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OBJETIVO 

Identificar, como se dá o reajuste no mercado de saúde suplementar, quais variáveis 

interferem no cálculo e quais os caminhos para se implantar um setor mais sustentável do 

ponto de vista do acesso ao benefício por um número maior de pessoas. 

 

JUSTIFICATIVA 

O mercado de saúde suplementar tem apresentado reajustes acima dos índices inflacionários e 

um grande número de processos judiciais, uma vez que estes reajustes estão de encontro ao 

Código de Defesa do Consumidor. O argumento das empresas do segmento, é embasada tanto 

na forma de cobrança, pré-pagamento, que expõe as operadoras a custos não mensurados, mas 

estimados quanto, ao próprio segmento de saúde que sofre reajustes diferentes dos preços da 

cesta básica. Em detrimento desses argumentos, este artigo pretende investigar, qual o 

percentual acumulado de reajuste nos planos de saúde, comparando-os com os índices de 

reajuste da renda e o aumento nos custos das empresas de plano de saúde no decorrer dos três 

últimos anos, 2011, 2012 e 2013. 
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1 - RESUMO 

 

 Os preços dos planos de saúde apresentaram crescimento superior ao do IPCA e à 

renda real do consumidor no período estudado, entretanto, este não é um fato isoladamente 

brasileiro. Estudos comprovam que tanto a Europa quanto os Estados Unidos e Japão, 

apresentam um VCMH médio de 15%. Em cinco anos, de 2007 a 2012, o VCMH acumulou 

89,69% enquanto o IPCA acumulou 36,42%, uma diferença de 53,27% que implicam em 

maiores custos às empresas e ao consumidor de assistência médica. Paradoxo no sistema de 

assistência médica a tecnologia encarece o plano de saúde, assim como o desperdício, os 

custos administrativos e o envelhecimento da população.  

  Com o aumento dos custos em assistência médica, empresas que ofertam estes 

benefícios como complemento da renda, acabam postergando ou mesmo cancelando revisões 

salariais. É visível o trade-off entre aumentos de salários e manutenção dos benefícios. Com a 

elevação de custo do segundo, o primeiro fica sacrificado. Como a causa do reajuste está no 

próprio mercado de assistência médica, as empresas que contratam o benefício não 

conseguem negociar os percentuais de reajustes aplicados anualmente em seus contratos. 

 Operadoras de assistência médica buscam intermitentemente minimizar seus custos a 

fim de auferir maior lucratividade e diminuir os preços de mercado. Este garantirá a adesão de 

novos clientes que elevará as receitas das operadoras, portanto, apresenta-se como objetivo 

que em comum, buscam atingir. Para tanto, vêem atuando junto a entidades de pesquisa como 

o IESS, a FENASAÚDE, FENASEG, ANS, dentre outras instituições, na busca por soluções 

para maximizar o sistema de saúde no Brasil. Alguns caminhos já estão sendo trilhados. O 

trabalho de prevenção, apontado como um dos principais meios de inibir procedimentos de 

alto custo vem se mostrado eficaz, embora ainda precise criar uma cultura de saúde preventiva 

na sociedade. A oferta de planos co-participativos é outra ferramenta que inibi a utilização 

inadequada da assistência e auxiliam na regulação dos custos às operadoras, além de 

apresentar preços menores às empresas que proporcionam o benefício aos funcionários.  

 Tanto as operadoras quanto entidades governamentais e privadas, vêem trabalhando 

para melhorar o sistema de assistência médica no país, mas como mostram dados nacionais e 

internacionais, este é um mercado à margem que dificilmente apresentará índices de reajuste 

próximos ao da cesta básica ou do reajuste da renda. 
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2 – INTRODUÇÂO 

 

Esta introdução pretende levar ao leitor algumas características do mercado de saúde 

suplementar que podem ajudar a entender o artigo. 

Desde 1º de janeiro de 1999 está em vigor a lei 9656/98 que regulamenta o setor de saúde 

suplementar e determina as diretrizes do mercado. Um dos principais aspectos que a referida 

lei implementou foi o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde. Este Rol é uma relação de 

procedimentos, como exames e cirurgias que passam a ter cobertura obrigatória pelos planos 

de saúde. A cobertura obrigatória, que vem se ampliando desde então, aumenta os custos para 

as empresas que por sua vez tem como opção repassar o custo ao consumidor, diminuir sua 

taxa de lucro ou a associação de ambas, sendo esta última a prática do mercado. 

A lei 9656/98 segmentou o mercado em quatro áreas de atuação, Ambulatorial, Hospitalar, 

Obstetrícia, Odontológico, permitindo as empresas atuarem com a combinação delas. O plano 

como conhecemos e utilizamos é um conjunto entre ambulatorial, hospitalar e obstetrícia, que 

proporciona atendimento em consultas, exames, procedimentos terapêuticos, cirurgias e parto. 

Segmentou também a configuração da empresa a partir de sua forma de atuação. As empresas 

de medicina em grupo, um dos modelos de empresa, possuem seus próprios hospitais e 

laboratórios podendo ou não ter prestadores de serviços médicos credenciados para atender 

seus beneficiários. As cooperativas são formadas por grupos de médicos que juntos atuam 

tanto na mão de obra quanto na capacidade empresarial e tecnológica. As seguradoras operam 

por meio de reembolso dos serviços utilizados, não podendo possuir rede de atendimento 

própria de hospitais e laboratórios; entretanto, embora a lei determine que a atuação das 

seguradoras seja por reembolso, as empresas atuam como rede de atendimento credenciadas, 

permitindo aos segurados optar por um médico particular e ser reembolsado por um valor 

predeterminado. As empresas de auto gestão, são representadas por grandes grupos como 

Volkswagem, Ford, Bardella dentre outras que ao invés de contratar uma operadora preferem 

administrar o benefício, contratando hospitais, laboratórios e clínicas médicas para atender 

seus funcionários. Estes são alguns dos segmentos em saúde suplementar. 

As empresas de plano de saúde podem optar por atuar com clientes pessoa física, jurídica ou 

ambos. Recentemente, as maiores empresas do mercado optaram por atuar com os clientes 
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pessoa jurídica, uma vez que, a pessoa física possui características que elevam os custos e 

limitam as receitas. Esta limitação provém da taxa de reajuste dos planos pessoa física que é 

determinada pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar). Embora a ANS leve em 

consideração o índice de inflação médica juntamente com a média dos reajustes dos planos 

coletivos, ao determinar um percentual único, empresas que precisam reajustar mais para ter 

um equilíbrio de caixa, não podem fazê-lo. Associada a taxa de reajuste limitada pelo 

governo, a utilização por parte dos beneficiários pessoa física, historicamente é maior. Isso 

implica em última instância perda de liquidez, visto que o custo é crescente enquanto que a 

receita é limitada pelo governo. Esta condição fez com que as grandes empresas optassem por 

sair deste segmento e atuar somente com beneficiário pessoa jurídica. 

Uma característica adotada pelas seguradoras é a adoção de valores diferentes para a entrada 

de todo o grupo segurado ou parte dele. Para entender melhor este característica do mercado 

faz–se necessário o conhecimento de algumas regras de contratação do seguro empresarial. O 

seguro pode ser contratado pelo grupo de sócios, constantes no contrato social, pelos 

funcionários, constantes na relação de fundo de garantia ou como é mais conhecida a SEFIP, 

ou pelos sócios e funcionários.  A regra de diferenciação de valores beneficia a empresa que 

contrata o seguro para todas as pessoas que constam no documento, ou seja, todos os sócios 

ou todos os funcionários (100% do FGTS), dando um desconto que varia de 5% a 10%, 

dependendo de período e de empresa para empresa. 

A Agência Nacional de Saúde Suplementar permite que as empresas comercializem produtos 

com 100% de cobertura dos serviços utilizados ou cobertura parcial, onde o beneficiário 

participa financeiramente, com uma parte do que utilizou. Estas modalidades são 

denominadas como com e sem co-participação. A co-participação, como o próprio nome diz, 

imputa ao beneficiário a obrigatoriedade de pagar parte de que utilizou à operadora. O 

objetivo desta modalidade de plano de saúde é inibir a negligência de alguns beneficiários que 

utilizam o plano de saúde para obter um atestado e justificar sua ausência no trabalho ou 

àqueles que emprestam seu cartão de identificação para amigos e familiares. Ao cobrar 

parcialmente pela utilização, espera-se a diminuição deste tipo de fraude para que as empresas 

de plano de saúde não sejam punidas com altos custos e os repassem para o mercado. Como 

contrapartida, os planos contratados nesta modalidade são mais baratos para a empresa e 

diminuem os gastos com benefícios. Quanto maior a participação do beneficiário em suas 

utilizações, menor é o custo do benefício para a empresa. 
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Os planos de saúde empresariais são ofertados no mercado para vários tamanhos de empresas, 

dividindo-se em sua grande maioria por três grupos. Quais sejam: PME para empresas que 

possuem de 3 a 29 beneficiários; PJ (pejotinha, como é conhecido no mercado) que vai de 30 

a 99 beneficiários e PJ englobando empresas que possuem 100 ou mais beneficiários. Faz-se 

necessário explicar que os beneficiários para compor o grupo supracitado, podem ser 

compostos somente por funcionários da empresa, ou pela somatória dos funcionários e seus 

dependentes (cônjuge e filhos). Os valores cobrados para os dois primeiros grupos variam 

conforme a quantidade de vidas, sendo que o primeiro, por apresentar quantidade menor de 

beneficiários, paga mais, enquanto que o segundo possui valor menor em torno de 5 a 10%. 

Ao contratar um plano de saúde a variação de preços para o consumidor, dentro de uma 

mesma operadora, está associado a dois fatores. O primeiro é a faixa etária que se encontra o 

beneficiário. Há um mesmo valor praticado por lei para a faixa etária que vai de 0 a 18 anos, e 

após está faixa, varia de quatro em quatro até os 59 anos. Ao completar 59 anos, o 

beneficiários de plano de saúde, possui dois dispositivos que o protegem de reajustes 

abusivos, são eles: a lei 10.741 de outubro de 2003 que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e cria 

o parágrafo único do artigo 15 da lei 9656/98, proibindo qualquer reajuste para pessoas acima 

de 60 anos de idade e a Resolução Normativa 63 de dezembro de 2003 que estabelece o limite 

de reajuste para a última faixa etária em até seis vezes a primeira faixa. O segundo fator que 

determina os preços é o tamanho da rede de atendimento e a acomodação. Em acomodação 

enfermaria o valor é menor quando comparado com a acomodação apartamento. Quanto à 

rede de atendimento, quanto maior for maior o preço mensal. 

Espera-se que está introdução seja capaz de familiarizar o leitor a algumas características do 

mercado de plano de saúde para que possa compreender os critérios de pesquisa adotados 

neste artigo.  

 

3 - FATORES QUE INFLUENCIAM OS CUSTOS EM ASSISTÊNCIA MÉDICA 

 

 Os custos para uma empresa de plano de saúde são principalmente: valor de consultas 

cobrado por médicos prestadores de serviço; medicamentos terápicos; internação; cirurgias e 

exames. A variação destes custos no Brasil é medida através da VCMH (Variação dos Custos 

Médicos Hospitalares). Segundo o Instituto de Estudos em Saúde Suplementar IESS em 
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fevereiro de 2013: “Essa metodologia é reconhecida internacionalmente e aplicada na 

construção de índices de variação de custo em saúde nos Estados Unidos, como o S&P 

Healthcare Economic Composite e Milliman Medical Index.” Responsável pelos estudos e 

levantamento desta variação o IESS discrimina como componentes principais os seguintes 

grupos: “grupo de internações, responsável por 62% da variação, seguido pelos grupos de 

exames complementares (16,0%), consultas (9,0) %, e terapias (5,0%). OSA e “outros” 

representam 8,0% da variação custo.” 

  O VCMH em 2011 foi de 12,9%, ante uma inflação medida pelo IPCA de 6,5%. O 

salário mínimo no mesmo ano foi impactado com reajustes de 5,88%. Em 2012 esta variação 

subiu para 15,4% superando em 9,56 pontos percentuais a inflação do mesmo período, frente 

a 6,4 pontos percentuais superados no ano anterior. Os números mostram uma perda do poder 

de compra neste mercado, entretanto, a demanda por plano de saúde aumentou nos últimos 

anos.  

 Por trás dos componentes que formam os grupos de risco medidos pelo VCMH os 

principais responsáveis pela elevação da inflação médica estão: o envelhecimento da 

população, a incorporação de tecnologias e o desperdício.  

 

 

 

 

3.1 – O ENVELHECIMENTO DA POPULAÇÃO 

 

O envelhecimento da população é um item que mundialmente interfere na elevação da 

inflação médica. Segundo Dânae Dal Bianco e Renata da Silva Mendes da FIPECAFI (2009): 

O estudo de Fukui e Iwamoto (2006) – Gráfico 1 abaixo mostra 
que os gastos per capita em saúde para pessoas com mais de 
75 anos são 7,5 vezes superiores do que para os jovens entre 
15 e 19 anos de idade, ao passo que o estudo de Pellikaan e 
Westerhout (2005) – Gráfico 2 abaixo aponta que em todos da 
Europa analisados os gastos aumentam em até mais de 10 
vezes para idades acima de 70 anos em relação aos gastos 
para as faixas etárias dos 5 aos 19 anos (CECHIN 6L 6L, 
2009). 
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Gráfico 1 - gastos com saúde per capita por faixa etária no Japão em 2004. 

 

 

Gráfico 2 - gastos com cuidados curativos em países da União Européia, por perfil de idade. 

 

 

Podemos inferir com os gráficos acima que a elevação dos custos médicos decorrentes do 

envelhecimento da população é algo para se observar com lupa, visto que o número de 

brasileiros considerados velhos vem aumentando exponencialmente. Conforme Guia IESS de 

2014: “em 2010, o Brasil contava com 190,8 milhões de habitantes, sendo 11% de idosos (a 
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partir de 60 anos de idade). para 2030, a estimativa do IBGE é que o total de idosos atingirá 

40,5 milhões de brasileiros, ou 19% da população de 216,4 milhões”. Nos Estados Unidos, 

segundo McConnel e Brue (2001) em 2030 estima-se que 20% da população terá 65 anos ou 

mais.  

A degeneração corpórea é algo natural e até o presente momento irreversível. Como as 

despesas com assistência médica nos últimos anos de vida tendem a ser extraordinariamente 

elevada, tanto a saúde pública quanto privada terão enormes quantias de suas receitas 

direcionadas para custos médicos.   

 O que desperta interesse é saber como um governo que mal consegue preencher as 

lacunas presentes no sistema público de saúde, e que não possui poupança para investimentos 

futuros, irá atender esses futuros idosos¿ 

 

 

Como forma de se manter no mercado as empresas praticam o princípio do mutualismo para 

distribuir risco e preços, os custos destes idosos acabam sendo repassados para pessoas mais 

jovens que praticamente não utilizam a assistência médica, porém são consumidores do 

serviço por intermédio, na grande maioria das vezes, de empresas que proporcionam tal 

benefício como forma de atrair e manter colaboradores por mais tempo na empresa. Uma vez 

que esta despesa foi distribuída pelas 10 faixas etárias determinadas pela ANS, o plano de 

saúde passa a se tornar um ônus pesado para as empresas manterem no grupo de benefícios. O 

que acarreta em contratação de planos de baixa qualidade ou paralisação no projeto de futuros 

aumentos salariais. De acordo com McConnel e Brue (2001): 

“Quando os custos da assistência médica (e, portanto, os preços do 

seguro) aumentam mais rápido que a produtividade, as firmas que 

desejam manter o nível existente de benefício de seguro saúde para 

seus funcionários devem reduzir o crescimento da parcela salarial do 

pacote total de compensação dos trabalhadores. Assim, no longo 

prazo, os trabalhadores arcam com o ônus dos custos cada vez 

maiores da assistência médica com aumentos salariais menores”. 
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O envelhecimento da população imputa custos à sociedade e necessita ser estudado, com 

apontamento de políticas públicas e privadas de saúde que venham a inibir doenças, baratear 

medicamentos e procedimentos hospitalares juntamente com a melhoria da qualidade de vida 

na terceira idade. 

 

3.2 - INCORPORAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS 

 

O processo de incorporação de tecnologia na medicina, diferentemente da indústria, 

não expande a produtividade a ponto de reduzir custos. Pelo contrário, é responsável pela 

elevação destes. Visto que uma nova tecnologia não substitui a anterior, trabalham juntas, 

vide o raio-x, tecnologia de 1895 ante o pet-scan de 1961, e demandam profissionais 

capacitados que consequentemente recebem melhores salários. O que ocorre na prática é a 

troca de tecnologia por hospitais que temem ficar obsoletos nos diagnósticos e perderem seus 

pacientes (clientes). Aumentam-se a quantidade de aparelhos novos, contratam-se 

profissionais mais capacitados e repassam o preço ao plano de saúde que ao elevar seus 

custos, elevam os preços dos serviços. 

 Na medicina, a tecnologia não procura fazer mais diagnósticos em menos tempo, mas, 

diagnosticar com mais precisão, diminuindo possíveis erros médicos tanto em diagnósticos e 

cirurgias quanto na prescrição de medicamentos. Embora não compensador, a tecnologia pode 

reduzir custos com a descoberta de vacinas e medicamentos que previnam futuras utilizações 

da assistência médica por doenças. 

 

3.3 - DESPERDÍCIO 

 

Outro item a se analisar é o desperdício. A complexidade da estrutura administrativa 

juntamente com o uso desnecessário de medicamentos e curativos, representam os maiores 

custos por desperdício no segmento. Segundo Guia IESS de 2014 “Diversos estudos 

reportam que os gastos desnecessários representam até 30% do dispêndio total com saúde 

nos estados Unidos. esse desperdício está relacionado às distorções observadas no mercado 

de bens e serviços de saúde, principalmente às falhas assistenciais, de coordenação e de 
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precificação, ao uso desnecessário, à complexidade administrativa e às práticas fraudulentas 

e abusivas.” Veja tabela 1 abaixo: 

Tabela 1 - Estimativas anuais de gastos desnecessários no sistema de saúde americano 

 

Fonte: IESS – 10/2013 

 

3.4 - DEMANDA INDUZIDA PELO OFERTANTE 

 

 A assistência médica é tipo de serviço onde a assimetria de informação pode estimular 

o aumento da demanda, gerando inflação de demanda. As pessoas podem estar bem 

informadas sobre políticas públicas ou alimentação saudável, mas, dificilmente sabem o preço 

de uma densitometria óssea, uma laparoscopia ou Pet-Scan, nem mesmo a quantidade de 

sessões necessárias para curar suas patologias. Portanto, os médicos por deterem informações 

privilegiadas, podem indicar qual tecnologia usar, qual medicamento, indicando o melhor de 

acordo com a especificidade da patologia, quantas sessões deverá fazer de um determinado 

procedimento, dentre outros aspectos. 

 Essas informações podem levar ao aumento da demanda por serviços médicos 

induzidas pelos próprios médicos quanto sua remuneração é paga por atendimento realizado e 

não como remuneração mensal. Principalmente se estes possuírem equipamentos de 
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diagnóstico. Segundo McConnel e Brue (2001), “Mais cirurgias são realizadas nos Estados 

Unidos, onde muitos médicos são pagos por operação que realizam, do que nos demais 

países, onde os médicos em geral recebem um salário anual não-relacionados com o número 

de operações que desenvolvem. Alem disso, um estudo recente conclui que os médicos que 

são proprietários de aparelhos de raio-X ou de ultra-som realizam de 4 a 4 ½ vezes mais 

testes dos que os médicos que encaminham seus pacientes a clínicas radiológicas” 

 O mecanismo de defesa utilizado por operadoras que atual com rede própria é 

direcionar seus clientes para suas instalações. Com o custo controlado, podem minimizar este 

efeito e controlar os custos de salário, medicamento, curativos, a utilização de equipamentos 

específicos e procedimentos cirúrgicos. 

 

3.5 - O ESTILO DE VIDA 

 

 Com renda maior, brasileiros comem mal. O aumento da renda associados aos 

corriqueiros “almoços” tem levado a população ao aumento de peso e maior propensão a 

problemas circulatórios e endócrinos. Nos grandes centros, vemos na hora do rush, pessoas 

comendo alimentos de baixa qualidade nutritiva como cachorro quente, salgados, doces, 

pastéis e outros alimentos provindos dos fast foods.  

 Alguns vícios criam problemas de saúde à sociedade. O uso de cigarros, álcool e 

drogas intensificam os problemas da assistência a saúde onerando o sistema tanto de forma 

direta quanto indireta. O uso destes produtos gera custos diretos pelo tratamento de câncer 

causado por excesso do uso de cigarros, problemas neurológicos e cognitivos pelo uso de 

drogas e problemas hepáticos pelo uso do álcool. Os custos indiretos causados pelos vícios 

são decorrentes ao aumento de acidente de trânsito e brigas por excesso do uso de álcool. 

Conforme o portal R7 divulgou recentemente: “O consumo de álcool está associado a 21% 

dos acidentes de trânsito que geraram vítimas atendidas pela rede pública de saúde em 2011. 

O estudo, divulgado nesta terça-feira (19) pelo Ministério da Saúde, é inédito e revela que 

uma em cada cinco vítimas de trânsito atendidas nas emergências de hospitais do SUS 

(Sistema Único de Saúde) ingeriu bebida alcoólica.” O uso de drogas desencadeia roubos e 

violência tanto na rua quanto na própria casa. Estes hábitos alimentares e vícios encarecem o 

sistema de saúde no país por processo de inflação de demanda. 
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3.6 - ELASTICIDADE RENDA 

 

 A expansão da renda no Brasil e a ascensão da classe C contribuem para a elevação 

dos custos da assistência médica, uma vez que causam inflação de demanda. Muitas das 

empresas de plano de saúde reestruturaram sua rede de prestadores para criar planos mais 

acessíveis à emergente classe C. Com o aumento da renda e a oferta adaptada, o consumo de 

planos de saúde aumentou nos últimos anos. Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar, 

ANS nos últimos 10 anos passamos de 32.074.667 para 50.270.398 beneficiários com plano de saúde 

no Brasil. Um crescimento de 56,73% no período.  Veja tabela 2. 

 

Tabela 2 – Variação de beneficiários de plano de saúde no Brasil. 

 

 Devido à elasticidade renda da demanda deste serviço, a expansão da renda é fator 

fundamental para o aumento dos preços. Conforme McConnel e Brue: 
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“Embora não haja consenso a respeito do valor exato da elasticidade 

renda da demanda de assistência médica, vários estudos feitos para 

países industrialmente avançados sugerem que o coeficiente de 

elasticidade renda esteja em torno de + 1,0. Isso significa que os 

gastos per capita em assistência médica aumentam aproximadamente 

em proporção aos aumentos da renda per capita. Por exemplo, um 

aumento de 3% nas rendas em geral aumenta em 3% os gastos em 

assistência médica.” 

 Como se sabe, a oferta não consegue acompanhar a expansão da demanda no curto 

prazo, indicando ao ofertante elevar seus preços para equilibrar o mercado. Esta regra se 

aplica perfeitamente ao mercado de plano de saúde. Embora seja uma empresa que fornece 

serviços através de seus prestadores credenciados, o produto final consumido é a utilização de 

hospitais, clínicas, laboratórios e consultórios médicos. Como estão localizados 

principalmente nas regiões centrais, a escassez de espaço e seu consequente preço elevado, 

dificultam a ampliação dessas estruturas. Destarte, por não ser um serviço que possui alta 

capacidade de ampliar a oferta através do ganho de produtividade e por ser um bem de grande 

necessidade, visto que o sistema público é deficiente, a elasticidade renda da demanda 

apresenta tal coeficiente. 

 

4 - UMA ANÁLISE DAS RECEITAS DAS OPERADORAS 

 

 Nos últimos 10 anos, as receitas das operadoras de saúde aumentaram 284,33% 

segundo dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar. É um mercado em plena ascensão 

e que atrai grandes investimentos. Segundo Dante Montagnana, presidente do SindHosp: “O 

nicho (mercado de assistência à saúde com capital aberto) movimenta R$ 183 milhões por dia 

em negociações, e o valor das organizações listadas, como empresas de diagnósticos, planos 

de saúde e odontológicos e laboratórios farmacêuticos, está próximo de R$ 62 bilhões.” 

Sendo um mercado em plena expansão, as receitas dos planos de saúde tendem a 

aumentar. Com abertura de capital de empresas, aumento da renda no país e investimentos em 

ampliação de infraestrutura, as empresas que atuam na assistência à saúde ganham força na 

Bovespa e poderão ter um indicador próprio do setor. Nos dias 2 e 3 de outubro de 2012, a 
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Bovespa recebeu representante do setor em seminário e anunciou que já estuda a criação de 

um índice de Serviços de Saúde 

Abaixo, tabela 3 com histórico da receita das operadoras de plano de saúde nos 

últimos 10 anos. 

 

Tabela 3 – Receita das operadoras nos últimos 10 anos 

 

 

Inerente à economia de mercado, o setor de saúde vem apresentando oligopolização. 

Somente a empresa Amil, entre grandes aquisições, adquiriu 13 empresas entre 2006 e 2012, 

das quais 10 foram outras operadoras e 3 foram hospitais e clínicas. A Greenline, operadora 

de pequeno porte, adquiriu a Samcil e Serma.  

Analisando os balanços das principais empresas de capital aberto (Bradesco, 

SulAmérica e Amil) vemos que a receita anual tem uma elevação média de 28,36% nos 

últimos três anos enquanto a taxa de lucro líquido um avanço de 12,15%. 
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5 - A EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DO PLANO DE SAÚDE 

 

 As empresas de plano de saúde não se fazem valer dos índices de inflação do mercado 

como IPCA ou IGPM, não obstante do VCMH. Como apresentado anteriormente, este custo 

vem se elevando exponencialmente e as empresas juntamente com entidades associativas, 

hospitais e médicos vem buscando minimizar os custos para controlar os reajustes. Nos 

últimos cinco anos o VCMH acumulado é de 73,97% enquanto o IPCA apresenta elevação no 

mesmo período de 30,45%. Veja gráfico 3. 

Gráfico 3 - Série histórica VCMH/IESS 

 

Fonte: IESS – 02/2013 

 

Em entrevista com Ellen Nunes, gestora de plano de saúde empresarial da corretora 

Nação Seguros, foi apontada que a despesa com plano de saúde para as empresas pode dobrar 

no decorrer de 3 a 4 anos quando somados os reajustes por faixa etária e anual 

(sinistralidade/financeiro). “Como resultado de estudos realizados recentemente por 

solicitação de empresas clientes, verificamos que uma pequena empresa com despesa de 

R$1.500,41, chegará pagar R$9.778,69 em 10 anos. Isso representa em termos percentuais, 
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um aumento de 551,73%. E não para por aí. O acumulado para os 10 anos seguintes, elevará o 

custo total para R$66.883,51.” Afirmou. Veja gráfico 4.  

 

Gráfico 4 – Progressão comparativa dos custos com plano de saúde ao mercado empresarial 

PME 

 

Fonte: Alessandro Roberto Pimentel Manto – National Insurance Corp. - 10/06/2014 

 

Ela ainda completa: “quando apresentamos o estudo aos clientes, houve uma tensão. A 

primeira pergunta que me fizeram foi: como vou repassar isso aos clientes¿.” A gestora está 

preocupada com os altos reajustes que vem apresentando o mercado mas, se mostrou otimista 

quanto à ação do mercado: “vemos as operadoras atuando pesadamente junto com institutos 

de pesquisa e associações vinculadas, na busca de soluções para minimizar os custos e 

melhorar o atendimento ao cliente. Não é fácil, visto que é um mercado incipiente que está 

regulamentado há apenas 14 anos. Mas, acredito que chegaremos lá.” 

 O custo para quem contratará um plano pela primeira vez ou entra no mercado para 

comparar com o benefício atual, encontrará outra surpresa. Este estudo utilizou tabelas 

comerciais coletadas no mercado para calcular o percentual de reajuste que as operadoras de 

planos de saúde utilizam em seus preços de vendas. Foi utilizado um método de acumulação 

com raiz geométrica simples em uma matriz quadrada com 24 tabelas de vendas. 

Correlacionando as mesmas categorias em períodos diferentes obteve-se o percentual de 
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70,18% no período que vai de janeiro de 2011 a dezembro de 2013 ante uma inflação 

acumulada no mesmo período de 19,45%. Este dado representa a elevação do preço do plano 

de saúde empresarial ao consumidor. Veja gráfico 5. 

 

Gráfico 5 – Elevação de preços do plano de saúde às empresas em reais. 

 

Fonte: Alessandro Roberto Pimentel Manto – National Insurance Corp. - 10/06/2014 

 

 

6 - CONCLUSÃO 

 

 Como resultado da pesquisa, observa-se que os níveis de preço dos planos de saúde 

crescem mais que proporcionalmente ao nível de renda, e que os altos preços dos planos de 

saúde são decorrentes dos altos custos das operadoras e do aumento na demanda nos últimos 

dez anos. Procurou-se, a priori, investigar a diferença entre o aumento no preço dos planos de 

saúde e o aumento na renda, para concluir que há, ao longo do tempo, perda no poder de 

compra deste serviço. Comprovadas as premissas iniciais, buscou-se analisar os balanços 

patrimoniais das empresas para correlacionar os aumentos nos preços com os aumentos nos 

lucros, não obstante, isso não ocorreu. Por mais que aumentassem seus preços, as empresas 
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não apresentaram crescimento proporcional no lucro. Confirmando que tais aumentos foram 

decorrentes dos altos custos. 

O Brasil tem uma particularidade em relação aos outros países, que onera mais as 

empresas deste setor. A Lei 9656/98. Na Lei, há a determinação de um Rol de Procedimentos 

e Eventos em Saúde que deve ser seguido pelos planos de saúde. Desde 1999, ano após ano, a 

ANS vem ampliando este Rol para que os beneficiários de plano de saúde tenham acesso a 

um número maior de procedimentos. Não se sabe se a delimitação de um Rol e suas 

ampliações tem como objetivo primário beneficiar os usuários de plano de saúde ou transferir 

parte da responsabilidade do sistema público de saúde para a iniciativa privada. Mas 

mensurável, é a elevação dos custos para as operadoras a cada ampliação do Rol. Custo, que é 

repassado aos consumidores.  

 Outro fator de ônus financeiro às operadoras está nas ações judiciais. Mesmo havendo 

um Rol que determina os procedimentos obrigatórios, inúmeras ações judiciais são julgadas 

com base no Código Civil e acabam obrigando as operadoras a custear procedimentos que não 

fazem parte do Rol. 

 Esta investigação comprovou que os problemas na assistência à saúde são globais. 

Primeiramente por se tratar de um serviço cujo bem é avaliado tanto do ponto de vista 

objetivo quanto subjetivo, visto que há uma questão moral e ética (a vida humana) num bem 

de mercado. Nos Estados Unidos, por exemplo, segundo documentário de Michael More, a 

iniciativa privada restringe a oferta serviços, excluindo doenças e procedimentos, das 

coberturas contratadas. Pessoas que já possuem alguma patologia ou lesão grave na coluna, 

por exemplo, não são aceitas nos planos de saúde pelos altos custos que irão gerar. Segundo o 

próprio documentário, para ampliar seus lucros, as empresas oferecem premiação em dinheiro 

e bens de luxo para médicos que negarem procedimentos caros. Existem rankings para os 

melhores médicos (os que mais negam procedimentos), ao ponto de alguns se tornarem 

membro do corpo administrativo dos hospitais. Em segundo lugar, os custos administrativos, 

tecnologia e desperdícios são homogeneamente encontrados por todo o mundo como 

causadores da inflação médica. 

 Quanto às estratégias para reduzir custos, no Brasil não parece ser diferente. A ANS 

foi obrigada a baixar uma Resolução Normativa para que as operadoras informem no 

momento de negativa de um procedimento, a justificativa legal para tal negativa. Esta ação da 
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ANS decorre de inúmeras reclamações por parte dos usuários onde por prática abusiva das 

operadoras negavam-se coberturas garantidas em contrato.  

Relatos de hospitais que coagem os pacientes a pagar procedimentos em dinheiro não 

faltam. As justificativas mais comuns são a não cobertura pelo plano de saúde; a existência de 

um procedimento novo, mais rápido e mais eficaz, ou ainda que a senha de liberação do 

procedimento não foi enviada pela operadora e o paciente está com urgência no atendimento, 

coagindo o familiar a assinar um termo de responsabilidade pelo pagamento dos 

procedimentos realizados. 

Em suma, pode-se inferir que o país precisa de uma ação conjunta entre o setor 

público e privado para prover assistência à saúde aos milhões de brasileiros. Visto que o preço 

elevado restringe a entrada de novos beneficiários e eleva os custos para as empresas que 

contratam plano de saúde como renda complementar, o investimento em pessoal, estrutura e 

logística na saúde pública é imprescindível. Mas é imperativo uma administração pública 

capaz de gerir, profissional e competitivamente, os recursos existentes. Otimizando e 

garantindo produtividade. Com os recursos financeiros e uma administração eficaz, o setor 

público será capaz de prover melhores condições de saúde para seu povo, reduzindo os custos 

para as operadoras de plano de saúde. Por sua vez, as operadoras, associando menor custo 

com ações preventivas e estratégias de orientação ao usuário que minimizem seus custos 

(como ir a uma consulta ao invés de um pronto socorro, em casos específicos) tornar-se-iam 

mais competitivas e ofertariam planos mais acessíveis. A contrapartida ao setor público, seria 

mais pessoas tendo acesso ao plano de saúde, disponibilizando vagas para aqueles que só têm 

o sistema público como opção.  

O segredo da mudança está no sacrifício. Falta-nos disciplina, comprometimento, 

respeito pelo outro, capacitação, vontade, mas principalmente, falta-nos a coragem de abrir 

mão do prazer de viver o hoje para que nossos descendentes possam viver um Brasil melhor. 
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