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RESUMO 

 

A saúde é uma das necessidades básicas e fundamentais para o bem-estar e desenvolvimento 

da sociedade, pois estando saudáveis, as pessoas têm melhor qualidade de vida. A assistência à 

saúde compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença, e à recuperação, à 

manutenção e à reabilitação da saúde. O mercado brasileiro de saúde é misto, uma vez que a 

prestação de serviços pode ser realizada pelo governo e pela iniciativa privada, onde os usuários 

podem se beneficiar dos dois tipos de serviços. Diante disso a presente pesquisa tem por 

objetivo caracterizar a dinâmica das redes de operações de atos de concentração econômica em 

hospitais e planos de saúde no Brasil no período de 2009 a 2017. Para materialização do objetivo 

foi realizada uma pesquisa descritiva, documental de cunho quantitativo, através de dados 

coletados no site do CADE, organizados em planilhas eletrônicas e tratados no software Ucinet 

e NetDraw. Os resultados permitiram identificar a realização de 93 atos de concentração 

econômica que envolveram hospitais e/ou planos de saúde, com média de 10 operações por 

ano. As operações envolveram 211 empresas e 3 pessoas físicas, um grupo de nove empresas 

participaram de 66% das operações. Verificamos a participação de 12 empresas estrangeiras 

nas operações, principalmente dos Estados Unidos. Foi constatada a formação de uma rede com 

três principais atores que tiveram seu controle societário composto por grupos estrangeiros. 

 

Palavras-chave: Saúde, Atos de concentração, Rede. 
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ABSTRACT 

 

Health is a basic and fundamental needs for the well-being and development of society and 

healthy people implies in better quality of life. Healthcare includes all actions necessary for 

disease prevention, and recovery, maintenance and rehabilitation of health. The Brazilian 

market is mixed, since the provision of services may be held by the Government and by the 

private sector, where users can benefit from two types of services. Given that the present 

research aims to characterize the dynamics of economic concentration acts operations in 

hospitals and health plans in Brazil during the period from 2009 to 2017. To reach the objective 

it was developed a descriptive research, documentary and quantitative, through the data 

collected on the site of the CADE, organized into spreadsheets and Ucinet and NetDraw 

software’s. The results identified the achievement of 93 acts of economic concentration 

involving hospitals and/or health plans, with an average of 10 operations per year. The 

operations involved 211 companies and 3 individuals, a group of nine companies participated 

in 66% of the operations. It was identified 12 foreign companies predominant from the United 

States. It was identified a network formation with three main actors who was controlled by 

foreign groups. 

 

Key words: Health, Concentration acts, Network. 
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1. INTRODUÇÃO 

A saúde é uma das necessidades básicas e fundamentais para o bem-estar e 

desenvolvimento da sociedade, pois estando saudáveis, as pessoas têm melhor qualidade de 

vida. Segundo a Constituição Federal (BRASIL, 1988, art.196), “a saúde é direito de todos e 

dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 

risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 

sua promoção, proteção e recuperação”.  

Ao mesmo tempo em que foi estabelecido pela constituição que a saúde é dever do 

Estado, foi permitida a prestação de serviços a saúde por terceiros, “devendo sua execução ser 

feita diretamente ou através de terceiros e também, por pessoa física ou jurídica de direito 

privado” (BRASIL, 1988, art.197). Desta forma se estabeleceu um espaço favorável para a 

atuação de empresas privadas na prestação de serviços a saúde. 

O setor privado compreende as instituições privadas de prestação de serviços de 

saúde, de caráter lucrativo  (empresas e/ou pessoas físicas) ou não-lucrativo (instituições 

filantrópicas). A saúde suplementar trata da prestação de serviços à saúde que complementam 

a prestação de serviços realizada pelos órgãos públicos. 

O mercado da saúde suplementar se estabeleceu na economia brasileira por longo 

período com a mínima regulação e controle do Estado. A regulação efetiva se iniciou em 1998 

com a promulgação da Lei nº 9.656 que normatizou os planos privados de assistência à saúde 

e em 2000 com Lei nº 9.961 que estabeleceu a criação da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS) que ficou responsável pela regulamentação da saúde suplementar no país. 

Com a medida medida provisória 2.177-44 de 2001, que alterava a Lei nº 9.656, foi introduzida 

a possibilidade de participação de capital estrangeiro nas operadoras de saúde suplementar, 

embora limitada às operações de saúde, era a partir de então permitida por lei específica como 

requerido pelo art.199 da Constituição Federal, a participação de capital estrangeiro. Desta 

forma as empresas estrangeiras adentaram ao mercado brasileiro da saúde a partir de aquisição 

de empresas nacionais. 

Uma das formas de uma empresa ampliar sua área de atuação são os atos de 

concentração econômica, que se trata de operações para aquisição parcial ou total de outras 

empresas. São uma forma de expansão, diversificação ou crescimento de uma organização. Elas 

podem ocorrer de diversas formas de acordo com os interesses dos agentes envolvidos. Podem 

acontecer entre empresas de uma mesma cadeia produtiva ou em mercados complementares, 

em algumas das possibilidades duas empresas podem formar uma nova empresa no mercado. 
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Os atos de concentração podem ser prejudiciais ao mercado, pois reduzem o número 

de empresas que ofertam determinado produto e/ou serviço. Havendo menos empresas, elas 

podem definir preços e a qualidade dos produtos e/ou serviços a serem prestados em um 

determinado local, prejudicando a população que fica com poucas ou nenhuma alternativa de 

escolha.  

A principal contribuição desta pesquisa consiste na verificação de como ocorrem 

as dinâmicas de redes dos atos de concentração econômica em empresas da área da saúde no 

Brasil. Tendo em vista a importância das instituições de saúde para o bem-estar da população 

por atuarem na prevenção e recuperação da saúde.  

Foi realizada uma pesquisa descritiva, documental de cunho quantitativo, através 

de dados coletados no site do CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), 

organizados em planilhas eletrônicas e tratados no software Ucinet e NetDraw. Desta forma, 

espera-se que este trabalho colabore para preencher essa lacuna, ampliando o arcabouço teórico 

sobre o assunto em questão. 

A pesquisa está estruturada da seguinte maneira: no referencial teórico temos 

conceitos, características e discussões sobre a dinâmica de redes, os atos de concentração 

econômica, o sistema brasileiro de defesa da concorrência, o mercado da saúde no Brasil, o 

setor hospitalar e a saúde suplementar; após o referencial teórico trazemos a metodologia da 

pesquisa, abrangendo a classificação da pesquisa, coleta dos dados e análise dos dados; 

seguindo temos os resultados e discussões, subdivididos em operações de atos de concentração 

econômica em hospitais e planos de saúde no período de 2009 a 2017 ocorridas no Brasil e 

características da dinâmica de redes entre as empresas em função dos eventos de atos de 

concentração econômica em hospitais e planos de saúde de 2009 a 2017 no Brasil; por fim, 

trazemos as conclusões da pesquisa, as referências e os apêndices com a relação das empresas 

envolvidas nestas operações e dos atos de concentração econômica analisados para pesquisa. 

1.1 Motivação 

A partir do processo de privatização de empresas estatais que se intensificou na 

década de 90, temos a redução da presença do Estado na prestação de vários serviços públicos 

como, água, luz e também serviços de assistência à saúde. Desta forma, para garantir a 

qualidade dos serviços foram criadas agências reguladoras com o objetivo de fiscalizar as 

empresas prestadoras. A ANS que foi criada para acompanhar o setor de saúde suplementar e 

o CADE que é responsável por manter a ordem econômica no país, são agências 

regulamentadoras importantes para garantir a qualidade dos serviços de saúde suplementar. 
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A partir da atuação da ANS foi possível organizar e normatizar as informações do 

mercado de saúde suplementar até então de pouco controle por parte do Estado. Passou se a ter 

normas para a entrada e saída de empresas, bem como para a prestação de serviços. 

A partir do monitoramento dos dados do setor, percebe-se relevante crescimento 

neste mercado nos últimos anos, porém enquanto o número de beneficiários aumenta, o número 

de empresas atuantes diminui, onde podemos verificar se esse fenômeno ocorre a partir de atos 

de concentração econômica (ANS, 2016b). 

O setor de saúde é estratégico para a população avaliar o sucesso das políticas 

sociais desenvolvidas em um determinado local por se tratar de um elemento importante para a 

seguridade social que movimenta grande volume de capital e envolve a atuação de diversos 

atores, como os usuários do serviço, provedores, financiadores, reguladores e indústria de 

equipamentos, insumos, medicamentos entre outros (SANTOS, 2009). 

1.2 Problemática 

Os atos de concentração constituem ações entre empresas com o intuito de reduzir 

custos, ampliar atuação no mercado, obter sinergias operacionais e financeiras, reduzir custos 

tributários, aumentar market share, gerar economias de escala e escopo. Além de serem 

benéficos as empresas envolvidas na operação, também devem trazer vantagem ao mercado e 

aos consumidores. Desta forma segundo a Lei no 12.529, de 30 de novembro de 2011 deverão 

ser autorizados os atos de concentração que aumentarem a produtividade ou a competitividade, 

melhorar a qualidade de bens ou serviços, ou propiciar a eficiência e o desenvolvimento 

tecnológico ou econômico. 

Os atos de concentração podem resultar em eliminação da concorrência, criando ou 

reforçando posição dominante de empresas em um determinado local, propiciando a prática de 

preços abusivos e venda ou prestação de serviços precários. 

Diante do contexto exposto acima, a presente proposta de estudo tem como base a 

seguinte problemática: quais as características da dinâmica de redes dos atos de concentração 

econômica entre empresas da área da saúde no Brasil de 2009 a 2017?  

1.3 Objetivo Geral 

O objetivo geral do trabalho consiste em caracterizar a dinâmica das redes de 

operações de atos de concentração econômica em hospitais e planos de saúde no Brasil no 

período de 2009 a 2017. 
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1.3.1 Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos da pesquisa estão delineados da seguinte forma: 

1. Mapear as operações de atos de concentração econômica em hospitais e planos de 

saúde no período de 2009 a 2017 ocorridas no Brasil. 

2. Caracterizar a dinâmica das redes entre as empresas em função dos eventos de atos 

de concentração econômica. 

1.4 Justificativa 

Academicamente esta pesquisa se justifica pela contribuição ao arcabouço de 

trabalhos relacionados aos atos de concentração econômica na área da saúde no Brasil a partir 

da dinâmica de redes. Foram pesquisados dados referentes as empresas que atuam no mercado, 

gerando fonte de dados que ampliam os conhecimentos na área e possibilitam o fomento de 

pesquisas sobre este tema. 

O trabalho justifica-se pelo movimento de consolidação da atuação da ANS e do 

CADE. Uma vez que cada ato de concentração deve ser avaliado e aprovado por essas 

instituições, o conhecimento a respeito de como as empresas veem se concentrando será útil 

para a análise e eventual aprovação ou não das transações propostas futuramente. Em 2017 o 

CADE julgou 655 processos, destes 58% eram atos de concentração econômica, a maioria, 

93%, foram aprovados sem restrições. Também em 2017 o CADE arrecadou R$ 95.946.203,64 

em multas por infrações a concorrência o equivalente a 100.572,54 salários mínimos em 2018 

(CADE, 2018). 

Ao pesquisador, a pesquisa justifica-se pela necessidade de desenvolvimento de 

referencial teórico acerca do tema em estudo, domínio da metodologia escolhida para realização 

do trabalho e maior vivência com ambiente de pesquisa científica que é de fundamental 

importância para a formação acadêmica. 

Também se apresenta como justificativa ao estudo, a importância das instituições 

de saúde para o bem-estar da população, atuando na prevenção e tratamento de doenças assim 

como na melhora da qualidade e aumento da expectativa de vida.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1  A Dinâmica de Redes 

Diante das diversas relações que são estabelecidas a partir do processo produtivo 

ou da prestação de serviços em determinado mercado, as empresas têm a necessidade de se 

relacionarem umas com as outras para se manterem ou melhorarem sua posição no mercado 

(BARROS NETO; FENSTERSEIFER; FORMOSO, 2003).  

Desta forma o desempenho de uma empresa está atrelado a outros atores ao qual 

ela está vinculada através das relações que são estabelecidas no mercado, pertencer a um grupo 

se torna uma estratégia competitiva. Assim as empresas podem estabelecer redes que se 

relacionam por diversos recursos, como propriedade intelectual, canais de marketing, 

instalações de fábricas, pessoas, dentre outros (BERTONCELLO; JÚNIOR, 2007). A dinâmica 

de redes: 

Trata-se de um modelo assentado no uso de relações para explorar oportunidades de 

mercado ou para influenciar determinadas decisões de interesse. Essas relações podem 

ocorrer somente entre atores privados, muito embora grande parte da movimentação 

corporativa envolva, também, governos e demais atores na esfera pública 

(LAZZARINI, 2011, p.04). 

As redes que podem ser criadas pelas empresas interferem nos atores econômicos, 

podem criar oportunidades estratégica e podem gerar a criação de grupos (LAZZARINI, 2011).  

Podemos apontar quatro principais motivações para as empresas se organizarem em 

grupos. Primeiro, a redução de custos de transação para executar um nexo de atividades 

produtivas. Segundo a criação de um mercado de capitais interno, ou seja, a possibilidade de 

facilitar a alocação de recursos que favorecem mutuamente diversas empresas que pertencem a 

um mesmo grupo. Terceiro, o aumento da riqueza, através da expansão de suas fronteiras. Por 

fim, a partir dos grupos suprir limitações de infraestrutura (LAZZARINI, 2011). 

Por outro lado, a organização em grupos pode acarretar problemas. As estruturas 

centralizadas de muitas empresas podem “abrir espaço para que sócios controladores utilizem 

transferências internas em seu benefício próprio” (LAZZARINI, 2011, p. 67). Os grupos podem 

se tornar máquinas de captura de benefício público, uma empresa que domina conhecimentos 

sobre a burocracia pública pode compartilhar com o seu grupo, possuindo mais vantagem. Eles 

também podem criar estruturas anticompetitivas, ou seja, “os grupos podem ser canais de 

conluio e criação de poder de mercado: maiores preços para os seus clientes, menores preços 

para os seus supridores” (LAZZARINI, 2011, p.70). 

Tem-se outro conceito de rede como: 

[...] um grupo de indivíduos que, de forma agrupada ou individual, se relacionam uns 

com os outros, com um fim específico, caracterizando-se pela existência de fluxos de 
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informação. As redes podem ter muitos ou poucos atores e uma ou mais categorias de 

relações entre pares de autores (ALEJANDRO; NORMAN, 2005, p. 2). 

Uma rede possui três elementos básicos: nós ou atores, vínculo e fluxo. Os nós ou 

atores são pessoas ou grupos de pessoas que se agrupam com um objetivo comum. O vínculo 

são os laços que existem entre dois ou mais nós/autores, que são representados por linhas. O 

fluxo indica a direção do vínculo que se representa como uma seta (ALEJANDRO; NORMAN, 

2005). 

Para a caracterização de uma rede podemos utilizar alguns indicadores: Densidade, 

Distância Média, Grau de Centralidade e Grau de Intermediação. A Densidade traz a 

conectividade da rede, é a proporção de todos os laços presentes em relação aos possíveis laços 

da rede (ALEJANDRO; NORMAN, 2005). “A distância é o menor número de laços necessários 

para conectar, direta ou indiretamente, um ator a outro na rede” (LAZZARINI, 2011, p. 24). O 

Grau de Centralidade consiste no número de atores aos quais um ator está diretamente ligado. 

O Grau de Intermediação por sua vez, considera a importância de intermediação de um ator, ou 

seja, a possibilidade que um ator tem para intermediar as comunicações entre pares de autores 

(ALEJANDRO; NORMAN, 2005). 

Estudos têm sugerido que atores com elevada centralidade de meio têm capacidade 

para obter informações críticas sobre o ambiente no qual estão inseridos e, em virtude disso, 

exercer influência sobre decisões locais (LAZZARINI, 2011). 

2.2 O Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência 

Uma das primeiras leis voltadas a defesa da concorrência foi o Sherman Act 

estabelecida em 1890 nos Estado Unidos que protegia o mercado de aglomerações econômicas 

que tinham o intuito de restringir as relações econômicas e serviu como inspiração para 

elaboração de legislações antitruste promulgadas em todo o mundo (NASCIMENTO, 1998).  

Até esse momento o aumento das empresas era visto como benéfico ao 

desenvolvimento da sociedade, quando se passou a perceber que algumas práticas realizadas 

feriam os direitos dos consumidores por meio do excessivo poder econômico no mercado por 

parte de algumas empresas (NASCIMENTO, 1998). 

No Brasil a primeira iniciativa para defesa da concorrência se efetivou a partir do 

Decreto-Lei nº 869 de 1938 à luz da Constituição Federal de 1937 que buscava proteger os 

direitos do consumidor (MONTEIRO, 2002).  Em 1945 temos a criação do Decreto-Lei nº 7.666 

que estabeleceu os atos contrários à ordem moral e econômica, onde também foi criado um 

órgão que daria início a proteção da livre concorrência no país, a Comissão Administrativa de 
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Defesa Econômica (C.A.D.E), órgão autônomo, com personalidade jurídica própria, 

diretamente  subordinada ao Presidente da República (BRASIL, 1945). 

A Lei nº 4.137 foi promulgada em 1962 com o intuito de  regular e  reprimir o abuso 

do poder econômico,  estabeleceu as formas de abuso de poder econômico e instaurou a criação 

do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), no momento, como um órgão 

vinculado ao Ministério da Justiça, com a finalidade de apurar  e reprimir os abusos através do 

poder econômico (LEOPOLDINO DA FONSECA, 2017).   

Em 1990 entrou em vigor a Lei nº 8.137 e o Decreto nº 99.244. A Lei definiu os 

crimes contra a economia e as relações de consumo, o Decreto criou a Secretaria Nacional de 

Direito Econômico, com o objetivo, dentre outros, de promover a defesa do consumidor, apurar, 

prevenir e reprimir os abusos do poder econômico, por intermédio do CADE (BRASIL, 1990c).  

Até este momento a atuação do CADE era muito restrita, pois havia uma forte 

intervenção governamental, quando surgiu o projeto da Lei nº8.884 de 1994 que transformou o 

CADE em Autarquia, e dispôs sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem 

econômica. Através dessa Lei a atuação do CADE ficou mais esclarecida, o que permitiu o 

fortalecimento do conceito de economia de mercado (LEOPOLDINO DA FONSECA, 2017). 

Em novembro de 2011 foi promulgada a Lei no 12.529 que reformulou o CADE e 

estruturou o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC). O SBDC foi constituído 

pelo CADE, Autarquia vinculada ao Ministério da Justiça, com personalidade jurídica, e pela 

Secretaria de Acompanhamento Econômico, órgão subordinado ao Ministério da Fazenda 

(BRASIL, 2011). 

2.2.1 Conselho Administrativo de Defesa Econômica 

O CADE é responsável pelos atos administrativos de investigação de infrações à 

ordem econômica e os processos que envolvem atos de concentração de mercado. Ele tem como 

missão zelar pela livre concorrência no mercado, sendo a entidade responsável, no âmbito do 

Poder Executivo, não só por investigar e decidir, em última instância, sobre a matéria 

concorrencial, como também fomentar e disseminar a cultura da livre concorrência (CADE, 

2017).  

O CADE não é uma agência regulamentadora, pois não tem autonomia para criar 

normas de regulação da concorrência e apesar do nome, não é um conselho, “é uma espécie de 

tribunal administrativo, com funções quase-judiciais, vinculado ao Ministério da Justiça” 

(AGUILLAR, 2014, p.269). É uma entidade judicante com jurisdição em todo o território 
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nacional, que se constitui em autarquia federal, vinculada ao Ministério da Justiça (BRASIL, 

2011). 

Ele é constituído pelo Tribunal Administrativo de Defesa Econômica, pela 

Superintendência Geral e pelo Departamento de Estudos Econômicos, conforme demonstrado 

na Figura 1 (BRASIL, 2011).  

 

  

 

 

 

                  

Fonte: Aguillar (2014). 

O Tribunal Administrativo de Defesa Econômica é um órgão judicante, responsável 

por zelar pelo cumprimento da Lei de defesa da concorrência através do julgamento dos 

processos de concentração econômica (BRASIL, 2011). A Superintendência Geral “é 

responsável pela investigação, abertura e instrução de processos, sejam eles Processos 

Administrativos ou Atos de Concentração” (CARDOSO, 2013, p.33). O Departamento de 

Estudos Econômicos tem por objetivo elaborar estudos e pareceres econômicos por ofício ou 

através de solicitações (AGUILLAR, 2014). 

O CADE possui três funções básicas, preventiva, repressiva e educativa, conforme 

demonstrado na Figura 2. 

            Fonte: CADE (2017). 

Figura 1 - Estrutura do CADE 

CADE

Tribunal Administrativo 
de Defesa Econômica

Superintendência Geral
Departamento de Estudos 

Econômicos

Figura 2 - Funções Básicas do CADE 

• analisar e posteriormente decidir sobre as fusões,
aquisições de controle, incorporações e outros atos de
concentração econômica entre grandes empresas que
possam colocar em risco a livre concorrência.

Preventiva

• investigar, em todo o território nacional, e posteriormente 
julgar cartéis e outras condutas nocivas à livre 
concorrência.

Repressiva

• instruir o público em geral sobre as diversas condutas que
possam prejudicar a livre concorrência; incentivar e
estimular estudos e pesquisas acadêmicas sobre o tema;
realizar ou apoiar cursos, palestras, seminários e eventos
relacionados ao assunto; editar publicações, com a
Revista de Direito da Concorrência e cartilhas.

Educativa
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Toda essa estrutura atua de forma significativa para garantir a livre concorrência 

entre as empresas no país, com o intuito de se assegurar o equilíbrio econômico. Na área da 

saúde suplementar, o CADE atua com o apoio da ANS, conforme a Resolução Normativa da 

ANS Nº 270 de 2011 que dispõe sobre os procedimentos e os requisitos mínimos para 

autorização dos atos que disponham sobre alteração ou transferência de controle societário de 

empresas da Saúde Suplementar. 

2.2.2 Atos de Concentração Econômica 

Atualmente as empresas se encontram em um mercado altamente competitivo, 

através das evoluções tecnológicas, os meios de transporte e comunicação se tornaram mais 

rápidos e eficientes, facilitando a expansão e crescimento. Favorecendo o aumento da 

concentração das empresas (TANURE; CANÇADO, 2005).  

O agente econômico “é livre para empreender o que bem entenda, desde que não 

prejudique a liberdade, de outros agentes econômicos, de concorrer” (AGUILLAR, 2014, p. 

265). Uma vez que, a livre concorrência faz parte dos princípios estabelecidos pela Constituição 

Federal de 1988 para a manutenção da Ordem Econômica Nacional (BRASIL, 1988). 

 Conforme estabelecido no Art. 90 da Lei no 12.529 de 2011, realiza-se um ato de 

concentração quando: 

I – 2 (duas) ou mais empresas anteriormente independentes se fundem; 

II – 1 (uma) ou mais empresas adquirem, direta ou indiretamente, por compra ou 

permuta de ações, quotas, títulos ou valores mobiliários conversíveis em ações, ou 

ativos, tangíveis ou intangíveis, por via contratual ou por qualquer outro meio ou 

forma, o controle ou partes de uma ou outras empresas; 

III – 1 (uma) ou mais empresas incorporam outra ou outras empresas; ou 

IV – 2 (duas) ou mais empresas celebram contrato associativo, consórcio ou joint 

venture. 

Parágrafo único. Não serão considerados atos de concentração, para efeitos do 

disposto no art. 88 desta Lei, os descritos no IV do caput, quando destinados às 

licitações promovidas pela administração pública direta e indireta e aos contratos 

delas decorrentes. 

 A concentração de empresas pode ser prejudicial as relações estabelecidas no 

mercado, uma vez que havendo menos empresas, elas podem definir preços e a qualidade dos 

produtos e/ou serviços a serem prestados a determinada população (BERGMANN et al., 2015). 

Algumas vantagens da concentração de empresas tem-se a redução de custos, ampliação da 

infraestrutura e aumento dos lucros (GHIRADINI, 2015).  

 Os atos de concentração podem ser classificados em fusão, incorporação, aquisição 

e joint venture, conforme estabelecido pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica 

(CADE), verifique o Quadro 1. 
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Quadro 1 - Classificação dos Atos de Concentração 

Classificação Descrição 

Fusão 
É um ato societário pelo qual dois ou mais agentes econômicos independentes formam um 

novo agente econômico, deixando de existir como entidades jurídicas distintas. 

Incorporação 

É um ato societário pelo qual um ou mais agentes econômicos incorporam, total ou 

parcialmente, outros agentes econômicos dentro de uma mesma pessoa jurídica, no qual o 

agente incorporado desaparece enquanto pessoa jurídica, mas o adquirente mantém a 

identidade jurídica anterior à operação. 

Aquisição 
Ocorre quando um agente econômico adquire o controle ou parcela substancial da 

participação acionária de outro agente econômico. 

Joint Venture 
É a associação entre dois ou mais agentes econômicos para a criação de um novo agente 

econômico, sem a extinção dos agentes que lhe deram origem. 

Fonte: CADE (2017). 

 Como podemos avaliar a partir do Quadro 1 na fusão e joint venture temos a criação 

de um novo agente econômico, enquanto na incorporação e aquisição um dos agentes mantem 

sua estrutura original (CADE, 2017). 

Os atos de concentração também são classificados como horizontais, verticais e 

conglomerados. Os atos de concentração horizontais abrangem as operações entre empresas 

que são concorrentes diretos, que estão no mesmo nível na cadeia produtiva e ofertam produtos 

ou serviços substitutos entre si (SANTOS, 2012). A concentração vertical consiste na operação 

que envolvem agentes econômicos que pertencem a diferentes níveis na mesma cadeia 

produtiva (TOIGO, 2015). Enquanto isso os conglomerados se tratam de atos de concentração 

onde as empresas não têm nenhuma relação de concorrência ou complementariedade (CADE, 

2016). 

Os atos de concentração também podem ser definidos como sumários ou ordinários. 

Os atos de concentração sumários compreendem aqueles que possuem menor potencial 

ofensivo à concorrência, dada a simplicidade das operações, por sua vez, os atos ordinários são 

aqueles mais ofensivos a concorrência e com maior grau de complexidade da operação (CADE, 

2012a). 

 A definição do ato de concentração como sumário ou ordinário é de 

responsabilidade do CADE e é adotada conforme critérios de conveniência e oportunidade, com 

base na experiência adquirida pelos órgãos integrantes do Sistema Brasileiro de Defesa da 

Concorrência na análise de atos de concentração (CADE, 2012a). 

 Os atos de concentração são controlados pelo CADE que tem como missão zelar 

pela livre concorrência no mercado. São analisados pelo CADE os atos de concentração, de 

qualquer setor da economia, onde pelo menos um dos agentes envolvidos na operação tenha 

somado faturamento bruto anual ou montante de negócios no Brasil, no ano anterior a operação, 



21 

 

igual ou superior a R$ 750 milhões, e pelo menos um outro envolvido na operação tenha 

registrado faturamento bruto anual ou volume de negócios total no Brasil, no ano anterior à 

operação, equivalente ou superior a R$ 75milhões (BRASIL, 2011). 

Na área da saúde, além de serem analisados pelo CADE, os atos de concentração 

também são autorizados pela ANS, conforme a Resolução Normativa da ANS Nº 270 de 2011 

que dispõe sobre os procedimentos e os requisitos mínimos para autorização dos atos que 

disponham sobre alteração ou transferência de controle societário. 

Poderão ser autorizados os atos de concentração que cumulada ou alternativamente 

aumentarem a produtividade ou a competitividade, melhorar a qualidade de bens ou serviços, 

ou propiciar a eficiência e o desenvolvimento tecnológico ou econômico; e sejam repassados 

aos consumidores parte considerável dos benefícios decorrentes (CADE, 2016a). 

Os atos de concentração não poderão ser autorizados quando resultarem em 

eliminação da concorrência em parte significativa de mercado relevante, que possam criar ou 

reforçar uma posição dominante ou que possam resultar na dominação de mercado relevante de 

bens ou serviços (CADE, 2016b).  

As solicitações de análise de atos de concentração econômica devem ser 

encaminhadas ao CADE com as informações e documentos que são indispensáveis à 

instauração do processo administrativo, conforme definido na Resolução nº 2 de 2012 (CADE, 

2012). O controle dos atos de concentração deverá ser realizado em, no máximo 240 dias, a 

contar do protocolo de petição ou de sua demanda (BRASIL, 2011). 

Os atos não podem ser consumados antes de apreciados pelo CADE, sob pena de 

nulidade, sendo ainda imposta multa pecuniária. Até a decisão final sobre o ato de concentração, 

deverão ser preservadas as condições de concorrência entre as empresas envolvidas, sob pena 

de aplicações de sanções (BRASIL,2011). 

2.3 O Mercado da Saúde no Brasil 

No senso comum estabelecido, a saúde é vista apenas como ausência da doença 

(FONSECA; CORBO, 2007). A partir da criação da Organização Mundial da Saúde (OMS) em 

1948, a saúde foi enunciada como “um completo bem-estar físico, mental e social, e não 

somente a ausência de doença” (MARINHO; CARDOSO; ALMEIDA, 2011, p. 7). A 

assistência à saúde compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença, e à 

recuperação, à manutenção e à reabilitação da saúde (BRASIL, 1998). 

A prestação de serviços a saúde surgiu, principalmente, através dos profissionais 

liberais, havendo poucos hospitais, que se limitavam a tratamentos terminais ou a enfermidades 
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mentais. Os hospitais surgiram a partir do Estado e de entidades filantrópicas ligadas a 

instituições religiosas e ao passar do tempo foram se desenvolvendo as empresas médicas 

(MÉDICI, 1992). 

A evolução da prestação de serviços a saúde está atrelada a classe trabalhadora que 

necessita estar em boas condições de saúde para exercer suas atividades. Em janeiro de 1923 

foi promulgada a Lei Elói Chaves, base do sistema previdenciário brasileiro, que estabelecia a 

criação das Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPS), incialmente criadas para os 

trabalhadores das estradas de ferro, eram financiadas pelo Estado, pelas empresas empregadoras 

e pelos trabalhadores (BUSS; LABRA, 1995). Os benefícios “eram proporcionais às 

contribuições e foram previstos: assistência médica-curativa e fornecimento de medicamentos; 

aposentadoria por tempo de serviço, velhice e invalidez, pensão para os dependentes e auxílio 

funeral” (BRAVO, 2000, p.3). 

Até a década de 1930 os gastos do Estado com a saúde eram pequenos, se baseava 

em ações de saneamento e combate de endemias. A partir da II Guerra Mundial, a assistência 

médica passou a fazer parte das atribuições financeiras do Estado, pois entendeu-se como 

atributo da cidadania (PIOLA; VIANNA, 1995). 

As CAPS foram substituídas pelos Institutos de Aposentadorias e Pensões (Ias) em 

1933 que eram estruturados por categorias independentes, cada categoria possuía suas normas 

de funcionamento e distribuição dos recursos (BERTOLOZZI; GRECO, 1996).  

Na década de 1950 o setor de saúde, através do movimento capitalista, iniciou um 

processo de modernização em busca de eficiência da produção de bens e serviços (MACHADO, 

2012). Em 1953 através da Lei nº 1.920 foi criado o Ministério da Saúde e em 1956 foi instituída 

a Lei nº 2.743 que criou o Departamento Nacional de Endemias Rurais que tinha por objetivo 

o controle e investigação de endemias existentes no país, como à malária, brucelose e febre 

amarela. Mais tarde o Departamento Nacional de Endemias se transformou em Secretaria de 

Estado da Segurança Pública e Defesa Social (SESP), Superintendência de Campanhas de 

Saúde Pública (SUCAM) e Fundação Nacional da Saúde (FUNASA) (MACHADO, 2012). 

Em novembro 1966, através do Decreto-Lei nº 72, foi criado o Instituto Nacional 

da Previdência Social (INPS) que substituiu os IAPs, que unificou a previdência social, 

uniformizou os benefícios e ampliou a cobertura a maioria da população urbana e rural, 

“representou a extensão da assistência médica a todos os empregados formais e autônomos e 

empregadores que contribuíssem para a Previdência” (MÉDICI, 1992, p. 82). 

O INPS trouxe “um crescimento da demanda por serviços médicos em proporções 

muito superiores à capacidade de atendimento então disponível nos hospitais e ambulatórios 
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dos antigos Institutos da Previdência” (BUSS; LABRA, 1995, p.76). Nesse momento o “INPS 

passou a ter o terceiro orçamento da nação, ocupando o espaço primordial da prestação da 

assistência médica”, favorecendo o surgimento da assistência privada (BERTOLOZZI; 

GRECO, 1996, p.388). 

Nessa ocasião houve mudanças no modelo da política nacional da saúde, de um 

modelo privatista-liberal para estatista-privatista, o primeiro se caracteriza pela ausência do 

Estado e a livre iniciativa privada, enquanto isso, o segundo se baseia na responsabilidade da 

prestação de serviços pelo Estado, que pode optar por contratar a iniciativa privada para realizar 

os serviços (MÉDICI, 1992). 

O Plano de Coordenação de Atividades de Proteção e Recuperação da Saúde 

marcou o modelo estatista privatista, através dele a assistência médica foi transferida da 

previdência para o Ministério da Saúde e estabeleceu a regulamentação da remuneração dos 

médicos e das instituições privadas. Este plano previa que a assistência médica deveria ser de 

natureza primordialmente privada, o que culminou a partir de pressões populares, em seu 

encerramento (BUSS; LABRA, 1995). 

Após o encerramento do Plano a assistência médica volta a responsabilidade da 

previdência. Segundo Médici (1992, p. 83), “o Estado centraliza cada vez mais a demanda e a 

distribui entre os prestadores públicos e privados, os quais passam a receber através de 

convênios e credenciamentos”.  

Em 1974 foi promulgada a Portaria nº 39 que instituía o Programa de Pronta Ação 

e o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS) (MÉDICI, 1992). O primeiro 

estabeleceu regras para o credenciamento de médicos, definiu que os próprios beneficiários 

poderiam escolher o prestador de serviço, determinou prioridade para os convênios com 

estabelecimentos que possuíam pronto-socorro e obrigou as empresas a prestarem assistência 

ao seus empregados e dependentes em caso de doença, através de estabelecimento próprio ou 

terceiro. O segundo era destinado ao financiamento de construção de estabelecimentos de saúde 

e investimento fixo de setores sociais (BUSS; LABRA, 1995). 

Em 1977 foi incorporado ao INPS o Instituto Nacional de Assistência Médica da 

Previdência Social (INAMPS) e o Instituto de Administração da Previdência Social (IAPAS). 

O INPS detinha a competência para concessão de benefícios, o INAMPS ficou responsável pela 

assistência médica e o IAPAS com a gestão financeira (SOUZA, 2002). 

Nesse período a iniciativa privada foi fortalecida, pois a estrutura pública não era 

suficiente para atender a demanda que foi gerada para os serviços médicos. Assim o Estado 

firmava convênios com o setor privado que funcionavam essencialmente para atender ao 
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governo. Médici (1992, p.84) destaca que “o setor privado atrelado ao Estado se expandiu 

fortemente ao longo dos anos 70, chegando a receber, em média, mais de 70% dos recursos da 

previdência social com assistência médica”. 

Até este momento a previdência social estava intimamente atrelada a prestação de 

serviços de assistência à saúde. Quando em 1990 por meio do Decreto nº 99.350 foi criado o 

Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), a partir da fusão do IAPAS com o INPS, com 

autarquia vinculada ao Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS) que foi 

conferida a operacionalização e o reconhecimento dos direitos conferidos pelo Regime Geral 

da Previdência Social. O INAMPS foi vinculado ao Ministério da Saúde que ficou com a 

incumbência da gestão da assistência à saúde (BRASIL, 1990a).  

A partir da necessidade de universalização da cobertura das ações de saúde foi 

criado o Sistema Único Descentralizado de Saúde (SUDS) que culminou no Sistema Único de 

Saúde (SUS), instaurado pela Constituição Federal de 1988 que estabeleceu a saúde como um 

direito de todos e dever do Estado (BUSS; LABRA, 1995). Segundo Souza (2002, p.16) “o 

SUS é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, sendo o único a garantir 

assistência integral e completamente gratuita para a totalidade da população [...]”. 

O SUS foi normatizado pela Lei nº 8.080 de setembro de 1990, seu principal 

objetivo foi a universalização e descentralização da prestação de serviços a saúde, onde as 

responsabilidades foram distribuídas entre a União, os Estados e os Municípios (FINKELMAN, 

2002). Pode-se descrever o sistema de saúde nos anos 1990: 

O Brasil tem em seu sistema de atenção à saúde constituído nos anos 90 por três 

segmentos principais: o segmento público, conformado pelos serviços vinculados ao 

governo federal, estaduais e municipais; o segmento privado contratado e pago pelo 

setor público; e o setor privado liberal ou contratado pelos planos de saúde pessoais 

ou de empresa (BUSS; LABRA, 1995, p. 82). 

A partir da criação do SUS foram criadas Normas Operacionais Básicas para 

determinar as bases de funcionamento do sistema, permitindo sua operacionalização. O 

Programa de Assistência Básica e o Programa de Saúde na Família (PSF) foram algumas das 

principais estratégias para a descentralização e aumento da capilaridade na prestação de 

assistência no país, criadas através do SUS. Finkelman (2002, p. 261) ressalta que “o Programa 

de Saúde da Família (PSF) tem sido a principal estratégia governamental para reorientação do 

modelo assistencial, [...], em sua quase totalidade pertencentes às camadas mais carentes”. 

Através desses programas a assistência à saúde está mais próxima da população. 

De acordo com as informações disponibilizadas pelo Ministério da Saúde em maio 

de 2018 o SUS dispunha de 301.797 leitos de internação hospitalar, o equivalente a 69% de 
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todos os leitos no país. Faz-se relevante apontar que 69% dos leitos existentes no país são 

disponibilizados ao SUS, destes 54% são oferecidos pela administração pública, 37% por 

entidades sem fins lucrativos e 8% por entidades empresariais, vide Gráfico 1 (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE; DATASUS, 2018). 

Gráfico 1 - Leitos SUS por Esfera Jurídica (Brasil-maio.2018) 

 

Fonte: Elaboração da autora com base no Ministério da Saúde. DATASUS (2018). 

Conforme informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o 

consumo final de bens e serviços de saúde totalizou, em 2013, R$ 424 bilhões, o equivalente a 

8% do Produto Interno Bruto (PIB), as despesas do governo alcançaram R$ 190 bilhões, ou 

3,6% do PIB. Também em 2013 do total do consumo final de bens e serviços de saúde, 77,6% 

foram destinados ao consumo de serviços e 20,6% a medicamentos.  

De acordo com informações do Ministério da Saúde até abril de 2018 foram 

aplicados R$ 1.137.202.854,78 com o SUS, destes R$ 903.572.907,51 ou 79% foram para 

procedimentos hospitalares do SUS, em média uma internação do SUS custa R$1.313,62 e a 

média de permanência são de 5,4 dias. Dos gastos com procedimentos hospitalares do SUS, 

44% são com a administração pública, 48% com entidades sem fins lucrativos e 8% com 

entidades empresariais, como pode ser verificado no Gráfico 2 (MINISTÉRIO DA SAÚDE; 

DATASUS, 2018). 

Gráfico 2 - Valor Total com Procedimentos Hospitalares do SUS por Esfera Jurídica (Brasil-abr.2018) 

 

Fonte: Elaboração da autora com base no Ministério da Saúde. DATASUS (2018). 
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A partir do Gráfico 2 podemos perceber que a maior parte dos recursos do SUS até 

julho de 2017 estavam sendo aplicados nas entidades sem fins lucrativos. De acordo com a Lei 

nº 8.080 de setembro de 1990 as entidades sem fins lucrativos são obrigadas a destinar 60% dos 

seus leitos ao SUS (BRASIL, 1990d).  

Desde os anos 1990, o panorama da assistência à saúde não sofreu grandes 

alterações, o setor possui forte influência da iniciativa privada na prestação de serviços. De 

acordo com a Portaria nº 1.319 de 2014 do Ministério da Saúde o setor da saúde no Brasil 

comporta dois grandes setores, o público e o privado, o primeiro são as pessoas jurídicas de 

direito público (administração pública) e o segundo compreendem as pessoas jurídicas de 

direito privado (entidades empresariais e entidades sem fins lucrativos) e as pessoas físicas 

(pessoas naturais) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014). Como pode ser observado na Figura 3: 

Figura 3 - O Sistema de Saúde no Brasil 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2017). 

Como mostrado na Figura 3 o sistema de saúde brasileiro é dividido em dois setores 

principais, o público e o privado.  

O setor público abrange todas as instituições de assistência à saúde que são 

administradas por entidades públicas e financiadas pelo Estado a partir das arrecadações 

públicas.  

O setor privado são “entidades privadas de prestação de serviços de saúde, de 

caráter lucrativo (empresas/pessoas físicas) ou não lucrativo (filantrópicas)” (TEIXEIRA, 

CARMEN; SILVEIRA, 2016, p. 166) que pode ser subdividido em três grupos, as entidades 

empresariais, as entidades sem fins lucrativos ou filantrópicas e as pessoas físicas. As entidades 
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lucrativo. As entidades sem fins lucrativos 1 também se configuram como pessoas jurídicas, 

porém sem fins lucrativos.  Por fim, as pessoas físicas são prestadores de serviços autônomos 

que atuam com objetivos lucrativos (SANTOS, 2009). 

O sistema brasileiro de saúde se trata de um sistema “combinado” onde temos o 

cruzamento de prestações de serviços pelo setor público e privado, podendo ocorrer o 

financiamento privado com fornecimento público e o financiamento público com fornecimento 

privado. Também segundo este autor, uma das principais vantagens deste tipo de sistema é a 

extensão de serviços do sistema público, uma vez que este sozinho não alcança todas as 

possibilidades de serviços a serem cobertos à população (CHERNICHOVSKY, 2000). 

Andrade (et al., 2015), compreende o mercado brasileiro de saúde como misto, uma 

vez que a prestação de serviços pode ser realizada pelo governo e pela iniciativa privada, onde 

os usuários podem se beneficiar dos dois tipos de serviços. Santos, Delduque e Alves (2016, 

p.1) “compreendem a atuação do público (SUS) e do privado (suplementar) e mais ainda, 

compreende a atuação do privado no público (complementar) e do público no privado 

(regulação, fiscalização, vigilância)”. O setor público pode terceirizar a assistência à saúde ao 

setor privado e cabe ao setor público fiscalizar e controlar o setor privado com o intuito de 

evitar prática abusivas no mercado. 

Para a prestação de serviços à saúde são necessários o envolvimento de diversos 

atores, o sistema de saúde compreende: 

[...] o conjunto de instituições (públicas e/ou privadas) que coordenam, regulam, 

produzem ou controlam a produção de bens e serviços relacionados com a promoção 

da saúde, prevenção de riscos e danos, assistência e reabilitação. Inclui, portanto, 

instituições gestoras, órgãos financiadores, provedores de insumos, empresas e 

instituições prestadoras de serviços, universidades, escolas e outras instituições 

formadoras de pessoal em saúde, indústrias produtoras de medicamentos e tecnologias 

utilizadas na prestação de serviços de saúde, meios de comunicação de massa, 

envolvidos na difusão de informações de interesse da saúde individual e coletiva e os 

próprios usuários, consumidores das ações e serviços de saúde, que podem (ou não) 

participar ativamente na elaboração das normas e na gestão das políticas que regem a 

organização e o funcionamento do sistema (TEIXEIRA; SILVEIRA, 2016, p.195). 

O sistema de saúde brasileiro, segundo o Ministério da Saúde, em julho de 2017, 

possuía 320.680 estabelecimentos de saúde2. A disponibilidade destes estabelecimentos por 

esfera jurídica está apresentada na Tabela 1. 

                                                 

1 Entidades sem fins lucrativos qualificadas pelo poder público: as Organizações Sociais (OS), as Organizações 

da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), as Fundações, os Estabelecimentos Filantrópicos e Beneficentes, 

as Organizações da Sociedade Civil (OSC) e os serviços privados (TEIXEIRA; SILVEIRA, 2016). 
2 Os estabelecimentos de saúde abrangem: posto de saúde, centro de saúde/unidade básica de saúde, policlínica, 

hospital, unidade mista, pronto socorro, consultório isolado, unidade móvel fluvial, clínica especializada/amb. 

Especializado, unidade de serviço de apoio de diagnóstico e terapia, unidade móvel terrestre, unidade móvel de 
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Ao observar a Tabela 1 fica evidente que a maior parte ou 74% dos 

estabelecimentos de saúde são da iniciativa privada, sendo 113.478 pessoas físicas, 116.848 

entidades empresariais e 6.982 entidades sem fins lucrativos. Quando observamos a distribuição 

dos estabelecimentos de saúde por região do país a maior concentração se encontra na região 

sudeste com 150.040 ou 47% e a região norte com a menor sendo 16.253 estabelecimentos ou 

5% (MINISTÉRIO DA SAÚDE; DATASUS, 2018). 

Tabela 1 – Estabelecimentos da Saúde por Esfera Jurídica (Brasil-maio.2018) 

Esfera Jurídica Quantidade % 

Administração Pública 83.372 26% 

            Federal 1.280 2% 

            Estadual 3.607 4% 

            Municipal 78.086 94% 

            Outros 399 0,5% 

Administração Privada 237.308 74% 

            Entidades Empresariais 116.848 49% 

            Entidades Sem Fins Lucrativos 6.982 3% 

            Pessoas Físicas 113.478 48% 

Total 320.680 100% 

Fonte: Elaborada pela autora. Ministério da Saúde. DATASUS (2018). 

O Brasil se tornou referência mundial na área da Saúde pública, a partir da criação 

do SUS, foi um dos primeiros e poucos países a prever na legislação o acesso universal aos 

serviços de saúde, reconhecendo a saúde como direito do cidadão e obrigação do Estado, 

servindo como exemplo a outros países que buscam sistemas de saúde mais igualitários 

(GRAGNOLATI; LINDELOW; COUTTOLENC, 2013). 

2.3.1 O Setor Hospitalar 

Os hospitais são organizações complexas, pois necessitam administrar diversas 

atividades de suporte como, manutenção, alimentação, limpeza e lavanderia, dispor de setores 

financeiros, de logística, tecnologia e informação para seu pleno funcionamento a assistência 

do paciente (CALVO, 2002). 

Essa complexidade das organizações hospitalares está vinculada ao fato delas 

lidarem com clientes (pacientes) que demandam um processo singular, único de acordo com a 

tipicidade de sua enfermidade e histórico de acesso aos serviços à saúde. Cada paciente 

demanda um atendimento único e direcionado de acordo com suas necessidades de assistência, 

                                                 

nível pré-hospitalar na área de urgência e emergência, farmácia, unidade de vigilância em saúde, cooperativa, 

centro de parto normal isolado, central de regulação de serviços de saúde, laboratório central de saúde pública, 

secretaria de saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE.DATASUS, 2017). 
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também é difícil a medição do impacto da assistência prestada na saúde do paciente, uma vez 

que é complexo o isolamento das diversas variáveis (assistência, alimentação, fatores 

emocionais, e etc.) que influenciam no bem-estar do indivíduo (BORBA; KLIEMANN NETO, 

2008). 

Seguindo o mesmo preceito Campos (2008, p. 25) descreve a organização 

hospitalar “uma das mais complexas, por apresentar vários sistemas, equipe multidisciplinar 

com elevado grau de autonomia, para dar assistência à saúde em caráter preventivo, curativo 

reabilitador a pacientes, onde se utiliza tecnologia em processo de acumulação e modernização 

constantes”. Segundo o Ministério da Saúde: 

Na prática, estas instituições agregam uma série de funções que as caracterizam como 

as organizações mais complexas do setor Saúde. Suas funções têm atravessado um 

período de rápidas mudanças que envolvem questões sociais, emprego, ensino e 

pesquisa, assistenciais e de apoio aos serviços de saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2011, p.10). 

Sendo o hospital uma instituição de assistência à saúde com estrutura adequada para 

internação de pacientes, Calvo (2002) divide as atividades de um hospital em atividades 

médico-assistenciais e atividades administrativas que por sua vez são subdivididas em cinco 

subgrupos como demonstrado no Quadro 2.  

Quadro 2 - Atividades do Hospital 

Grupo de 

Atividade 
Subgrupo Descrição 

Médico-

assistenciais 

Atividades de 

Assistência 

Diretamente ligados ao atendimento ao doente, incluem os 

equipamentos disponíveis, os ambulatórios, o centro cirúrgico, a 

unidade de terapia intensiva, os prontuários, a farmácia, o corpo 

clínico e a equipe de enfermagem. 

Serviço de apoio ao 

diagnóstico e terapia 

Correspondem aos profissionais, aos equipamentos, as técnicas e 

às práticas disponíveis para realização de exames e terapias 

solicitados pelo corpo médico para atender doentes internados ou 

não no hospital. 

Administrativas 

Atividades de apoio 

Correspondem aos recursos humanos e às atividades de limpeza, 

de lavanderia, de alimentação, de almoxarifado e todas as outras 

ligadas à hotelaria do hospital. 

Atividades de 

manutenção da 

infraestrutura 

Correspondem aos aspectos e profissionais relacionados ao bom 

funcionamento das atividades gerais do hospital e a bem-estar do 

doente e seus familiares, como a recepção, as indicações visuais, a 

manutenção geral da área física, o abastecimento de água, energia, 

a sala de espera, adequação de área física e os móveis e 

equipamentos, para otimizar o conforto dos pacientes de 

ambulatório, dos internados e dos acompanhantes. 

Qualidade do 

processo 

As atividades das quatro áreas são controladas por comissões 

internas formadas por profissionais do próprio hospital, a exemplo, 

comissões de infecção e de prontuários, que são imprescindíveis, e 

de outras que podem ser implantadas para controlar o 

credenciamento, a farmácia, os documentos, o ensino, de acordo 

com o interesse do hospital. 

Fonte: Calvo (2002). 
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Para o funcionamento de um hospital, como observado no Quadro 2, são 

necessárias diversas atividades de apoio, que às vezes não são visíveis ou perceptíveis por parte 

dos pacientes. Acrescenta-se a toda essa variedade de atividades, as várias possibilidades de 

especialidades médicas, como, cardiologia, obstetrícia, oftalmologia, dentre outras (CALVO, 

2002). 

De acordo com a OMS o hospital é uma instituição que possui no mínimo cinco 

leitos para internação de pacientes, que disponha de uma equipe clínica organizada e estrutura 

para um atendimento básico de diagnóstico e tratamento com registros que evidenciam a 

admissão e permanência do paciente durante a assistência (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 

Para Mello (2008): 

[...] hospital como todo estabelecimento de saúde dotado de internação, meios 

diagnósticos e terapêuticos com objetivos de prestar assistência médica curativa e de 

reabilitação, podendo dispor de atividades de prevenção, assistência ambulatorial, 

atendimento de urgência/emergência, de ensino e pesquisa (MELLO, 2008, p.18). 

Diante da diversidade de atividades e serviços que são necessários para o 

funcionamento de um hospital é imprescindível a integração, coordenação e controle destas por 

parte dos gestores hospitalares (CAMPOS, 2008). 

O funcionamento do hospital, suas atividades e recursos abrangem várias 

dimensões que dificultam sua avaliação e medição de resultados (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2011). A Figura 4 traz as dimensões de uma organização hospitalar. 

Figura 4 - Dimensões da área hospitalar 

 

Fonte: Ministério da Saúde (2011) adaptado pela autora (2017). 
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Todas essas dimensões tornam a assistência hospitalar ainda mais complexa. De 

acordo com o Ministério da Saúde (2011) essas dimensões compreendem: 

• Na financeira encontram-se os mecanismos de custeio e financiamento, bem 

como a geração de investimentos para construção, reforma e ampliação das 

estruturas existentes.  

• A dimensão Política compreende os mecanismos e abordagens que direcionam 

as estruturas das instituições, as normas, as políticas públicas e a regulação, por 

exemplo.  

• A dimensão organizacional é influenciada pela dimensão política, uma vez que 

ela estabelece os parâmetros de funcionamento das instituições, nesta se definem 

o lugar ocupado pelo hospital no conjunto da rede de serviços (emergência, UTI, 

atenção ao parto, assistência oncológica, e etc.) e os aspectos relacionados a 

administração das atividades necessárias para o funcionamento do hospital.  

• A dimensão assistencial engloba as técnicas e tecnologias para a assistência, o 

desafio é resgatar a integridade do cuidado, a humanização, com base em valores 

como respeito a singularidade e defesa dos direitos dos usuários.  

• O ensino e pesquisa constituem a dimensão do compartilhamento e 

desenvolvimento de conhecimentos em espaços de ensino-aprendizagem que 

são desenvolvidos nos hospitais por meio da prática assistencial.  

• Todas essas dimensões influenciam na social, visto que elas propiciam a criação 

de um ambiente para a assistência a sociedade, seja um atendimento rápido e de 

qualidade ou o inverso, influenciando negativamente na sociedade. 

O setor hospitalar pode ser dividido em três subsetores principais, conforme 

demonstrado no Quadro 3. 

Quadro 3 – Subsetores do setor hospitalar 

Subsetores Descrição 

Hospitais públicos  Administrados por autoridades federais, estaduais ou municipais.  

Hospitais Privados 

Conveniados ou Contratados 

pelo SUS 

Inclui a maior parte das instituições sem fins lucrativos (filantrópicas e 

beneficentes) e cerca de metade dos hospitais com fins lucrativos. As 

instituições filantrópicas vinculadas ao SUS operam por meio de convênios e 

são obrigados a oferecer pelo menos 60% de seus leitos a pacientes do SUS. 

A maioria dos hospitais privados financiados pelo SUS também obtém fundos 

de fontes privadas. 

Hospitais Particulares 
Compreendem os hospitais com fins lucrativos e alguns filantrópicos não 

financiados pelo SUS; são administradas e custeadas de forma privada. 

Fonte: Elaboração da autora com base em La Forgia e Couttolenc (2009). 



32 

 

Segundo o Ministério da Saúde em maio de 2018, o país possuía 320.680 

estabelecimentos de saúde, destes 6.812 hospitais, o equivalente a 2% de todos os 

estabelecimentos de saúde, observe a Tabela 2.  

Tabela 2 - Hospitais por Esfera Jurídica (Brasil, maio. 2018) 

Esfera Jurídica Quantidade % 

Administração Pública 2.436 36% 

            Federal 89 4% 

            Estadual 636 26% 

            Municipal 1.707 70% 

            Outros 4 0,2% 

Administração Privada 4.376 64% 

            Entidades Empresariais 2.528 58% 

            Entidades Sem Fins Lucrativos 1.848 42% 

Total 6.812 100% 

Fonte: Elaborada pela autora. Ministério da Saúde. DATASUS (2018). 

A maior parte dos hospitais, 64%, são instituições privadas, destas 58% entidades 

empresariais e 42% entidades sem fins lucrativos. Mesmo que a maioria dos hospitais sejam 

privados, boa parte destas instituições recebem financiamento do governo para prestarem 

serviços ao SUS (LA FORGIA; COUTTOLENC, 2009). 

Quanto ao tipo de estabelecimento, os hospitais são subdivididos em Hospital 

Geral, Hospital Especializado e Hospital/ Dia-Isolado. O Hospital Geral é destinado à prestação 

de atendimento nas especialidades básicas, por especialistas e/ou outras especialidades 

médicas, pode dispor de serviços de urgência/emergência, deve dispor de serviço auxiliar de 

diagnóstico e terapia, podendo ter ou não sistema integrado de patrimônio, administração e 

contratos. O Hospital Especializado é destinado à prestação e assistência à saúde em uma única 

especialidade/ área, pode dispor de serviço de urgência ou emergência e serviço auxiliar de 

diagnóstico e terapia, podendo ou não ter sistema integrado de patrimônio, administração e 

contratos; geralmente de referência regional, macrorregional ou estadual. O Hospital/Dia – 

Isolado são unidades especialidades no atendimento de curta duração com caráter intermediário 

entre a assistência ambulatorial e a internação (MINISTÉRIO DA SAÚDE; DATASUS, 2018).  

A Tabela 3 apresenta a quantidade de hospitais por tipo e região no país, onde 

verificamos que a maior concentração de hospitais se encontra na região Sudeste com 35% e a 

menor, na região Norte com 8%. 
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Tabela 3 - Hospitais por tipo e região (Brasil, maio. 2018) 

Região Hospital Especializado Hospital Geral 
Hospital Dia/Dia-

Isolado 
Total % 

Norte 79 455 16 550 8% 

Nordeste 333 1.463 198 1.994 29% 

Sudeste 382 1.699 303 2.384 35% 

Sul 90 895 93 1.078 16% 

Centro-Oeste 136 624 46 806 12% 

Total 1.020 5.136 656 6.812 100% 

% 15% 75% 10% - - 

Fonte: Elaborado pela autora.  Ministério da Saúde. DATASUS (2018). 

Verificamos que a maior parte eram Hospitais Gerais, 75%, 15% Hospitais 

Especializados e 9% Hospitais/Dia – Isolado. A Tabela 4 traz os leitos de internação 

hospitalares existentes e os que estavam disponíveis para o SUS, onde percebe-se que da 

quantidade de leitos existentes em hospitais até maio de 2018, 414.446 ou 69% eram 

disponíveis para o SUS. 

Tabela 4 – Leitos de Internação3 Hospitalares SUS e Não SUS (Brasil, maio. 2018) 

Tipo de Estabelecimento Quantidade SUS Quantidade não SUS Quantidade Existente % 

Hospital Dia/Dia- Isolado 1.368 3.980 5.348 1% 

Hospital Especializado 45.061 23.315 68.376 16% 

Hospital Geral 237.755 102.967 340.722 82% 

Total 284.184 130.262 414.446 99% 

% 69% 31% 100% - 

Fonte: Elaborado pela autora.  Ministério da Saúde. DATASUS (2018). 

Também a partir da Tabela 4, verificamos que no total de leitos hospitalares em 

maio de 2018, a maioria destes o equivalente a 340.722 ou 82% estão alocados em Hospitais 

Gerais, 68.376 ou 16% em hospitais especializados e 5.348 ou 1% em hospitais dia/dia isolado. 

Podemos observar que mesmo a maior parte dos hospitais pertenciam a iniciativa 

privada, a maioria dos leitos estavam disponíveis ao SUS, confirmando a afirmativa de La 

Forgia e Couttlenc (2009), que mesmo que os hospitais sejam privados, estes recebem 

financiamentos e investimentos do Estado para manutenção dos leitos do SUS. 

                                                 

3 Leitos de Internação: quantitativo de leitos em ambientes hospitalares, nas categorias de leitos cirúrgicos, 

clínicos, obstétricos, pediátricos, hospital dia e outras especialidades, na quantidade existente e na disponibilizada 

para atendimento pelo SUS e atendimento não SUS. São as camas destinadas à internação de um paciente no 

hospital. Não considera como leito hospitalar os leitos de observação (MINISTÉRIO DA SAÚDE;DATASUS, 

2018). 
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2.3.2 A Saúde Suplementar 

A saúde suplementar “refere-se à atividade que envolve a operação de planos 

privados de assistência à saúde sob regulação do Poder Público” (BRASIL; MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2012, p. 84). “É o conjunto de serviços de assistência à saúde prestados por 

particulares fora do Sistema Único de Saúde, através de operadoras de planos de saúde ou 

diretamente por profissionais ou instituições da área” (CADE, 2015, p.7). 

O mercado de saúde suplementar era pouco conhecido antes do ano de 2000, se 

tratava de um mercado sem regulamentação, a partir das Leis nº 9.656, de 1988 e Lei nº9.961, 

de 2000, onde foi instaurada a ANS, passou a estar em evidência, havendo uma melhoria na 

qualidade e quantidade de informações que puderam ser utilizadas na formulação de políticas 

e no planejamento em saúde (ALBUQUERQUE et al., 2008). 

 Uma das principais características do sistema brasileiro de saúde é o fornecimento 

dos serviços pelos setores público e privado (ANDRADE, et al., 2012). Os planos privados 

possuem duas classificações: assistência média e odontológica.  

Segundo a ANS (2016), a cobertura odontológica compreende os serviços básicos, 

procedimentos preventivos, cirurgias menores de dentística e endodontia, realizadas em 

ambiente ambulatorial e sem anestesia geral. 

A assistência médica pode oferecer quatro tipos de coberturas, referência, 

ambulatorial, obstetrícia e hospitalar (ANS, 2016): 

• A cobertura de referência oferece assistência ambulatorial e hospitalar, 

compreendendo partos e tratamentos, com padrão de enfermaria, centro de 

terapia intensiva ou similar, quando necessária a internação hospitalar.  

• Os serviços ambulatoriais são os básicos de apoio diagnóstico, consultas 

médicas, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais.  

• A cobertura obstetrícia disponibiliza assistência de procedimentos relativos ao 

pré-natal, assistência ao parto, ao recém-nascido e ao filho durante os primeiros 

trinta dias após o parto.  

• A cobertura hospitalar compreende os serviços de internação hospitalar, 

excluindo os procedimentos obstétricos. 

 Os planos privados de saúde, quanto ao contrato, podem ser individuais/familiares 

ou coletivos. O contrato individual ou familiar, pode ser contratado por pessoa natural com ou 

sem grupo familiar; o contrato coletivo é intermediado por uma pessoa jurídica, pode ser 

coletivo empresarial ou por adesão. O coletivo empresarial é delimitado e vinculado à pessoa 
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jurídica por relação empregatícia ou estatutária, normalmente ele é automático quando o 

vínculo do usuário é estabelecido entre a pessoa física e jurídica; já o contrato por adesão não 

possui vínculo empregatício, o vínculo é com pessoa jurídica de caráter profissional, classista 

ou setorial, ele não ocorre de forma automática, é opcional conforme demanda do usuário 

(BRASIL, 2009). 

 Os contratos dos planos privados a saúde também se diferem quanto a época de 

contratação: “planos novos, cujos contratos foram celebrados na vigência da Lei 9656/98, 

devem ter registro na ANS e estão totalmente sujeitos à nova legislação; e planos antigos, cujos 

contratos foram celebrados antes da vigência da Lei no 9656/98” (ANDRADE et al., 2015). Os 

contratos celebrados antes da referida lei não se adequaram as normas da regulamentação. Vale 

ressaltar que todas as operadoras de planos e seguros saúde, obrigatoriamente, devem ser 

registradas na ANS, independentemente de estar vigente antes ou após a Lei. 

 Segundo a ANS, quanto a abrangência geográfica, que se refere a área de cobertura 

do plano de saúde, tem-se planos municipais, grupo de municípios, estadual, grupo de estados 

e nacional. Os planos municipais têm cobertura somente no município; grupos de municípios 

em mais de um e até 50% dos municípios do Estado; estadual em todos os municípios do Estado; 

grupo de Estados em todos os municípios de pelo menos dois Estados limítrofes ou não, não 

atingindo cobertura nacional; e por fim, a cobertura nacional abrange todo o território nacional. 

Segundo Andrade (et al., 2012, p. 334) “as diferenças nas características dos planos 

comercializados se refletem, no caso da segmentação assistencial, em diferentes produtos 

quanto ao rol de procedimentos cobertos”. Andrade et al. (2015) relata que a oferta de serviços 

da saúde é heterogénea, principalmente quanto à qualidade. Um mesmo serviço é prestado de 

formas diferentes por profissionais da mesma especialidade, pois a qualidade está ligada a 

diversos fatores, como a prestação de serviços complementares, o tempo de espera, a relação 

do usuário com o prestador e a qualificação do provedor. 

Quanto ao estatuto jurídico, as operadoras possuem oito modalidades, que são 

regulamentadas pela RDC nº 39 de 2000, que “dispõe sobre a definição, segmentação e 

classificação das operadoras de planos de assistência à saúde” (ANS, 2000). A Lei nº 10.185 

de 2001, trata especificamente das seguradoras especializadas em saúde; a RN nº 137 de 2006 

dispõe sobre as instituições de auto-gestão; e a RN nº 196 de 2009 que regulamenta as 

administradoras. O Quadro 4 descreve as características de cada modalidade. 
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Quadro 4 - Modalidade das Operadoras 

Modalidade da Operadora Descrição 

Autogestão 

Empresa que opera planos de assistência à saúde destinados, 

exclusivamente, a empregados ativos, aposentados, pensionistas 

ou ex-empregados, de uma ou mais empresas ou, ainda, a 

participantes e dependentes de associações de pessoas físicas ou 

jurídicas, fundações, sindicatos, entidades de classes e 

profissionais ou assemelhados e seus dependentes. 

Cooperativa Médica 
Sociedade sem fim lucrativo, conforme o disposto na Lei nº 

5.764, de 16 de dezembro de 1971. 

Cooperativa Odontológica 

Sociedade sem fim lucrativo, conforme o disposto na Lei nº 

5.764, de 16 de dezembro de 1971, que opera exclusivamente 

planos odontológicos. 

Filantropia 

Entidade sem fins lucrativos que opera planos privados de 

assistência à saúde, sendo certificada como entidade filantrópica 

junto ao Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) e 

declarada de utilidade pública pelo Ministério da Justiça ou pelos 

órgãos dos governos estaduais e municipais. 

Administradora 

Empresa que apenas administra planos de saúde, que são 

financiados por outra operadora. Uma administradora não 

assume o risco decorrente da operação desses planos e não possui 

rede própria, credenciada ou referenciada de serviços médico-

hospitalares ou odontológicos. Por não possuírem beneficiários, 

a operadora classificada como administradora está dispensada do 

envio de informações sobre beneficiários (seus dados são 

classificados como inconsistentes). 

Seguradora Especializada em Saúde 

Sociedade seguradora autorizada a operar planos de saúde desde 

que esteja constituída como seguradora especializada nesse tipo 

de seguro, devendo seu estatuto social vedar a atuação em 

quaisquer outros ramos ou modalidades. 

Medicina de Grupo 
 Demais empresas ou entidades que operam planos privados de 

assistência à saúde. 

Odontologia de Grupo 
Demais empresas ou entidades que operam, exclusivamente, 

planos odontológicos. 

Fonte: Elaboração da autora com base na ANS (2016). 

Segundo Pinto e Soranz (2004), o mercado de saúde suplementar aumenta a 

desigualdade social no país, pois atende a uma parte específica da população, moradoras das 

capitais e regiões metropolitanas, de cor branca, de alto nível de escolaridade, pessoas de maior 

renda familiar e de determinados ramos de atividade do mercado de trabalho. Garcia et al. 

(2015, p.1431) aponta que “as famílias com maior renda que têm gastos mais elevados com 

planos de saúde”. 

Ocké-Reis (2006) relata que na tentativa de fugir dos altos preços, da cobertura sem 

qualidade e das carências, os usuários dos planos de saúde tem poucas chances de mudar de 

operadora sem ter prejuízos, a mudança pode acarretar em despesas adicionais e o mais 

importante, danos à saúde. 
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 Segundo informações da ANS em maio de 2018 o setor de planos e seguros 

privados de assistência médico-hospitalares contavam com 47,3 milhões de beneficiários a 

plano privados de assistência médica e 23,1 milhões de planos exclusivamente odontológicos, 

ou seja, 24,4% da população4.  

 O número de beneficiários de planos privados de saúde por cobertura assistencial 

vinha apresentando relevante crescimento até dezembro de 2013, a partir de dezembro de 2014 

foram registradas reduções (ANS, 2018), conforme apresentado no Gráfico 3. 

Também de acordo com o Gráfico 3, verificamos que enquanto o número de 

beneficiários de assistência médica com ou sem odontologia sofreu reduções de dezembro de 

2014 a dezembro de 2017, o número de beneficiários exclusivamente odontológicos vem se 

mantendo estável.  

Gráfico 3 - Beneficiários de planos privados de saúde por cobertura assistencial (Brasil 2000 -2017) 

 

Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar (2018).  

 Observando o número de beneficiários de acordo com a modalidade da operadora 

dos planos de assistência médica, pode-se verificar que a medicina de grupo apresentou os 

maiores resultados com 18,1 milhões; sendo seguido pela cooperativa médica 17,3 milhões; 

seguradora especializada em saúde com 6,1 milhões; autogestão com 4,7 milhões; e por fim, 

filantropia com 996 mil (ANS, 2018). 

                                                 

4 Projeção da população 2000 a 2060 (IBGE, 2018). 
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 Quanto ao tipo de contratação dos planos de assistência médica, a maioria dos 

beneficiários são dos planos coletivos, onde os planos coletivos empresarias representam 67%, 

os coletivos por adesão 14% e os individuais ou familiares 19%. Se tratando do gênero, a 

maioria dos beneficiários são do sexo feminino com 53% ou 25,2 milhões de beneficiários, 

contra 47% ou 22 milhões do sexo masculino (ANS, 2018).  

Nos planos exclusivamente odontológicos, temos o mesmo cenário, a maior parte 

dos planos são coletivos, onde 74% são planos coletivos empresariais, 8% são coletivos por 

adesão e 18% individuais ou familiares. Quanto ao gênero, a maioria são mulheres com 51% 

ou 11,7 milhões e os homens 49% ou 11,4 milhões (ANS, 2018). 

Ao verificar o número de beneficiário por região no país, percebemos que a região 

sudeste apresentou a maior representatividade em número de beneficiários na assistência 

médica e exclusivamente odontológica, na primeira com 61% ou 28,7 milhões de beneficiários 

e a segunda com 58% ou 13,3 milhões, conforme podemos observar na Tabela 5 (ANS, 2018). 

Os estados com maior número de beneficiários também se encontram na região 

Sudeste, sendo São Paulo com 5,7 milhões na assistência médica e 2,9 milhões na assistência 

exclusivamente odontológica e Rio de Janeiro com 3,0 milhões na assistência médica e 1,6 

milhões na assistência exclusivamente odontológica (ANS, 2018).  

Tabela 5 – Beneficiários por Região em Milhões (Brasil, mar. 2018) 

Região 
Assistência 

Médica 
% Excl. Odontológico % 

População 

Residente 
% 

Norte 1,7 4% 1,0 4% 18,1 9% 

Nordeste 6,6 14% 4,4 19% 57,5 28% 

Sudeste 28,7 61% 13,3 58% 87,2 42% 

Sul 6,9 15% 2,4 10% 29,8 14% 

Centro Oeste 3,0 6% 1,4 6% 16,0 8% 

TOTAL 47,1 100% 23 100% 208,6 100% 

Fonte: Elaborado pela autora (ANS, 2018).  

*Projeção da população residente 2000-2030 (IBGE, 2018). 

Através da Tabela 5 percebemos que a região com menor número de beneficiários 

é a região Norte com 4% ou 1,7 milhões de beneficiários na assistência médica e 4% ou 1 

milhão de beneficiários na assistência exclusivamente odontológica (ANS, 2018). 

A representatividade de beneficiários, como é possível verificar, segue a 

distribuição da população brasileira que se concentra predominantemente na região sudeste. 

Percebeu-se divergência quanto a região com menor número de beneficiários, a região Norte 

possui a menor representatividade quanto ao número de beneficiário, porém quanto a população 

residente a região Centro-oeste que apresentou o menor resultado, informações que também 

podem ser verificadas a partir da Tabela 5. 
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Também com base nas informações disponibilizadas pela ANS em 2018, o número 

de operadoras vem reduzindo nos últimos anos. No ano de 2008 haviam 1.546 operadoras com 

beneficiários, sendo 1.135 médico hospitalares e 411 odontológicas; já em abril de 2018, tem-

se o registro de 1.052 operadoras com beneficiários, 759 médico hospitalares e 293 

odontológicas, em 10 anos percebemos uma redução de 32% no total de operadoras com 

beneficiários Comportamento pode ser analisado no Gráfico 4.  

Gráfico 4 - Número de Operadoras (Brasil – 2000 – abril/18) 

 

Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar (2018). 

Segundo Andrade (et al., 2015), o mercado de planos de saúde é altamente 

concentrado; mesmo que o número de operadoras com beneficiários seja relativamente grande, 

uma expressiva parte dos beneficiários está concentrada em um número limitado de operadoras. 

No caso dos beneficiários de planos de assistência médica, a ANS, em março de 2017, registrou 

que 82% dos beneficiários se concentram em 168 das 780 operadoras com beneficiários 

presentes no setor. Enquanto as três maiores operadoras do segmento têm juntas 9,6 milhões de 

beneficiários, as 515 menores, têm juntas quase 4,8 milhões (ANS, 2017). 

Entre os beneficiários de planos odontológicos, 83% dos beneficiários são 

associados a 31 das 403 operadoras. A maior operadora de planos odontológicos tem 

aproximadamente o triplo do número de beneficiários das 329 menores operadoras do mercado 

(ANS, 2017). 

 Quanto aos resultados econômico-financeiros das operadoras, segundo 

informações da ANS o setor da saúde suplementar contabilizou, no ano de 2018, R$ 179,3 
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bilhões em receitas de contraprestações, entre operadoras de planos médico-hospitalares e 

odontológicos, o que representa mais de 91% do total das receitas do setor (quando 

contabilizadas as outras receitas operacionais). Por sua vez, as despesas assistenciais 

contabilizaram um montante equivalente a R$ 150,5 bilhões no mesmo período, 

correspondentes a aproximadamente 78% do total das despesas (ANS, 2018) 

2.3.2.1 Regulação da Saúde Suplementar 

Quando o Estado transfere ou permite a atuação do setor privado em serviços 

públicos (que são de responsabilidade do Estado), tem-se a necessidade da criação de 

mecanismos estatais de controle dos prestadores de serviço, pois os serviços não perdem a sua 

natureza pública, os prestadores que pertencem ao setor privado (WALD; MORAES, 1999). 

De acordo com Almeida e Coelho (2005) a privatização não ocorre com a atividade ou serviço, 

mas sim com o executor da atividade ou serviço, assim os serviços públicos que são previstos 

na constituição sob a competência dos entes federados são funções irrenunciáveis do Estado. 

As agências regulamentadoras “exercem função regulamentadora, tendo por escopo 

estabelecer, em caráter geral, abstrato e impessoal, disciplina técnica a respeito de certos setores 

econômicos ou relativos à prestação de serviços públicos” (CARVALHO FILHO, 2007, P.10). 

O poder normativo conferido as agências reguladoras é limitado, uma vez que deve ser 

essencialmente técnico e abrangente a sua área de atuação, nos casos em que os atos normativos 

ultrapassarem seus limites estabelecidos por lei, serão considerados inconstitucionais 

(ALMEIDA; XAVIER, 2012). 

No Brasil, um dos serviços que se encontra sob a tutela do Estado é a saúde, contudo 

o próprio Estado permite a atuação do setor privado. Como previsto na Constituição Federal de 

1988, artigo 196: “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Sendo 

a saúde um serviço público, torna-se necessária a regulamentação da prestação de serviços 

realizada pela iniciativa privada. 

A regulação em saúde significa, portanto, “a intervenção do Estado para garantir a 

produção, distribuição, e o consumo de serviços de saúde, e implica no estabelecimento de leis, 

normas e procedimentos a serem adotados pelos diversos entes que operam no âmbito do 

sistema” (TEIXEIRA, CARMEN; SILVEIRA, 2016, p. 186).  

No Brasil temos vários órgãos reguladores para o sistema de saúde de acordo com 

a natureza do objeto a ser regulado. O SUS é regulado pelas instâncias gestoras da Comissão 
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Intergestores Tripartitie (CIT) e da Comissão Intergestores Bipartite (CIBs) que estabelecem as 

relações entre os níveis de governo e os prestadores de serviços. A Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) regula o mercado farmacêutico, fazendo a conciliação entre os 

consumidores, distribuidores e produtores de medicamentos. A ANS (Agência Nacional de 

Saúde Suplementar) é responsável pela regulamentação da assistência médica suplementar 

(TEIXEIRA; SILVEIRA, 2016). 

Antes da regulação da assistência suplementar esse setor já se encontrava 

estabelecido no país, o governo possuía poucas informações sobre seu funcionamento, não se 

tinha o número certo de operadoras em funcionamento, a quantidade de pessoas que tinham 

acesso a esses serviços eram apenas estimativas, haviam diversas modalidades de produtos e 

serviços sem nenhum tipo de padronização ou parâmetro de atendimento (ANS, 2001), os 

serviços e “produtos tinham livre definição de cobertura, seleção de risco, livre exclusão de 

usuários e rompimento de contratos, livre definição de carências e de reajustes de preços” 

(LIMA, 2005, p. 70) e possuíam pouco controle governamental (ALBUQUERQUE et al., 

2008).  

A  partir deste senário, a consolidação da regulamentação da saúde suplementar se 

deu através da Lei nº 9.656 de 1998 que normatizou os planos privados de assistência à saúde  

e em 2000 com a Lei nº 9.951  que estabeleceu a criação da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS) que ficou responsável pela regulamentação da saúde suplementar no país 

(PIETROBON; PRADO; CAETANO, 2008). Segundo Aguiar (2009, p. 40): 

A [...] ANS é uma autarquia sob o regime especial, vinculada ao Ministério da Saúde, 

com sede na cidade de Rio de Janeiro/RJ e atuação em todo o território nacional como 

órgão de regulação, normatização, controle e fiscalização das atividades que garantam 

a assistência suplementar à saúde. 

A ANS tem por finalidade “promover a defesa do interesse público na assistência 

suplementar à saúde, regulando as operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações com 

prestadores e consumidores, contribuindo para o desenvolvimento das ações de saúde no País” 

(BRASIL, 2000).  

Inicialmente a ANS tinha como prioridade, zelar pela eficiência econômica do 

setor, regulando a entrada e saída de empresas, a garantia de exigências financeiras e 

sustentabilidade financeira das operadoras e assegurar os direitos dos consumidores. A partir 

de 2004 a regulação mudou de foco, passando a exercer além de regulação econômica, a 

regulação técnico-assistencial, foram incentivados projetos de prevenção e promoção à saúde, 
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foi definido um Rol de Procedimentos de Cobertura obrigatória e foi implantado o Sistema de 

Informações de Produtos5 (SIP) (ANS, 2009). 

Segundo a Lei nº 9.951 de janeiro 2000, dentre algumas responsabilidades da ANS 

estão: 

• Estabelecer as características gerais de instrumentos contratuais utilizados na 

atividade das operadoras; 

• Elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde; 

• Fixar critérios para procedimentos de credenciamento e descredenciamento de 

prestadores de serviço às operadoras; 

• Estabelecer parâmetros e indicadores de qualidade e de cobertura em assistência 

à saúde para os serviços próprios e de terceiros oferecidos pelas operadoras; 

• Estabelecer normas para ressarcimento ao SUS; 

• Estabelecer critérios de aferição e controle da qualidade dos serviços oferecidos 

pelas operadoras de planos privados de assistência à saúde, sejam eles próprios, 

referenciados, contratados ou conveniados; 

• Estabelecer normas, rotinas e procedimentos para concessão, manutenção e 

cancelamento de registro dos produtos das operadoras de planos privados de 

assistência à saúde; 

• Expedir normas e padrões para o envio de informações de natureza econômico-

financeiras pelas operadoras, com vistas à homologação de reajustes e revisões; 

• Monitorar a evolução dos preços de planos de assistência à saúde, seus 

prestadores de serviços, e respectivos componentes e insumos; 

• Fiscalizar as atividades das operadoras de planos privados de assistência à saúde 

e zelar pelo cumprimento das normas atinentes ao seu funcionamento; 

• Zelar pela qualidade dos serviços de assistência à saúde no âmbito da assistência 

à saúde suplementar. 

Quando a estrutura organizacional, segundo a Lei nº 9.951 de janeiro 2000 a gestão 

da ANS é realizada por uma Diretoria Colegiada, formada por até cinco Diretores, onde um 

deles é o Diretor-Presidente. Os Diretores são brasileiros indicados e nomeados pelo Presidente 

                                                 

5 O SIP é a ferramenta que compila as informações assistenciais da saúde suplementar com indicadores 

referentes à população beneficiária (ANS, 2009, p.19). 
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da República após aprovação prévia pelo Senado Federal e possuem mandato de três anos para 

exercer suas funções, admitindo uma única recondução. 

Segundo o Conselho Nacional de Secretários da Saúde (CONASS, 2011): 

Compete à Diretoria Colegiada: exercer a administração da ANS; editar normas sobre 

matérias de competência da ANS; aprovar o regimento interno da ANS e definir a 

área de atuação de cada diretor; cumprir e fazer cumprir as normas relativas à saúde 

suplementar; elaborar e divulgar relatórios periódicos sobre suas atividades; julgar, 

em grau de recurso, as decisões dos diretores, mediante provocação dos interessados; 

encaminhar os demonstrativos contábeis da ANS aos órgãos competentes. 

A ANS é subdividida em cinco Diretorias, como podemos observar a partir do 

Quadro 5. 
Quadro 5 - Diretorias da ANS 

Diretoria Descrição 

Gestão 
Cuida de todo o funcionamento da ANS, incluída a gestão de 

pessoal, financeira e patrimonial. 

Desenvolvimento Setorial 

Responsável pela operacionalização do ressarcimento; pelo 

desenvolvimento e integração dos sistemas de informação e pela 

interface com o SUS; monitorar os prestadores de serviços da 

saúde suplementar, no âmbito de sua competência. 

Diretoria de Fiscalização 

Responsável pelo call center, pelas atividades de fiscalização 

(reativa e proativa); pela interface com órgãos de defesa do 

consumidor. 

Normas e Habilitação das Operadoras 

Responsável pela autorização de funcionamento, registro e 

monitoramento das operadoras; pela operação dos regimes 

especiais (Direção Fiscal e Técnica), e do processo de liquidação 

extrajudicial. 

Normas e Habilitação dos Produtos 

Responsável pelo registro dos produtos; pelo monitoramento da 

assistência prestada; pela instrução dos processos de alegação de 

doença ou lesão preexistente; pelo acompanhamento dos 

programas de promoção e prevenção; e ainda pelo 

monitoramento de preços e noras técnico-atuarias e pela 

autorização dos reajustes anuais dos planos individuais e 

eventuais processos de revisão técnica. 

Fonte: CONASS (2011). 

A regulamentação do setor de saúde suplementar, através da ANS veio como meio 

de organizar, através de normatizações e parâmetros, o setor que estava em crescente expansão 

no país, com o intuito de se garantir um nível mínimo de prestação de serviços aos usuários e 

regras para o funcionamento das prestadoras de serviços, as operadoras.  

O setor de saúde suplementar passou de uma atuação livre a uma atuação 

controlada, Quadro 6. As mudanças podem ser agrupadas em dois grandes grupos, operadoras 

(empresarial) que se referem a atuação das prestadoras de serviços e assistência à saúde; e 

acesso (produto) que diz respeito aos produtos e serviços oferecidos aos usuários.  
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Quadro 6 - Mudanças Estruturais no Setor 

Mudanças 

Antes da Regulamentação Depois da Regulamentação 

Operadoras 

(empresarial) 

 

Livre Atuação 

➢ Legislativo do tipo 

societário 

➢ Controle deficiente 

 

Atuação Controlada 

➢ Autorização de funcionamento 

➢ Regra de operação sujeitas à 

intervenção e liquidação 

➢ Exigência de garantias financeiras 

➢ Profissionalização da Gestão 

Assistência à 

saúde e 

acesso 

(produto) 

 

Livre Atuação 

➢ Livre definição da 

cobertura assistencial 

➢ Seleção de risco 

➢ Exclusão de usuários 

➢ Livres definições de 

carências  

➢ Livres definições de 

reajustes 

➢ Modelos centrado na 

doença 

➢ Ausência de sistema 

de informações 

➢ Contratos nebulosos 

 

Atuação Controlada 

➢ Qualificação da atenção integral à 

saúde 

➢ Proibição da seleção de risco 

➢ Proibição da rescisão unilateral dos 

contratos 

➢ Definição e limitação de carências 

➢ Reajustes controlados 

➢ Internação sem l imites 

➢ Modelo de atenção com ênfase nas 

ações de promoção à saúde e prevenção 

de doenças 

➢ Sistema de informações como insumo 

estratégico 

➢ Contratos mais transparentes 

Fonte: CONASS (2011).  

Antes da regulamentação o mercado era aberto a entrada e saída de empresas, a 

partir da regulamentação passou a ser exigida autorização de funcionamento, garantias 

financeiras e profissionalização da gestão. Os tipos de produtos e serviços, definição da 

cobertura assistencial, seleção de usuários, prazos de carências, regras de reajustes, contratos e 

informações sobre a atuação do setor que antes estavam a livre definição das operadoras 

atuantes no setor, passaram a ser controladas e padronizadas pela ANS (BRASIL; CONASS, 

2011). Desta forma, através das normatizações que foram criadas a partir da criação da ANS 

foi estabelecida uma estrutura que visa garantir o combate de práticas abusivas na prestação de 

serviços de assistência à saúde no país (SALVATORI; VENTURA, 2012). 

 Ao apresentar a evolução, funcionamento e estrutura da ANS, responsável pela 

regulamentação do setor de saúde suplementar, finalizamos as discussões que abrangem a área 

da saúde e partimos para explanação de conceitos e discussões acerca dos aspectos 

concorrências do setor. 
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3. METODOLOGIA 

3.1 Classificação da Pesquisa 

Quanto aos objetivos, a pesquisa foi descritiva, pois foram analisadas as 

características da dinâmica das redes de operações de Fusões e Aquisições em hospitais e/ou 

planos de saúde no Brasil no período de 2009 a 2017. “A pesquisa descritiva busca descrever 

uma realidade, sem nela interferir, o pesquisador narra algo que acontece” (APPOLINÁRIO, 

2006, p. 62). 

Posteriormente realizou-se uma pesquisa documental nos volumes dos processos 

disponibilizados no sitio do CADE. “A característica da pesquisa documental é que a fonte de 

coleta de dados está restrita a documentos, escritos ou não” (MARCONI; LAKATOS, 2007, 

p.157).  

Quanto à abordagem do problema, foi realizada uma pesquisa quantitativa, que “se 

caracteriza pelo emprego da quantificação tanto na coleta de informações quanto no tratamento 

delas por meio de técnicas estatísticas, desde as mais simples como percentual e média, às mais 

complexas como coeficiente de correlação e análise de regressão” (LAKATOS; MARCONI, 

2010, p.269). 

3.2 Coleta de Dados 

Foram utilizados dados secundários, coletados pelo projeto de pesquisa 

“Mapeamento dos atos de concentração de empresas da área da saúde no Brasil” que tem como 

propósito mapear as operações de fusões e aquisições na área da saúde, desenvolvido no Núcleo 

Integrado de Pesquisa (NIPE) do Campus do Mucuri na Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri. Nesse sentido, os dados do período de 2009 a 2016 foram coletados 

pelo referido projeto de pesquisa e o período de 2017 pela pesquisadora, que também organizou, 

analisou, executou o lançamento de dados no software e realizou a descrição dos dados 

coletados. 

A coleta de dados foi realizada com base nos volumes de processos disponibilização 

no sitio do CADE. Os dados e informações sobre os atos de concentração e as empresas 

envolvidas foram extraídas dos volumes dos processos que foram obtidos sistematicamente da 

seguinte forma: no sitio do CADE na sessão Pesquisa Processual, foram pesquisados os termos 

hospital e saúde, no período de 01 de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2017, foram 

selecionados os itens: processos, documentos gerados e documentos externos; o tipo de 

processo foi finalístico, ato de concentração sumário e ordinário. 
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3.3 Análise de Dados 

Os dados foram organizados em planilhas eletrônicas, sendo agrupados em duas 

categorias: características dos atos de concentração e características das empresas envolvidas. 

 No primeiro agrupamento foram verificados os atos de concentração: quantidade 

das operações, ano de notificação, tipo dos processos, tipo dos atos de concentração, estrutura 

da operação e situação da aprovação.  

No segundo agrupamento foram analisadas as empresas envolvidas nas operações: 

quantidade de empresas, atividade econômica das empresas envolvidas, localização, 

nacionalidade, frequência nas operações e grupo econômico. 

Após descrever as características descritas acima sobre os atos de concentração e 

as empresas envolvidas foi realizada análise de redes através do Software Ucinet e NetDraw. 

O Software Ucinet é um programa para análise de Redes Sociais e outras 

funcionalidades. Contém rotinas analíticas para Redes, permite a análise geral e multivariada, 

contém ferramentas para criar escalas multidimensionais, análises de correspondência, análises 

de fatores, análises de grupos e regressão múltipla (ALEJANDRO; NORMAN, 2005). 

Mesmo não sendo gratuito é uma ferramenta muito utilizada para a análise de redes 

pela variedade de indicadores que consegue processar. “Foi estruturado em 2002 por Borgatti, 

professor da Faculdade Gatton de Negócios e Economia, da Universidade de Kentucky (EUA), 

para a análise de redes” (LEBARCKY, 2013). 

Junto ao Ucinet temos o NetDraw, programa utilizado para ilustrar as Redes 

Sociais. Ele usa diferentes tipos de algoritmos para criar gráficos de duas e três dimensões. O 

NetDraw lê arquivos criados através do Ucinet para a criação dos gráficos (figura 06), que 

podem ser armazenados em vários formatos (BMP, WMF, JPG) (ALEJANDRO; NORMAN, 

2005). 

Para análise da Dinâmica de Redes o banco de dados foi formado por 211 empresas 

e 3 pessoas físicas que realizaram atos de concentração econômica no Brasil no período de 2009 

a 2017 envolvendo hospitais e/ou planos de saúde. Para caracterização da rede foram calculados 

os indicadores: densidade, distância média, grau de centralidade e grau de intermediação, 

descritos no Quadro 7.  
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Quadro 7 - Indicadores para Caracterização da Rede 

Indicador Descrição 

Densidade 

Mostra-nos o valor em percentagem da Densidade da Rede, isto é, mostra-nos 

a alta ou baixa conectividade da Rede. É uma medida expressa em 

percentagem do quociente entre o número de relações existentes com as 

relações possíveis. 

Distância Média 
É o menor número de laços necessários para conectar, direta ou indiretamente, 

um ator a outro na rede 

Grau de Centralidade 
Consiste no número de atores com os quais um ator está diretamente 

relacionado. 

Grau de Intermediação 
Trata-se da possibilidade que um ator tem para intermediar as comunicações 

entre pares de nós. Estes atores também são conhecidos como “atores-ponte”. 

Fonte: Alejandro e Norman (2005). 

Para cálculo dos indicadores no Ucinet e geração dos gráficos no NetDraw foram 

elaboradas matrizes relacionais binárias em planilhas eletrônicas. Para criação das matrizes 

relacionais binárias, em planilhas eletrônicas com a base de dados, na qual, por exemplo, uma 

célula b3 indicava se uma empresa X realizou um ato de concentração econômica com uma 

empresa Y, assim na célula b3 se indicava o número um, caso contrário indicava o número zero. 

 Foram elaboradas 17 matrizes para as ligações que foram estabelecidas a partir dos 

atos de concentração econômica de 2009 a 2017 no Brasil e que foram notificadas junto ao 

CADE. Os mapas foram gerados no NetDraw a partir das matrizes, dessa forma foram criados 

18 mapas para visualização das redes que foram formadas de 2009 a 2017 pelos hospitais e/ou 

planos de saúde que realizaram atos de concentração econômica no Brasil. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Operações de Atos de Concentração Econômica em Hospitais e/ou Planos de 

Saúde no Período de 2009 a 2017 Ocorridas no Brasil 

Foram identificados 100 atos de concentração econômica em hospitais e planos de 

saúde no Brasil no período de 2009 a 2017, destes foram retirados os atos que não foram 

consumados pelas empresas e os atos que foram reprovados e não reconhecidos pelo CADE, 

tendo um total de 93. Os anos em que houveram maior número de operações foram 2010 e 

2012. Em 2009 registrou-se o menor número de operações, apenas 5, como pode-se observar 

no Gráfico 5.  

Gráfico 5 - Número de Atos de Concentração Econômica por Ano 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Quanto ao tipo de processo, foram identificadas 23 operações classificadas como 

ato ordinário, aqueles que demandam uma análise mais pormenorizada, e 70 como ato sumário. 

Como pode-se perceber melhor a partir do Gráfico 6, a maior parte, 75% das operações foram 

classificadas e analisadas pelo CADE como procedimento sumário, ou seja, essas operações 

foram objeto de um processo de decisão simplificada por parte da Superintendência-Geral do 

CADE. 
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Gráfico 6 - Atos de Concentração Econômica - Tipo de Processo 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Ao analisar o Gráfico 7, verifica-se que a maior parte das operações realizadas 

envolveu hospitais, sendo 41 (44%), seguidas dos planos de saúde com 37 (40%). É importante 

destacar que foram identificadas operações combinadas que envolveram hospitais e planos de 

saúde com 15 (16%), também pode-se verificar que hospitais ou planos de saúde realizaram 

operações que envolveram empresas de outras atividades, como demonstrado mais adiante. 

Gráfico 7 - Atos de Concentração Econômica - Tipo de Atividade 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Quanto a estrutura das operações, Tabela 6, a predominância deveu-se a operações 

de aquisição, onde uma empresa adquire participação total ou parcial em outra(s), com volume 

de 74 operações, seguida de operações de aquisição de carteira de clientes com 9 operações 

realizadas. Adicionalmente identificou-se também 5 operações de cessão de direitos, 2 

operações de associação entre empresas, 2 operações de incorporação e uma única operação 

25%

75%

Ordinário Sumário

44%

40%

16%

Hospital Plano de Saúde Hospital e Plano de Saúde



50 

 

que consistia na emissão de debêntures, em uma operação realizada entre hospitais geridos por 

um fundo de investimentos. 

Tabela 6 – Atos de Concentração Econômica – Estrutura da Operação 

Estrutura da Operação Nº de Operações % 

Aquisição de Participação 74 80% 

Aquisição de Carteira 9 10% 

Associação de Empresas 2 2% 

Cessão de Direitos 5 5% 

Emissão de Debêntures 1 1% 

Incorporação 2 2% 

Total 93 100% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Constatou-se que a maioria das operações realizadas de 2009 a 2017 foi aprovada 

pelo CADE sem restrições, Gráfico 8, mais especificamente 79 (85%) e 14 (15%) foram 

aprovadas com restrições. 

Gráfico 8 - Atos de Concentração Econômica - Aprovação 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Todos os atos de concentração econômica analisados envolvem hospitais e/ou 

planos de saúde. Como mencionado anteriormente, além de se verificar operações entre 

hospitais, planos de saúde e hospitais e planos de saúde, também se identificou operações que 

foram realizadas com hospitais e/ou plano de saúde com empresas de outros serviços da área 

da saúde, além disso operações com outros setores da economia. Desta forma percebeu-se que 

os hospitais e planos de saúde vem realizando operações de crescimento horizontal, vertical e 

conglomerado como categorizado por Santos (2012). 

Nos 93 atos de concentração econômica, verificou-se a participação direta de 211 

empresas e 03 pessoas físicas (Tabela com Nomes e CNPJ se encontram no Apêndice 1). Em 

85%

15%

Aprovado sem restrições Aprovado com restrições
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média cada operação envolveu ao menos três empresas. Como esperado a maior parte das 

empresas (Tabela 7) 66% eram hospitais e planos de saúde por serem o foco desta pesquisa, 

além disso foram identificadas outras 20 atividades econômicas, onde se destacaram as 

empresas Holdings 10,3%; Fundos de Investimento e Serviços de Diagnóstico com 5,1%.  

Tabela 7 - Atividades Econômicas das Empresas Envolvidas nas Operações 

Atividades Nº de Empresas % 

Hospital 78 36,4% 

Plano de Saúde 63 29,4% 

Holding 22 10,3% 

Fundos de investimento 11 5,1% 

Serviços de diagnóstico 11 5,1% 

Serviços de quimioterapia 4 1,9% 

Comércio atacadista de medicamentos 3 1,4% 

Pessoa física 3 1,4% 

Serviços de hemoterapia 3 1,4% 

Construção civil 2 0,9% 

Indústria de informática 2 0,9% 

Laboratório 2 0,9% 

Lavanderia industrial hospitalar 2 0,9% 

Serviços bancários e financeiros 2 0,9% 

Distribuição de água 1 0,5% 

Resseguros 1 0,5% 

Serviço de remoção de pacientes 1 0,5% 

Serviços de consultoria 1 0,5% 

Serviços de diálise e nefrologia 1 0,5% 

Serviços financeiros 1 0,5% 

Total 214 100% 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

É interessante destacar que as holdings são empresas sem atividade operacional que 

controlam um grupo de empresas (TEIXEIRA, 2007), como por exemplo, identificamos a 

atuação da holding “Tempo Participações”  cujo objetivo social compreendia a participação em 

sociedades atuantes na gestão de benefícios assistenciais, ligados a vida, patrimônio e serviços 

correlatos. A “Tempo Participações” era uma holding que controlava cinco empresas, “Med-

Lar Internações Domiciliares”, “USS Soluções Gerenciadas”, “Prevdonto Participações”, 

“Tempo BSS Central de Atendimentos” e “Tempo Multiasistência Gestão de Rede”, que eram 

divididas em três segmentos: home care6, assistência especializada e call center.  

                                                 

6 Home Care: Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio 

(Processo de Ato de Concentração Econômica, n° 08700.008541/2015-95. 
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Em 2015 a Holding “Tempo Participações” vendeu 100% de suas ações para 

Fundos de Investimento do “The Carlyle Goup”, dos Estados Unidos que era um gestor de 

ativos com atuação mundial, que administra fundos que investem mundialmente em quatro 

tipos de ativos: (i) private equity (buyout e fundos de capital de risco); (ii) ativos (imóveis, 

infraestrutura e energia e recursos renováveis); (iii) estratégias de mercado global (crédito 

estruturado, fundos mezzanine, investimentos distressed, fundos hedge e investimento por meio 

de dívida em empresas de médio porte); e (iv) soluções (programa de fundos de fundo de private 

equity e coinvestimentos e atividades secundárias relacionadas). Como podemos verificar a 

partir desta análise do processo 08700.008541/2015-95 as holdings atuam como controladoras 

de outras empresas e o “The Carlyle Group” adotou uma estratégia de crescimento 

conglomerado, realizando atos de concentração com empresas que não tem nenhuma relação 

de concorrência ou complementariedade (CADE, 2016), como meio de diversificação de seu 

portfólio de investimentos.  

Cabe mencionar sobre o processo 08012.005540/2012-02 que envolveu três 

pessoas físicas, “Jorge Neval Moll Filho”, “Pedro Junqueira Moll” e “Paulo Junqueira Moll”, 

ambos eram acionistas da “Rede D’Or São Luiz”, em que “Jorge Neval Moll Filho” era o 

controlador. A “Rede D’Or São Luiz” atuava, preponderantemente, no segmento de cuidados à 

saúde por meio de empreendimentos médico-hospitalares e clínicas situadas em mais de 18 

cidades no país, além disso, atuava, de forma residual, nas atividades de planos de saúde, 

prestação de serviços de lavanderia industrial, de gestão hospitalar e de aluguel de 

equipamentos médicos. No processo em questão a “Rede D’Or São Luiz” por meio de “Jorge 

Neval Moll Filho”, “Pedro e Paulo Junqueira Moll” adquiriu o controle da “Santa Luzia 

Assistência Médica” que fazia parte do “Grupo Santa Luzia” que atuava primordialmente no 

segmento de serviços médico-hospitalares e na oferta de planos privados de assistência à saúde. 

Quanto à nacionalidade, a grande maioria das empresas eram nacionais 94% e 6% 

estrangeiras, como demonstrado no Gráfico 9. 
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Gráfico 9 - Nacionalidade das Empresas Envolvidas nas Operações 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

As empresas nacionais, a maior parte estavam concentradas no Estado de São Paulo 

49%, seguido pelo Rio de Janeiro 22% e Pernambuco 10%, Tabela 8. Destaque para Bahia, 

Espírito Santo, Minas Gerais e Rondônia que possuíam apenas uma empresa. Pode-se perceber 

a partir destas informações que as empresas que mais realizaram atos de concentração 

econômica no período estudado estavam localizadas na região Sudeste 72%. 

Tabela 8 - Estado de Origem das Empresas Nacionais Envolvidas nas Operações 

Estado Nº de Empresas % 

São Paulo 99 49% 

Rio de Janeiro 44 22% 

Pernambuco 20 10% 

Distrito Federal 16 8% 

Maranhão 5 2% 

Rio Grande do Sul 5 2% 

Piauí 4 2% 

Goiás 2 1% 

Rio Grande do Norte 2 1% 

Bahia 1 0,5% 

Espirito Santo 1 0,5% 

Minas Gerais 1 0,5% 

Rondônia 1 0,5% 

Total 201 100% 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

Identificou-se 12 empresas de origem estrangeira, Tabela 9, estas estiveram 

envolvidas em 13 operações. Evidenciamos a “ING Insurance International B.V” e o “The 

Carlyle Group” que atuaram em duas operações. O “The Carlyle Group” participou em uma 

operação através dos fundos de investimento sob o seu controle: “America HILL do Sul 
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Investimentos”, “Brazil HILL Buyout Coinvestment”, “Carlyle HILL South America Buyout 

Fund” e “SA Partners HILL”. 

Tabela 9 - Empresas Estrangeiras Envolvidas nas Operações 

Empresas Estrangeiras Nº de Operações Nacionalidade 

America HILL do Sul Investimentos, L.L.C 1 Estados Unidos 

AXA Corporate Solutions Brasil e América Latina Resseguros, S.A 1 França 

Bain Capital Brazil Participações Ltda 1 Estados Unidos 

Brazil HILL Buyout Coinvestment, L.L.C 1 Estados Unidos 

Broad Street Principal Investments, L.L.C 1 Estados Unidos 

Carlyle HILL South America Buyout Fund, L.L.C 1 Estados Unidos 

ING Insurance International B.V 2 Holanda 

Pacific RDSL Participações S.A 1 Cingapura 

SA Partners HILL, L.L.C 1 Estados Unidos 

Swiss Re Direct Investments Company Ltd 1 Suíça 

The Carlyle Group 1 Estados Unidos 

VSAP 21 Fundo de Investimento em Participações 1 Canadá 

Total 13 - 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

A atuação dos Estados Unidos se destaca com 62% (08) das empresas presentes no 

País, Gráfico 10, os demais países, Canadá, Cingapura, França, Holanda e Suíça, com uma 

empresa, representam cada um 8%. Essa expressiva presença dos Estados Unidos ocorreu pela 

atuação do “The Carlyle Group”. 

Gráfico 10 - Origem das Empresas Estrangeiras envolvidas nas operações 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 Ao analisar a atuação das empresas, pode-se observar  na Tabela 10, que nove 

empresas participaram de 66% das operações realizadas, sendo a “Rede D’Or São Luiz” em 

uma análise individualizada responsável por 22% destas. 
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Tabela 10 - Empresas com maior frequência nas operações 

Empresas Nº Operações % Grupo Econômico 

Rede D'Or São Luiz S.A 20 22% GIC Ventures 

Amil Assistência Médica Internacional S.A 7 8% UnitedHealth 

ESHO - Empresa de Serviços Hospitalares S.A  6 6% UnitedHealth 

FMG Empreendimentos Hospitalares S.A 6 6% GIC Ventures 

Notre Dame Intermédica Saúde S.A 5 5% Bain Capital Partners 

Qualicorp Administradora de Benefícios S.A 5 5% The Carlyle 

Qualicorp Corretora de Seguros S.A 5 5% The Carlyle 

São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresária Ltda 4 4% São Francisco Saúde 

Tempo Participações S.A 3 3% The Carlyle 

Demais 32 34% Não se Aplica 

Total 93 100% Não se Aplica 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

É interessante destacar que apenas 34% das operações não envolviam as nove 

empresas (tabela 9) com maior frequência nas operações de atos de concentração econômica.  

Ao analisar os grupos econômicos, pode-se verificar como ao final do ano 2017 as 

empresas estrangeiras ampliaram a atuação no mercado d a saúde no Brasil através de atos de 

concentração com grandes grupos econômicos do país. Foram identificados 48 grupos 

econômicos, 39 nacionais e 9 estrangeiros. Sete grupos econômicos estavam envolvidos em 

91% das operações, destes 5 estrangeiros e 2 nacionais. Destaque para o grupo “GIC Ventures” 

de Cingapura que somou participação em 32 operações e 14 empresas (Tabela 11) a partir da 

aquisição do grupo “Rede D’Or São Luiz” em 2015. Seguindo temos o grupo “UnitedHealth” 

dos Estados Unidos com atuação em 13 operações e 4 empresas através da aquisição do grupo 

“Amil Assistência Médica Internacional” em 2012 e o grupo “The Carlyle” também dos 

Estados Unidos em 12 operações e 16 empresas a partir da aquisição do grupo “Qualicorp” em 

2010 e o grupo “Tempo” em 2015. As empresas da rede “UNIMED”, no contexto das 

cooperativas, também se destacaram com 10 operações. 

Tabela 11 - Grupos Econômicos com maior frequência nas operações 

Grupo Econômico Nº de Operações % Nº de Empresas % 

GIC Ventures 32 34% 14 7% 

UnitedHealth 13 14% 4 2% 

The Carlyle 12 13% 16 8% 

UNIMED 10 11% 10 5% 

Bain Capital Partners 7 8% 5 2% 

Axa 6 6% 6 3% 

EB 5 5% 5 2% 

Demais 7 8% 151 72% 

Total 93 100% 211 100% 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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 Estas informações, reforçam a considerável atuação de empresas estrangeiras no 

mercado brasileiro da saúde, onde os grupos estrangeiros possuíam investimentos em 75% das 

operações e 21% das empresas.  

4.2 Características da Dinâmica de Redes Entre as Empresas em Função dos 

Eventos de Atos de Concentração Econômica em Hospitais e/ou Planos de 

Saúde de 2009 a 2017 no Brasil 

Para análise da Dinâmica de Redes o banco de dados foi formado por 211 empresas 

e 03 pessoas físicas que realizaram atos de concentração econômica no Brasil no período de 

2009 a 2017 envolvendo hospitais e/ou planos de saúde. Ao realizar a análise da dinâmica de 

redes podemos perceber os atores principais envolvidos das operações e suas ligações.  

Uma rede possui dois elementos principais: “nós” ou atores e vínculo. Os nós ou 

atores são pessoas ou grupos de pessoas que se agrupam com um objetivo comum. O vínculo 

são os laços que existem entre dois ou mais nós/autores, que são representados por linhas 

(ALEJANDRO; NORMAN, 2005). 

Nesta pesquisa os “nós” são as empresas e os vínculos são os atos de concentração 

que foram realizados entre hospitais e/ou planos de saúde de 2009 a 2017 que tiveram as 

operações submetidas a avaliação do CADE. Também se caracteriza como vínculo empresas 

que fazem parte de um mesmo grupo econômico. Desta forma uma linha entre dois atores 

(empresas) configura que elas participaram de um mesmo ato de concentração ou fazem parte 

do mesmo grupo econômico. Por Exemplo, na Figura 5, a “Bradesco Dental” realizou um ato 

de concentração com a “Odontoprev”, o que estabeleceu uma ligação entre estas empresas; já 

a “Amil” e “Amico” possuem uma ligação, uma vez que a “Amico” faz parte da “Amil”. 

No que se refere as cores adotadas nos mapas, o vermelho indica as empresas 

“compradoras”, ou seja, empresas que adquiriram participação/carteira em outras empresas ou 

realizou a solicitação da operação junto ao CADE, se configurando como a empresa mais 

interessada na realização da operação; o azul indica as empresas “vendedoras”, sendo as 

empresas que estavam vendendo participação, carteira ou emitindo debêntures, também 

denominadas como empresas “objeto da operação” pelo CADE nos volumes dos processos; por 

fim, o amarelo indicam aquelas empresas que em sua origem são estrangeiras. Dados os 

esclarecimentos iniciais temos a apresentação da análise de redes. 

Em 2009 foram realizados cinco atos de concentração econômica, 4 aprovados sem 

restrições pelo CADE e um aprovado com restrições, 2 classificados como ordinários e 3 como 
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sumários, 3 aquisições de participação, uma aquisição de carteira e uma incorporação, que 

envolveram 11 empresas, Figura 5, onde 9 eram planos de saúde e 2 Holdings. 

Figura 5 - Rede de Empresas que Realizaram Operações - 2009 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

Em 2009 destacou-se o ato de concentração 08012.009906/2009-17, onde a “Amil 

Assistência Médica Internacional”, operadora de planos de saúde de assistência médica 

hospitalar e odontológica adquiriu participação em duas empresas, na “Medial Participações” e 

“Medial Saúde”, ambas também atuavam como operadoras de planos de saúde de assistência 

médica hospitalar e odontológica. Também em 2009 a “São Francisco Sistemas de Saúde” que 

atua como operadora de planos de saúde adquiriu a carteira de clientes da “Amico Saúde”, 

empresa que faz parte do “Grupo Amil”. 

Ao analisar o ano de 2010  pode-se perceber que a quantidade de atos de 

concentração mais que dobrou quando comparado com o ano de 2009, saltando de 5 para 13. 

Houveram 10 atos aprovados sem restrições pelo CADE e 03 aprovados com restrições, 4 

classificados como ordinários e 9 como sumários, todos foram aquisição de participação, que 

envolveram 29 empresas, Figura 6, 4 Holdings, 15 hospitais, um laboratório e 9 planos de saúde. 
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Figura 6 - Rede de Empresas que Realizaram Operações - 2010 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

A “FMG Empreendimentos hospitalares” no ano de 2010, esteve envolvida em 5 

atos de concentração econômica com 12 empresas, Figura 6. Também no ano de 2010 

identificou-se a entrada de investimentos estrangeiros no país através do ato de concentração 

08012.008112/2010-61, em que o “The Carlyle Group”, uma Holding administradora de ativos 

dos Estados Unidos com atuação global adquiriu participação na “Qualicorp Participações” que 

atua como operadora de planos de saúde coletivos. 

A “Amil Assistência Médica Internacional”, foi a única empresa a realizar atos de 

concentração nos anos de 2009 e 2010, ampliando sua atuação a cinco empresas, Figura 7, 

“ASL Assistência à Saúde”, “CEAME Centro Especializado de Atendimento Médico”, 

“Excelcior Med”, “Medial Saúde” e “Medial Participações”. A partir dessas aquisições a “Amil 

Assistência Médica Internacional” expandiu sua participação no estado de Pernambuco, Rio 

Grande do Norte e São Paulo. 

É relevante enfatizar que “ESHO - Empresa de Serviços Hospitalares”, a “Amil 

Assistência Médica Internacional” e o “Hospital das Clínicas” faziam parte do grupo de 

empresas controladas por “Edson de Godoy Bueno”. 
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Figura 7 - Rede de Empresas que Realizaram Operações – 2009 a 2010 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

Ocorreram 12 atos de concentração no ano de 2011, 8 aprovados sem restrições 

pelo CADE e 4 aprovados com restrições, todos foram classificados como sumário, 10 

aquisições de participação e 2 cessões de direitos, que envolveram 31 empresas, Figura 7, 2 

holdings, 17 hospitais, uma indústria de informática e 11 planos de saúde. 

A “Qualicorp”, “Qualicorp Corretora de Seguros” e “Qualicorp Administradora de 

Beneficíos” faziam parte do “Grupo Qualicorp” que foi adquirido em 2010 pelo grupo “The 

Carlyle”, realizaram três operações em 2011 que elvolveram 7 empresas, ampliado sua atuação 

nos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo nas atividades de planos de saúde e na indústria de 

informática. 

Também em 2011 a “Rede D’Or São Luiz”, grupo de empresas que atuam na 

prestação de serviços hospitalares, realizou 3 operações, que envolveram 5 empresas, uma delas 

a “Oncotech Oncologia”, que também realizou uma operação com 6 empresas de atividades 

hospitalares, ampliando a atuação nos estados do Rio de Janeiro e Rondônia. Duas empresas 

que já pertenciam ao “Grupo Rede D’Or São Luiz”, o “Hospital Norte D’Or de Cascadura” e o 

“Centro de Tratamento em Oncologia” realizaram duas operações. O “Hospital Norte D’O de 

Cascadura” adquiriu participação na “Unimed-Rio Participações e Investimentos” que integra 

a rede de cooperativas “UNIMED”. O “Centro de Tratamento em Oncologia” também adquiriu 
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participação em duas empresas, “Oncologistas Associados Serviços Médicos” e “Instituto 

Oncológico de Pernambuco”. 

Figura 8 - Rede de Empresas que Realizaram Operações – 2011 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

De 2009 a 2011 a movimentação das empresas da área de saúde aumentou 

consideravelmente. Vale destacar que em 2011 o grupo denominado “FMG Empreendimentos 

Hospitalares” passou a ser denominado “Rede D’Or São Luiz”, grupo de empresas controladas 

por “Jorge Neval Moll Filho” e “Alice Junqueira Moll”. Juntando as operações realizadas pela 

“FMG Empreendimentos Hospitalares” e “Rede D’Or São Luiz”, temos 11 operações de 2009 

a 2011 que envolveram 20 empresas, Figura 9.  

A “Amil Assistência Médica Internacional” segue sendo a única empresa a realizar 

operações em todos os anos, de 2009 a 2011. Em 2011 adquiriu participações na “LINCX 

Sistemas de Saúde” ampliando sua atuação no estado de São Paulo. 

Ao analisar o grau de centralidade da rede (Figura 9) que foi estabelecida a partir 

das operações de 2009 a 2011, verificou-se que a “Rede D’Or São Luiz” apresentou o maior 

registro com 19, sendo seguida pela “Amil Assistência Médica Internacional” com 9 e pela 

“Qualicorp” com 8. 
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Figura 9 - Rede de Empresas que Realizaram Operações - Grau de Centralidade7 – 2009 a 2011 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

Em 2012, as operações continuaram crescendo, foram registradas 15; 6 aprovadas 

sem restrições pelo CADE e 9 aprovadas com restrições, 4 classificados como ordinários e 11 

como sumários, 2 aquisições de carteira, 11 aquisições de participação, uma cessão de direito e 

uma emissão de debêntures, que envolveram 42 empresas, Figura 10, 2 que realizavam 

atividades da construção civil, um fundo de investimentos, uma holding, 17 hospitais, 3 pessoas 

físicas, 15 planos de saúde, uma empresa de serviços de consultoria e duas de serviços de 

diagnóstico. Percebeu-se que os planos de saúde e hospitais veem realizando atos de 

concentração com empresas de várias atividades, ampliando o portfólio de serviços e produtos, 

o que indica uma busca por maior verticalização.  

                                                 

7 Consiste no número de atores com os quais um ator está diretamente relacionado. Nos mapas qe indicam o grau 

de centralidade, os íncones que representam os atores estam com tamanho proporcional ao grau de centralidade. 
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Figura 10 - Rede de Empresas que Realizaram Operações – 2012 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

Também em 2012 as empresas controladas por “Edson de Godoy Bueno”, a “LAF 

— Empresa de Serviços Hospitalares”, “Carpevie — Centro de Medicina Integrada”, “EGB 01 

Empreendimentos e Participações” e “ESHO - Empresa de Serviços Hospitalares”, realizaram 

três operações. 

Vale destacar que em 2012 verificou-se investimentos estrangeiros através da 

operação 08700.005472/2012-15, onde a “Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos” realizou 

a emissão de debêntures para o “VSAP 21 Fundo de Investimento em Participações” de origem 

canadense, que atua na aquisição de ações, debêntures, bônus de subscrição e outros títulos em 

outras companhias, de acordo com o interesse de seus acionistas e faz parte do grupo “Victoria 

Capital Partners”. 

A partir da Figura 11, verifica-se que a “Rede D’Or São Luiz”, grupo de empresas 

de serviços hospitalares controladas por “Jorge Neval Moll Filho” e o “Grupo Qualicorp” 

continuaram ampliando de forma expressiva a atuação no mercado brasileiro. Em 2012 a “Rede 

D’Or São Luiz” participou de 4 operações que envolveram 11 empresas e a “Qualicorp” em 3 

operações que envolveram 8 empresas. 
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Figura 11 - Rede de Empresas que Realizaram Operações - Grau de Centralidade – 2009 a 2012 

 
Fonte: Dados da Pesquisa8. 

Ao analisar o grau de centralidade da rede (Figura 11) que foi estabelecida a partir 

das operações de 2009 a 2012, tem-se que a “Rede D’Or São Luiz” apresentou o maior registro 

com 31, sendo seguida pela “Qualicorp” com 15 e pela “Amil Assistência Médica 

Internacional” com 10. 

Em comparação ao ano de 2012, em 2013 verifica-se redução de 33% nas 

operações. Em 2013 ocorreram 10 operações, todas foram aprovadas sem restrições pelo 

CADE, 3 foram classificadas como ordinárias e 7 como sumárias, 4 aquisições de carteira, 4 

aquisições de participação e 2 associações de empresas, que envolveram 20 empresas, Figura 

12, 6 holdings, 3 hospitais, 10 planos de saúde e uma empresa de serviços de diagnóstico. 

Estando envolvida em 50% (5) das operações a rede de cooperativas “UNIMED” 

se destacou em 2013. Ela realizou 4 aquisições de carteira e uma associação de empresas. A 

“UNIMED Odonto” realizou 2 operações, adquiriu a carteira de planos de assistência 

odontológica da “UNIMED Vitória” e “UNIMED Recife”, mesmo após a operação a 

                                                 

8 Devido ao aumento da quantidade de empresas envolvidas nas operações a partir de 2012, não foi possível 

identificar o nome de todos os atores presentes na rede. 
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“UNIMED Vitória” e “UNIMED Recife” continuaram a existir no mercado de planos de saúde, 

exceto em planos odontológicos.  A “UNIMED - Rio Cooperativa” adquiriu a carteira de 

beneficiários de planos de assistência à saúde individuais/familiares da “Golden Cross 

Assistência Internacional de Saúde”. A “UNIMED – Rio Participações” realizou uma 

associação com a “Oncoclínica” para a prestação de serviços médicos hospitalares no Estado 

do Rio de Janeiro. Por fim a “UNIMED Seguros Saúde” adquiriu a totalidade da carteira de 

beneficiários de planos de saúde coletivos da “Tempo Saúde Seguradora”. 

Figura 12 - Rede de Empresas que Realizaram Operações – 2013 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

O grupo “UnitedHealth” dos Estados Unidos que atua no Brasil 

preponderantemente na operação de planos de saúde e na prestação de serviços médico-

hospitalares adquiriu controle da “Amil Assistência Médica Internacional” em 2012, porém 

essa operação não integrou o escopo do trabalho, uma vez que não foi submetida a avaliação 

do CADE por não ter atingido os requisitos legais de notificação, mas se trata de uma 

informação importante para o mercado da saúde no Brasil, tendo em vista que a “Amil 

Assistência Médica Internacional” era um grupo com grande atuação, possuindo mais de 26 

empresas na área da saúde e também estava diretamente ligada ao “Grupo EB” que também 

possui várias empresas neste mercado, ambas controladas por “Edson de Godoy Bueno”. 

Também no ano de 2013,  mais uma empresa estrangeira realizou investimentos no 

mercado da saúde no Brasil. Através da operação 08700.010284/2013-90, a “Swiss Re Direct 

Investments Company” da Suiça que pertencia ao grupo “Swiss Re”, que opera em âmbito 
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mundial como fornecedor de resseguros, seguros e de outras formas de transferência de riscos 

baseada em seguros, adquiriu participação na  “Sul América” que oferece diversos produtos e 

serviços, incluindo seguros, planos de previdência privada, gestão de ativos, planos de saúde e 

serviços de assistência à saúde. 

Observando a Figura 13, percebe-se que no decorrer dos anos, três grupos veem 

mantendo o maior grau de centralidade, a “Rede D’Or São Luiz” com 31, a “Qualicorp” com 

15 e “Amil Assistência Médica Internacional” com 14.  

Figura 13 - Rede de Empresas que Realizaram Operações - Grau de Centralidade – 2009 a 2013 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 No ano de 2014 houve mais reduções no número de operações de 10 em 2013 para 

apenas 6 em 2014. Todas as operações de 2014 foram aprovadas sem restrições pelo CADE, 

todas classificadas como atos sumários, 5 aquisições de participação e uma incorporação, que 

envolveram 18 empresas, Figura 14, 6 holdings, 4 hospitais, uma lavandeira industrial 

hospitalar, 6 planos de saúde e uma empresa de serviços de diagnóstico.   
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Figura 14 - Rede de Empresas que Realizaram Operações – 2014 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

A partir da Figura 14, verifica-se que as operações realizadas no ano de 2014 se 

concentraram apenas em 4 empresas, “Caixa Seguros Holding”, “Qualicorp”, “Rede D’Or São 

Luiz” e “Bain Capital Brasil Participações”.  

A “Bain Capital Brasil Participações” uma empresa que atua em diversos setores 

no Brasil fazia parte do grupo “Bain Capital Partners” dos Estados Unidos, uma empresa 

global de investimento privado, que administra diversos investimentos de capital, incluindo 

private equity, venture capital, investimento público, produtos de crédito e investimentos de 

retomo absoluto, adquiriu participação na “Intermédica Sistema de Saúde”, “Interodonto - 

Sistema de Saúde Odontológica” e “Notre Dame Seguradora” que faziam parte do grupo “Notre 

Dame Intermédica”, operadora de plano de assistência privada à saúde que ofertava planos de 

saúde médico-hospitalares no Brasil com foco em planos corporativos para pequenos, médios 

e grandes clientes. 

No período de 2009 a 2014, Figura 15, foram realizados 61 atos de concentração, 

que envolveram 133 empresas. Vale destacar que essas empresas se concentraram, 

principalmente, em quatro grupos, “Rede D’Or São Luiz”, “Amil Assistência Médica 

Internacional”, “Qualicorp” e a rede de cooperativas “UNIMED”. 
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Figura 15 - Rede de Empresas que Realizaram Operações - Grau de Centralidade – 2009 a 2014 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

Em 2015 foram realizadas 13 operações, todas aprovadas sem restrição pelo CADE, 

uma classificada como ato ordinário e 12 como ato sumário, uma aquisição de carteira e 11 

aquisições de participação, que envolveram 37 empresas, Figura 16, 3 possuiam como atividade 

principal o comércio atacadista de medicamentos, uma distribuição de água, 7 fundos de 

investimento, 2 holdings, 7 hospitais, uma indústria de informática, uma lavanderia industrial 

hospitalar, 6 planos de saúde, uma  resseguro, 2 serviços bancários e financeiros, 3 serviços de 

diagnóstico, uma serviços de diálise nefrologia, 2 serviços de quimioterapia. Percebemos que 

neste ano as empresas diversificaram consideravelmente a realização de operações com 

empresas de vários setores. 
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Figura 16 - Rede de Empresas que Realizaram Operações – 2015 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

No ano de 2015 verificou-se o maior número de investimentos estrangeiros no 

mercado da saúde no Brasil, foram 4 operações.  

A partir da operação 08700.002317/2015-90, a “Broad Street Principal 

Investments” dos Estados Unidos uma sociedade do grupo “Goldman Sachs” adquiriu 

participação na “Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos” do grupo “Oncoclínicas”.  

Com a operação 08700.005963/2015-17, a “AXA Corporate Solutions Brasil e 

América Latina Resseguros” da França do grupo “AXA”, adquiriu participação na “SulAmérica 

Companhia Nacional de Seguros” do grupo “Sulasa”.  

Através da operação 08700.011951/2015-13, a “Pacific RDSL Participações” de 

Cingapura gerida pelo grupo “GIC Ventures”, adquiriu participação na “Rede D’Or São Luiz”. 

Por último com a realização da operação 08700.008541/2015-95, a “Carlyle HILL South 

America Buyout Fund”, “America HILL do Sul Investimentos”, “SA Partners HILL”, “Brazil 

HILL Buyout Coinvestment” e “Fundo Brasil de internacionalização de Empresas - FIP 11”, 

dos Estados Unidos, fundos de investimento do grupo “The Carlyle”, adquiriram participação 

na “Tempo Participações” que pertencia ao grupo “Tempo”. 
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Ao analisar o grau de centralidade da rede (Figura 17) que foi estabelecida a partir 

das operações de 2009 a 2015, pode-se verificar que a “Rede D’Or São Luiz” apresentou o 

maior registro com 41, sendo seguida pela “Qualicorp” com 16, “Amil Assistência Médica 

Internacional” com 13 e “ESHO - Empresa de Serviços Hospitalares” com 11. Vale destacar 

que a “Amil Assistência Médica Internacional” e “ESHO- Empresa de Serviços Hospitalares” 

fazem parte do grupo “EB”, grupo de empresas controlados por “Edson de Godoy Bueno”. 

Figura 17 - Rede de Empresas que Realizaram Operações - Grau de Centralidade – 2009 a 2015 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

No ano de 2016 foram realizadas 9 operações, todas foram aprovadas sem restrições 

pelo CADE, 6 atos ordinários e 3 sumários, 7 aquisições de participação e 2 cessões de direito, 

que envolveram 30 empresas, Figura 17, quanto a atividade, 3 desenvolviam comércio 

atacadista de medicamentos, 2 fundos de investimento, 2 holdings, 9 hospitais, 8 planos de 

saúde, uma serviço de remoção de pacientes, 2 serviços de diagnóstico, uma serviços de 

hemoterapia, uma serviços de quimioterapia e uma serviços financeiros. 
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Figura 18 - Rede de Empresas que Realizaram Operações – 2016 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

No ano de 2016 houve uma redução nas operações que foram concentradas em três 

grupos, na “Rede D’Or São Luiz”, “GIF V Fundo de Investimento em Participações” e no grupo 

de empresas controladas por “Edson de Godoy Bueno”, o “Fundo de Investimentos em 

Participações Genoma I”, “ESHO - Empresa de Serviços Hospitalares”, “Amil Assistência 

Médica Internacional” e “Hospital Alvorada Taguatinga”. 

Figura 19 - Rede de Empresas que Realizaram Operações - Grau de Centralidade – 2009 a 2016 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 
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Ao avaliar o acumulado das operações que foram realizadas de 2009 a 2016, Figura 

19, percebe-se que houve a consolidação de 3 grupos de empresas, a “Rede D’Or São Luiz”, a 

“Amil Assistência Médica Internacional” e a “Qualicorp”. Em 2016, através da operação 

08700.007004/2016-17, a “Notre Dame Intermédica Saúde” adquiriu participação na 

“UNIMED do ABC - Cooperativa de Trabalho Médico” o que gerou uma ligação entre os 

grupos até o momento sem nenhum vínculo, “Rede D’Or São Luiz” e “Intermédica”. 

Foram identificadas 10 operações no ano de 2017, todas foram aprovadas sem 

restrições pelo CADE, 3 atos foram classificados como ordinário e 7 como sumário, 9 

aquisições de participação e uma aquisição de carteira, que envolveram 32 empresas, Figura 

19, quanto a atividade, 2 fundos de investimento, 2 holdings, 16 hospitais, um laboratório, 6 

planos de saúde, 2 serviços de diagnóstico, 2 serviços de hemoterapia e uma serviço de 

quimioterapia. 

Figura 20 - Rede de Empresas que Realizaram Operações - 2017 

 
 Fonte: Dados da Pesquisa. 

Em 2017 se destacaram a “Rede D’Or São Luiz” e “Notre Dame Intermédica 

Saúde” que participaram de 3 operações cada. A “Abaporu Participações” e “Fundo de 

Investimento em Participação Abaporu”, ambos do grupo “Cyrela”, participaram de duas 

operações. 
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Durante o período pesquisado (2009 a 2017) foram realizados 93 atos de 

concentração econômica que envolveram 211 empresas e 3 pessoas físicas. Na Figura 21, 

vemos que durante o período pesquisado, três grupos se consolidaram no mercado de hospitais 

e planos de saúde no Brasil, a “Rede D’Or São Luiz”, a “Amil Assistência Médica 

Internacional” e a “Qualicorp”. 

Figura 21 - Rede de Empresas que Realizaram Operações - Grau de Centralidade – 2009 a 2017 

 
 Fonte: Dados da Pesquisa.  

Ao analisar a distância média entre os atores, tem os 6,23, ou seja, em média um 

ator está a 6,23 atores de outro ator na rede. A Densidade da Rede foi de 0,011, ou seja, existem 

1,1% de relações do número de relações possíveis na rede. 

O grau de centralidade consiste no número de atores com os quais um ator está 

diretamente ligado, demonstrando a influência e poder de um ator sobre outros (ALEJANDRO; 

NORMAN, 2005).  As 10 empresas com maior grau de centralidade estabeleceram ligações 

com 36% das empresas da rede. A “Rede D’Or São Luiz” apresentou o maior grau de 

centralidade, 54, ou seja, ela tem influência direta sobre 13% dos atores da rede. A Tabela 12, 

demonstra as 10 empresas que registraram maior grau de centralidade na rede que foi formada 

a partir dos atos de concentração de 2009 a 2017 que envolveram hospitais e planos de saúde. 
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Tabela 12 - Grau de Centralidade 

Empresa Grau de Centralidade % 

Rede D` Or São Luiz  54 13% 

Amil Assistência Médica Internacional  20 5% 

Qualicorp 16 4% 

ESHO - Empresa de Serviços Hospitalares  14 3% 

Notre Dame Intermédica Saúde  14 3% 

Tempo Participações  8 2% 

Oncotech Oncologia  7 2% 

Athena Saúde Holding 7 2% 

Brazilian Private Equity V 7 2% 

Rede UNIMED 6 1% 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

O grau de intermediação considera a importância de cada ator nas ligações que são 

estabelecidas na rede, é a distância entre os atores, a possibilidade que um ator tem para 

intermediar as comunicações entre os pares (ALEJANDRO; NORMAN, 2005). As 10 empresas 

com maior grau de intermediação estão listadas na Tabela 13. 

Tabela 13 - Grau de Intermediação entre os Autores 

Empresa Grau de Intermediação % 

Rede D` Or São Luiz S.A 4.929.000 22% 

UNIMED - Rio Participações 2.744.000 12% 

Hospital Norte D'Or de Cascadura 2.590.000 11% 

Rede UNIMED 2.489.000 11% 

Notre Dame Intermédica Saúde  1.656.000 7% 

UNIMED do ABC 1.602.000 7% 

Amil Assistência Médica Internacional  876.000 4% 

Oncotech Oncologia  621.000 3% 

Intermédica Sistema de Saúde 415.000 2% 

ESHO - Empresa de Serviços Hospitalares  320.00 1% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A “Rede D’Or São Luiz” apresentou maior grau de intermediação com 22%, sendo 

seguida pela “UNIMED – Rio Participações” com 12%, “Hospital Norte D’Or de Cascadura” 

e “Rede UNIMED” com 11%. Desta forma essas empresas se caracterizaramm como atores 

“ponte” entre as empresas. 

A “Rede D’Or São Luiz” possuía o maior grau de intermediação por estar 

diretamente e/ou indiretamente ligado a várias empresas da rede, uma vez que participou de 

atos de concentração de forma direta com 54 empresas e também participou de forma indireta 

de 6 operações através das empresas de seu grupo, como por exemplo, em 2017 o “Hospital 

Esperança” (Pertencente a Rede D’Or) adquiriu participação em três empresas do “grupo UDI”, 

“UDI Cárdio”, “UDI Imagem” e “UDI Hospital”. 
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O “Hospital Norte D’Or de Cascadura” ficou em segundo lugar com 12% de 

intermediação por ser o ator “ponte” entre a “Rede D’Or São Luiz” e a “Rede UNIMED”. O 

“Hospital Norte D’Or de Cascadura” (Pertence a Rede D’Or) adquiriu participação na 

“UNIMED – Rio Participações” em 2011. 

Analisando a participação do capital estrangeiro, Figura 22, vemos que os principais 

grupos da rede possuem investimento estrangeiro e que de certa forma toda a rede possui 

influência indireta de capital estrangeiro.  

A “Pacific RDSL Participações” de Cingapura gerida pelo grupo “GIC Ventures” 

foi um dos principais atores internacionais pois em 2015 adquiriu participação no maior grupo 

da rede, a “Rede D’Or São Luiz”.  

A “The Carlyle Group” também se destaca pois adquiriu outros dois grupos de 

destaque na rede, o “Qualicorp” em 2010 e “Tempo Participações” em 2015. 

Figura 22 - Rede de Empresas que Realizaram Operações – Capital Estrangeiro – 2009 a 2017 

 
 Fonte: Dados da Pesquisa.  

Através dos dados apresentados pode-se verificar a formação de uma rede com 214 

atores, agrupados em três grupos principais, “Rede D’Or São Luiz”, “Amil Assistência Médica 

Internacional” e a “Qualicorp” (Figura 22). Onde a “Rede D’Or São Luiz” apresentou o maior 
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grau de centralidade e intermediação, ou seja, foi o ator com maior influência, poder e 

importância na rede, possuindo influência direta em 13% dos atores da rede. 

As empresas que mais se movimentaram para realização de atos de concentração 

no mercado de hospitais e planos de saúde foram a “Rede D’Or São Luiz”, “Amil Assistência 

Médica Internacional” e a “Qualicorp”. Através da análise de rede percebemos que estas 

empresas ampliaram e diversificaram sua atuação no mercado, aumentando suas influências e 

poder, desta forma como enfatizado por Lazzarini (2011) essas empresas podem ser canais de 

conluio e criação de poder de mercado, elevando preços para seus clientes e reduzindo os preços 

para seus fornecedores, gerando efeitos anticompetitivos no mercado. 
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5. CONCLUSÕES 

O objetivo geral deste trabalho consistiu em caracterizar a dinâmica das redes de 

operações de atos de concentração econômica em hospitais e planos de saúde no Brasil no 

período de 2009 a 2017. Identificamos 93 atos de concentração econômica que envolveram 

hospitais e/ou planos de saúde. 

Foi possível verificar que não houve crescimento linear no número de operações 

realizadas ao longo do período estudado, embora aproximadamente, 52% das operações 

ocorrerão entre 2013 e 2017. A maioria das operações foram classificadas na tipologia sumária, 

ou seja, os processos foram objeto de uma decisão simplificada por parte da Superintendência-

Geral do CADE. Quanto a estrutura das operações, se destacou a Aquisição de Participação 

com 80% e 85% das operações foram Aprovadas sem Restrições pelo CADE. 

Identificamos a participação de 211 empresas e 3 pessoas físicas nos atos de 

concentração econômica.  Como esperado a maior parte das empresas, 66% eram hospitais e 

planos de saúde por serem o foco desta pesquisa, além disso identificamos outras 20 atividades 

econômicas, onde se destacaram as empresas holdings 10,3%; Fundos de Investimento e 

Serviços de Diagnóstico com 5,1%. 

A maioria das operações foram realizadas por empresas brasileiras, mas que 

posteriormente foram vendidas para empresas estrangeiras. Verificou-se que nove empresas 

participaram de 66% das operações realizadas, sendo a “Rede D’Or São Luiz” em uma análise 

individualizada responsável por 22% destas que passou a ser controlada pelo grupo “GIC 

Ventures” de Cingapura. 

Quanto a dinâmica de redes, a partir da base de dados, verificou-se uma rede com 

três grandes grupos, onde a “Rede D’Or São Luiz” a “Amil Assistência Médica Internacional” 

e a “Qualicorp”, que são controlados por grupos estrangeiros, possuem o maior Grau de 

Centralidade, ou seja, são as empresas que possuem o maior número de ligações na rede, desta 

forma como enfatizado por Lazzarini (2011) essas empresas podem ser canais de coluio e 

criação de poder de mercado, elevando preços para seus clientes e reduzindo os preços para 

seus fornecedores, gerando efeitos aticopetitivos no mercado. 

Identificou-se que os principais grupos da rede possuem investimentos de capital 

estrangeiro, desta forma, toda a rede possui influência indireta de capital estrangeiro. A “Pacific 

RDSL Participações” de Cingapura gerida pelo “GIC Ventures” foi um dos principais atores 

internacionais pois em 2015 adquiriu participação no maior grupo da rede, a “Rede D’Or São 
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Luiz”. A “The Carlyle Group” também se destaca pois adquiriu outros dois grupos de destaque 

na rede, o “Qualicorp” em 2010 e “Tempo Participações” em 2015. 

Neste sentido, a presente pesquisa contribuiu no que tange a compreensão e 

discussão da abertura do mercado da saúde brasileiro a investidores estrangeiros e a 

predominância de operações de aquisições de empresas por estes grupos. Embora os 

desdobramentos destas operações na saúde do brasileiro ainda não tenham sido mensurados 

pela comunidade científica, evidencia os apontamentos de Filippon (2015) e Hiratuka, Rocha e 

Sarti (2016) no que tange a importância de discussões acerca desta política econômica adotada 

e os desafios que ela representa. 

Esta pesquisa se limitou ao mapeamento dos atos de concentração na área da saúde, 

especificamente, planos de saúde e hospitais dos anos de 2009 a 2017, com analise da versão 

pública dos processos disponibilizados na base do CADE, não foram analisados os contratos 

celebrados entre as partes interessadas. Também tivemos como limitação a não verificação do 

valor das operações, por ser uma informação confidencial na maioria dos processos. 

Na oportunidade salientamos que pesquisas futuras podem ser conduzidas na 

proposta de verificar impactos no preço e qualidade dos serviços ofertados por empresas objeto 

de ato de concentração econômica. 
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7. APÊNDICES 

APÊNDICE A – EMPRESAS ENVOLVIDAS NOS ATOS DE CONCENTRAÇÃO 

ECONÔMICA EM HOSPITAIS E/OU PLANOS DE SAÚDE DE 2009 A 2017 

                                                                                                                            (Continua) 

Nome da Empresa CNPJ 

Abaporu Participações S.A 18.546.405/0001-95 

Acqua Blue Transporte de Água LTDA 19.374.350/0001-46 

Acqua Magma Lavanderia LTDA 19.100.256/0001-07 

Acreditar Oncologia S.A 03.989.821/0001-90 

ADIX Empreendimentos Imobiliários Ltda 04.021.368/0001-97 

Adplan Administração e Planejamento de Benefícios Ltda 03.506.124/0001-31 

Afinidade Administradora de Benefícios Ltda 08.854.041/0001-57 

Aliança Administradora de Benefícios de Saúde Ltda 08.407.581/0001-92 

America HILL do Sul Investimentos, L.L.C Não se Aplica 

Amhpla Cooperativa de Assistência Médica  74.215.195/0001-23 

Amico Saúde LTDA 51.722.957/0001-82 

Amil Assistência Médica Internacional S.A 29.309.127/0001-79 

Angiodinâmica S.A 65.582.678/0001-75 

ASL Assistencia a Saúde LTDA 03.716.044/0001-00 

Associação Hospitalar Sino Brasileiro 04.360.373/0001-24 

Assunção Imagem S.A 59.957.647/0001-59 

Athena Saúde Holding S.A 24.082.294/0001-06 

AXA Corporate Solutions Brasil e América Latina Resseguros, 

S.A 
19.323.175/0001-68 

Bain Capital Brazil Participações Ltda 14.205.015/0001-09 

Banco BTG Pactual S.A 30.306.294/0001-45 

Banco de Sangue de São Paulo e Serviços de Hemoterapia Ltda 61.369.047/0001-11 

BB Seguros Participações S.A 11.159.426/0001-09 

Bradesco Dental S.A 09.060.348/0001-49 

Brazil HILL Buyout Coinvestment, L.L.C Não se Aplica 

Brazilian Private Equity V - Fundo de Investimento em 

Participação 
20.930.479/0001-72 

Broad Street Principal Investments, L.L.C Não se Aplica 

Brospar Participações Ltda 12.644.109/0001-40 

BSB Comércio de Produtos Hospitalares S.A 05.777.772/0001-58 

BTG Pactual Saúde Fundo de Investimento em Participações 11.675.257/0001-60 

Caixa Seguros Holding S.A 14.045.781/0001-45 

Carlyle HILL South America Buyout Fund, L.L.C Não se Aplica 

Carpevie — Centro de Medicina Integrada Ltda 03.365.389/0001-67 

Casa de Saúde e Maternidade Joari S.A 33.910.167/0001-49 

Casa de Saúde e Maternidade Rio de Janeiro S.A 42.400.861/0001-07 

CEAME Centro Especializado de Atendimento Médico S/C 

LTDA 
04.169.361/0001-17 

Central Médica de Prevenção LTDA 88.578.158/0001-94 

Centro de Tratamento em Oncologia S.A 06.013.918/0001-51 
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                                                                                                                                  (continuação) 

Nome da Empresa CNPJ 

Centro Diagnóstico NSL S.A 67.781.427/0001-45 

Centro Hospitalar São Marcos S.A 00.736.838/0001-48 

Centro Radioterápico da Gávea Ltda. 28.020.444/0001-08 

CLIDEC - Clínica Dentária Especializada Cura D'ars Ltda 17.453.895/0001-12 

Clínica Médico-Cirúrgica Botafogo S.A 33.171.368/0001- 44 

CM Hospitalar S.A 12.420.164/0001-57 

CM Logística Hospitalar S.A 18.320.396/0001-10 

COl - Clínicas Oncológicas S.A 39.086.160/0001-30 

Connectmed CRC Cons, Adm e Tecnologia em Saúde Ltda 03.523.778/0001-73 

CORAL - Centro de Oncologia e Radioterapia Ltda 40.233.454/0001-27 

Cotefil Hospital Geral Ltda 29.388.337/0001-00 

Cruzeiro do Sul Serviços de Assistência Médica S.A 45.646.726/0001-34 

Dental Plan Ltda 70.067.137/0001-49 

Destak Corretora de Seguros Ltda 12.259.323/0001-83. 

Diagnóstico por Imagem Ltda 41.090.192/0001-51 

Dilab Medicina Nuclear Ltda 00.099.210/0001-89 

Divicom Administradora de Beneficios Ltda 04.617.0170001-43 

Divicom Assessoria e Negócios S.S 01.052.526/0001-88 

Divicom Corretora de Seguros S.S 03.199.971/0001-09 

Divicom Gestão de Benefícios Ltda 02.836.024/0001-00 

EGB 01 Empreendimentos e Participações Ltda 09.349.908/0001-80 

Elual Participações S.A 05.119.676/0001-12 

Equilibrar Corretora de Seguros Ltda 08.568.566/0001-26 

ESHO - Empresa de Serviços Hospitalares S.A  29.435.005/0001-29 

Excelsior Med LTDA 03.517.855/0001-61 

Fleury Centro de Procedimentos Médicos S.A 06.758.888/0001-02 

FMG Empreendimentos Hospitalares S.A 30.499.826/0001-08 

Fundação Waldemar Barnsley Pessoa 56.893.209/0001-86 

Fundo Brasil de internacionalização de Empresas - FIP 11 19.837.544/0001-30 

Fundo de Investimento em Participação Abaporu Não se Aplica 

Fundo de Investimento em Participações Genoma I 17.588.142/0001-14 

GA Consultoria, Administração e Serviços Ltda 08.365.269/0001-83 

Gama Saúde Ltda 02.009.924/0001-84 

GEM Assistência Médica Especializada Ltda 13.420.617/0001-08 

GIF V Fundo de Investimento em 

Participações 
18.302.813/0001-00 

Golden Cross Assistência Internacional de Saúde Ltda 01.518.211/0001-83 

HEMATO - Serviços de Hemoterapia Ltda 13.894.995/0001-23 

Hemonefro - Hemodiálise e Nefrologia Ltda 03.662.592/0001-03 

Hospitais Associados de Pernambuco Ltda 10.839.561/0001-32 

Hospitais Integrados da Gávea S.A 31.635.857/0001-01 

Hospital Alvorada Taguatinga Ltda 08.100.676/0001-69 

Hospital Ana Costa Ltda 68.253.731/0001-82 

Hospital Bosque da Saúde S.A 02.902.926/0001-06 
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                       (continuação) 

Nome da Empresa CNPJ 

Hospital Carlos Chagas S.A 49.047.681/0001-32 

Hospital das Clínicas de Niterói 27.781.293/0001-48 

Hospital do Coração do Brasil S.A. 01.584.275/0001-82 

Hospital e Maternidade Assunção S.A 59.135.723/0001-40 

Hospital e Maternidade Bartira Ltda 57.564.130/0001-74 

Hospital e Maternidade Brasil S.A 57.555.666/0001-23 

Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes S.A 60.875.226/0001-68 

Hospital e Maternidade Nova Vida Ltda 56.339.211/0001-08 

Hospital Esperança S.A. 02.284.062/0001-06 

Hospital Memorial São José Ltda 70.237.144/0001-41 

Hospital Montemagno S.A 07.949.937/0001-57 

Hospital Norte D'Or de Cascadura S.A 09.578.217/0001-58 

Hospital Pró-Cardíaco S.A 33.457.573/0001-06 

Hospital Realcordis S.A 05.524.375/0001-74 

Hospital Renascer Ltda 02.204.665/0001-42 

Hospital Ribeirão Pires Ltda 57.498.420/0001-67 

Hospital Santa Helena S.A 06.033.403/0001-13 

Hospital Santa Lúcia S.A 00.025.841/0001-5 

Hospital Santa Luzia S.A 00.106.435/0001-5 

Hospital Santa Maria Ltda 06.873.111/0001-99 

Hospital São Bernardo S.A 59.105.692/0001-85 

Hospital São Francisco Sociedade Empresária Ltda 55.980.882/0001-90 

Hospital São Lucas S.A 55.980.148/0001-21 

Hospital São Pedro S/C 13.688.895/0001-40 

Hospital Vera Cruz S.A 46.009.718/0001-40 

Hospital Vilia-Lobos Ltda 08.674.693/0001-00 

Hospital Vitória de Timon S/C 18.981.698/0001-39 

Humana Assistência Médica Ltda 00.361.325/0001-08 

ING Insurance International B.V Não se Aplica 

Instituto de Especialidades Pediátricas de São Paulo S.A 66.750.613/0001-54 

Instituto de Oncologia e Radioterapia São Pellegrino Ltda. 01.068.099/0001-26 

Instituto Oncológico de Pernambuco Ltda 09.217.269/0001-07 

Intermédica Sistema de Saúde S.A 44.649.812/0001-38 

Interodonto - Sistema de Saúde Odontólogica Ltda 71.930.226/0001-30 

IPASA - Investimento Participação e Administração S.A. 13.466.447/0001-00 

JMJB Diagnósticos e Serviços Hospitalares S.A 08.746.690/0001-34 

Jorge Neval Mol Filho Não se Aplica 

Laboratório de Análises Clínicas Cruzeiro do Sul LTDA 65.691.693/0001-51 

LAF — Empresa de Serviços Hospitalares Ltda 04.021.368/0001-97 

LE Participações Societárias S.A 09.275.128/0001-32 

LFC Serviços Médicos Ltda 00.969.646/0001-81 

LINCX Sistemas de Saúde LTDA 73.639.262/0001-74 

Lithocenter S.A 64.092.042/0001-82 

MAIS - Multi Assistência Incorporada à Saúde Ltda 00.175.251/0001-07 

Mariliz Lima — Ginecologia e Obstetrícia e Erickson ÉIun — 

Cirurgia do Aparelho Digestivo Ltda 
02.969.899/0001-80 

Maximagem – Diagnóstico por Imagem Ltda 35.401.330/0001-73 
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                             (continuação) 

Nome da Empresa CNPJ 

Med Imagem S/C 63.326.243/0001-34 

Med Vida Assistência Médica Hospitalar Ltda 59.053.264/0001-56 

Medalliance Net Ltda 04.860.636/0001-64 

Medgrupo Participações S.A 12.871.204/0001-87 

Medial Participações S.A 07.995.243/0001-56 

Medial Saúde S.A 43.358.647/0001-00 

Medicamp Assistência Médica LTDA 46.956.918/0001-00 

Medise Medicina Diagnóstico e Serviços S.A 29.259.736/0001-60 

Medlink Conectividade em Saúde Ltda 02.538.933/0001-62 

Medplan Assistência Médica Ltda 01.892.976/0001-89 

Memorial Imagem e Diagnóstico Ltda 69.924.454/0001-55 

Multiângio Ltda 03.019.475/0001-18 

NEOH – Memorial Núcleo Especializado em Oncologia e 

Hematologia Ltda 
08.921.588/0001-28 

Notre Dame Intermédica Saúde S.A 44.649.812/0001-38 

Notre Dame Seguradora S.A 62.498.803/0001-75 

Nova Vida Assistência Médica Hospitalar Ltda 26.625.617/0001-96 

Odonto Empresas Convênios Dentários Ltda Informação indisponível 

Odontoprev S.A 58.119.199/0001-51 

Oncobrasília - Instituto Brasiliense de Oncologia Clínica Ltda 01.302.851/0001-51 

Oncoclínica - Centro de Tratamento Oncológico Ltda 72.101.124/0001-74 

Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A 12.104.241/0001-60 

Oncologia Rede D'Or S.A 28.000.107/0001-59 

Oncologistas Associados Serviços Médicos Ltda 28.000.107/0001-59 

Oncotech Oncologia Ltda 00.578.976/0001-46 

Organização Médica Cruzeiro do Sul S.A 61.613.287/0001-10 

Pacific RDSL Participações S.A 21.728.500/0001-14 

Padrão Administração e Corretagem de Seguros Ltda 40.295.263/0001-90 

Papaiz Associados Diagnósticos por Imagem S/S Ltda 62.020.367/0001-24 

Paulo Junqueira MolI Não se Aplica 

Pedro Junqueira MolI Não se Aplica 

Pio Sodalicio das Damas de Caridade de Caxias do Sul 88.633.227/0001-15 

Plano de Saúde Ana Costa Ltda 02.864.364/0001-45 

Prevdonto Odonto Empresa Assistência Odontológica Ltda Informação indisponível 

Proncordis - Pronto Atendimento Cardiológico Ltda 73.611.360/0001-01 

Prontolinda S.A 11.523.339/0001-99 

PS - Padrão Administradora de Benefícios Ltda 11.273.573/0001-05 

PS Brasil Administração e Corretagem de Seguros Ltda 02.933.685/0001-54 

Qualicorp Administradora de Benefícios S.A 07.658.098/0001-18 

Qualicorp Corretora de Seguros S.A 07.755.207/0001-15 

Qualicorp Participações S.A 07.760.307/0001-30 

Qualicorp S.A 11.992.680/0001-93 

Rede D'Or São Luiz S.A 06.047.087/0001-39 

Rede Lav Lavanderia Industrial Hospitalar Ltda 10.320.709/0001-28 

Ressonância Assunção S.A. 04.615.827/0001-60 

SA Partners HILL, L.L.C Não se Aplica 
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                      (conclusão) 

Nome da Empresa CNPJ 

Santa Helena Assistência Médica S.A. 43.293.604/0001-86 

Santa Luzia Assistência Médica S.A 36.751.634/0001-23 

Santamália Saúde S.A 61.922.845/0001-29 

Santos Administração e Participações S.A 00.027.960/0001-45 

São Francisco Odontologia Limitada 02.727.724/0001-67 

São Francisco Resgate Limitada 02.337.399/0001-26 

São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresária Ltda 01.613.433/0001-85 

São Luiz Operadora Hospitalar S.A 60.811.759/0001-86 

Scanmed - Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ltda 73.943.417/0001-61 

Seísa Serviços Integrados de Saúde Ltda 44.269.579/0001-68 

Serviço de Medicina Transfusional SMTS Ltda 08.192.646/0001-20 

Serviços de Radioterapia São Peregrino Ltda. 30.120.935/0001-72 

Sinisgalli Administração e Participações S.A 59.236.463/0001-08 

Sociedade Civil Clinvac LTDA 42.523.613/0001-53 

Sociedade Hospital Samaritano 60.544.244/0001-67 

Sul América Companhia de Seguro Saúde 01.685.053/0001-56 

Sul América S.A 29.978.814/0001-87 

Sul América Seguro Saúde S.A 86.878.469/0001-43 

SulAmérica Companhia Nacional de Seguros 33.041.062/0001-09 

Sulasapar Participações S.A 03.759.567/0001-3 

Swiss Re Direct Investments Company Ltd Não se Aplica 

Tempo Participações S.A 06.977.739/0001-34 

Tempo Saúde Seguradora S.A 04.570.715/0001-30 

The Carlyle Group Não se Aplica 

Tomo-Med Centro de Diagnóstico e Tratamento Ltda 57.856.874/0001-62 

UDI Cárdio – Unidade de Diagnóstico e Tratamento 

Cardiológico Ltda 
23.617.962/0001-90 

UDI Hospital – Empreendimentos Médico-Hospitalares do 

Maranhão Ltda 
35.181.726/0001-52 

UDI Imagem – Unidade de Diagnóstico por Imagem Ltda 07.383.664/0001-26 

Unibanco Saúde Seguradora S.A 04.570.715/0001-30 

UNIMED - Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de 

Janeiro Ltd 
42.163.881/0001-01 

UNIMED - Rio Participações e Investimentos S.A 12.501.467/0001-02 

UNIMED Centro Sul, Sociedade Cooperativa de Trabalho 

Médico LTDA. 
89.379.960/0001-18 

UNIMED do ABC - Cooperativa de Trabalho Médico 44.183.390/0001-58 

UNIMED Nordeste RS Sociedade Cooperativa de Serviços 

Médicos LTDA 
87.827.689/0001-00 

UNIMED Odonto S.A 10.414.182/0001-09 

UNIMED Porto Alegre Sociedade Cooperativa de Trabalho 

Médico LTDA 
87.096.616/0001-96 

UNIMED Recife Cooperativa de Trabalho Médico 11.214.624/0001-28 

UNIMED Seguros Saúde S.A. 04.487.255/0001-81 

UNIMED Vitória Cooperativa de Trabalho Médico 27.578.434/0001-20 

Vera Cruz Associação de Saúde 45.999.141/0001-06 

Vivaile Serviços de Saúde Ltda 50.459.239/0001-00 

Voloto Consultoria Empresarial Ltda 00.894.330/0001-78 

VSAP 21 Fundo de Investimento em Participações 15.621.185/0001-29 

Fonte: Dados da Pesquisa 

N/A: Não se Aplica - Empresas estrangeiras/pessoas físicas. 
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APÊNDICE B – RELAÇÃO DOS ATOS DE CONCENTRAÇÃO ECONÔMICA EM HOSPITAIS E/OU PLANOS DE SAÚDE DE 

2009 A 2017 

                                                                                                                                                                                                                    (continua) 

Processo Ano Interessados 

Segmento(s) do(s) 

principal(ais) 

interessado(s) 

08012.007443/2009-41  2009 
1 - São Francisco Saúde Sociedade Empresária LTDA 

2 - Amico Saúde LTDA 
Plano de Saúde 

08012.009906/2009-17  2009 

1 - Amil Assistência Médica Internacional LTDA 

2- Medial Participações S.A 

3 - Medial Saúde S.A 

Plano de Saúde 

08012.002248/2009-24  2009 
1- Intermédica Sistema de Saúde S.A 

2 - Medicamp Assistência Médica LTDA 
Hospital e Plano de Saúde 

08012.008325/2009-50  2009 
1 - Tempo Participações S.A  

2 - Unibanco Saúde Seguradora S.A 
Plano de Saúde 

08012.008989/2009-19  2009 
1 - Bradesco Dental S.A 

2 - Odontoprev S.A 
Plano de Saúde 

08012.003389/2010-06  2010 

1 - AMIL Assistência Médica Internacional LTDA 

2 - ASL Assistência a Saúde LTDA. 

3 - CEAME Centro Especializado de Atendimento Médico LTDA. 

Plano de Saúde 

08012.004902/2010-78  2010 
1 - ESHO - Empresa de Serviços Hospitalares LTDA 

2 - Hospital Pró-Cardíaco S.A 
Hospital 

08012.006190/2010-21  2010 
1 - Sul América Seguro Saúde S.A 

2 - BB Seguros Participações S.A 
Plano de Saúde 

08012.010274/2010-60  2010 
1 - FMG Empreendimentos Hospitalares S.A 

2 - São Luiz Operadora Hospitalar S.A 
Hospital 
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                    (continuação) 

Processo Ano Interessados 

Segmento(s) do(s) 

principal(ais) 

interessado(s) 

08012.000917/2010-67 2010 
1 - UNIMED Porto Alegre Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico LTDA. 

2 - UNIMED Centro Sul, Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico LTDA. 
Plano de Saúde 

08012.004756/2010-81  2010 
1 - FMG Empreendimentos Hospitalares S.A 

2 - Hospital e Maternidade Brasil S.A 
Hospital 

08012.010675/2010-10  2010 

1 - FMG Empreendimentos Hospitalares S.A 

2 - Hospital e Maternidade Assunção S.A 

3 - Assunção Imagem S.A 

4 - Ressonância Assunção S.A. 

Hospital 

08012.010734/2010-50  2010 
1 - Amil Assistência Médica Internacional LTDA 

2 - Excelsior Med LTDA 
Plano de Saúde 

08012.011280/2010-34  2010 

1 - FMG Empreendimentos Hospitalares S.A 

2 - Casa de Saúde e Maternidade Rio de Janeiro S.A 

3 - Casa de Saúde e Maternidade Joari S.A 

4 - JMJB Diagnósticos e Serviços Hospitalares S.A 

5 - LE Participações Societárias S.A 

6 - Medise Medicina Diagnóstico e Serviços S.A 

7 - Hospital Realcordis S.A 

Hospital 

08012.012150/2010-19 2010 
1 - FMG Empreendimentos Hospitalares S.A 

2 - Prontolinda S.A 
Hospital 

08012.013181/2010-97  2010 
1 - Sul América Companhia de Seguro Saúde 

2 - Dental Plan Ltda 
Plano de Saúde 

08012.013200/2010-85 2010 
1 - Hospital das Clínicas de Niterói 

2 - Clínica Médico-Cirúrgica Botafogo S.A 
Hospital 

08012.008112/2010-61 2010 
1 - The Carlyle Group  

2 - Qualicorp Participações S.A 
Plano de Saúde 

08012.000596/2011-81  2011 
1 - Hospital Norte D'Or de Cascadura S.A 

2 - Unimed-Rio Participações e Investimentos S.A 
Hospital e Plano de Saúde 
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    (continuação) 

Processo Ano Interessados 

Segmento(s) do(s) 

principal(ais) 

interessado(s) 

08012.002872/2011-46 2011 
1 - Medgrupo Participações S/A 

2 - Hospital Renascer Ltda 
Hospital 

08012.004596/2011-51  2011 

1 - Hospital e Maternidade São Luiz S.A 

2 - Oncotech Oncologia Ltda 

3 - Cotefil Hospital Geral Ltda 

Hospital 

08012.006525/2011-92  2011 

1 - Centro de Tratamento em Oncologia S.A 

2 - Oncologistas Associados Serviços Médicos Ltda 

3 - Instituto Oncológico de Pernambuco Ltda 

Hospital 

08012.006542/2011-20  2011 
1 - AMIL Assistência Médica Internacional S.A 

2 - LINCX Sistemas de Saúde LTDA 
Plano de Saúde 

08012.009232/2011-67  2011 
1- Qualicorp S.A 

2 - Medlink Conectividade em Saúde Ltda 
Plano de Saúde 

08012.009582/2011-23  2011 
1 - Centro de Tratamento em Oncologia S.A 

2 - Instituto Oncológico de Pernambuco Ltda 
Hospital 

08012.011059/2011-67  2011 
1 - Rede D'Or São Luiz S.A 

2 - Vivaile Serviços de Saúde Ltda 
Hospital 

08012.011421/2011-08  2011 

1 - Oncotech Oncologia Ltda 

2 - Centro Radioterápico da Gávea Ltda. 

3 - Serviços de Radioterapia São Peregrino Ltda. 

4 - CORAL - Centro de Oncologia e Radioterapia Ltda 

5 - LFC Serviços Médicos Ltda 

6 - Scanmed - Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ltda 

Hospital 

08012.011602/2011-26  2011 

1 - Rede D'Or 

2 - MAIS - Multi Assistência Incorporada à Saúde Ltda 

3 - Centro Hospitalar São Marcos S.A 

Hospital 
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     (continuação) 

Processo Ano Interessados 

Segmento(s) do(s) 

principal(ais) 

interessado(s) 

08012.004653/2011-00  2011 

1 - Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. 

2 - Qualicorp Corretora de Seguros S.A. 

3 - Divicom Administradora de Benefícios Ltda. 

4 - Divicom Gestão de Benefícios Ltda. 

5 - Divicom Corretora de Seguros S.S 

6 - Divicom Assessoria e Negócios S.S. 

Plano de Saúde 

08012.009575/2011-21  2011 

1 - Qualicorp Administradora de Benefícios S.A 

2 - Qualicorp Corretora de Seguros S.A 

3 - Adplan Administração e Planejamento de Benefícios Ltda 

4 - Destak Corretora de Seguros Ltda 

Plano de Saúde 

08012.002189/2012-90  2012 
1 - Central Médica de Prevenção LTDA 

2 - UNIMED Porto Alegre Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico LTDA 
Plano de Saúde 

08012.005776/2012-31  2012 
1 - Pio Sodalicio das Damas de Caridade de Caxias do Sul 

2 - UNIMED Nordeste RS Sociedade Cooperativa de Serviços Médicos LTDA 
Plano de Saúde 

08012.000309/2012-14 2012 

1 - Qualicorp Administradora de Benefícios S.A 

2 - Qualicorp Corretora de Seguros S.A. 

3 - Afinidade Administradora de Benefícios Ltda 

4 - Equilibrar Corretora de Seguros Ltda 

Plano de Saúde 

08012.002520/2012-71  2012 

1 - Rede D'Or São Luiz S.A 

2 - Sinisgalli Administração e Participações S.A 

3 - Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes S.A 

4 - Instituto de Especialidades Pediátricas de São Paulo S.A 

5 - Angiodinâmica S.A 

6 - Lithocenter S.A 

7 - Centro Diagnóstico NSL S.A 

Hospital 

       

 

 

     

 



95 

 

 

        (continuação) 

Processo Ano Interessados 

Segmento(s) do(s) 

principal(ais) 

interessado(s) 

08012.002680/2012-11  2012 

1 - Carpevie — Centro de Medicina Integrada Ltda 

2 - LAF — Empresa de Serviços Hospitalares Ltda 

3 - Mariliz Lima — Ginecologia e Obstetrícia e Erickson ÉIun — 

Cirurgia do Aparelho Digestivo Ltda 

Hospital 

08012.002866/2012-70  2012 

1 - Carpevie — Centro de Medicina Integrada Ltda 

2 - EGB 01 Empreendimentos e Participações Ltda 

3 - ADIX Empreendimentos Imobiliários Ltda 

Hospital 

08012.005539/2012-70  2012 

1 - Rede D'Or São Luiz S.A 

2 - Hospital Santa Luzia S.A 

3 - Hospital do Coração do Brasil S.A. 

Hospital 

08012.005540/2012-02  2012 

1 - Jorge Nevai Moli Filho 

2 - Pedro Junqueira MolI 

3 - Paulo Junqueira MolI 

4 - Santa Luzia Assistência Médica S.A 

Plano de Saúde 

08012.006134/2012-59  2012 
1 - ESHO - Empresa de Serviços Hospitalares S.A 

2 - Sociedade Civil Clinvac LTDA 
Hospital 

08700.004065/2012-91  2012 

1 - Qualicorp Administradora de Benefícios S.A 

2 - Qualicorp Corretora de Seguros S.A 

3 - Aliança Administradora de Benefícios de Saúde Ltda 

4 - GA Consultoria, Administração e Serviços Ltda 

Plano de Saúde 

08700.004150/2012-59  2012 

1 - Rede D'Or São Luiz S.A 

2 - Medgrupo Participações S.A 

3 - Hospital Santa Lúcia S.A 

Hospital 
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 (continuação) 

Processo Ano Interessados 

Segmento(s) do(s) 

principal(ais) 

interessado(s) 

08700.004151/2012-01 2012 
1 - Rede D'Or São Luiz S.A 

2 - Acreditar Oncologia Ltda 
Hospital 

08012.003324/2012-14  2012 

1 - Qualicorp Administradora de Benefícios S.A 

2 - Qualicorp Corretora de Seguros S.A 

3 - PS - Padrão Administradora de Benefícios Ltda 

4 - Padrão Administração e Corretagem de Seguros Ltda 

5 - PS Brasil Administração e Corretagem de Seguros Ltda 

6 - Voloto Consultoria Empresarial Ltda 

Plano de Saúde 

08700.005472/2012-15  2012 
1 - VSAP 21 Fundo de Investimento em Participações 

2 - Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A 
Hospital 

08700.008474/2012-66  2012 

1 - CLIDEC - Clínica Dentária Especializada Cura D'ars Ltda 

2 - Fleury Centro de Procedimentos Médicos S.A 

3 - Papaiz Associados Diagnósticos por Imagem S/S Ltda 

Plano de Saúde 

08700.010284/2013-90 2013 

1 - Swiss Re Direct Investments Company Ltd 

2 - 1NG Insurance International B.V 

3 - Sul América S.A 

Plano de Saúde 

08700.005729/2013-10  2013 
1 - Unimed Odonto S.A 

2 - Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico 
Plano de Saúde 

08700.006494/2013-83  2013 
1 - Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltd 

2 - Golden Cross Assistência Internacional de Saúde Ltda 
Plano de Saúde 

08700.008540/2013-89  2013 

1 - Amil Assistência Médica Internacional S.A 

2 - Seísa Serviços Integrados de Saúde Ltda 

3 - Hospital Carlos Chagas S.A 

Hospital e Plano de Saúde 

08700.003059/2013-05  2013 
1 - Sulasapar Participações S.A 

2 - ING Insurance Tntemational B.V 
Plano de Saúde 
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(continuação) 

Processo Ano Interessados 

Segmento(s) do(s) 

principal(ais) 

interessado(s) 

08700.005730/2013-44  2013 
1 - Unimed Odonto S.A 

2 - Unimed Recife Cooperativa de Trabalho Médico 
Plano de Saúde 

08700.006171/2013-90  2013 
1 - Odontoprev S.A 

2 - BB Seguros Participações S.A 
Plano de Saúde 

08700.007610/2013-81  2013 
1 - Rede D'Or São Luiz S.A 

2 - Hospital Norte D'Or de Cascadura S.A 
Hospital 

08700.009118/2013-40  2013 
1 - UNIMED - Rio Participações e Investimentos S.A 

2 - Oncoclínica - Centro de Tratamento Oncológico Ltda 
Hospital e Plano de Saúde 

08700.010530/2013-03  2013 
1 - Unimed Seguros Saúde S.A 

2 - Tempo Saúde Seguradora S.A 
Plano de Saúde 

08700.000181/2014-00 2014 

1 - Rede D'Or São Luiz S.A 

2 - Brospar Participações Ltda 

3 - Proncordis - Pronto Atendimento Cardiológico Ltda 

4 - Rede Lav Lavanderia Industrial Hospitalar Ltda 

Hospital 

08700.001329/2014-16  2014 

1 - Caixa Seguros Holding S.A 

2 - Tempo Participações S.A 

3 - Odonto Empresas Convênios Dentários Ltda 

4 - Prevdonto Odonto Empresa Assistência Odontológica Ltda 

Plano de Saúde 

08700.002568/2014-93  2014 

1 - Bain Capital Brazil Participações Ltda 

2 - Intermédica Sistema de Saúde S.A 

3 - Interodonto - Sistema de Saúde Odontólogica Ltda 

4 - Notre Dame Seguradora S.A 

Plano de Saúde 
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(continuação) 

Processo Ano Interessados 

Segmento(s) do(s) 

principal(ais) 

interessado(s) 

08700.004443/2014-06  2014 

1 - Qualicorp S.A 

2 - Connectmed CRC Cons, Adm e Tecnologia em Saúde Ltda 

3 - Gama Saúde Ltda 

Plano de Saúde 

08700.010625/2014-08 2014 
1 - Rede D'Or São Luiz S.A 

2 - Hospital Vilia-Lobos Ltda 
Hospital 

08700.011555/2014-05  2014 

1 - Rede D'Or São Luiz S.A 

2 - Associação Hospitalar Sino Brasileiro 

3 - Tomo-Med Centro de Diagnóstico e Tratamento Ltda 

Hospital 

08700.003676/2015-64  2015 
1 - ESHO - Empresa de serviços hospitalares S.A 

2 - COl - Clínicas Oncológicas S.A 
Plano de Saúde 

08700.001601/2015-49 2015 
1 - Rede D'Or São Luiz S.A 

2 - Hospital e Maternidade Bartira Ltda 
Hospital 

08700.002317/2015-90  2015 
1 - Broad Street Principal Investments, L.L.C 

2 - Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A 
Hospital 

08700.003123/2015-10  2015 
1 - BTG Pactual Saúde Fundo de Investimento em Participações 

2 - Rede D'Or São Luiz S.A 
Hospital 

08700.003337/2015-88  2015 
1 - Rede D'Or São Luiz S.A 

2 - Oncologia Rede D'Or S.A 
Hospital 

08700.005963/2015-17  2015 
1 - AXA Corporate Solutions Brasil e América Latina Resseguros, S.A 

2 - SulAmérica Companhia Nacional de Seguros 
Plano de Saúde 
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                                                                                                                                                                                     (continuação) 

Processo Ano Interessados 

Segmento(s) do(s) 

principal(ais) 

interessado(s) 

08700.008189/2015-98  2015 

1 - Notre Dame Intermédica Saúde S.A 

2 - Santamália Saúde S.A 

3 - Hospital Bosque da Saúde S.A 

4 - Hospital Montemagno S.A 

5 - Acqua Blue Transporte de Água LTDA 

6 - Acqua Magma Lavanderia LTDA 

Hospital e Plano de Saúde 

08700.010373/2015-06  2015 

1 - ESHO - Empresa de Serviços Hospitalares S.A 

2 - Hospitais Associados de Pernambuco Ltda 

3 - Diagnóstico por Imagem Ltda 

4 - Dilab Medicina Nuclear Ltda 

5 - Multiângio Ltda 

6 - Hemonefro - Hemodiálise e Nefrologia Ltda 

7 - Medalliance Net Ltda 

Hospital e Plano de Saúde 

08700.011192/2015-99  2015 

1 - Fundo de Investimento em Participações Genoma I 

2 - CM Hospitalar Ltda 

3 - CM Logística Hospitalar Ltda 

4 - BSB Comércio de Produtos Hospitalares Ltda 

Hospital 

08700.012624/2015-89  2015 
1 - ESHO – Empresa de serviços hospitalares S.A 

2 - Sociedade Hospital Samaritano 
Hospital e Plano de Saúde 

08700.012652/2015-04  2015 

1 - São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresária 

Ltda 

2 - Fundação Waldemar Barnsley Pessoa 

Plano de Saúde 

08700.011951/2015-13  2015 

1 - Pacific RDSL Participações S.A 

2 - Rede D’Or São Luiz S.A 

3 - Banco BTG Pactual S.A 

Hospital 
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(continuação) 

Processo Ano Interessados 

Segmento(s) do(s) 

principal(ais) 

interessado(s) 

08700.008541/2015-95  2015 

1 - Carlyle HILL South America Buyout Fund, L.L.C 

2 - America HILL do Sul Investimentos, L.L.C 

3 - SA Partners HILL, L.L.C 

4 - Brazil HILL Buyout Coinvestment, L.L.C 

5 - Fundo Brasil de internacionalização de Empresas - FIP 11 

6 - Tempo Participações S.A. 

Plano de Saúde 

08700.005620/2016-25 2016 

1 - GIF V Fundo de Investimento em 

Participações 

2 - São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresária Limitada 

3 - Hospital São Francisco Sociedade Empresária Ltda 

4 - São Francisco Odontologia Limitada 

5 - São Francisco Resgate Limitada 

Hospital e Plano de Saúde 

08700.000266/2016-42 2016 

1 - Rede D’Or São Luiz S.A 

2 - Hospital Memorial São José Ltda 

3 - NEOH-MEMORIAL Núcleo Especializado em Oncologia e Hematologia Ltda 

4 - Memorial Imagem e Diagnóstico Ltda 

5 - Maximagem – Diagnóstico por Imagem Ltda 

6 - HEMATO - Serviços de Hemoterapia Ltda 

7 - IPASA - Investimento Participação e Administração S.A. 

Hospital 

08700.000430/2016-11 2016 

1 - Fundo de Investimento em Participações Genoma I 

2 - CM Hospitalar S.A 

3 - CM Logística Hospitalar S.A  

4 - BSB Comércio de Produtos Hospitalares S.A 

Hospital 
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(continuação) 

Processo Ano Interessados 

Segmento(s) do(s) 

principal(ais) 

interessado(s) 

08700.003459/2016-55 2016 

1 - Amil Assistência Médica Internacional S.A 

2 - ESHO - Empresa de Serviços Hospitalares S.A  

3 - Santa Helena Assistência Médica S.A. 

4 - Hospital Santa Helena S.A 

5 - Elual Participações S.A 

Hospital e Plano de Saúde 

08700.006574/2016-81 2016 
1 - Notre Dame Intermédica Saúde S.A 

2 - UNIMED do ABC - Cooperativa de Trabalho Médico 
Plano de Saúde 

08700.007004/2016-17 2016 
1 - Rede D’Or São Luiz S.A 

2 - Hospital Ribeirão Pires Ltda 
Hospital 

08700.007555/2016-72 2016 
1 - Rede D’Or São Luiz S.A 

2 - GEM Assistência Médica Especializada Ltda 
Hospital 

08700.007556/2016-17 2016 
1- Rede D’Or São Luiz S.A. 

2 - Hospitais Integrados da Gávea S.A 
Hospital 

08700.008061/2016-13 2016 

1 - Amil Assistência Médica Internacional S.A 

2 - Hospital Alvorada Taguatinga Ltda 

3 - Santos Administração e Participações S.A 

4 - Plano de Saúde Ana Costa Ltda 

5 - Hospital Ana Costa Ltda 

Hospital e Plano de Saúde 

08700.005455/2017-92 2017 

1 - Notre Dame Intermédica Saúde S.A 

2 - Organização Médica Cruzeiro do Sul S.A 

3 - Cruzeiro do Sul Serviços de Assistência Médica S.A 

4 - Laboratório de Análises Clínicas Cruzeiro do Sul LTDA 

Hospital e Plano de Saúde 
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(continuação) 

Processo Ano Interessados 

Segmento(s) do(s) 

principal(ais) 

interessado(s) 

08700.004084/2017-21 2017 

1 - Rede D’Or São Luiz S.A 

2 - Acreditar Oncologia S.A. 

3 - Oncobrasília - Instituto Brasiliense de Oncologia Clínica Ltda 

Hospital 

08700.001221/2017-76 2017 
1 - Notre Dame Intermédica Saúde S.A 

2 - Hospital São Bernardo S.A 
Hospital e Plano de Saúde 

08700.005859/2017-86 2017 
1 - Serviço de Medicina Transfusional SMTS Ltda 

2 - Banco de Sangue de São Paulo e Serviços de Hemoterapia Ltda 
Hospital 

08700.002013/2017-94 2017 

1 - São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresária 

Ltda 

2 - Amhpla Cooperativa de Assistência Médica  

Plano de Saúde 

08700.008007/2017-41 2017 

1 - Hospital Esperança S.A. 

2 - UDI Hospital – Empreendimentos Médico-Hospitalares do Maranhão Ltda 

3 - UDI Cárdio – Unidade de Diagnóstico e Tratamento Cardiológico Ltda 

4 - UDI Imagem – Unidade de Diagnóstico por Imagem Ltda 

Hospital 

08700.004255/2017-12 2017 
1 - Abaporu Participações S.A 

2 - Hospital São Lucas S.A 
Hospital 

08700.003803/2017-97 2017 

1 - Athena Saúde Holding S.A 

2 - Brazilian Private Equity V - Fundo de Investimento em Participação 

3 - Med Imagem S/C 

4 - Hospital São Pedro S/C 

5 - Hospital Vitória de Timon S/C 

6 - Hospital Santa Maria Ltda 

7 - Humana Assistência Médica Ltda 

8 - Medplan Assistência Médica Ltda 

Hospital e Plano de Saúde 
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                                                                                                                                                                                                                                                     (conclusão) 

Processo Ano Interessados 

Segmento(s) do(s) 

principal(ais) 

interessado(s) 

08700.002450/2017-16 2017 

1 - Notre Dame Intermédica Saúde S.A 

2 - Hospital e Maternidade Nova Vida Ltda 

3 - Med Vida Assistência Médica Hospitalar Ltda 

4 - Nova Vida Assistência Médica Hospitalar Ltda 

Hospital e Plano de Saúde 

08700.002164/2017-42 2017 

1 - Fundo de Investimento em Participação Abaporu 

2 - Hospital Vera Cruz S.A 

3 - Vera Cruz Associação de Saúde 

Hospital e Plano de Saúde 

 


