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O microempresário Milton
Ribeiro da Costa, que
precisou recorrer à Justiça
contra reajustes elevados
em plano de saúde da
sua empresa

Carência menor e planos
‘baratos’ atraem pequenos

ENTENDA O QUE É A SINISTRALIDADE
COMO É HOJE
Num grupo de cinco beneficiários, cada um paga R$ 100

Operadoras de saúde miram empresas menores com melhores condições
Advogada recomenda
atenção em contratos de
pequenos grupos com
operadoras de saúde,
pois risco é maior
ROGÉRIO DE MORAES

COLABORAÇÃO PARA A FOLHA

Com redução do prazo de
carências e mensalidades
mais baratas, as operadoras
de planos de saúde miram o
segmento das micro e pequenas empresas (MPEs).
Além das melhores condições oferecidas pelo setor, a
menor taxa de desemprego e
o aumento do mercado formal de trabalho também permitem que mais empresários
de pequeno porte consigam
oferecer planos de saúde a
seus funcionários.
Números das companhias
que atuam no setor de saúde
privada indicam que as MPEs
vêm ocupando cada vez mais
espaço em suas carteiras de
clientes. Na Bradesco Saúde,
líder do setor de seguro-saúde, a carteira de micro e pequenas empresas dobrou nos
últimos três anos.
É o que informa o presidente da companhia, Márcio Coriolano: “Tivemos crescimento de 103% nos contratos empresariais para grupos de 4 a
99 beneficiários”.
Coriolano diz que nas grandes empresas o benefício,
oferecido com mais frequên-

cia, é uma forma de atrair e
reter profissionais. Hoje, a
prática também é necessária
entre as micro e pequenas devido à competitividade.
“Atender esse segmento é
uma tendência do nosso mercado”, afirma Eduardo Vidigal, diretor-executivo da Marítima Saúde.
Segundo ele, 10% da carteira de clientes da companhia tem perfil de pequena
empresa. “É o segmento que
mais cresce. Nosso plano é
elevar esse percentual para
20% em até três anos.”
Ter um plano de saúde foi
apontado como o segundo
“bem” mais almejado pelo
brasileiro, atrás somente da
casa própria, em uma pesquisa do Datafolha feita em 2011
para o Instituto de Estudos de
Saúde Suplementar (Iess).
CUIDADOS

Em meio às facilidades oferecidas pelas operadoras, porém, podem existir armadilhas. O alerta é da advogada
Renata Vilhena Silva, da Vilhena Silva Advogados, escritório especializado em defesa do consumidor contra abusos de planos de saúde.
Ela diz que é importante ficar atento ao contrato e conhecer as particularidades
dos planos voltados aos pequenos grupos —caso das microempresas. “Quanto menor
o grupo, maior o risco.”
A advogada chama a atenção para cláusulas que per-

mitem às operadoras rescindir contratos unilateralmente, além de efetuar reajustes
elevados baseados no princípio da sinistralidade —quando os gastos da operadora
com determinado grupo ultrapassam 75% do valor pago por ele.
Quando isso acontece, o reajuste aplicado leva em conta também o percentual da sinistralidade daquele grupo.
“É aí que ocorrem os abusos,
já que o cálculo para esse reajuste nem sempre é transpa-

“

Tivemos
crescimento de
103% nos contratos
empresariais para
grupos de quatro a
99 beneficiário
MáRciO cORiOLAnO
presidente da Bradesco Saúde

Quanto menor o
grupo, maior o risco
RenAtA ViLHenA SiLVA
advogada especializada em defesa do
consumidor contra abusos de planos
de saúde da Vilhena Silva Advogados

Atender esse
segmento é uma
tendência do
nosso mercado
eDUARDO ViDiGAL
diretor-executivo da Marítima Seguros

rente”, diz Silva. Há também
casos em que a operadora
simplesmente rescinde o contrato. A consequência é deixar na mão beneficiários em
pleno tratamento.
NA JUSTIÇA

Foram os elevados reajustes no plano que fizeram o microempresário Milton Ribeiro da Costa, 36, entrar na Justiça contra a sua operadora.
Em 2010, ele contratou um
plano empresarial para a sua
lanchonete, no Itaim Bibi, em
São Paulo. Logo depois, seu
filho foi diagnosticado com
uma doença rara, o que fez
com que o plano fosse mais
utilizado pela família.
No primeiro reajuste, em
2011, a alta foi de 40%. No segundo, em maio deste ano,
mais 40%. “Fiquei com medo de onde isso iria parar”,
diz o empresário, que contestou os reajustes na Justiça.
“Também tive medo que rescindissem o contrato.” A Justiça entendeu que houve abuso e determinou outro cálculo para os reajustes.
Parte dos excessos acontece porque a ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) não pode atuar na regulação dos planos empresariais como nos individuais.
Por se tratar de contratos
entre empresas, entende-se
que decorrem de livre negociação, o que impede a agência de interferir como reguladora do mercado.

ANS quer regras para planos com menos de 30 pessoas
COLABORAÇÃO PARA A FOLHA

A ANS (Agência Nacional
de Saúde Suplementar) quer
ampliar a atuação no mercado de planos de saúde privada empresarial e criar regras
para planos coletivos com até
30 beneficiários.
A agência tem hoje poderes limitados na regulação de
contratos entre empresários
e operadoras, uma vez que
são considerados de livre negociação entre empresas.

Para que a agência possa
intervir, está em processo de
análise a criação de uma resolução que pretende regular
o modo para calcular o reajuste de planos coletivos com
menos de 30 beneficiários.
A principal mudança diz
respeito a como as operadoras deverão realizar o cálculo de sinistralidade. Hoje, a
conta considera os gastos de
cada grupo. Quanto menor o
grupo, menos diluído fica o
reajuste em caso de sinistra-

lidade.
Com a nova resolução, as
operadoras serão obrigadas
a diluir os casos de sinistralidade entre toda a sua carteira de grupos pequenos, e não
exclusivamente em cada grupo.
Exemplo: se em um grupo
de cinco beneficiários um dos
participantes é diagnosticado com uma doença cujo tratamento eleve os custos da
operadora, essa alta será dividida dentro do grupo do

qual ele faz parte.
A proposta da ANS é que
cada operadora crie o que se
chama “pool” de risco, que é
um conjunto de grupos de
uma mesma categoria, dentro do qual seriam diluídas as
eventuais sinistralidades
constatadas em alguns grupos dentro desse conjunto.
A ideia é reduzir o percentual desse reajuste, diluindoo em um número maior de
usuários e diminuindo o impacto para os associados. (RM)

Um deles adoece e passa a
usar muito o plano, elevando
os custos da operadora com
aquele grupo

No próximo reajuste, além do
cálculo inflacionário padrão,
a operadora acrescenta o
percentual a mais usado pelo
beneficiário doente (a
sinistralidade). O reajuste é
diluído entre os cinco
integrantes do grupo

COMO DEVE FICAR
A operadora cria um “pool”
de risco, com todos os
contratos de até cinco
beneficiários (os critérios
para a formação desses
“pools” de risco ainda serão
regulamentados pela ANS)

Forma-se, por exemplo, um
“pool” com 50 grupos de
cinco beneficiários, totalizando 250 pessoas

Em caso de sinistralidade de
algum participante desses
grupos, o reajuste será
diluído entre os 250 beneficiários, e não apenas entre os
cinco do grupo em que
ocorreu o aumento de gastos

NÚMEROS DA SAÚDE PRIVADA NO BRASIL

51,7%

193,8%

foi quanto aumentou o número
foi o quanto cresceu o
de brasileiros com planos de
faturamento das operadoras
saúde entre dezembro de 2003* do setor entre 2003* e 2011
e junho de 2012 (de 32,1
milhões para 48,7 milhões)

25,5%

da população dispõe hoje de
plano de saúde privada

63,7%

é a fatia de mercado dos
planos de saúde coletivos
empresariais

*Início do levantamento Fonte: ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar)

