
E m uma sociedade de riscos (BECH, 2010), o equilíbrio 
atuarial dos planos de saúde constitui um enorme 
desafio (SCHULMAN, 2009). Recentes modificações 

na sistemática de reajustes buscaram fazer frente à neces-
sidade de um sistema sustentável (NERY JUNIOR, 2013) e 
adequado à mutualidade (MIRAGEM; CARLINI, 2014). Nes-
se sentido, por meio da RN 441/2018, a Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS) estabeleceu o Índice Máximo 
de Reajuste Anual das Contraprestações Pecuniárias dos 
Planos Privados de Assistência à Saúde, Individuais ou Fa-
miliares (IRPI), composto por uma combinação do IPCA 
com o Índice de Valor das Despesas Assistenciais (IVDA), 
que, por sua vez, leva em conta três elementos: Variação 
das Despesas Assistenciais (VDA), a Variação da Receita por 
Faixa Etária (VFE) e o Fator de Ganhos de Eficiência (FGE). 

A fórmula reflete a complexidade do setor da saúde su-
plementar (ANDRIGHI, 2013, p. 89), cujos reajustes anuais 
incluem a variação de custos (LEAL; MATOS, 2009, p. 449; 
BRASIL, 2012, p. 76) e outros elementos, tais como a mu-
dança de faixa etária (BODRA, 2013), a revisão técnica 
(OCKÉ-REIS; SOUZA, 2011, p. 458) e a incorporação de no-
vas tecnologias (ANS, 2016f).

Após consulta pública (ANS, 2016b), a agência reguladora 
estabeleceu um regime inédito para os planos coletivos. 
Por meio da RN 309/2012, determinou, para efeitos de rea-
juste, a instituição do pool de risco, ou seja, o agrupamento 
dos contratos de planos privados de assistência à saúde 
coletivos, empresariais e por adesão, com até 30 beneficiá-
rios, submetidos à Lei dos Planos de Saúde.

Planos de saúde coletivos 
com até 30 beneficiários
Equilíbrio atuarial e o pool de risco definido pela RN 309/2012, da ANS
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TABELA 1. NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS E OPERADORAS EM CADA PERÍODO

 Modalidade
NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS NÚMERO DE OPERADORAS

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Autogestão 8.736 24 38 59 5 1 2 3

Cooperativa 
Médica 999.953 1.147.647 1.152.227 1.311.090 282 280 289 282

Filantropia 84.842 83.505 88.108 107.355 51 44 47 41

Medicina  
de Grupo 1.673.006 1.728.530 1.749.522 1.649.813 183 180 192 187

Seguradora 
Especializada 
em Saúde

498.007 976.812 1.164.485 1.421.718 8 9 9 8

Total 3.264.244 3.936.518 4.154.380 4.490.035 529 514 539 521

A partir da premissa da peculiaridade desse tipo de plano, 
a ANS considerou que caberia um tratamento diferenciado 
(ANS, 2016e). Em outras palavras, a RN 309/2012 foi criada 
“para dissipar de forma equilibrada o risco”. Como apon-
tam Ocké-Reis e Souza (2011, p. 460-461), com diferentes 
modelos, inclusive que procuram abarcar o desempenho 
(yardstick competition), a ANS busca eliminar os excessos 
de assimetria de informação e considerar a necessária di-
luição e riscos (STIGLITZ, 1998, p. 31).

Diante desse contexto, este estudo desenvolve análise em-
pírica do impacto atuarial da instituição do pool de risco, 
para verificar se de fato tornou mais estáveis os reajustes. 
Para tanto, foram verificados os índices adotados entre 
maio de 2013 e abril de 2017. Como se demonstrará, con-
clui-se que uma política regulatória pautada unicamente 
na distribuição de risco operacional não é suficiente para 
atender, concretamente, ao equilíbrio do sistema.

Para avaliar o efeito prático do pool de riscos construiu-se 
um banco de dados a partir das informações disponibili-
zadas pela ANS em seu site e na ferramenta TabNet. Para 
reduzir distorções, os dados foram extraídos, em 08 de no-
vembro de 2016 e 25 de outubro de 2017, do site da agên-
cia e correspondem ao período de maio de 2013 a abril 
de 2017, ou seja, quatro ciclos de reajuste. Para tabulação 
dos dados foram excluídas as operadoras que optaram por 
aplicar índices diferentes para cada subgrupo, de acordo 
com o tipo de cobertura do plano de saúde.

A comparação dos reajustes aplicados por operadoras de 
diferentes modalidades foi feita por meio da variância uni-
variada (Anova), bem como da estimativa de tamanho de 
efeito (r). Para avaliar o crescimento, calculou-se o reajuste 
composto (ou acumulado) médio, separado por modalida-
de de operadora. Esses dados foram analisados por meio 
de Anova fatorial mista, considerando-se os períodos de 
reajuste como medidas repetidas, e as modalidades de 
operadora como efeito entre grupos. Todas as análises de 
dados foram realizadas com o auxílio dos softwares Excel 
(versão 2016) e SPSS (versão 18). 

GRÁFICO 1. MÉDIA DE REAJUSTE COMPOSTO 
PONDERANDO O NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS
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A pesquisa empírica permite afirmar que a política 
regulatória adotada para os contratos com até 30 vidas  
não foi suficiente para combater a volatilidade do índice de reajuste 
anual, para conferir um equilíbrio adequado ao sistema. 

Os dados da tabela 01 apresentam o número de bene-
ficiários em cada período, de acordo com a modalida-
de da operadora. Verifica-se que a modalidade de auto-
gestão apresentou um número reduzido de operadoras 
e beneficiários no agrupamento de contratos. Isso pode 
ser explicado pelo fato de as operadoras de autogestão 
administrarem planos privados de assistência à saúde 
exclusivamente a beneficiários (e dependentes) com que 
possuam vínculo institucional.

Quando ponderado o número de beneficiários, o percen-
tual de vidas atingidas pelo índice de reajuste autorizado 
pela ANS atingiu um máximo de 29%. Tal indica que al-
gumas operadoras, com grande número de beneficiários, 
aplicaram os maiores reajustes.

Em síntese, operadoras de medicina de grupo e segura-
doras especializadas em saúde praticam sistematicamente 
reajustes anuais superiores à média das demais modalida-
des de operadora, resultando no crescimento significativo 
do valor da mensalidade.

Identificou-se que a modalidade organizacional da opera-
dora é um fator importante no reajuste. As cooperativas mé-
dicas e filantrópicas são mais estáveis quando comparadas 
ao índice máximo autorizado pela ANS. Outra importan-
te informação diz respeito à concentração de beneficiários 
por operadora. Não obstante operadoras com grande nú-
mero de beneficiários possuam, teoricamente, maior con-
trole para diluição de risco, na prática, isso não se reflete 
nos índices. Ao contrário: empresas com maior número de 
beneficiários lançam mão de reajustes acima da média ge-
ral daqueles aplicados aos contratos agrupados, de modo 
que a resolução não atingiu a totalmente seu propósito.

Em síntese, a pesquisa empírica permite afirmar que a polí-
tica regulatória adotada para os contratos com até 30 vidas 
não foi suficiente para combater a volatilidade do índice de 
reajuste anual, para conferir um equilíbrio adequado ao sis-
tema. Além disso, identifica-se que o número de beneficiá-
rios, por si só, não é fator determinante para estabelecer o 
índice de reajuste desses contratos, dados outros fatores, 
como poder de barganha e concentração de riscos.
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