey-Bass, 1998. 
 
MILES, R. E.; SNOW, C.C. Organizacional strategy, structure and process. New 
York: McGraw-Hill, 1978. 
 
MILES, R. H. Macro organizational behavior. Glenview, Illinois: Scott Foresman 
and Company, 1982. 
 
MILLER; FRIESEN, Peter. A Longitudinal Study of the Corporate Life Cycle. 
Management Science, USA, v.30, n.10, 1984.  
 
MINTZBERG, H. Strategy Making in Three Modes. California Management Review, 
v. 16, n. 2,  Winter 1973. 
 
 
______., H.. Criando organizações eficazes. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2003 
 
MINTZBERG, Henry, AHLSTRAND, Bruce, LAMPEL, Joseph. Safári de estratégia: 
um roteiro pela selva do planejamento estratégico. Porto Alegre: Bookman, 2000. 
 
______. Generic business strategy. In: MINTZBERG, Henry; QUINN, James Brian. 
The strategy process: concepts, contexts, and cases. New Jersey: Prentice Hall, 
1988.  
 

______. Generic Strategies for Locating, Distinguishing, and Elaborating the 
Core Business. in: MINTZBERG, Henry, QUINN, James Brian, VOYER, Jonh, 
Collegiate ed. Englewood Cliffs: Prentice-Hall Inc, 1995.  

 

______. Crafting Strategy. Harvard Business Review, p.66-75, jul./aug. 1987. In: 
MINTZBERG, H.; QUINN, J.B. O Processo da Estratégia. Porto Alegre: Bookman, 
2001. 
 

______. Strategy Making in Three Modes. California Management Review, v. 16, n. 
2, Winter 1973. In: MINTZBERG, H.; QUINN, J.B. O Processo da Estratégia. Porto 
Alegre: Bookman, 2001. 
 
MORGAN, G. Imagens da Organização. São Paulo: Atlas, 1996. 
 



 82 

MOTTA, F.C.P; VASCONCELOS, IFG.Teoria geral da administração, São Paulo, 
Pioneira Thomson Learning, 2002. 
 
NADLER, D. A. et al. Arquitetura organizacional: empresarial. Rio de Janeiro: 
Campus, 1994. 
 

PASCUCCI L. M., ROCHA E. E. R. B., CASTRO S. C. As Organizações 
Cooperativas e o Mercado – o Caso de uma Cooperativa de Trabalho Médico, a 
UNIMED. 2006. 
 

PEARCE II, J. A.; CHAPMAN, B. L.; DAVID, F. R. Environmental scanning for 
small and growing firms. Journal of Small Business Management, v. 20(3), 1982. 
 
PEREIRA, F. C. M.; BARBOSA, R. R. Uso de fontes de informação por 
consultores empresariais: um estudo junto ao mercado de consultoria de Belo 
Horizonte. Perspect. ciênc. inf.,  Belo Horizonte,  v. 13,  n. 1, Apr.  2008 . 
 

PEREIRA, L. L. Elementos Condicionantes da estratégia Organizacional. In: 
Estratégias Competitivas: Estudos e Casos. Castro C. C. e Stadler H. Curitiba: 
Juruá, 2004. 
 
PFEFFER J. e G. R. SALANCICK, The External Control of Organizations: A 
Resource Dependence Theory. Harper & Row, New York, 1978 
 
PFEFFER, J., SALANCIK, G. R. The external control of organizations: a resource 
dependence perspective. New York: Harper and Row, 1978 
 

PETTIGREW, A. M. Context and action in the transformation of the firm. Journal of 
Management Studies, v. 24, n. 6, 1985. 
 

______. Context and Action in the Transformation of the Firm. Journal of 
Management Studies, v.24, n.6, Nov. 1987. 
 
PETTIGREW, A. M., FERLIE, E., McKEE, L. Shaping Strategic Change: making 
change "in large organization". London: Sage, 1992.. 
 
 

PLATCHEK, R. G. B.; CARVALHO C.  E.; SILVEIRA A.  L. T. Monitoramento 
Ambiental como Suporte à Estratégia Prospectora: o caso de uma rede 
varejista de móveis e eletrodomésticos. XXXIV Encontro da Associação Nacional 
de Pós-Graduação em Administração – EnANPAD 2010. Rio de Janeiro - RJ. 25 a 
29 de setembro de 2010. 
 
PIRES, S. Gestão estratégica da produção. Piracicaba: Editora Unimep, 1995 
 
PORTER, M. Competitive strategy: techniques for analysing industries and 
competitors. New York, NY: The Free Press, 1980. 
 



 83 

QUINN, J. B. Strategic Change: Logical Incrementalism. Sloan Management 
Review, 1980. 
 
QUINN, J. B.; VOYER, J. Incrementação lógica: administrando a formação 
da estratégia. In: MINTZBERG, Henry; QUINN, James B. O processo da estratégia. 
Bookman. Porto Alegre. 2001  
 

RICHARDSON, R. J. Pesquisa Social: métodos e técnicas. São Paulo: Ed. Atlas, 
1985. 
 

ROBINSON JR., R.B.; PEARCE II, J. A. Research thrusts in small firm strategic 
planning. Academy of mamagement review, v. 9 n. 1, 1984. 
 

ROESCH, S. M. A. Projetos de Estágio e de Pesquisa em Administração. 2. ed. 
São Paulo: Editora Atlas, 1999. 
 

RONCARI, J. M. Contribuições ao estudo da Estratégia Competitiva na 
Indústria da Saúde Suplementar: o caso UNIMED. 2003. Dissertação (Mestrado 
em Mestrado em Administração de Empresas) - Centro Universitário FECAP. 
 

ROSSETTO, C. R. Adaptação estratégica organizacional: Um estudo multicaso 
na indústria da construção civil - setor de edificações. 1998. Tese Doutorado 
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis 1998. 
 
SCHON, D. Beyond the Stable State. New York: The Norton Library, 1971. 
 

TEIXEIRA, O. R. P; ROSSETO, C. R; CARVALHO, C. E. A relação entre ambiente 
organizacional e o comportamento estratégico no setor hoteleiro de 
Florianópolis – SC. Revista Turismo Visão e Ação – Eletrônico, v.11 n.2. 2009. 
 
TERRIS, M. (1996). Conceptos de la promoción de la salud: Dualidades de la 
Teoria de la Salud Publica, in OPS. Promoción de la Salud: Una Antologia. 
Washington: OPS, Publ. Cient. 557 pgs. 37-44 
 

THOMPSON J. Organizations in Action. New York, McGraw-Hill 1967.  
 

______. Dinâmica Organizacional: fundamentos sociológicos da teoria 
administrativa. São Paulo: MacGraw-Hill do Brasil, 1976. 
 

TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa 
qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987. 
 

TUSHMAN, M. L.; ROMANELLI, E. Organizational evolution: a metamorfhosis 
model of convergence and reorientation. In: STAW, B. M.; CUMMINGS, L. L. 
(Eds.). Research in organization behavior. Greenwich: JAI Press, 1985.  



 84 

 

YIN, R. K. Case Study Research: Design and Methods. Califórnia: Sage 
Publications Inc., 1984. 
 
______. Estudo de caso: planejamento e métodos. Porto Alegre: Editora 
Bookman, 2001. 
 
WHEELWRIGHT, S. Manufacturing through strategy: defining the missing link. 
Strategic. Management Journal, v.5, p. 77-91, 1984. 
 

ZILBER, M. A.; LAZARINI, L. C. Estratégias competitivas na área da saúde no 
Brasil: um estudo exploratório. Rev. adm. contemp.,  Curitiba,  v. 12,  n. 1, 2008.    
 



 

GLOSSÁRIO 
 

Federação das Unimeds: Tem como o objetivo de integrar as Cooperativas 

Singulares de todo o estado. Ela oferece assessoria nas áreas: comercial/relações 

empresariais, jurídica, em projetos hospitalares, em saúde ocupacional, em 

educação cooperativista, dentre outras, orientando, coordenando e normatizando a 

filosofia cooperativista entre dirigentes, médicos cooperados e funcionários. 

 

Lei Nº 9.656, DE 03 DE JUNHO DE 1998: Dispõe sobre os planos e seguros 

privados de assistência à saúde. 

 

Lei Nº 9.661 de 2010: Dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar. 

 

Matriz Gerencial: A matriz permite uma análise complexa de todas as 

especialidades médicas e dos procedimentos e exames solicitados por cada um dos 

Cooperados. 

 

Singular: Cada Singular Unimed tem a sua especificidade, sua área de ação e seu 

corpo clínico individualizado. É uma unidade que compõem um conjunto de 

singulares, uma Unimed específica. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO PARA ENTREVISTA COM OS PRESIDENTES 
 

QUESTIONÁRIO 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI – UNIVALI 

PROGRAMA DE MESTRADO ACADÊMICO EM ADMINISTRAÇÃO 

 
Tema: MONITORAMENTO DO AMBIENTE E ADAPTAÇÃO 

ESTRATÉGICA: ESTUDO DE CASO EM UMA COOPERATIVA MÉDICA.  

Prezado Presidente: Por intermédio desta, venho convidá-lo a participar desta 

pesquisa, de fins acadêmicos em nível de mestrado, do programa de Mestrado 

Acadêmico da Univali. Esta pesquisa apresenta um estudo sobre cooperativa 

médica. E a regulamentação de 1998, mediante a Lei 9.656/98 e aprofundou-se com 

a Lei 9.661/00, que criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar – (ANS). 

Busca responder ao seguinte problema: como ocorreu a adaptação 

estratégica da Cooperativa Médica, no período de 1998 e 2009?  Tendo como 

objetivo geral analisar o processo de adaptação estratégica da Cooperativa Médica 

no período compreendido entre 1998 e 2009. E como objetivos específicos verificar 

como o ambiente externo foi percebido pelos tomadores de decisão no período; 

identificar o monitoramento do ambiente por parte da organização no período; 

descrever o processo de adaptação estratégica de uma cooperativa médica. 

Para conclusão desta dissertação se faz necessário uma entrevista com os 

presidentes da Unimed de Cascavel do período de 1998 a 2009. As entrevistas 

serão gravadas para posterior transcrição das falas. 

 

1. O senhor pode fazer um breve histórico dos principais acontecimentos 

durante a sua gestão como presidente. 

2. Quais as mudanças mais significativas? 

3. O que levou as estas mudanças? 

4. Por que a decisão foi tomada? 

5. Quais foram às conseqüências da decisão para a cooperativa? 

6. Quais as fontes de informações para as decisões e de que forma o ambiente 

foi monitorado? 

7. Quais os stakeholders mais monitorado durante o seu período de gestão? 

8. Como foi a busca de informações no seu período? 

9. Quais eram as fontes de informações? 

10.  De que forma foram utilizadas as informações coletadas? 
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11.  Quais as fontes informais de informação que foram utilizadas?  

12.  Como era feito para disseminação das informações? 

13.  Existia algum “filtro” para quantidade de informações? Como era feito? 

14.  Qual a segurança nas informações, e como definiam a importância destas? 
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APÊNDICE B – PROTOCOLO DE PESQUISA 
 

 
Objetivo geral 

 

Analisar o processo de adaptação estratégica da Cooperativa Médica no 

período compreendido entre 1998 e 2009.    

 

 Objetivos específicos 
 

- Identificar a formulação estratégica pelos tomadores de decisão no período 

Na identificação do processo de formulação estratégias, à luz da tipologia de 

Mintzberg (1973), o qual descreve três modos diferentes para a organização 

formular estratégias, o empreendedor, adaptativo e planejado. 

 

- Identificar o monitoramento do ambiente por parte da organização no 

período. 

Foi utilizando o modelo de Aguilar (1967), para identificar o monitoramento do 

ambiente, verificando as quatro categorias: visão indireta, visão condicionada, 

busca informal e busca formal. 

 

- Descrever o processo de adaptação estratégica de uma cooperativa médica. 

Utilizando o modelo de Pettigrew (1987), verificando: 

a) Contexto, ou seja, o que levou a mudança; 

b) conteúdo, o que mudou; 

c) processo, como mudou. 


