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As movimentações no mercado de saúde continuam 
fortes

Mediante tantas aquisições de carteiras já ocorridas no setor de planos de saúde, talvez a mais inesperada tenha 
sido a aquisição da operadora Lincx pela Amil, ocorrida no final de maio deste ano. Enquanto a primeira atua com 
uma única segmentação de mercado, o público bem abastado, a segunda vem diversificando cada vez mais o seu 
público, atuando com várias segmentações de mercado pertencentes às classes A, B e C.

Trata-se de um nicho bastante exclusivo, tanto que na região de atuação da Lincx, sua única concorrente direta até 
então é a operadora Omint, que atua com a mesma segmentação de mercado e que inclusive já viu como oportuna a 
aquisição ocorrida lançando campanhas bastante agressivas na mídia. 

O que torna essa aquisição classificada como “inesperada” é o fato desse tipo de ação ocorrer normalmente entre 
operadoras mais capitalizadas de um lado e aquelas que passam por dificuldades financeiras do outro, ou seja, no 
caso da Lincx, esse perfil já não se encaixa, sendo que a operadora, conforme divulgado recentemente, não possui 
endividamento e tem ainda um histórico de crescimento expressivo nos últimos períodos. Não obstante, atua com um 
público que geralmente não é afetado por intempéries econômicas, possuindo menores riscos de evasão e 
inadimplência.  

Avaliando a ação tática em si, existem duas prováveis conseqüências, sendo a primeira, a de uma evasão natural de 
alguns usuários da Lincx, e a segunda, da obtenção de know how por parte da Amil, para atuar também com esse 
novo nicho nas regiões onde já opera no País, conquistando um público abastado que hoje não tem acesso a esse 
tipo de produto/serviço devido à falta de oferta na região onde vive. Sem dúvida alguma, as oportunidades da 
segunda conseqüência, acabam compensando de longe os riscos da primeira, valendo destacar que existe um 
imenso potencial de mercado no País para esse mercado em específico. 

A estratégia da Amil traz a tona ao mercado de saúde, o fato de que hoje que não existe mais um único perfil 
específico no que tange o processo de consolidação pelo qual o setor vem passando. As ações táticas poderão partir 
de qualquer modalidade de operadora, com ou sem dificuldades financeiras, entre outros aspectos. 

Simone Escudêro – Diretora de Projetos e Estudos de Mercados – All Consulting
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16/08/2011 17:52 - XIII Congresso CIBELAE – ‘Loterias de Estado: Construindo o Futuro’ será 
realizado no Rio de Janeiro

15/08/2011 18:18 - O setor da construção segue aquecido?

15/08/2011 09:04 - O Musée de Cluny

13/08/2011 00:17 - Qual é, Mano?

08/08/2011 15:41 - As caves do Taillevent

Ítems mais atuais:

24/07/2011 09:45 - Planos odontológicos e estratégias imprevisíveis das operadoras

15/07/2011 23:26 - Lato Sensu: uma outra tendência para o setor de ensino
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Alea Jacta Est 
  Tudo sobre jogos de azar – ou de sorte  
  por Magnho José

Alta Ajuda
Conselhos para uma vida mais feliz 
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  Análise das estratégias do mercado 
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