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Medicina diagnóstica - Fortaleza
Clínicas

Participação (%)

MULTICLINICA FORTALEZA
OMNIMAGEM MILLENIUM
CLÍNICA BEROALDO JUREMA
CENTRO DE IMAGEM HRU

7,2182
6,8329
6,6486
6,2927

CLÍNICA SAO CARLOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA

5,0331

Clínica SIM
CLÍNICA MARIO DE ASSIS
GASTROIMAGEM
SONIMAGEM

4,0797
3,6969
2,8245
2,6933

NAMI NUCLEO DE ATENCAO MÉDICA INTEGRADA

2,5059

OTOIMAGEM DIAGNOSTICOS
CLÍNICA TRAJANO ALMEIDA
UDI
BOGHOS DOM LUIS
UNIMAGEM - UNID CE DE IMAGEM
CLÍNICA HUMANAIMAGEM
ACLIMAGEM
Delfos - Diagnóstico por Imagem
CLÍNICA CENTRUS
CLÍNICA DR. MARIO MARCIO
Outros

2,4627
2,3415
2,3098
2,2952
2,1817
2,0172
1,9998
1,9995
1,684
1,6769
31,21

Pontos importantes:
• Centro de imagem HRU – 6,3%
• HHI = 339,4

Mercado
desconcentrado

Condutas anticompetitivas

Condutas anticompetitivas
As condutas anticompetitivas praticadas pela Unimed Fortaleza:
(i) Práticas exclusionárias no (*RFP’s) Pedidos de Propostas; e
(ii) Descredenciamento arbitrário de onze clínicas.

Condutas anticompetitivas
derivadas do certame

Condutas anticompetitivas
do certame
(i) Limitação geográfica para habilitação no certame

(i)
Práticas
exclusionárias
no
(*RFP’s) P e d i d o s d e
Propostas

(ii) Diferencial d e r e m u n e r a ç ã o d a s c l í n i c a s c o m m é d i c o s
c o o p e r a d o s à UNIMED F o r t a l e z a e m r e l a ç ã o a c l í n i c a s c o m n ã o
médicos cooperados à UNIMED Fortaleza

(iii) Exigência implícita d e m é d i c o c o o p e r a d o p a r a c o n c e s s ã o d e
credenciamento

Limitação geográfica
para habilitação
EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
“5. DA LOCALIZAÇÃO DOS PRESTADORES
Os proponentes deverão estar localizados no município de Fortaleza, não
contemplando, portanto, os demais municípios da Região Metropolitana de
Fortaleza.
A Unimed Fortaleza se resguarda, ao seu exclusivo critério, de selecionar o
proponente de acordo com o seu georreferenciamento e capacidade técnica,
bem como comprovar a capacidade operacional disponível compatível com o
previsto no edital, visando a atender da melhor forma os seus clientes de acordo
com a acessibilidade ao serviço.”

Limitação geográfica
para habilitação
Pontos relevantes derivados
i. Clínicas de diagnóstico por imagem
situadas na região metropolitana de
Fortaleza não poderão prestar serviços para
os beneficiários da Unimed Fortaleza; e

ii. Os beneficiários da Unimed Fortaleza não
poderão acessar as clínicas de medicina
diagnóstica na Região Metropolitana de
Fortaleza a partir dos seus planos de saúde.

Infrações à ordem econômica
Art. 36 ...
I - limitar, falsear ou de qualquer forma
prejudicar a livre concorrência ou a livre
iniciativa;
II - dominar mercado relevante de bens ou
serviços;
III - aumentar arbitrariamente os lucros;
e
IV - exercer de forma abusiva posição
dominante.

Diferencial de remuneração
médicos cooperados
EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
“4. DEFINIÇÃO DOS PREÇOS E OUTROS REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO DO
SERVIÇO Para fins de apresentação de propostas, fica estabelecido que o preço
máximo dos exames será de R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais) para clientes
das redes ESTILO, MULTIMAX, MULTIMÉDICO, MULTIPLAN e SISTEMA UNIMED
(intercâmbio), a serem observados pelos proponentes para realização dos
serviços, incluindo todos os seus custos.
Neste valor não estão incluídos os honorários médicos que serão pagos pela
Unimed Fortaleza diretamente aos seus médicos radiologistas cooperados.

Diferencial de remuneração
médicos cooperados
Pontos relevantes derivados
i. A clínica de medicina diagnóstica que não
tiver médico cooperado da Unimed Fortaleza
receberá os pagamentos mencionados nos
(*RFP’s) Pedidos de Propostas (R$ 410 para
ressonância magnética e R$ 180 para
Tomografia computadorizada); e

ii. A clínica de medicina diagnóstica que
tiver médico cooperado da Unimed Fortaleza
receberá os seus honorários diretamente
pela Unimed Fortaleza.

Infrações à ordem econômica
Art. 36 ...
I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre
concorrência ou a livre iniciativa;
II - dominar mercado relevante de bens ou serviços;
III - aumentar arbitrariamente os lucros; e
IV - exercer de forma abusiva posição dominante.
§ 3o ...
III - limitar ou impedir o acesso de novas empresas ao
mercado;
IV - criar dificuldades à constituição, ao funcionamento
ou ao desenvolvimento de empresa concorrente ou de
fornecedor, adquirente ou financiador de bens ou serviços;
...
XI - recusar a venda de bens ou a prestação de serviços,
dentro das condições de pagamento normais aos usos e
costumes comerciais.

Exigência implícita de médico
cooperado
EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA
MAGNÉTICA
“Neste valor não estão incluídos os honorários médicos que serão pagos
pela Unimed Fortaleza diretamente aos seus médicos radiologistas
cooperados”.

Exigência implícita de médico
cooperado
Pontos relevantes derivados

Infrações à ordem econômica

i. A prática de pagamentos diferenciados às
clínicas com características semelhantes
(diferindo apenas na condição de médico
cooperado) implementada pela Unimed
Fortaleza resulta em um grande número de
infrações à ordem econômica, entre elas,
discriminação de clínicas de medicina
diagnóstica por fixação diferenciada de
preços.

Art. 36 ...
I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre
concorrência ou a livre iniciativa;
II - dominar mercado relevante de bens ou serviços;
III - aumentar arbitrariamente os lucros; e
IV - exercer de forma abusiva posição dominante.
...
§ 3o ...
X - discriminar adquirentes ou fornecedores de bens ou
serviços por meio da fixação diferenciada de preços,
ou de condições operacionais de venda ou prestação de
serviços;

Condutas anticompetitivas
derivadas do
descredenciamento

Ato de descredenciamento
As onze clínicas de medicina diagnóstica descredenciadas foram as seguintes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aclimagem;
Clínica Boghos Boyadijan;
Ecogênesis – Serviços Médicos;
Fort-Imagem;
Clínica Mário de Assis;
Clínica Dr. Mario Márcio;
Omnimagem Centro;
Sonimagem;
Clínica Trajano Almeida;
UDI; e
Otoimagem Diagnósticos.

Ato de descredenciamento

Condutas anticompetitivas do
descredenciamento
• A prática limita a livre iniciativa das clínicas de medicina diagnóstica do
município de Fortaleza, pois essas clínicas ficam impossibilitadas de
acessarem os beneficiários da Unimed Fortaleza;
• A prática limita a concorrência no mercado relevante de medicina diagnóstica
do município de Fortaleza, pois a oferta de serviços de medicina diagnóstica
não conta mais com as clínicas descredenciadas;
• A prática é resultado da posição dominante da Unimed Fortaleza, pois a
Unimed Fortaleza detém participação de mercado superior a 35% por longo
período;
• A prática de descredenciamento representa abuso de posição dominante, pois
a Unimed Fortaleza descredenciou as 11 clínicas com base na recusa de
adesão aos termos contido no (*RFP) Pedido de Proposta da Unimed
Fortaleza.

Condutas anticompetitivas do
descredenciamento
“Art. 36. ....
...
§ 3º As seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem
hipótese prevista no caput deste artigo e seus incisos, caracterizam infração da
ordem econômica:
...
XI - recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, dentro das condições de
pagamento normais aos usos e costumes comerciais;
XII - dificultar ou romper a continuidade ou desenvolvimento de relações
comerciais de prazo indeterminado em razão de recusa da outra parte em
submeter-se a cláusulas e condições comerciais injustificáveis ou
anticoncorrenciais;”

Exercício econométrico

Modelo econômico
𝑆h𝑎𝑟𝑒𝑖 = 𝑓(𝐶𝑟𝑒𝑑, 𝐷𝑃𝑗, 𝐼𝐷𝐻𝑅𝑗, 𝑅𝑎𝑖𝑜𝑖)

(1)

• 𝑺𝒉𝒂𝒓𝒆𝒊 - Participação de mercado da clínica de medicina diagnóstica i;
• dcredi - dummy de credenciamento da clínica i (assume o valor 1 quando a clínica é credenciada a Unimed Fortaleza e 0 em caso contrário);
• 𝑫𝑷𝒋 – Nº de domicílios particulares existentes no bairro j onde a clínica está situada fisicamente;
• 𝑰𝑫𝑯𝑹 𝒋 - IDH de renda do bairro j onde a clínica i está fisicamente localizada; e
• 𝑹𝒂𝒊𝒐𝒊 - Distância da clínica i para o Centro de Imagem HRU (Unimed Fortaleza);

Modelo econômico
𝑆h𝑎𝑟𝑒𝑖 =

𝑀é𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠𝑖 + 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠𝑖 + 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡ó𝑟𝑖𝑜𝑠𝑖
3

(2)

Onde:
• 𝑴é𝒅𝒊𝒄𝒐𝒔𝒊 – Somatório entre médicos especialistas em diagnóstico por imagem e técnicos em
radiologia existentes na clínica i;
• 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒑𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔𝒊 – Somatório dos equipamentos de diagnóstico por imagem existentes na clínica
i (ultrasson, raio X, ressonância magnética, tomografia computadorizada e mamografia); e
• 𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒍𝒕ó𝒓𝒊𝒐𝒔𝒊 – Consultórios destinados ao diagnóstico por imagem.

Modelo econométrico
𝑆h𝑎𝑟𝑒𝑖 = 𝛼0 + 𝛽1𝐶𝑟𝑒𝑑 + 𝛽2 𝐷𝑃𝑗 + 𝛽3 𝐼𝐷𝐻𝑅𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑗 + 𝛽4 𝑅𝑎𝑖𝑜𝑖 + 𝜀

(3)

A análise das práticas de credenciamento seletivo e de
descredenciamento arbitrário adotadas pela Unimed Fortaleza sobre
a concentração de renda são verificados com base na comparação da
evolução do índice HHI nas seguintes situações:
• Concentração de mercado com situação atual; e
• Concentração de mercado com descredenciamento.

Resultados
Variáveis
dCredi

Coeficientes
1,14266**
(0,01940)

DPj

0,00005
(0,57430)

IDHrj

-2,06856
(0,10200)

Raioi

-0,18345***
(0,00130)

Const

3,20949***
(0,00430)

R2

0,41596

Obs

51

𝑆h𝑎𝑟𝑒𝑖 = 3,20949 + 1,14266 ∗ 𝑑𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖 − 0,18345 ∗ 𝑅𝑎𝑖𝑜𝑖

(5)

Resultados
Situação
Indicadores de
concentração

Sem descredenciamento

∑ % Credenciados
HHI
∆HHI

nº

∑%

nº

∑%

36

75,7

25

84,8

339,4
100,1

Com descredenciamento

439,5

Conclusão
O descredenciamento arbitrário, unilateral e impositivo por parte da Unimed Fortaleza resultaram nas
seguintes infrações à ordem econômica:
• Limitação da livre iniciativa e da livre concorrência;
• Domínio de mercado relevante;
• Abuso de posição dominante;
• Recusa de manutenção do credenciamento dentro das condições normais de mercado;
• Interrupção na relação comercial com as onze clínicas credenciadas em razão da não aceitação dos (RFP’s)
Pedidos de Propostas em razão da existência das seguintes cláusulas anticoncorrenciais:
(i)
(ii)
(iii)

Limitação geográfica para a participação no certame;
Exigência de médico credenciado; e
Diferenciação nas remunerações entre médicos credenciados e não credenciados.

Conclusão
O exercício estatístico e econométrico implementado, demonstrou que:
• O Centro de Diagnóstico HRU possui participação de mercado maior que a média das clínicas
credenciadas;
• As clínicas credenciadas possuem uma participação de mercado maior que as clínicas não
credenciadas;
• A distância média das clínicas credenciadas em relação ao Hospital HRU é inferior à distância
média das clínicas não credenciadas;
• O credenciamento afeta positivamente a participação de mercado da clínica de medicina
diagnóstica;
• A distância da clínica em relação ao Hospital ao HRU afeta negativamente a participação da
clínica de medicina diagnóstica;

