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Apresentação do Livro 

A presente obra é o resultado de um trabalho árduo de todos os professores e 

alunos do Curso de Especialização em Gestão de Cooperativas de Saúde realizado em 

convênio com a Universidade Católica de Goiás Federação da Unimed Goiás e Tocantins no 

período de 2003 a 2004. Cada trabalho aqui apresentado tem como base uma monografia  

aprovada no referido curso.  

A possibilidade de se publicar os referidos trabalhos em forma de livro partiu do 

desejo de compartilhar com a comunidade maior  as pesquisas, discussões teóricas e projetos  

desenvolvidos durante o curso, tendo em vista  sua  boa qualidade  acadêmica e, 

principalmente sua aplicabilidade na prática cotidiana das cooperativas. Com isso, alcança um 

objetivo secundário de auxiliar no fortalecimento do cooperativismo no Brasil.  

Trata-se do terceiro volume de uma coleção que aborda especificamente trabalhos 

realizados em cooperativismo. Com esse volume, completamos a trilogia sobre 

cooperativismo, uma tarefa  sem precedentes na história editorial sobre cooperativismo no 

Brasil. 

O primeiro volume, intitulado Cooperativismo na Era da Globalização foi 

dividido em três partes, e abordava a situação das cooperativas de trabalho médico no Centro-

oeste do Brasil; a educação como estratégia para o fortalecimento do cooperativismo e 

apresentava projetos para a otimização das atividades nas cooperativas. Esse volume trazia 

como foco a doutrina cooperativista e a importância da educação, traduzindo  a convergência 

de interesses e discussões sobre os temas, presentes na primeira turma. 

 O segundo volume foi intitulado Cooperativismo: doutrina, descompassos e 

práticas, e  abordava a Rede Cooperativista como fator de Fortalecimento; os descompassos na 

relação entre cooperados e cooperativa; propostas para superação do Descompasso e ainda a 

Responsabilidade Social das cooperativas. A coletânea também refletia a grande preocupação 

dos autores daquela turma, que era principalmente o descompasso entre os cooperados e a 

cooperativa.  

A aceitação dos volumes anteriores foi tão grande, que superou as expectativas. Além 

de divulgar os trabalhos por toda a rede cooperativista do Brasil, também foi divulgado e vem 



tendo boa aceitação no exterior.  Várias das pesquisas que compõem este terceiro volume foram 

geradas tendo os volumes anteriores como fonte de levantamento bibliográfico, e como geradores 

de outras questões para aprofundamento.  

Este terceiro volume tem como foco a satisfação. E diante deste conceito, cabe 

perguntar: satisfação de quem? Em relação a quê? Como?  E os trabalhos apresentados 

seguem um eixo que foi estruturado para responder a tais questões. Em primeiro lugar, satisfação 

das necessidades de atendimento na área de saúde de boa qualidade. De quem? Tanto as 

necessidades dos cooperados, conforme levantamento da satisfação deles  em relação à  

cooperativa,  ao trabalho de telemarketing adotado pela singular, ou mesmo em relação à sua 

qualidade de vida.  Também, as necessidades dos usuários, conforme pesquisas realizadas 

visando levantar sua satisfação em relação ao atendimento recebido , em relação à publicidade e 

propaganda da Unimed. E para responder ao como? Tem-se que todos os trabalhos aqui 

apresentados são resultados de pesquisas que foram desenvolvidas pelos autores, utilizando 

técnicas de coleta e análise de dados específicas, e utilizando como sujeitos ou participantes  

pessoas envolvidas no escopo de atuação da Unimed, tanto cooperados, usuários, futuros 

usuários e funcionários.  

O livro está dividido em quatro partes, divididas buscando contemplar os quatro 

sub-temas relacionados a satisfação, foco central e tema constante nas discussões dos alunos da 

terceira turma. A primeira aborda  os Indicadores para a Saúde dos Cooperados e dos Usuários; a 

segunda apresenta uma discussão estratégica para a sobrevivência das cooperativas, relacionada a 

Terceirização,  Criação de Serviços Próprios ou a Integração entre Singulares, visando prestar 

serviço de qualidade, que gere satisfação nos usuários. A terceira parte apresenta Pesquisas 

específicas sobre Satisfação, e a quarta parte  discute a Propaganda e Marketing como 

instrumentos para alcançar a satisfação dos usuários.  

 

 A primeira parte recebe o título de Indicadores para a Saúde dos Cooperados e 

dos Usuários, e é composta por dois capítulos que abordam aspectos relacionados à saúde. O 

primeiro capítulo, intitulado A Qualidade de Vida no Trabalho do Médico Cooperado, tendo 

como autoras  Astride Rodrigues Linhares Silva, Maricel Borges Tavares Abdala  Rodrigues  e 

Kátia Barbosa Macêdo, aborda a qualidade de vida do médico cooperado, tendo em vista que, se 

o cooperado, principal prestador dos serviços da Unimed não tiver uma boa qualidade de vida, 



dificilmente conseguirá atender às necessidades de seus clientes de forma satisfatória. Apresenta 

estudos e trabalhos realizados com o objetivo de se conhecer a qualidade de vida dos médicos e, 

também, sua qualidade de vida no trabalho, detectando as condições do trabalho médico e o seu 

grau de satisfação com sua realidade. 

 O segundo capítulo, intitulado O Envelhecimento Populacional e suas 

Conseqüências nos Custos das Cooperativas de Trabalhos Médicos , de autoria de Everaldo 

Laskoski Fiatkoski, , Lázaro Donizete  Ferreira, Mário Tadeu Kroeff de Souza,  aborda uma 

questão importante para o planejamento estratégico das Unimeds, que é o envelhecimento da 

população mundial, e seguramente causará impactos nos planos de saúde, e no nível de satisfação 

dos usuários, com perfil cada vez mais exigente. . A preocupação de se oferecer um mecanismo 

capaz de enfrentar com eficiência o fenômeno do envelhecimento populacional e a conseqüente 

elevação dos custos das cooperativas Unimed, na promoção da saúde de seus usuários, foi que 

motivou a realização deste trabalho, cujos principais objetivos foram encontrar fórmulas que 

diminuissem os custos no Sistema Unimed no atendimento ao idoso; mostrar a ausência de 

programas preventivos em relação ao envelhecimento populacional e evidenciar o Home Care e 

os Programas de Prevenção e Qualidade de Vida, como atenuantes ao problema. 

 

 Na Segunda Parte, que  foi Intitulada  Serviço Próprio, Terceirização  e/ou 

Integração entre Singulares ? ,  é composta por  três  capítulos. Nela, coloca-se a questão da 

necessidade de decisões estratégicas para planejamento a médio e longo prazos, tendo em vista a 

viabilidade econômica das cooperativas em um ambiente competitivo. Assim, a discussão entre 

as vantagens e desvantagens, custos e benefícios da terceirização, da implantação de serviços 

próprios ou do fortalecimento da integração entre singulares está posta, e tem como base o 

resultado de três pesquisas realizadas.  

 O terceiro capítulo, intitulado  Indicadores para  Criação do serviço Próprio de 

Pronto-Atendimento  na Unimed Palmas, de autoria de  Francisco Valtércio Pereira e Pedro 

Eduardo Nader Ferreira, são apresentados os resultados de um estudo  que gerasse dados para 

embasar a decisão de se implantar ou não um  pronto-atendimento próprio na Unimed de Palmas. 

Após apresentar uma discussão sobre o processo de terceirização no Brasil e no mundo com os 

seus prós e contras, foi realizada uma pesquisa de campo entre as Unimeds buscando levantar 

dados que justificassem a importância de se criar um serviço próprio na área de pronto 



atendimento. Este estudo teve por finalidade levantar dados de outras Unimeds que devem 

contribuir para um julgamento crítico, visando uma decisão fundamentada no sentido de criar o 

Pronto Atendimento, com vistas a minimizar a insatisfação tanto dos usuários como dos 

cooperados e ainda diminuir custos e oferecer um atendimento condizente com o produto 

Unimed prometidos nos contratos. 

 O quarto capítulo, intitulado  Análise da Viabilidade Econômica do Laboratório 

Próprio da Unimed Goiânia com foco nos gastos com  Exames Laboratoriais , de autoria de  

Altamiro Araújo visou levantar dados e demonstrar que o caminho a ser seguido pelas 

cooperativas de trabalho médico do Sistema Unimed é o de implantação de Recursos e Serviços 

Próprios para sua sustentação econômico- financeira, viabilidade e expansão no mercado. 

Apresenta dados visando analisar os gastos pagos para a rede conveniada de Laboratórios e 

gastos com o Laboratório próprio da Unimed Goiânia, e permitindo avaliar a viabilidade 

econômica de se manter ou não esse Laboratório  próprio. 

              O quinto capítulo, intitulado  Análise das Causas do Intercâmbio na Unimed 

de RioVerde, de autoria de   Leânia Garcia Martins Teles, Luiz Osmar Cruvinel do Couto e Paulo 

César de Carvalho Teles apresenta os resultados de uma pesquisa que teve como objetivo 

levantar as causas da utilização do sistema de Intercâmbio pelos usuários, tendo como base os 

dados da Unimed de Rio Verde, seguindo de uma discussão sobre as vantagens e desvantagens 

de se investir nesse sistema de Intercâmbio, como estratégia alternativa para garantir a 

viabilidade econômica da singular de Rio Verde.  

                 A terceira parte do livro foi intitulada de Pesquisando a Satisfação,  e é 

composta por quatro capítulos, sendo que todos apresentam resultados de pesquisas abordando o 

tema da Satisfação. Os dois primeiros enfocam a satisfação dos usuários, e os dois últimos  

voltam o foco para a satisfação dos cooperados.  

       O sexto capítulo foi intitulado  O Grau de Satisfação dos  Usuários da Unimed 

em Caldas Novas, de autoria de Luiz Lázaro Rodrigues Alves    apresenta dados de um estudo 

realizado entre usuários  da singular de Caldas Novas. 

        O sétimo capítulo, intitulado  O Grau de Satisfação do Atendimento da Unimed 

Ituiutaba na visão de seus clientes, de autoria de Graziella Funk Espir Vilela  também apresenta 

dados de uma pesquisa sobre satisfação dos usuários, considerando a singular de Ituiutaba.  



 O oitavo capítulo, intitulado  Cooperativa de  Crédito em Saúde: satisfação do 

Cooperado,  de autoria de  Armando Santos, Dallyla Gouvea Amorim Domingos e Humberto Sá 

Cavalcante apresenta um trabalho que teve como objetivo discutir o papel do cooperado da 

Unicred, a motivação da escolha, modo da escolha e sua satisfação na cooperativa. Os resultados 

da pesquisa evidenciaram as vantagens oferecidas aos cooperados e o grau de satisfação dos 

mesmos em níveis bastante satisfatórios. Apontou para a necessidade de investir em divulgação 

institucional.  

           O nono capítulo, intitulado  Integração e Satisfação entre cooperado e 

cooperativa da Unimed de Catalão , de autoria de Dirceu Paes, Eduardo Almeida Rossi, José 

Roberto Castro Lima e Roberto Antônio Marot apresenta presquisa realizada visando levantar 

dados dos cooperados em relação a seu vínculo, disponibilidade, satisfação com a cooperativa. 

Os dados apontam para a mesma direção das pesquisas divulgadas no segundo volume, ou seja, 

um descompasso entre cooperado e cooperativa, e um distanciamento entre o discurso e a prática.  

 A quarta parte, intitulada Propaganda e Marketing como Ferramentas para a 

Satisfação é composta por dois capítulos, sendo que os dois apresentam  dados de  pesquisas 

realizadas com o objetivo de verifica r a utilização das ferramentas de marketing para a 

divulgação da marca Unimed, e para verificar o impacto da propaganda e  meios de divulgação 

utilizados junto ao público-alvo. 

 O décimo capítulo, intitulado  Propaganda: um estudo na Unimed Barra do 

Garças-MT, de autoria de Quindinho Tolentino de Queiroz e José Luiz Lauro , apresenta  os 

resultados de uma pesquisa que teve como objetivo desenvolver estudos teóricos e práticos sobre 

a propaganda enfatizando a utilizada pela Unimed de Barra do Garças.  Foi realizada uma 

pesquisa junto ao público usuário, não usuário e cooperados do sistema Unimed com a intenção 

de saber como ficaram conhecendo a marca e, para os usuários, o que os havia feito decidir pelo 

plano de saúde.Foi encaminhado, às sete singulares que integram a Federação Mato Grosso, 

solicitação de informação para saber onde estava sendo investido seu dinheiro destinado à 

propaganda.  

             O décimo primeiro capítulo, intitulado  Telemarketing: avaliação do 

Instrumento de marketing na Unimed Rio Verde, de autoria de Halim  Khouri, José Antônio da 

Silveira Leão, Mônica Johas Marques Silveira Leão apresenta os resultados de uma pesquisa que 



visou avaliar  a área de Telemarketing como instrumento de pré-venda na Unimed de Rio Verde 

após um ano de sua implantação. 

Almeja-se que o leitor faça bom proveito da leitura deste livro , e que ele possa  gerar 

tantos frutos quanto os dois  volumes anteriores geraram, frutos acadêmicos, teóricos, pesquisas,  

e principalmente  intervenções, projetos, ações que promovam incessantemente melhoria da 

qualidade de vida, cidadania, bem-estar social e cooperação.   

Para finalizar, gostaríamos de desejar que este seja o terceiro volume de uma 

coleção de sucesso editorial, que aborda especificamente o cooperativismo no Brasil. 

    

Kátia Barbosa Macêdo e    José Abel Ximenes (Organizadores)        2005  


