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As micro e pequenas empresas (MPEs) brasileiras experimentam momentos de boom neste 
novo ano. Com a tendência de centralização de serviços em países nos quais a mão-de-obra é 
mais barata e mais bem preparada, casos da Índia e da China, as pequenas brasileiras 
encontram brechas para explorar produtos e serviços que só podem ser oferecidos localmente 
e não por empresas globais.   
 
Junte-se a isso o fato de as MPEs gerarem, pelo menos, 56% dos empregos existentes no 
setor formal urbano, excluindo as vagas governamentais, segundo dados do IBGE. A 
porcentagem alta não é surpreendente para um perfil de empresa que representa 99,2% do 
total de empresas instaladas no Brasil. Diante do aumento das oportunidades que se abrem às 
MPEs, um fenômeno interessante tem chamado a atenção dos especialistas em recrutamento e 
seleção. De uns meses para cá, por conta do aumento da competitividade dessas empresas 
que também descobrem o atraente mundo das exportações, negócios minúsculos - caso de 
uma confeitaria, uma desenvolvedora de software ou uma consultoria - andam preocupados 
com a retenção e a atração de talentos.   
 
Dependendo do tipo do negócio, um profissional gabaritado pode significar a razão do sucesso 
de uma MPE. Para não perder esse profissional diferenciado e participação de mercado, o que 
se observa é uma série de empresas de pequeno porte despertando para a importância de se 
oferecer melhores benefícios aos seus funcionários. E isso vai além da oferta de vale-refeição, 
vale-transporte e creche para os filhos. Uma modalidade de benefício que anda bastante 
aquecida neste momento é a de seguro-saúde. Com as pequenas se solidificando, a venda 
deste tipo de produto cresce uma média de 20% ao ano somente entre este público.   
 
"Esse mercado vem crescendo de forma bastante importante entre as pequenas e médias, 
principalmente diante de um estado que não consegue suprir as necessidades de saúde do 
cidadão", afirma Heráclito de Brito Gomes Júnior, diretor-geral da Bradesco Saúde. Diante 
deste cenário, a Bradesco passou a dar prioridade às MPEs e a redesenhar seus produtos de 
seguro-saúde para empresas com um mínimo de cinco colaboradores e um máximo de 99, e 
também o seguro dental para empresas com mais de 50 funcionários. "Para este ano, nossa 
expectativa é ampliar substancialmente a carteira do nosso SPG (Seguro de Pequenos 
Grupos)", afirma Gomes Júnior.   
 
Em 2006, a Bradesco Saúde conquistou cerca de 42 mil novos clientes no SPG. A carteira 
desse segmento cresceu 16%, o que levou a seguradora a fechar o ano com mais de 141 mil 
vidas seguradas. Nos dois primeiros meses deste ano, a Bradesco registrou crescimento de 
cerca de 19% em relação ao mesmo período de 2006. Para 2007, a expectativa é aumentar a 
carteira do SPG em pelo menos 25%. "A chave do sucesso nesse segmento é oferecer 
flexibilidade nos produtos e também facilidades como internet e centrais de atendimento 
especializadas".   
 
A principal diferença entre o plano de saúde e o seguro-saúde é que, no segundo caso, o 
consumidor tem a liberdade de escolher médico e hospital e o direito a um reembolso 
posterior, conforme estipulado em contrato. Em alguns momentos, entretanto, o seguro-saúde 
confunde-se com o plano de saúde, por oferecer listas prévias de médicos e hospitais 
(referenciadas), induzindo o consumidor a deixar de procurar outros prestadores. Por outro 
lado, muitos planos de saúde também induzem os associados a freqüentarem hospitais e 
centros médicos próprios, o que impossibilita a chamada livre escolha.   
 
Idéia é dar satisfação e ganhar produtividade 
 
Embora muitas vezes o seguro-saúde possa custar mais caro que o plano de saúde e ainda 
apresentar reembolsos para consultas e tratamentos inferiores aos valores praticados pelos 
médicos, o seguro-saúde traz benefícios visíveis aos segurados por oferecer flexibilidade no 
desenho do produto e também a liberdade de se escolher o profissional desejado. Além de o 



segurado poder ir ao médico que bem entender, em muitos casos ele obtém até reembolso de 
atendimentos feitos no exterior.   
 
Dependendo da seguradora escolhida, já dá para contratar um seguro-saúde para equipes a 
partir de cinco funcionários. Atualmente, 20% dos prêmios da Porto Seguro vêm do seguro-
saúde. Das 350 mil vidas seguradas, 80 mil referem-se às MPEs. Na hora de escolher o 
seguro, há desde o mais simples até o mais sofisticado, com diferenciação na cobertura. "Os 
escritórios de advocacia e as agências de publicidade têm procurado os produtos mais 
diferenciados e com maior valor agregado", conta Nilton Pizzotti, diretor-executivo do 
segmento saúde da Porto Seguro.   
 
A Porto oferece o seguro-saúde acima de 20 vidas. O preço vai depender da modalidade 
contratada. Para uma pessoa de 30 anos trabalhando em micro ou pequena empresa, o valor 
sai de R$ 88,00 a R$ 350,00, dependendo do produto escolhido. Geralmente, o custo do 
seguro varia em função da cobertura e da abrangência geográfica. Aí vai de cada empresa 
decidir o que busca: cobertura integral para o empregado que viaja pelo Brasil ou atendimento 
apenas em São Paulo, por exemplo. Os seguros também podem ser contratados nas 
modalidades de adesão de sócios e empregados e na modalidade de inclusão de todo o grupo 
da empresa, conforme critérios pré-definidos.   
 
Em troca desse investimento no profissional, há duas expectativas que atraem os diretores das 
MPEs: estimular a satisfação do empregado, a ponto de torná-lo mais produtivo e fiel à 
empresa, e obter benefícios como redução dos dias de falta. A idéia é que a possibilidade de ir 
ao médico desejado e pedir reembolso posterior ajudará o indivíduo a se cuidar melhor e, 
claro, adoecer com menor freqüência. Além disso, a oferta do benefício de um produto saúde 
pode levar o RH a definir um programa de manutenção da saúde dos funcionários, o que vai 
significar menos dias de licença.   
 
Visando satisfazer o seu quadro de funcionários, a Fesa Consultoria, especializada em 
recrutamento e seleção de executivos, oferece seguro-saúde a todos os seus 70 profissionais. 
Ninguém fica de fora. Lucas de Oliveira Santos, assistente-administrativo da Fesa, diz que a 
empresa optou pelo seguro-saúde por decisão do próprio presidente. Os preços do seguro 
variam de R$ 194,00 a R$ 950,00, dependendo do cargo e da área, sendo que os funcionários 
bancam 10% do valor.   
 
"O empresário que disponibiliza esse tipo de benefício ao funcionário e o estende à sua família 
demonstra uma forte ligação com o aspecto social e consegue, ao mesmo tempo, incentivá-lo", 
afirma Gilberto Rose, consultor de orientação empresarial do Sebrae-SP.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29 mar. 2007. Micro e Pequenas Empresas, p. F2. 
 


