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Mercado de Saúde Suplementar 

20% da População Brasileira tem Plano de saúde 

População Brasileira (2017): 207,7 milhões de habitantes 

População de Planos de Saúde (2017): 47,3 milhões 
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Mercado de Saúde Suplementar 
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Fonte: SIB/ANS/MS – 07/2018 
 



ANS  
Agência Nacional de saúde Suplementar 

Criada pela Lei 9961/2000 

Agência Reguladora responsável pela criação de normas, controle 
e fiscalização do setor de Planos de Saúde, para assegurar o 

interesse público. 

Missão 
Promover a defesa do interesse público na assistência 

suplementar à saúde  

Visão 
Ser reconhecida como indutora de eficiência e qualidade na 

produção de saúde. 
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Mercado de Saúde Suplementar 
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Usuários de Planos de Saúde por Tipo de Contratação 
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Fonte: SIB/ANS/MS – 07/2018 

Nota: Os tipos de contratação classificados como “Coletivo não identificado” e “Não informado” foram omitidos do gráfico. 



Mercado de Saúde Suplementar 
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Estrutura e Custos da Saúde Suplementar no Brasil 
 

Os sistemas de atenção à saúde são fragmentados, reativos e episódicos. São 
focados na doença e organizados com base no fortalecimento do atendimento 
em unidades de urgência e cuidados no nível secundário. 

Os hospitais públicos e privados brasileiros gastam mal e desperdiçam muito, 
com mais de 60% dos serviços de pronto atendimento constantemente lotado. 
Por um lado pelo aumento de traumas e por outro, pelo modelo de 
atendimento que se vale da lógica de atendimentos das condições agudas para 
atender o segmento de doenças crônicas. (Banco Mundial 2009) 

O gasto das empresas com saúde de seus empregados era, em média, em 
2012, 10,4% da folha de pagamentos. vem crescendo ano após ano. Em 2016, 
essa média foi para 11,6% e a estimativa é atingirem 16,5% em 2030. (Mercer 

Marsh 2017) 

Fonte: Harvard Business Review ago 2017 



Mercado de Saúde Suplementar 

A “inflação saúde” apresenta taxas de crescimento acima 

dos demais indicadores inflacionários do mercado, o que 

tem provocado o descasamento entre receitas e despesas 

de todas as empresas do ramo da saúde. 
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Mercado de Saúde Suplementar 

Características 
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AUTOGESTÕES 
COOPERATIVAS 

MÉDICAS 
SEGURADORAS 

MEDICINAS DE 
GRUPOS 

Público 
Alvo 

Funcionários das 
empresas 

patrocinadoras  
(e seus dependentes) 

Qualquer pessoa Qualquer pessoa Qualquer pessoa 

Rateio 
por  

Faixa de Renda 

Risco de Uso 
por  

Faixa Etária 

Risco de Uso 
por  

Faixa Etária 

Risco de Uso 
por  

Faixa Etária 

Pagamento 
por 

família de titular 
apólices 

individuais 
apólices 

individuais 
apólices 

individuais 

Custeio 
Contribuições de 

Funcionários e 
Patrocinadores 

Prêmio da apólice Prêmio da apólice Prêmio da apólice 



Mercado de Saúde Suplementar 

 

Revisões de Custo e Custeio 
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AUTOGESTÕES 
COOPERATIVAS 

MÉDICAS 
SEGURADORAS 

MEDICINAS DE 
GRUPOS 

Forma de 
Rateio 

por  
Faixa de Renda 

Risco de Uso 
por  

Faixa Etária 

Risco de Uso 
por  

Faixa Etária 

Risco de Uso 
por  

Faixa Etária 

Reajustes Plurianual Anualmente Anualmente Anualmente 

Indicadores 
Projeção 

(despesas + reservas) 

Inflação Saúde  
+  

Sinistralidade 

Inflação Saúde  
+  

Sinistralidade 

Inflação Saúde  
+  

Sinistralidade 



Autogestões - Vantagens Comparativas 

Custos 

06/09/2018 10 

Operadoras de Mercado Autogestões 

 
+ projeção despesas com assistência 

+ projeção despesas administrativas 

+ projeção reservas obrigatórias e livres 

+ taxa de administração 

 

+ taxa de lucratividade 

+ risco de perda de usuários (custo elevado) 

+ risco de inadimplência 

 

 
+ projeção despesas com assistência 

+ projeção despesas administrativas 

+ projeção reservas obrigatórias e livres 

+ taxa de administração 

 

sem fins lucrativos 

percentual da renda 

pagamento por consignação em folha 
 

 



Autogestões - Vantagens Comparativas 

Formas de Rateio 
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Cooperativas Médicas - Seguradoras 

- Medicinas de Grupo 
Autogestões 

 

Por Risco de Uso Geral*¹ 

Por Risco de Uso por Faixa Etária*² 

 

 

Por Risco de Uso Geral*¹ 

Por Risco de Uso por Faixa Etária*² 

Por Faixa de Renda*³ 
 

*¹ - custo total projetado (titulares+dependentes), dividido pelo número total de usuários  

*² - custo total projetado de cada faixa etária (titulares+dependentes), dividido pelo número total de usuários de cada faixa 

*³ - custo total projetado (titulares+dependentes), dividido pelo montante total da renda dos usuários titulares 
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Faixa 
Etária 

Custo Total Anual 
Projetado 

População 
Risco por 

faixa etária 
Risco geral Faixa de Renda 

00 - 18 182.400.000 76.000 200,00  
 
 
 
4 bilhões  :  12 
450.000 

 
= 
 

R$ 740,00/mês 
por pessoa da 

família do titular 

Empresa com FOPAG 
de 

R$ 40 bilhões 
 

4 bilhões.. 
40 bilhões 

 
= 
 

10% da remuneração 
de cada titular para 

cobertura de todos os 
titulares e seus 
dependentes 

19 – 23 93.000.000 31.000 250,00 

24 – 28 74.520.000 23.000 270,00 

29 – 33 108.000.000 30.000 300,00 

34 - 38 176.400.000 42.000 350,00 

39 – 43 158.400.000 33.000 400,00 

44 – 48 178.200.000 27.000 550,00 

49 – 53 252.000.000 30.000 700,00 

54 – 58 376.200.000 33.000 950,00 

+59 2.400.000.000 125.000 1.600,00 

TOTAL 4.000.000.000 450.000 4.000.000.000 4.000.000.000 

Se todos conseguirem contribuir com esses valores,  independentemente da 
forma de rateio, sempre será arrecadado o montante de R$ 4 bilhões. 

Autogestões - Vantagens Comparativas 



Rateio e Comprometimento de Renda 
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Rateio por  
Risco de Uso Geral 

R$ 3.000 R$ 5.000 R$ 8.000 R$ 12.000 TOTAL  
arrecadação 

Associado 30 anos s/dependente 24,67% 14,80% 9,25% 6,17% 

4 bilhões Associado 40 anos casado e c/filho 74,00% 44,40% 27,75% 18,50% 

Associado + 60 anos casado 48,00% 28,80% 18,00% 12,00% 

Rateio por 
 Risco de Uso por Faixa Etária 

R$ 3.000 R$ 5.000 R$ 8.000 R$ 12.000 TOTAL  
arrecadação 

Associado 30 anos s/dependente 10,00% 6,00% 3,75% 2,50% 

4 bilhões Associado 40 anos casado e c/filho 31,67% 19,00% 11,88% 7,92% 

Associado + 60 anos casado 106,67% 64,00% 40,00% 26,67% 

Rateio por  
Faixa de Renda 

R$ 3.000 R$ 5.000 R$ 8.000 R$ 12.000 TOTAL  
arrecadação 

Associado 30 anos s/dependente 10% 10% 10% 10% 

4 bilhões Associado 40 anos casado e c/filho 10% 10% 10% 10% 

Associado + 60 anos casado 10% 10% 10% 10% 



Autogestões - Vantagens Comparativas 

 
O rateio por faixa de renda permite que a contribuição mensal seja 

definida por percentual do salário, com valor compatível com a 
capacidade de pagamento dos usuários durante toda a sua vida. 

Valor compatível com a capacidade de pagamento dos usuários permite 
maior longevidade no relacionamento dos usuários com o plano. 

Maior longevidade de relacionamento dos usuários com o plano 
permite oferecimento de melhores e mais eficazes programas de 

prevenção e de promoção à saúde. 

Melhores programas de prevenção e de promoção à saúde garantem 
crescimento de custos com atenção à saúde em percentuais inferiores 

aos da inflação da saúde. 
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Formas de Rateio e Associados  

Nenhuma forma de rateio arrecada mais do que outra. Todas 
buscam arrecadar o montante a ser rateado. 

Se a forma de rateio não modifica o montante total a ser 
arrecadado também não modifica o montante a ser aportado 

pelo patrocinador do plano. 

A diferença que faz a diferença é que no rateio por faixa de renda 
todos os associados comprometerão o mesmo percentual de suas 

rendas, em qualquer fase de sua vida ou da carreira.  
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A CASSI  

no Mercado de Saúde Suplementar 
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É uma operadora de autogestão. 

É empresa privada que tem os funcionários do Banco do Brasil como associados. 

Funciona com CNPJ próprio e se rege por seu estatuto. 

Tem 4 planos de saúde. 

O Banco do Brasil não é sócio. É importante patrocinador do Plano de Associados. 



Plano de Associados da CASSI  
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Cobertura 
O rol de cobertura do Plano de Associados da CASSI 

excede o rol de cobertura obrigatória da ANS 

CASSI 
Plano de Associados 

Autogestões Setor Saúde 

Índice de 
Envelhecimento 154,9% 156,2% 67,3% 

Consultas por 
beneficiário/ano 6,0 4,5 3,9 

Exames  
por consulta 4,1 5,4 2,8 

Exames por 
beneficiário/ano 33,9 24,5 11,2 

Fonte: Relatório Accenture 



Plano de Associados da CASSI 
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Custo per Capita 

Mesmo tendo cobertura maior do que a dos demais planos e seguros de saúde, 
mesmo tendo população mais idosa, e mesmo tendo o maior consumo de 

serviços de exames, consultas e diagnósticos,  
a CASSI continua tendo o menor custo per capita do mercado.  

CASSI Seguradora 01 Medicina de Grupo Seguradora 02  Economus 

Custo per capita total 356 480 500 504 555 

Custo per capita  
ativos + dependentes  

247 333 347 350 546 

Custo per capita 
aposentados + dependentes 

494 666 694 700 571 

Fonte: Relatório Accenture 



Plano de Associados da CASSI 
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A estratégia de atenção primária apresenta resultados 
expressivos; 

As CliniCASSI viabilizam a Estratégia de Saúde da Família com 
protocolos assistenciais bem definidos; 

Os programas assistenciais têm nível superior de maturidade 
atingindo nota 3,2 (numa escala de 0 a 4); e,  

O uso qualificado da rede pode alavancar ainda mais a atenção 
primária da CliniCASSI.  

Fonte: Relatório Accenture 



Plano de Associados da CASSI 
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Índice de Eficiência 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Operadoras 17,7 17,2 16,5  15,4 14,7 13,5 12,9 12,0 11,6 10,9 

CASSI 10,1 10,3 10,6 9,4 9,7 9,4 9,9 10,6 9,0 7,5 

Fontes: site ANS e Relatórios CASSI 

Custos Administrativos 



CGPAR  
Comissão Interministerial de Governança Corporativa e 

de Administração de Participações Societárias da União 

Criação:  

Decreto nº 6.021, de 22/01/2007 

 

Finalidade:  

Tratar de matérias relacionadas com a governança corporativa 
nas empresas estatais federais, na defesa dos interesses da 

União, como acionista (art 3º, I) 
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“RESOLUÇÕES” são atos administrativos internos que obrigam 
apenas os hierarquicamente subordinados da estrutura 

administrativa. 

As Resoluções CGPAR devem ter caráter orientador aos 
representantes da União nos Conselhos de Administração das 

empresas estatais federais. 
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Resoluções 



Resolução CGPAR  nº 23 
de 18/01/2018 

06/09/2018 23 

Ao invés de definir diretrizes estratégicas para a atuação dos 
Conselheiros de Administração que representam a União nas 
empresas estatais federais, determina a adoção de medidas 
restritivas com relação ao custeio da assistência à saúde de seus 
empregados, impondo: 

• a extinção de autogestões; 
• a exclusão dos aposentados dos planos de saúde; 
• limite de patrocínio aquém das necessidades dos planos; 
• a alteração nas formas de rateio; 
• impedimento de adesão de novos funcionários; e, 
• a desconsideração de Acordos Coletivos. 



Teto para patrocínio inferior às necessidades do Plano de 
Associados da CASSI; 

Quebra da proporcionalidade contributiva do patrocinador; 

Alteração da forma de rateio com quebra da solidariedade 
entre os associados; 

Oneração excessiva e progressiva pela cobrança desnecessária 
por dependentes; e, 

Vedação da manutenção dos funcionários no Plano de 
Associados, quando de suas aposentadorias. 
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Resolução CGPAR  nº 23 
dos Impactos no Plano de Associados da CASSI 



Extrapola as competências da própria CGPAR  
quando, ao invés de dar diretrizes, dá determinações; 

Usurpa das funções da ANS  
quando determina condições para funcionamento e extinção de planos de 
saúde; 

Contraria a CLT  
quando determina limites para os acordos coletivos. 

Viola a Lei das S.A.  
quando abusa do poder de sócio controlador sem observância dos estatutos 
da companhia. 

Contraria a Constituição Federal  
quando nega a autonomia administrativa das empresas estatais federais. 
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Resolução CGPAR  nº 23 
das Ilegalidades 



Ajuizamento de Ação Judicial Coletiva para impugnar os 
efeito da Resolução CGPAR nº 23, já tendo sido colhidas as 

assinaturas de autorização de mais de 45% dos associados da 
ANABB (mais de 37.500 assinaturas). 

 
Apoio ao PDC 956/2018 de autoria da Dep. Érika Kokay, para 

sustar os efeitos da Resolução CGPAR nº 23 
   

Apoio à criação de Frente Parlamentar em Defesa dos Planos 
de Saúde de Autogestão para promover a criação de 

legislação de estimule o desenvolvimento, a sustentabilidade 
e o aperfeiçoamento dos planos de saúde de autogestão.  
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Iniciativas da ANABB 



CASSI - Conceito Norteador 

Solidariedade 

Não temos como saber, de antemão, quem vai adoecer  

ou que tipo de doença terá.  

Não temos como saber com que idade cada um poderá necessitar 
 atenção médica ou serviço de diagnóstico.  

Não temos como saber o quanto custará o tratamento de uma enfermidade 
nem em uma criança, nem num adulto e nem num idoso. 

Por isso, todos devem contribuir com o mesmo comprometimento percentual 

de suas rendas para garantir a utilização dos serviços de saúde, para si e para 
todos os seus familiares, na medida de suas necessidades. 

Os queridos dos meus colegas são meus queridos.  
Meus queridos são queridos dos meus colegas. 
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Muito Obrigado!  
 

 

0800 727 9669 
(61) 3442 9696 

www.anabb.org.br 
facebook.com/anabbevoce 
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http://www.anabb.org.br/

