
Saúde Suplementar

Entrevista

Transição demográfica, impasse dos custos de saúde, cres-
cimento do trabalho autônomo como alternativa à crise 
e burocratização. Temas e motivos que estão na pauta de 
atuação institucional da Federação Nacional de Saúde Su-
plementar (FenaSaúde) que, segundo o novo presidente da 
companhia João Alceu Amoroso Lima, nesta entrevista à 
Cadernos de Seguro, tem se dado com a finalidade de sim-
plificar os trâmites legais e estimular a concorrência para 
que o número de aderentes à saúde suplementar aumente: 
“Nossa atuação institucional tem se dado com a finalidade 
de transmitir que a Lei 9.656/98, que completou 20 anos em 
2019, está madura para ser revisada, a fim de “destravar” o 
mercado, que já está estagnado e até encolheu nos últimos 
anos, dada a crise econômica pela qual passamos, inclusive 
no que diz respeito ao quantitativo de participantes. O que 
pretendemos é justamente desburocratizar e estimular a 
concorrência para que o número de aderentes à saúde su-
plementar aumente. Esperamos que a saúde suplementar 
ganhe prioridade na pauta do governo em 2020”. 
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Cadernos de Seguro: Quais são suas impressões e ba-
lanço deste primeiro ano de gestão da FenaSaúde e as 
perspectivas para o ano de 2020?

João Alceu Amoroso Lima: As mudanças na estrutura da 
Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde) 
tornaram-se o foco nesse primeiro momento. Houve a 
substituição de José Cechin, diretor executivo, que foi 
para o Instituto de Estudos em Saúde Suplementar (IESS), 
e a contratação da Vera Valente para ser a nova direto-
ra executiva. Fizemos alguns movimentos na equipe, 
também de responsabilidades, os quais estão tornando 
a FenaSaúde mais ágil e mais proativa, digamos assim. 
Do ponto de vista interno, foram revistos vários contratos 
com fornecedores. Alguns deles foram renegociados, ou-
tros, descontinuados, de forma que eu diria também que 
a Federação está mais enxuta, em relação a despesas e 
movimentação financeira mensal. 

Com relação à perspectiva para 2020, nós esperamos que a 
saúde suplementar ganhe prioridade na pauta do governo. 
Temos recebido vários sinais neste sentido. Nossa atuação 
institucional, seja via Fórum FenaSaúde, via documentos, 
posicionamento, entrevistas, colóquios, reuniões e tudo o 
mais, tem se dado com a finalidade de transmitir a men-
sagem de que o marco legal, ou seja, a Lei 9.656/98, que 
completou 20 anos em 2019, está maduro para ser revi-
sado. Então, muitas vezes, nos referimos a essa bandeira 
como a “revisão do marco legal” ou “o novo marco legal”, 
mas o que se quer é justamente olhar para tudo o que foi 
feito nesses últimos 20 anos em termos de regulação, tan-
to em relação à lei como à regulação infralegal. São es-
ses conteúdos emanados pela própria Agência Nacional 
de Saúde (ANS) que podem ser revistos para “destravar” o 
mercado, que já está estagnado e até encolheu nos últimos 
anos, dada a crise econômica pela qual passamos, inclu-
sive no que diz respeito ao quantitativo de participantes.  
O que pretendemos é justamente desburocratizar, destra-
var, estimular a concorrência para que o número de ade-
rentes à saúde suplementar aumente.  

Cadernos: A legislação que regulamenta o setor, a Lei 
9.656/98, completou 20 anos de vigência. Na sua opinião, 
o que ela trouxe de benefícios e o que precisa ser aprimo-
rado e modernizado? 

João Alceu: A ANS irá passar por mudanças também nos 
próximos seis meses, dez meses. Haverá a substituição de 
três de seus diretores, cujos mandatos vencem nesse pe-
ríodo. A recente Lei das Agências Reguladoras proibiu, em 
geral, a recondução de pessoas. Então, esses profissionais 
serão necessariamente substituídos. Isso coincide, talvez, 
com a mudança da própria postura governamental, no 

sentido mais liberal. Esperamos que essas novas diretorias 
da ANS estejam alinhadas com a bandeira da desburocra-
tização, da simplificação, do estímulo à concorrência etc. 

Sobre a lei em si, a ANS não pode fazer nada. Porém, mui-
tas de suas ações, algumas inclusive já em curso, dizem 
respeito à revisão do estoque regulatório – que é a discus-
são de várias resoluções normativas, editadas ao longo dos 
últimos 20 anos, justamente para destravar e incentivar o 
mercado em crescimento. Isso já está acontecendo, e a 
FenaSaúde tem participado de todas essas sessões e con-
tribuído com papers, opiniões e sugestões. No momento, 
estão em discussão regras de credenciamento e descre-
denciamento de hospitais, por exemplo; estão lá parâme-
tros para a revisão técnica, normas de reajuste nos planos 
individuais – para nós, um tema muitíssimo importante, 
sem o qual não se volta a vender planos individuais. Há 
também alguns temas mais burocráticos, digamos, mais 
administrativos. Por exemplo: normas que exigem uma 
comunicação por correio, por carta registrada para bene-
ficiários inadimplentes, antes do cancelamento por falta 

Nossa atuação 
institucional, seja via 
Fórum FenaSaúde, 

via documentos, posicionamento, 
entrevistas, colóquios, reuniões  
e tudo o mais, tem se dado 
com a finalidade de 
transmitir a mensagem  
de que o marco legal,  
ou seja, a Lei 9.656/98, 
que completou 20 anos  
em 2019, está maduro 
para ser revisado. 
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de pagamento – o que é um absurdo e algo totalmente 
arcaico, custoso. Hoje em dia é muito difícil conseguir uma 
assinatura de carta registrada, pois as pessoas não estão 
em casa nos horários comerciais. Simples assim e, portan-
to, isso já está caindo. A ANS está aceitando que as comu-
nicações sejam por e-mail, por telefone, gravadas ou por 
outros meios digitais. 

Depois de fazer duas tentativas de aviso de recebimen-
to (ARs), pela regra atual, é preciso publicar o nome do 
inadimplente naqueles quadrinhos que aparecem em jor-
nal impresso de grande circulação, para ficar registrado. 
Isso é um absurdo. Atualmente, basta colocar o nome da 
pessoa no seu site para cumprir a formalidade e acabou. 
Tal atitude é alinhada com a recente Medida Provisória do 
governo, da liberdade econômica. Não requer mais aquela 
publicação de balanços e convocações de assembleias e 
atos societários das empresas em jornais de grande circu-
lação, apenas no próprio site da companhia.

Cadernos: Diante do cenário econômico atual, com a que-
da na oferta dos empregos formais e, em paralelo, o cres-
cimento do trabalho autônomo como alternativa à crise, é 
possível perceber o aumento da demanda por planos de 
saúde individuais? Voltar a ofertar esse tipo de plano está 
na pauta das operadoras?

João Alceu: As operadoras querem ofertar tudo que o 
mercado demanda. Isso é uma afinação geral – desde que 
existam contratos e regras claras, segurança jurídica e, no 
caso específico dos planos individuais, normas diferentes 
das atuais no que diz respeito a reajustes. Percebemos, nos 
últimos 20 anos, que a ANS foi com a mão forte no con-
trole desse reajuste, ao qual podemos inclusive chamar de 
“controle de preço”. Vale lembrar, porém, que o preço de 
venda não está controlado: uma vez vendido, restam os 
reajustes dali para frente. 

Essas formas são tão distorcidas que não refletem as 
realidades dos portfólios das operadoras, seja pela re-
gião do país, seja pelo tipo de plano com que trabalham 
ou pelo nível dos hospitais que possuem em rede. Isso 
traz uma insegurança muito grande do ponto de vis-
ta de sustentabilidade dos produtos e atuarial, os quais 
as empresas simplesmente pararam de vender. O que a 
gente vê hoje de movimento – existe até uma retomada 
pequena de planos individuais – são planos de empresas 
verticalizadas, com as redes bem restritas, próprias, em 
que há um maior controle. Contudo, não há ninguém 
vendendo planos abertos e redes credenciadas. Então, 
sim, é uma bandeira que estamos levando. Isso casa com 
os pontos que a gente levantou há pouco, sobre reajus-
te dos planos individuais, revisão técnica das carteiras e 

até desenho dos planos, segmentação e simplificações, 
para que voltem a vender. Porém, volto a dizer: sem a 
revisão das regras de reajuste, para que estas reflitam a 
verdadeira necessidade de correção para manter o equi-
líbrio das carteiras, as empresas não tornarão a vender. 
Comercializar um produto sem ter a certeza ou a garan-
tia de que os portfólios serão sempre reajustados para 
manter um equilíbrio é uma atitude que pode até ser 
taxada como uma irresponsabilidade dos gestores.

Nesses últimos anos foi criada a figura do Microempreen-
dedor Individual (MEI), com certo nível de receita men-
sal, que é praticamente para o autônomo se formalizar e 
recolher algum tipo de imposto do INSS, essas coisas...  
Os MEI vendem muito nas empresas hoje, o que não 
deixa de ser uma válvula de escape para o plano indi-
vidual. As pequenas e médias empresas (PME), de até 
30 vidas, já obedecem às regras da agência. São planos 
consignados coletivos, portanto, não sujeitos àquelas 
amarras dos reajustes graduais e, pela normatização da 
ANS, cada operadora deve fazer um único índice de rea-
juste para todo o seu portfólio de produtos com até 30 
vidas. Então, o MEI ou o pequeno PME não precisam 
ficar alarmados com a possibilidade de a seguradora 
realizar cancelamentos ou reajustes de 300% ou 500% 
porque houve um sinistro grande: isso não existe. 

As operadoras, de uma maneira geral, submetem-se ao 
controle da ANS e à experiência das variações dos custos 
médico-hospitalares dessas carteiras. Só depois fazem os 
reajustes de um índice para todo o portfólio que se en-
quadra em determinado grupo, o que muitas vezes pode 
significar 100 mil, 200 mil, 300 mil beneficiários. O indiví-
duo se beneficia de um pool de risco previsto em escala 
específica. Inclusive, isso faz sentido como associação ao 
plano individual. Ora, se ninguém vende o plano indivi-
dual com essas amarras do reajuste atual, e se nos pla-
nos de MEI e de pequenas e médias empresas (pequenos 
grupos) os indivíduos aceitam essa taxa única de reajuste 
para todo o portfólio, está aí a solução para resolver o 
problema desse tipo de plano, o qual nunca será taxado 
de reajuste por indivíduo ou por família. Ele vai ser taxado 
para toda carteira de plano individual daquela empresa, 
como é feito hoje para os MEI e PME. 

A respeito da sociedade brasileira, então, o regulador 
precisa entender que não é controlando o preço que se 
resolve o problema, mas sim fazendo um mutualismo 
desses planos individuais sob a experiência de determi-
nada carteira. É dessa forma que sempre funciona, há 500 
anos. O seguro opera na base do mutualismo. Não é a 
mão grande do Estado segurando o reajuste que vai re-
solver o problema. 
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Os custos médicos e hospitalares  
(a “inflação médica”) sobem no mundo  
todo em taxas bem superiores à taxa geral 

de preços, à inflação geral. No Brasil, o último levantamento 
feito no Instituto de Estudos de Saúde Suplementar apontava para o país 
como múltiplo de 3,4 vezes no ano de 2016, ou seja, o reajuste da inflação 
médica foi 3,4 vezes a inflação geral naquele período."

Cadernos: O que a Federação enxerga como alternativa à 
manutenção da sustentabilidade da saúde suplementar no 
país, uma vez que as causas que afetam o sistema residem 
não apenas nos altos custos mas também na longevidade?

João Alceu: A sustentabilidade das carteiras é o tema nú-
mero um de qualquer gestor. Sem sustentabilidade, ela 
não cresce, mas tende à ruína, conforme vão ocorrendo 
vários prejuízos. Eventualmente, todos sofrerão danos. 
Daí a importância dos ajustes e reajustes. Quando você 
tem uma concorrência estimulada, uma concorrência for-
te, se uma empresa for menos eficiente que outra e, por-
tanto, precisar de reajustes maiores, vai haver migração 
de clientes. Esta sempre foi uma desculpa dada: “Ah, mas 
se o reajuste for muito alto, a pessoa fica escrava, fica 
presa numa seguradora...” Hoje você tem um mecanis-
mo que se chama “portabilidade”, em que é possível sair 
da empresa A para a empresa B a qualquer momento, 
sem cumprir carências. Então a mobilidade de empre-
sa A para B, para C, já existe, já está regulada. Se você 
libera a concorrência e os reajustes saem das amarras 
atuais, as empresas, às vezes, mesmo sabendo que pre-
cisam de um pouco mais de correção, talvez não a façam 
completamente, porque entendem que, se forem com 
muita sede ao pote, com valores muito elevados frente à 
média, vão perder os bons clientes para a concorrência.  
O mercado se ajusta, é isso que a gente precisa perceber. 

Nós temos aqui uma dificuldade enorme de comunicação 
– nós e o mundo inteiro, porque o fato não é uma prerro-
gativa nacional, não é uma “jabuticaba brasileira”. Os cus-
tos médicos e hospitalares (a “inflação médica”) sobem 
no mundo todo em taxas bem superiores à taxa geral de 
preços, à inflação geral. No Brasil, o último levantamento 

feito no Instituto de Estudos de Saúde Suplementar 
apontava para o país como múltiplo de 3,4 vezes no ano 
de 2016, ou seja, o reajuste da inflação médica foi 3,4 
vezes a inflação geral naquele período. Isso pode variar 
um pouco de um ano para outro, mas na mesma tabela 
em que o Brasil se situa, com 3,4, os Estados Unidos vêm 
com 3,5. Já Noruega e Canadá, que é sempre dado como 
exemplo, têm um pouco mais.

Estou falando de inflação médica, independente de julga-
mento sobre se o sistema é público, privado ou misto, tá? 
Reajustes de custos nesses países acontecem por varia-
das razões, uma já apontada aqui na sua pergunta, que 
é a longevidade, chamada de “transição demográfica”.  
É quando tem menos gente nascendo e os próprios avan-
ços da medicina, inclusive, estão ajudando as pessoas a 
viverem mais. 

Por estarem vivendo mais, há mais gente com idades maio-
res, portanto, nas faixas etárias mais elevadas. Além disso, 
essas pessoas estão vivendo mais anos também, então não 
é só a fatia de idosos que está aumentando: os indivíduos 
estão mais longevos. Sabemos que nas faixas etárias mais 
altas o consumo de saúde é muito mais acentuado do que 
nas outras. Esse é um dos fatores. 

Outro fator que podemos destacar é a incorporação de 
tecnologias e novos medicamentos e procedimentos, 
algo que se dá numa na velocidade muito rápida hoje e 
com custos muito elevados. A ANS fez um movimento, 
no ano passado, de rever essas regras e todo o processo 
de incorporação de tecnologias, inclusive exigindo aná-
lises de impacto econômico. O valor precisa ser ponde-
rado: as tecnologias novas agregam valor no sentido de 
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substituir outras por custos mais razoáveis? Esse é um 
ponto. Outro: o mercado tem bolso para pagar por tal 
valor investido em inovações (as quais podem ser um 
medicamento, não apenas um equipamento)? Porque é 
muito lindo dizer que agora o remédio que custa US$ 2 
milhões está coberto pelo rol de procedimentos, mas à 
medida que muitos começam a gastar esses milhões de 
dólares para curar determinadas doenças raras, tudo fica 
mais caro, e aí quem não tem renda para pagar a própria 
cobertura se desliga do sistema. 

É necessário haver, sim, um pensamento coletivo nesse 
processo de incorporação de tecnologias. Coletivo, com-
posto, e não individual. Os argumentos para as novas dro-
gas ou novos procedimentos são sempre muito fortes e 
emocionais. Casos de doenças raras são clássicos, invaria-
velmente dramáticos, sobre crianças ou pessoas que tive-
ram degenerações genéticas. Porém, a questão é: ao ado-
tar procedimentos como obrigatórios, estamos realmente 
fazendo mais o bem? 

Você estará beneficiando mais gente porque pode, de um 
lado, ajudar aqueles que têm a doença e, por outro lado, 
prejudicar outros milhões que não têm renda para en-
trar no sistema? Essa análise é difícil, e tem que ser feita 
com bastante critério e avaliação. Alternativas para tentar 
ajudar nesse processo são a revisão desses critérios de 
incorporação de tecnologia e a segmentação de planos. 

A opção é ter planos que cubram menos, como se fossem 
produtos de prateleira. Se a pessoa tiver renda, adquire um 
plano mais completo. Não sendo o caso, ela pode inicial-
mente buscar planos que cubram só a consulta, ou apenas 
consulta e exames, para depois seguir ampliando. A ideia 

é que seja viável para o beneficiário ingressar no sistema 
com um produto segmentado, essa é a nossa posição. 

A respeito da legislação, temos defendido produtos com 
a adoção de franquias agregadas anuais. O que é isso?  
As pessoas poderiam e deveriam ter a opção de comprar 
um produto que “assumisse” uma parte significativa da pri-
meira camada de custos. Por exemplo, R$ 5 mil por ano, ou 
os primeiros R$ 10 mil anuais, e a cobertura passaria a in-
denizar ou reembolsar a partir desse limite pré-acordado. 
É mais uma opção. 

O beneficiário poderia comprar um produto sem franquia 
nenhuma, no valor “x”. Com a franquia alta, vai custar bem 
menos do que “x”. Por quê? Porque para a maioria das pes-
soas, o grande consumo está ali no dia a dia, são consultas, 
exames, etc., não são despesas catastróficas. Olha, se você 
tem essas franquias, o beneficiário passa a deter a respon-
sabilidade de gerenciar pessoalmente se existe abuso, a 
própria utilização, se tem duplo recibo... porque o dinheiro 
é dele. É só um alinhamento de incentivos. 

Temos encontrado alguma resistência nisso, mas é abso-
lutamente óbvio que é melhor para o consumidor existir 
a opção “com” e “sem” franquia do que não ter nenhuma, 
melhor do que a alternativa atual.

Cadernos: O índice de reajuste dos planos de saúde foi 
debatido em comissão no Senado há alguns meses. Uma 
Nota Técnica emitida neste ano pela Diretoria de Estudos 
e Políticas Sociais do Instituto de Pesquisa Econômica Apli-
cada (Ipea) apontou que a taxa utilizada para reajuste dos 
planos foi superior à taxa de inflação da economia. A Fena-
Saúde, no entanto, argumentou que, nos últimos 18 anos, 
o número de beneficiários idosos dos planos de saúde do-
brou e o número de segurados com mais de 80 anos tri-
plicou, o que justifica os preços praticados no setor atual-
mente, além do aumento no número de procedimentos e 
as novas tecnologias utilizadas para exames e tratamentos. 
Como sair desse impasse? E quais mudanças a FenaSaúde 
propõe para equalizar essa questão?

João Alceu: Esse impasse dos custos de saúde é enorme. 
Repetindo: acontece no mundo inteiro e não podemos ten-
tar tapar o sol com a peneira, achando que por projetos de 
lei ou por mecanismos estranhos ao mercado essa questão 
será resolvida. Esse problema existe, está aí e vai piorar, por-
que a tendência é que essa transição demográfica se agrave, 
no sentido de que mais pessoas demandarão mais serviços 
de saúde. Um rol de procedimentos mais controlados e pro-
dutos segmentados, com franquia, significam medidas que 
geram opções mais baratas para os consumidores, figuran-
do como uma possibilidade de equalizar tal dilema.
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