
Alguns equívocos 
comuns sobre  
saúde suplementar

Sandro LeaL aLVeS1

1 Este artigo reflete a opinião do autor e foi produzido a partir de apresentação realizada pelo mesmo por ocasião da 4ª Conferência de 
Proteção do Consumidor de Seguros, em São Paulo, em maio de 2014. Na ocasião, o objetivo era tratar dos equívocos financeiros cometidos 
em relação à saúde suplementar. O autor tomou a liberdade de expandir um pouco esse horizonte para o presente artigo.
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U ma importante lideran-
ça do setor de saúde cer-
ta vez disse que a saúde 

suplementar não precisa ser ama-
da. Mas deveria, ao menos, ser 
compreendida. Essa afirmação foi 
feita uns oito anos atrás, contudo, 
parece cada dia mais atual, quan-
do se observam alguns equívocos 
muito comuns sendo repetidos 
nas rodas de conversas ou sendo 
“viralizados” nas redes sociais.

Em um ano eleitoral como 2014, 
corações e mentes se voltam para 
a saúde, e o debate técnico tende a 
ser prejudicado na medida em que 
ideologias de viés antimercado 
tendem a ganhar espaço com um 
discurso muitas vezes desprovido 
de sólidas evidências.

Diante desse macrocenário, es-
te artigo busca lançar luzes sobre 
alguns desses equívocos repetidos 
à exaustão nos meios de comuni-

cação e que causam grande desin-
formação a respeito do funciona-
mento do setor. Listamos quatro 
questões frequentes que surgem no 
imaginário popular mas que não 
necessariamente se coadunam com 
a realidade fria dos números. 

operAdorAs têm  
lucros extrAordinários

Por razões históricas, e talvez cul-
turais, a palavra “lucro” ainda 
desperta certa animosidade e pre-
conceito por aqui. Temos, infe-
lizmente, uma formação cultural 
desconfiada da figura do empre-
endedor, do mercado privado e do 
lucro, ainda que sejam exatamente 
estes os propulsores responsáveis 
pelo processo de desenvolvimento 
econômico e social. No setor de 
saúde, esse preconceito é latente. A 
ideia de que as operadoras nadam 
em lucros é quase um dito popular. 

Será que os números publicados 
nos balanços das empresas confir-
mam essa tese?

A Tabela 1, a seguir, resume os 
principais indicadores econômico- 
financeiros das operadoras de saúde 
suplementar no ano de 2013. O se-
tor apresenta historicamente uma 
elevada taxa de sinistralidade, que 
é a razão entre despesas assisten-
ciais e receitas, girando em torno 
de 80%, a depender da modalidade 
de operação. Além desses custos, 
acrescentam-se as despesas admi-
nistrativas, comerciais e os impos-
tos. Fica claro que o setor como 
um todo possui margens apertadas, 
sendo cada vez mais necessário tra-
balhar com boa técnica e profissio-
nalização para alcançar resultados 
positivos. Considerando-se o mer-
cado de saúde suplementar como 
um todo, em 2013 este apresentou 
receitas de R$ 112,8 bilhões e despe-
sas totais de R$ 112,7 bilhões.

tabela 1 - Panorama da saúde suplementar - FenaSaúde e Mercado

Modalidade
2013

operadoras1 Beneficiários2 receita despesa total3 Sinistralidade4(%)

Medicina de grupo 320 21,8 32,0 32,0 80,9

Cooperativa médica 318 19,0 38,5 38,4 82,2

Seguradora especializada 
em saúde

12 7,5 24,4 23,0 81,2

Autogestão 188 5,3 12,1 13,1 92,4

Filantropia 75 1,6 2,3 3,6 82,3

Odontologia de grupo 230 12,8 2,0 1,5 39,8

Cooperativa odontológica 115 3,1 0,5 0,5 59,4

FenaSaúde5 31 27,1 44,3 42,3 80,5

Mercado6 1.258 71,0 112,8 112,7 81,2

Fontes: DIOPS/ANS - Extraído em 11/4/14. TABNET/ANS - Extraído em 18/03/14. 

Notas: ¹Quantidade de operadoras com registro ativo e com beneficiários em dez/13. ²Quantidade em milhões - dez/13. ³Considera as despesas assistenciais, 
administrativas, com comercialização e impostos. 4Razão entre despesa assistencial e a receita de contraprestações. 5Inclui todas as operadoras associadas à FenaSaúde 
em dez/13 - Resultado em 2013 - R$ bilhões. 6Contempla os dados das Administradoras de Benefícios - Resultado em 2013 - R$ bilhões.
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Como este é um dado consolida-
do, é natural que algumas opera-
doras tenham obtido lucros no 
período enquanto outras acumu-
laram prejuízos. O processo de 
mercado é assim mesmo. Os mais 
eficientes em atender os desejos 
dos consumidores com melhor 
qualidade devem ser recompensa-
dos na forma de maiores lucros. O 
que não significa dizer que as ope-
radoras privadas detenham lucros 
extraordinários. Aliás, no sentido 
técnico do termo, lucro extraordi-
nário é aquele obtido quando as 
condições de concorrência per-
feita não funcionam e a empresa 
consegue obter lucros acima do 
lucro normal, aquele que remune-
ra os custos produtivos e os custos 
de oportunidade, devido ao exer-
cício de seu poder de mercado.

Uma análise econômico-finan-
ceira mais detalhada permitiria 
mostrar as operadoras que vêm 
obtendo resultados positivos mas 
excederia os objetivos deste arti-
go. Não obstante, apenas em 2013 
houve 92 operadoras apresentan-
do patrimônio líquido negativo, 
estando, portanto, tecnicamente 

insolventes. Isso exigirá inter-
venção do governo no sentido de 
buscar algum tipo de recuperação 
ou, caso não seja possível, liqui-
dação extrajudicial.

Beneficiário pAgA A vidA 
inteirA e nA horA que 
precisA não tem AssistênciA

É muito comum escutar afirma-
ções dessa natureza, levando à 
sensação de que houve algum tipo 
de negativa em relação ao serviço 
contratado. O erro, nesse caso, é 
acreditar que o sistema de saúde 
suplementar funciona na base da 
acumulação, gerando uma espécie 
de poupança para o futuro. Não é 
por outra razão que se exige das 
operadoras de planos de saúde a 
constituição de reservas técnicas, 
embora ainda em fase crescente 
de escalonamento.

O sistema de saúde suplementar, 
tal como outros ramos do seguro, 
e diferentemente da previdência, 
funciona à base de repartição sim-
ples e do mutualismo, não sendo 
adicionado, portanto, nenhum 
componente de capitalização nos 

recursos arrecadados na forma de 
mensalidades. O setor de saúde 
suplementar opera, portanto, sob 
o ponto de vista financeiro, exata-
mente como os demais ramos do 
seguro. Tanto em termos de finan-
ciamento quanto das suas relações 
técnicas diante de riscos, como a 
seleção adversa e o risco moral. 
O impacto e a repercussão social 
que o setor gera levam a confusões 
dessa natureza. Este é, sem sombra 
de dúvida, um setor de grande res-
ponsabilidade social, mas nem por 
isso podemos confundir a natureza 
técnica de seu financiamento.

idosos pAgAm  
reAjustes ABusivos

Sob o enfoque tradicional da teo- 
ria econômica, convém ressaltar 
que a área de saúde suplementar 
é caracterizada por ampla assi-
metria de informações, que pode 
levar a lacunas no funcionamento 
do mercado. Sob a presença de 
falhas importantes, como seleção 
adversa e risco moral, a autorida-
de regulatória é chamada a inter-
vir no mercado, buscando mini-

O sistema de saúde suplementar (...) 
funciona à base de repartição simples  
e do mutualismo, não sendo adicionado, portanto, 

nenhum componente de capitalização nos recursos 

arrecadados na forma de mensalidades.

52

CA
d
ER

N
O
S 

d
E 

SE
GU

RO

Ponto de Vista



mizá-las. Na saúde suplementar, 
o legislador definiu a impossibili-
dade de as operadoras seleciona-
rem os riscos a serem admitidos 
em suas carteiras com base em 
idade ou doença preexistente. Por 
outro lado, admite que a opera-
dora, diante da assimetria de in-
formação em relação ao estado de 
saúde de futuros clientes, possa 
estabelecer a Cobertura Parcial 
Temporária, de forma a garantir 
cobertura a todos os eventos não 
relacionados com a doença pree-
xistente e oferecendo uma carên-
cia máxima de dois anos.

Na ausência desses critérios de 
identificação de riscos, se instala 
o fenômeno da seleção adversa. 
Como demonstrou o Prêmio No-
bel de Economia de 2001, George 
A. Akerlof, em seu trabalho sobre 
mercados com elevada assimetria 
de informações, na presença de 
seleção adversa há tendência de 
que os indivíduos de mais alto 
risco acabem “expulsando” os de 
mais baixo risco, pois não é pos-
sível identificar a priori que tipo 
de risco a operadora estaria assu-
mindo. Nesses mercados ocor-
rem perdas de bem-estar social, 
pois a área de seguros não será 
capaz de oferecer as coberturas 
que são desejadas pela sociedade.

Se o preço fosse único para todas 
as pessoas, a seleção adversa se ins-
talaria e o mercado não seria capaz 
de atender à demanda da socieda-
de por planos e seguros de saúde. 
Por isso, o sistema de precificação 
se baseia nas dez faixas etárias per-
mitidas pela legislação. Os dados 
de diferentes instituições mostram 
que os preços cobrados nas faixas 
etárias mais elevadas são inferio-

res ao custo assistencial destas.  
Os jovens pagam um pouco mais 
do que custam para ajudar a finan-
ciar o preço do plano dos idosos, 
que é inferior ao custo. Este é o 
denominado pacto intergeracio-
nal, uma espécie de contrato social 
de solidariedade entre as diferen-
tes gerações. O Gráfico 1 apresen-
tado a seguir mostra que o preço 
pago pelos consumidores da últi-
ma faixa etária (59 anos ou mais) 
é significativamente inferior ao 
que estes representam em termos 
de custos. É importante destacar 
que o custo do risco e a idade dos 
consumidores possuem correlação 
positiva comprovada. Isso porque 
a frequência de utilização do pla-
no aumenta com a idade e com a 
maior prevalência de doenças crô-
nicas nas faixas etárias mais avan-
çadas. Essas doenças, em geral, são 
mais custosas que as infecciosas e 
têm uso muito mais intensivo de 
novas tecnologias médicas.

reAjuste dos plAnos 
 é ABusivo

Historicamente, aqui no Brasil e 
no resto do mundo, as despesas 
com assistência médica crescem 
em um ritmo mais acelerado que 
o da inflação geral de preços ao 
consumidor. A série dos últimos 
dez anos apresentada no Gráfico 
2, a seguir, aponta para um acú-
mulo de 133,7% nas despesas per 
capita com saúde suplementar, 
enquanto a variação do IPCA foi 
de 61,1%. Essa elevação é justifica-
da pelo crescimento dos preços, 
frequências de utilização e in-
corporação de novas tecnologias, 
como medicamentos e materiais 
mais caros, além da inclusão de 
exames sofisticados ao rol de pro-
cedimentos fixado pela Agência 
Nacional de Saúde Suplementar. 
Nesse mesmo intervalo de tem-
po, o reajuste de preços autori-
zado pela ANS para os planos 

Gráfico 1 - Precificação segundo faixas etárias
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Gráfico 2 - Variação acumulada da despesa assistencial  
per capita na saúde suplementar e iPCa

Fontes: Sistema de informações de beneficiários - SIB/ANS/MS - Tabnet - Extraído em 18/3/14. IBGE - Sistema 
Nacional de Índices de Preços ao Consumidor - IPCA - INPC (jun/13 - jun/04) - Número-índice (Dez 93 = 100) 
- Extraído em 18/03/14. Nota: Para o cálculo da variação acumulada da despesa assistencial per capita não foram 
consideradas as despesas assistenciais e o número de beneficiários das modalidades cooperativa odontológica e 
odontologia de grupo.
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individuais pós-lei foi de 95,9%. 
Ou seja, os reajustes aplicados às 
mensalidades nem sequer vêm 
cobrindo as despesas assistenciais, 
embora tenham superado os indi-
cadores de inflação no período. 

Essa situação não é nenhuma ex-
clusividade brasileira. Nos EUA, 
por exemplo, entre 1980 e 2012, o 
índice inflacionário subiu 216%, 
e a despesa per capita com saúde 
saltou em 818%, segundo a Kaiser 
Family Foundation. Dados como 
estes mostram que, além da inade-
quação da política de controle dos 
reajustes e seu efeito negativo sobre 
os incentivos oferecidos ao mer-
cado, o reajuste não pode ser tido 
como abusivo, ainda que venha a 
impactar o orçamento das famí-
lias e empresas. Ações regulatórias 
poderiam mirar nas razões do au-
mento dos custos e não no efeito 

que provocam no reajuste. Um ca-
minho seguro seria gerar critérios 
de custo-efetividade para incor-
poração de tecnologias médicas, 
como já é feito em diversos países.

conclusão

A saúde suplementar é pouco 
compreendida pela sociedade em 
geral. Apesar de produzir mais 
de um bilhão de procedimentos 
ao ano, entre consultas, exames e 
internações, entre outros, é ain-
da um setor que desperta muita 
repercussão negativa baseada em 
casos isolados, que não represen-
tam a maioria das operadoras, em 
especial, as principais empresas do 
mercado que vêm se profissionali-
zando cada vez mais para atender à 
demanda social crescente.

Muitas críticas ao setor nascem de 
desinformação e, de forma espon-
tânea ou por interesses de grupos 
específicos, ganham grande parte 
da mídia, várias vezes sem emba-
samento nos dados. Casos esporá-
dicos são projetados no noticiário 
e impulsionam as vendas e a falta 
de informação. 

Frente à tendência geral, este ar-
tigo procurou apresentar dados e 
conceitos balizadores da operação 
de planos e seguros de saúde no 
país. Buscou-se aqui refutar pelo 
menos alguns dos preconceitos 
que insistem em confundir as pes-
soas sobre esse importante setor 
da economia e da sociedade que é 
a saúde suplementar no Brasil. 
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