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Num setor que perde tanto dinheiro, a Omint tem lucro com clientes de altíssima renda  
 
A administradora de planos de saúde Omint é um exemplo de como uma estratégia correta de 
posicionamento no mercado pode isolar uma empresa da crise que atinge seu setor. Enquanto a 
maioria das administradoras enfrenta um dos períodos mais conturbados de sua história, registra 
prejuízos constantes e dá margem a especulações sobre um plano de salvamento do governo, a 
Omint prospera. Seu crescimento no Brasil, nos últimos anos, tem sido consistente. Desde 1999, 
a base de associados e o faturamento dobraram. Depois de 20 anos no Brasil, a argentina Omint 
conseguiu dois anos seguidos de lucro, em 2003 e 2004. A estratégia foi concentrar esforços num 
grupo muito seleto de clientes. São pessoas capazes de pagar mensalidades que podem passar 
dos 5 000 reais (um bom plano custa em média de 200 a 800 reais, conforme a idade). Por esse 
preço, recebem um tratamento privilegiado e exclusivo. Num paralelo, a Omint é uma espécie de 
Daslu, a mais elitizada butique do país, dos planos de saúde.  
 
"Não somos caros, somos eficientes", diz o presidente da Omint no Brasil, Juan Carlos Villa 
Larroudet. "Não faço questão de ter 1 milhão de clientes, mas sim uma carteira de qualidade." 
Embora Larroudet diga o contrário, os serviços da companhia definitivamente não são para 
qualquer um. A mensalidade mais cara da empresa custa 5 500 reais. Hospitais, laboratórios e 
médicos são semelhantes aos oferecidos por outros planos de alto padrão. A principal diferença da 
Omint são alguns serviços especiais, como o atendimento médico domiciliar, o reembolso de 
consultas em até 24 horas e a possibilidade de fazer exames sem necessidade de autorizações 
prévias.  
 
Altos executivos têm sido os principais responsáveis pelo crescimento da empresa. "O plano 
Omint é um referencial na hora de atrair profissionais", diz a consultora Cynthia Rejowski, da 
empresa de seleção de executivos Korn/Ferry. Credicard, Natura, Oracle e Microsoft são algumas 
das companhias que oferecem o plano aos principais diretores. Metade das vendas é feita por 
intermédio das grandes corretoras de seguros. A outra metade fica por conta de um grupo de 
vendedoras de elite. São profissionais como Silvia Helena Tormin Rodrigues da Cunha -- ex-
diretora de recursos humanos da Revlon. Aos 55 anos, fora do mercado há sete, ela voltou a 
trabalhar vendendo os planos da companhia argentina. Com trânsito livre entre a clientela 
preferida pela empresa, Silvia é um exemplo da importância do preparo profissional para o 
marketing da Omint.  
 
A meta de crescimento para este ano, de 20%, levaria o faturamento da empresa para a casa dos 
300 milhões de reais. Mas a Omint ainda funciona como uma butique de luxo. Sua carteira não 
chega a 60 000 segurados, enquanto o Bradesco Saúde, por exemplo, administra mais de 2 
milhões. De acordo com José Carlos Faria Góes, diretor-superintendente da Milliman, maior 
empresa de consultoria de mercado de saúde, ainda há espaço para crescer sem aparecer no 
radar das grandes. "O desafio é manter o marketing afiado e concentrado", diz ele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O desempenho da Omint 

Diferentemente da maioria dos planos de saúde, os números da empresa mostram 
um negócio próspero 

Faturamento  (em milhões de reais) 

1999 100 

2004 244 

Crescimento  144% 

Número de clientes (em milhares) 

1999 26,6 

2004 56,4 

Crescimento  112% 

Fonte: empresa 
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