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Com redução do prazo de
carências e mensalidades
mais baratas, as operadoras
de planos de saúde miram o
segmentodasmicroepeque-
nas empresas (MPEs).
Além dasmelhores condi-

ções oferecidas pelo setor, a
menor taxadedesemprego e
o aumento do mercado for-
malde trabalho tambémper-
mitemquemais empresários
de pequeno porte consigam
oferecer planos de saúde a
seus funcionários.
Números das companhias

que atuamno setor de saúde
privada indicamqueasMPEs
vêmocupandocadavezmais
espaço em suas carteiras de
clientes.NaBradescoSaúde,
líder do setor de seguro-saú-
de, a carteira de micro e pe-
quenasempresasdobrounos
últimos três anos.
Éoqueinformaopresiden-

te da companhia,Márcio Co-
riolano:“Tivemoscrescimen-
tode 103%noscontratosem-
presariais para gruposde 4 a
99 beneficiários”.
Coriolanodizquenasgran-

des empresas o benefício,
oferecido commais frequên-

cia, é uma forma de atrair e
reter profissionais. Hoje, a
prática tambéménecessária
entreasmicroepequenasde-
vido à competitividade.
“Atender esse segmento é

umatendênciadonossomer-
cado”, afirma Eduardo Vidi-
gal, diretor-executivodaMa-
rítima Saúde.
Segundo ele, 10% da car-

teira de clientes da compa-
nhia 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
casaprópria,emumapesqui-
sadoDatafolha feita em2011
paraoInstitutodeEstudosde
Saúde Suplementar (Iess).

CUIDADOS
Emmeioàs facilidadesofe-

recidaspelasoperadoras,po-
rém, podem existir armadi-
lhas. O alerta é da advogada
Renata Vilhena Silva, da Vi-
lhenaSilvaAdvogados,escri-
tório especializado em defe-
sadoconsumidorcontraabu-
sos de planos de saúde.
Eladizqueé importante fi-

car atento ao contrato e co-
nhecer as particularidades
dos planos voltados aos pe-
quenosgrupos—casodasmi-
croempresas.“Quantomenor
o grupo, maior o risco.”
Aadvogada chamaaaten-

ção para cláusulas que per-

mitem às operadoras rescin-
dir contratos unilateralmen-
te, além de efetuar reajustes
elevadosbaseadosnoprincí-
pioda sinistralidade—quan-
do os gastos da operadora
com determinado grupo ul-
trapassam 75% do valor pa-
go por ele.
Quandoissoacontece,ore-

ajuste aplicado leva em con-
ta tambémopercentualdasi-
nistralidade daquele grupo.
“É aí que ocorremos abusos,
já que o cálculo para esse re-
ajustenemsempreé transpa-

rente”, diz Silva. Há também
casos em que a operadora
simplesmenterescindeocon-
trato. A consequência é dei-
xar na mão beneficiários em
pleno tratamento.

NA JUSTIÇA
Foram os elevados reajus-

tesnoplanoquefizeramomi-
croempresário Milton Ribei-
rodaCosta, 36, entrarna Jus-
tiça contra a sua operadora.
Em2010, ele contratouum

planoempresarial paraa sua
lanchonete,noItaimBibi,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, aalta foide40%.Nose-
gundo, em maio deste ano,
mais 40%. “Fiquei com me-
do de onde isso iria parar”,
dizoempresário,quecontes-
tou os reajustes na Justiça.
“Também tivemedo que res-
cindissemocontrato.”A Jus-
tiçaentendeuquehouveabu-
so e determinou outro cálcu-
lo para os reajustes.
Partedosexcessosaconte-

ceporqueaANS(AgênciaNa-
cional de Saúde Suplemen-
tar) não pode atuar na regu-
lação dos planos empresa-
riais como nos individuais.
Por se tratar de contratos

entre empresas, entende-se
que decorrem de livre nego-
ciação, oque impedeaagên-
ciade interferir como regula-
dora domercado.

Advogada recomenda
atenção emcontratos de
pequenos grupos com
operadoras de saúde,
pois risco émaior

Operadoras de saúdemiram empresasmenores commelhores condições

Carênciamenor e planos
‘baratos’ atraempequenos

COLABORAÇÃOPARA A FOLHA

A ANS (Agência Nacional
de Saúde Suplementar) quer
ampliar a atuação nomerca-
do de planos de saúde priva-
da empresarial e criar regras
paraplanoscoletivoscomaté
30 beneficiários.
A agência tem hoje pode-

res limitadosna regulaçãode
contratos entre empresários
e operadoras, uma vez que
sãoconsideradosde livrene-
gociação entre empresas.

Para que a agência possa
intervir, está em processo de
análise a criação de uma re-
soluçãoquepretende regular
o modo para calcular o rea-
justedeplanoscoletivos com
menos de 30 beneficiários.
A principal mudança diz

respeito a como as operado-
ras deverão realizar o cálcu-
lo de sinistralidade. Hoje, a
conta considera os gastos de
cada grupo. Quantomenor o
grupo, menos diluído fica o
reajuste em caso de sinistra-

lidade.
Com a nova resolução, as

operadoras serão obrigadas
adiluir os casosde sinistrali-
dade entre toda a sua cartei-
radegrupospequenos, enão
exclusivamenteemcadagru-
po.
Exemplo: se emumgrupo

decincobeneficiáriosumdos
participantes é diagnostica-
do comumadoença cujo tra-
tamento eleve os custos da
operadora, essa alta será di-
vidida 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, den-
trodoqual seriamdiluídasas
eventuais sinistralidades
constatadas em alguns gru-
pos dentro desse conjunto.
A ideia é reduzir o percen-

tualdesse reajuste,diluindo-
o em um número maior de
usuários e diminuindo o im-
pactoparaosassociados. (RM)

ANSquerregrasparaplanoscommenosde30pessoas

“ Tivemos
crescimentode
103%nos contratos
empresariais para
grupos dequatro a
99beneficiário
MáRciO cORiOLAnO
presidente da Bradesco Saúde

Quantomenor 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
nossomercado
eDUARDOViDiGAL
diretor-executivo da Marítima Seguros

Marcelo Justo/Folhapress

Omicroempresário Milton
Ribeiro da Costa, que
precisou recorrer à Justiça
contra reajustes elevados
em plano de saúde da
sua empresa
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ENTENDA O QUE É A SINISTRALIDADE

Num grupo de cinco benefici-
ários, cada um paga R$ 100

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, totalizan-
do 250 pessoas

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

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

25,5%
da população dispõe hoje de
plano de saúde privada

51,7%
foi quanto aumentou o número
de brasileiros com planos de
saúde entre dezembro de 2003*
e junho de 2012 (de 32,1
milhões para 48,7milhões)

63,7%
é a fatia demercado dos
planos de saúde coletivos
empresariais

193,8%
foi o quanto cresceu o
faturamento das operadoras
do setor entre 2003* e 2011

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

NÚMEROS DA SAÚDE PRIVADA NO BRASIL

COMO É HOJE COMO DEVE FICAR

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


