DE OLHO NO PAMA
Diante de notícias publicadas nos jornais sobre a situação do plano de saúde CASSIS, do Banco do
Brasil, sobre os acontecimentos com o plano de saúde AMAP da Fundação TELOS da Embratel,
noticiada no site da FENASTEL, sobre a situação do PAMA descrita no trabalho “SINAL AMARELO
NO PAMA”, publicado no site da ASTEL-ESP, e sobre o déficit na assistência à saúde operada pela
SISTEL, conforme registrado no “RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2019” da SISTEL, assistidos
do PBS-A e do PAMA procuraram colegas que integram o NEI da ASTEL-ESP, com algumas
observações e solicitações, entre as quais destacamos:
a) Em 2012 e 2013 o PAMA e o PCE sofreram aumentos substanciais nos valores das
contribuições mensais, tornando esses planos de saúde inviáveis para um grande número de
assistidos, principalmente os com menores rendas de complementação de aposentadorias,
justamente aqueles que mais precisavam da assistência à saúde;
b) Uma análise feita pela ASTEL-ESP e pelo NEI, no início de 2014, indicou claramente que o
PAMA e o PCE estavam fadados à extinção em 2016, o que levou o Presidente da ASTEL-ESP e
Conselheiro Eleito da SISTEL levantar a questão junto ao Conselho Deliberativo, que
determinou fosse feito um levantamento atuarial por Consultoria. O trabalho apresentado em
maio de 2014 não só confirmou as suspeitas, como também mostrou que os recursos
necessários ao salvamento do PAMA (nas condições praticadas pela SISTEL) estimados pelo
NEI, em março de 2014, se apresentaram bem próximos da realidade;
c) Isso levou a ASTEL-ESP a propor formalmente ao Conselho Deliberativo, por meio de seu
Presidente, o cumprimento voluntário pela SISTEL da sentença judicial (com trânsito em
julgado) referente à ação movida em 2001 pela FENAPAS (Processo 2001.001.107235-1),
transferindo recursos do superávit do PBS-A para o PAMA, assim capitalizando-o;
d) Que, após estudos determinados pelo Conselho Deliberativo, a Diretoria Executiva da SISTEL,
no “INFORME SISTEL” de 30/10/2015, emitiu um comunicado onde constava:
“a Diretoria Executiva da SISTEL, com o apoio do Conselho Deliberativo, em atendimento à
determinação judicial, tomou a decisão de transferir a sobra de recursos hoje existente do PBS-A
para o PAMA, limitada à sua necessidade
Com essa transferência, fica assegurada a prestação dos serviços de saúde e as contribuições do
PCE passam a ser reajustadas com índices próximos aos aplicados ao se benefício.”
“Dessa forma a SISTEL mantém o compromisso de assegurar aos assistidos do plano PBS-A o
pagamento do benefício e aos usuários do PAMA e PCE a tranquilidade quanto ao seu maior bem:
A SAÚDE!”
e) Graças a existência na ASTEL-ESP de um grupo (NEI) com uma formação técnica geral,
voltada a estudos que embasam as suas decisões, pôde a ASTEL-ESP prestar um grande
serviço a não só seus associados, mas também a milhares de companheiros de outras
associações espalhadas pelo BRASIL;
f) Tendo então em vista os fatos relatados no início deste trabalho e no intuito de facilitar a
preparação de outros grupos de estudos semelhantes ao NEI, vinculados a outras
associações, seria interessante que o NEI preparasse um trabalho de síntese ou Monografia,
com uma apreciação geral técnica sobre planos de saúde, com uma reunião de estudos e
comentários anteriormente por ele elaborados, porém publicados de forma isolada, além de
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uma análise crítica da assistência à saúde prestada pela SISTEL e uma apreciação das
informações contidas no RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2019 da SISTEL.
Tentaremos aqui atender a essas solicitações, num trabalho que será um pouco longo, porém
necessário, e contra isso os solicitantes nada têm a opor.
Pois achamos importante que outras associações formem grupos de estudos para a defesa de
interesses legítimos e direitos dos assistidos, de forma bem fundamentada. Além disso, temos de
enfrentar a realidade de que o NEI tende naturalmente a se extinguir, com a perda de vida de
seus componentes, sendo necessário que outros grupos sejam formados e assumam a vigilância
constante dos nossos planos previdenciários e de assistência à saúde e da respectiva Instituição.

I
O nosso trabalho, embora tratando de uma forma geral sobre assistência à saúde, terá sempre
em mente planos de saúde do tipo por autogestão, principalmente o PAMA.
O PBS-A, PAMA e PCE são planos com natureza de seguros. A SISTEL ao operá-los exerce a
função de uma seguradora de fato. Daí, para o melhor entendimento desses planos, temos antes
de entender um pouco da teoria e prática de seguros, dentro de uma visão geral, de vôo de
pássaro.

SEGUROS
Todos nós estamos sujeitos a eventos futuros incertos quanto à sua realização ou
quanto à época de sua realização, que ao se verificarem têm efeito sobre nossa
situação econômica, pois causam perda material ou financeira. Por exemplo, um
incêndio causa uma perda de patrimônio, uma doença causa uma despesa com o
tratamento etc.
Esses tipos de eventos, ditos aleatórios, constituem riscos a que estamos sujeitos em nosso dia a
dia. Para fazer frente à perda financeira ligada à realização desses riscos (a realização do risco é
chamada de sinistro), podemos fazer uma poupança, como reserva no valor total da necessidade
esperada de recursos, ou recorrer previamente ao seguro.
Para isso, temos dois caminhos a seguir:
1) O caminho da repartição dos danos ocorridos;
2) O caminho da garantia, ou indenização.
O primeiro caminho é baseado no princípio da mutualidade direta. As pessoas sujeitas a sofrer os
efeitos dos eventos aleatórios (sujeitas aos riscos) convencionam enfrentar coletivamente as
necessidades financeiras decorrentes da realização de eventos incertos (sinistros), causando
danos a algum ou alguns dos convencionados. Nesse caso, reparte-se o dano total (perda
financeira) e cada um contribui com uma quota parte do dano total, segundo critérios prédeterminados, de modo que o total de quotas cubra o valor dos danos sofridos pelos
participantes envolvidos nos sinistros.
Se a frequência com a qual os riscos se verificam (sinistros), e se também o valores médios das
perdas (danos) podem ser aproximadamente determinados de antemão, as quotas
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(contribuições) de cada participante podem ser cobradas de forma preventiva, formando um
fundo (provisão) para eventuais sinistros que atinjam parcela de participantes.
Por esse segundo caminho, da garantia, uma pessoa jurídica (segurador) se obriga a cobrir os
danos (para ele despesas), ou custos ocorridos aos contraentes pela verificação dos riscos
(sinistros), mediante o recolhimento prévio de uma “quota” (prêmio); trata-se de um esquema
semelhante ao anterior, porém conforme um esquema mutualístico indireto, ou virtual, pois no
caso, o contraente, mediante o pagamento antecipado do prêmio, transfere para o segurador o
risco, ou seja, os efeitos da realização de evento futuro incerto a que está sujeito.
Quanto ao que diz respeito a uma determinada pessoa envolvendo eventos aleatórios nada
podemos afirmar sobre seu caso particular, se os eventos se realizarão, ou quando se realizarão
tudo é incerto. Mas, numa massa adequadamente grande de pessoas, podemos estimar com boa
aproximação quantas serão atingidas pele realização dos eventos aleatórios e qual o dano médio
(despesa) causado pela realização de cada evento.
Se em n repetições de um experimento certo evento aleatório se verifica i vezes, dizemos que i é
a frequência do evento nas n provas. Chamamos de frequência relativa à relação:
𝑓=
A frequência relativa varia ao variarmos a quantidade de provas. Mas, é um fato natural que,
crescendo o número de provas, f tende a oscilar convergindo para um limite, que é dado como
sendo a probabilidade a priori do respectivo evento acontecer.
Esse fato observado na pratica é resumido no chamado postulado empírico do acaso: “em uma
série de provas repetidas um grande número de vezes, sob as mesmas condições, cada um dos eventos
possíveis se manifesta com uma frequência relativa que é aproximadamente igual à sua probabilidade”.
A aproximação cresce normalmente com o crescer do número de provas.
Enquanto a frequência relativa refere-se a eventos passados realizados, a probabilidade referese se a eventos futuros possíveis de acontecer. O postulado empírico do acaso mostra que a
frequência relativa de evento acontecido em uma grande massa de indivíduos sujeitos ao mesmo
tipo de evento, e sob as mesmas condições, dá uma boa estimativa para esse evento vir a
acontecer no futuro em uma massa de indivíduos semelhantes.
Estamos aqui tentando esclarecer algumas questões de probabilidades e estatística, necessárias
ao nosso estudo, sem sairmos do nível de matemática do ensino médio, onde aprendemos noções
de probabilidades e estatística.
Um outro conceito importante para o nosso estudo é o de média aritmética, que aprendemos no
colégio e muito usado na linguagem coloquial.
De uma forma simples, se uma variável x pode assumir n valores, x1 , x2 , ...xn , a média aritmética
desses valores é dada por (escrita como 𝑥̅ ):
⋯

𝑥̅ =

As propriedades da média aritmética são importantes para o entendimento de questões ligadas
aos seguros.
1) Se a cada um dos valores xi usados no cálculo da média adicionamos um valor constante c, a
média aritmética fica acrescida de c unidades (𝑥̅ ′=𝑥̅ + 𝑐).
2) Se multiplicarmos cada um dos valores xi usados no cálculo da média aritmética por uma
constante c, a média aritmética fica multiplicada por c (𝑥̅ ’=𝑥̅ . 𝑐).
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A média aritmética tem um grande valor prático quando tratamos de uma grande quantidade de
valores; multiplicada pela quantidade dos valores usados no seu cálculo ela dá a soma desses
valores. Essa é uma propriedade óbvia da média aritmética, porém de grande serventia.
De um modo geral, a média aritmética é diferente dos valores usados no seu cálculo.
Se numa série de experimentos a variável x assume diversos valores e se esses são em vários
casos repetidos, digamos: x1 , n1 vezes; x2 , n2 vezes;...; xp , np vezes, onde:
n1 + n2 + ...+ np = n,
então, cada valor aparece com sua frequência relativa, fi= , a média aritmética será dada por
𝑥̅ = x1 . f1 + x2 . f2 + ... + xp . fp .
Até agora, com a média aritmética, tratamos de eventos ou de valores realizados no passados . o
que dizer de quantidades futuras e incertas?
Nesse caso, deve-se introduzir a noção de esperança matemática ou valor esperado, que
corresponde a uma média semelhante à média aritmética, porém com valores futuros e incertos.
Define-se então E(X) como o valor esperado (uma média) da variável X, assumindo valores
futuros e incertos ( x1 , x2 , ..., xn):
E(X)= x1 . p1 + x2 . p2 + ... + xn . pn ,
onde os xi representam os valores da variável e os pi as respectivas probabilidades de realização
desses valores.
Uma propriedade fundamental da esperança matemática é que, as esperanças matemáticas de
dois eventos quaisquer simplesmente se somam, quer sejam eventos independentes ou não.
Agora, com base nesses conceitos de estatística, podemos melhor entender como funciona o
seguro.

II
O seguro tem como base uma massa grande de segurados, formada por angariação pelo
segurador, massa essa homogênea quanto à exposição aos riscos segurados, de modo que se
possa supor a aplicação do postulado empírico do acaso; podendo-se, assim, estimar-se a partir
de frequências relativas de eventos passados as probabilidades de eventos futuros e incertos. Da
mesma forma, de valores de eventos passados realizados, que se possam estimar os valores
esperados na realização de eventos futuros e incertos (valores médios).
Como vimos, não podemos fazer estimativas para um individuo envolvendo eventos aleatórios,
mas podemos estimar, com boa aproximação, questões relacionadas a eventos aleatórios
envolvendo uma massa apropriadamente grande de indivíduos.
Ora, o segurador recolhe antecipadamente recursos (prêmios na linguagem dos seguros) dos
indivíduos que compõem a massa de segurados e, com esses recursos, formam um monte, com o
qual cobrirá as suas possíveis despesas referentes aos pagamentos que realizará com os sinistros
ocorridos, dentro do período contratual do seguro, a alguns dos segurados ( o seguro cobre
apenas os riscos ditos idiossincráticos, peculiares a um grupo ou pessoas, mas não cobre riscos
que atingem ou podem atingir a todos os indivíduos ao mesmo tempo, os riscos ditos
sistêmicos).
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A questão principal para o segurador é como calcular o valor que deve cobrar de cada segurado
para que, com o monte formado com esses recursos, ele possa cumprir com sua obrigação: qual o
total que deverá recolher para tal.
Para isso, ele precisa estimar com bastante segurança qual será a quantidade de sinistros que
ocorrerão durante o período contratual de sua obrigação ( normalmente um ano) e qual o valor
médio das perdas (gastos) causadas por sinistro. Com isso, ele calcula o valor global dos recursos
necessários e, consequentemente, quanto deverá cobrar de cada segurado.

PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE
Os planos e seguros de saúde coletivos privados, existentes no mercado, trabalham com
contratos de vigência anual, renováveis, geralmente com novas condições de preços (reajustes).
Esses contratos podem ser cancelados pela operadora, caso não lhes mais interessem o
segurado. O esquema financeiro de gestão desses planos ou seguros é o de repartição simples: os
gastos com a cobertura dos sinistros (assistência médico-hospitalar) realizados no ano são
cobertos com os recolhimentos feitos pelos segurados (prêmios) no mesmo ano.
Existem dois tipos principais de esquemas de assistência médico-hospitalar no mercado:
● plano de saúde;
● seguro de saúde.
Ambos têm a natureza de seguro, onde o contraente exposto ao risco de adoecer no ano
transfere os efeitos econômicos da realização do risco (sinistro) para o plano de saúde ou para o
seguro de saúde, conforme o seu contrato.
A finalidade de ambas as formas de proteção é a mesma: dar a alguém a tutela contra o sinistro, o
acontecimento futuro e incerto, que às vezes apenas tem de incerto o momento (Pontes de
Miranda).
Segundo Pontes de Miranda, a contraprestação do segurador pode ser em natura ou em dinheiro.
Daí a diferença entre plano de saúde e seguro de saúde.
● No plano de saúde a contraprestação é principalmente em natura, através de prestação de
serviços de assistência à saúde, por uma rede de prestadores credenciados. Trata-se de um
esquema de serviços pré-pagos.
● No seguro de saúde a contraprestação do operador é principalmente sob a forma de dinheiro.
O segurando quando doente procura um prestador de serviços médicos de sua livre escolha,
paga os serviços prestados, e então solicita o reembolso pelo operador do seguro. Trata-se de um
esquema de indenização pela despesa que sofreu o contraente.
O plano de saúde tem a vantagem de o assistido não ter de desembolsar quantias que podem ser
acima de suas possibilidades para, depois, tê-las reembolsadas. Sendo a melhor opção para quem
tem até um nível médio de renda, principalmente para aposentados e pensionistas. Porém a
assistência médico-hospitalar fica restrita a uma determinada rede conveniada.
Já no seguro de saúde o contraente tem a livre escolha dos prestadores de serviços médicohospitalares, podendo procurar atendimento de alto ou altíssimo padrão, desde que suas
condições financeiras o permitam, pois terá que desembolsar primeiro para depois ser
ressarcido. Isso implica em ter um patrimônio que o permita assumir antecipadamente os custos
elevados da assistência à saúde.
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Daqui por diante, usaremos indistintamente “seguro de saúde” referindo-nos tanto a plano de
saúde como a seguro de saúde.

OS FATORES QUE DETERMINAM O RISCO EM SEGURO DE SAÚDE
Como já vimos, o seguro tecnicamente exige que os segurados (ou coisas seguradas) estejam
sujeitos da mesma forma aos riscos segurados, ou seja, que se trate de uma massa homogênea de
segurados, ou de uma classe de equivalência quanto aos riscos segurados.
As pessoas com características similares são reunidas em um mesmo grupo, para levantamento
de custos médios das prestações e fixação dos respectivos prêmios para os integrantes do grupo.
Num esquema équo, o prêmio reflete o valor médio dos custos por indivíduo, do grupo como um
todo. O esquema pressupõe que as despesas futuras com a assistência médico hospitalar do
grupo serão determinadas pelo mesmo conjunto de fatores.
A experiência tem demonstrado diferenças de usos (custos) para pessoas de diferentes sexos,
idade, regiões onde moram, classes socioeconômicas etc.
Isso leva à necessidade de se segregar a massa de segurados em grupos homogêneos de risco. O
que é feito na prática, principalmente nos seguros de saúde, onde são segregados por idade ( ou
por faixa etária, quando a quantidade de pessoas em cada idade não seja bastante para formar
uma base estatística confiável para as projeções de custos futuros e frequências de sinistros).
No Brasil os custos ou prêmios são levantados em dez faixas de idade: 0-18 anos, 19-23, 24-28,
29-33, 34-38, 39-43, 44-48, 49-53, 54-58, 59 ou mais, conforme a Resolução Normativa da ANS
nº 63/2003 que, por sua vez , observa o disposto no Estatuto do idoso, o qual dispõe no Art. 15, §
3º:
“É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em
razão da idade.” (antes do Código do Idoso as faixas etárias iam até os 78 anos).
Há ainda na Resolução da ANS a obrigação de que o valor do prêmio da faixa acima dos 59 anos
não pode ser superior a seis vezes o valor correspondente da primeira faixa.
Dessa forma, pelo sistema de repartição simples usado pelo mercado, com contratos de validade
anual, além da transferência de recursos entre segurados de uma mesma faixa etária (pelo efeito
mutualístico), há também uma transferência de recursos dos segurados mais jovens para os
segurados idosos, da faixa 79+ (efeito solidarístico).
Nos cálculos por grupo de risco utilizamos x, simbolizando idade, quando o agrupamento for por
idade, e 𝒙 quando o agrupamento for por faixa etária, com 𝑥̅ representando a idade central da
faixa etária do grupo.

CÁLCULO DO PRÊMIO DE SEGUROS SAÚDE, CONFORME PRATICADO PELO
MERCADO PRIVADO
Seguindo o modelo americano, o nosso mercado privado usa o chamado “método prático”, ou
“método empírico”, para cálculos de custos esperados, prêmios e reajustes.
Os segurados são agrupados em classes homogêneas de riscos, para cada classe calcula-se o
valor global dos sinistros e o valor médio dos sinistros por segurado, na suposição que estes
representam os correspondentes a cada classe.
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Pra tal, faz-se levantamento estatístico, para cada classe de idade x ou faixa etária 𝑥̅ , da
quantidade de sinistros ocorridos no ano de observação de plano existente, de mesmas
características do plano para o qual se pretende fixar preços (normalmente o ano calendário),
como também levantam-se os gastos ou despesas ocorridas com os eventos. Sejam:
● m= quantidade de sinistros ocorridos no ano calendário de observação;
● 𝑦 , 𝑦 , ... , 𝑦 , os cutos de cada sinistro ocorrido (gastos);
● Y= 𝑦 + 𝑦 + ... + 𝑦 : o custo total de gastos com sinistros no ano de observação (deve ser
levantado por classe de idade x ou por faixa etária 𝑥̅ );
● N = quantidade de segurados com direito à assistência no ano de observação.
Com isso, calcula-se:
1) A quantidade média de sinistros ocorridos por segurado no ano de observação, ou frequência
relativa de sinistros:
f=
2)Custo médio do sinistro:
CM=
Ora, se a quantidade média de sinistros por segurado é f , e o custo médio do sinistro é CM, então
o gasto médio (despesa) por segurado da classe x (ou da faixa 𝑥̅ ) terá sido de :
CMx= f *CM=

x =

Daí, concluir-se que o prêmio ou preço équo do seguro por indivíduo da classe x, ou prêmio
estatístico, ou prêmio de risco, como também é denominado, que a seguradora deve cobrar de
cada contraente da classe x deve ser:
PE= =
Ora, a média aritmética refere-se sempre ao passado, calculada com base em dados
supostamente bem determinados. Mas no seguro não se trata de custos passados, porém de
custos futuros, que se espera ter, no caso, para o próximo ano. Portanto, trata-se de valores
esperados, ou seja,
Com GMx= devemos estimar E[ ] para o próximo ano.
Calculado dessa forma, os valores esperados podem situar-se abaixo ou acima do valor
encontrado. Para se garantir contra os valores que venham ficar acima do prêmio de risco,
acrescenta-se a este um carregamento de segurança c, formando o chamado prêmio puro:
PP= PE+c.
Acontece que a operadora do plano de saúde, com os pagamentos dos prêmios feitos pelos
segurados, além de cobrir os gastos com os sinistros ocorridos, também precisa cobrir gastos
administrativos, gastos com angariação de seguros e ainda obter lucro com o negócio de seguro.
De modo que, deve ainda fazer outros carregamentos sobre o agora prêmio puro, formando o
prêmio bruto a cobrar do segurado:
PB= prêmio puro+ carregamento de administração e angariação + margem de lucro.
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PASSADO O ANO INICIAL, VÊM OS REAJUSTES
Os planos de saúde coletivos aplicam três tipos de reajuste:
1) Após o fim do ano de vigência do contrato, na renovação, aplicam reajuste por inflação
(desvalorização monetária);
2) Por mudança de classe de idade do segurado ou de faixa etária, para fazer frente ao
alteamento do risco pelo envelhecimento do segurado;
3) Por inflação médica ou de insumos, com aumento dos custos das prestações assistenciais
(resultantes principalmente do avanço da medicina, com novos tratamentos, novas técnicas e
procedimentos etc., que aumentam os custos reais das prestações dos serviços de assistência
à saúde).
Como as operadoras enfrentam a chamada inflação médica e até mesmo falhas em sua
precificação inicial, feita pelo método empírico?
Com o chamado reajuste por sinistralidade!
As operadoras, durante o ano de vigência do contrato de assistência à saúde, pagam aos
prestadores de serviços de assistência à saúde supostamente valores correspondentes ao prêmio
de risco (custos dos serviços), e recebem dos segurados, no mesmo ano, prêmios
correspondentes ao prêmio bruto.
Para calcular o prêmio bruto elas multiplicam por um fator o prêmio de risco ( fator que engloba
a margem de segurança, gastos de angariação e administração, mais a margem de lucro), a
percentagem de carregamento (pc).
De modo que:
PB=

(
)
O fator (1-pc) é chamado de índice de sinistralidade, normalmente escrito sob a forma:

(1-pc)=

=

ê
Normalmente as operadoras trabalham com um índice de sinistralidade entre 65% e 75%, sendo
mais comuns 65%, o que significa ser o prêmio de risco aumentado de 54% para formar o
prêmio bruto,

= PR x 1,54.
,
Para vermos como é feito o reajuste por sinistralidade, suponhamos que a sinistralidade
desejada pela operadora seja de 65%, porém os gastos com assistência no ano tenham
ultrapassado os valores anteriormente estimados pela operadora, digamos resultando num
índice de sinistralidade de 80%. Então o prêmio bruto que a operadora cobrará dos segurados,
para o próximo ano, será igual ao prêmio bruto atual reajustado pela variação do índice de
sinistralidade:
,
,
Taxa de reajuste=
= 0,23
,
PB=
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Portanto o reajuste do prêmio atual por sinistralidade será de 23%.
Outra forma de calcular o reajuste é usando-se fator de reajuste, dado pela relação entre os
índices de sinistralidade:
,
Fator de reajuste =
= 1,23
,
O que dá no mesmo.

REAJUSTE POR MUDANÇA DE CLASSE OU FAIXA ETÁRIA
Com o aumento de idade das pessoas os gastos de assistência à saúde aumentam, é um fato
natural e universal, o que em seguro significa um alteamento do risco por idade. Diante disso, os
segurados, além dos reajustes por inflação e sinistralidade dos prêmios, também estão sujeitos a
reajustes por mudança de idade ou de faixa etária. Para mostrar a diferença de prêmios por faixa
de mercado, anotamos na tabela abaixo os preços mensais de janeiro de 2020 de uma operadora
de mercado com plano semelhante ao PCE, sem coparticipação.
Faixa de idade R$
0 a 18
376,12
19 a 23
443,82
24 a 28
537,04
29 a 33
644,44
34 a38
734,67
39 a 43
756,70
44 a 48
921,32
49 a 53
1.083,66
54 a 58
1.289,57
59 ou +
2.256,75

Uma pessoa com 59 ano paga por mês mais de 4 vezes o que paga uma pessoa de 28 anos, isso
apenas pelos reajustes por faixa etária.
O método empírico tem algumas vantagens para as operadoras dos planos, por exemplo:
● É simples de ser usado, exigindo pouca matemática;
● Se conjugado com o reajuste por sinistralidade, não é muito exigente quanto aos
levantamentos estatísticos;
● Desde que as quantidades de segurados por faixa etária seja suficientemente grande, oferece
uma boa estimativa, na mesma base, de custos para o próximo ano;
● Nos cálculos das médias não são necessários dados individuais, bastam as despesas globais
com os sinistros e a quantidade de segurados com direito aos benefícios.
Para os segurados, a coisa é diferente.
● Os reajustes por sinistralidade e por faixa etária criam uma nova insegurança financeira para o
segurado. Ou seja, protege o segurado contra o risco financeiro da doença, mas é uma nova fonte
de risco financeiro, o que é um contrassenso em se tratando de seguro;
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●Apesar dos segurados mais jovens arcarem com parte dos custos dos segurados mais idosos,
em nada aproveitam, pois correm o risco de quando mais velhos não mais puder arcar com os
custos do plano de assistência à saúde;
● Em sendo plano coletivo, portanto tratando-se de contrato anual, com a possibilidade da
operadora não mais renová-lo, significa também uma situação de risco para o contraente, outro
contrassenso.
Diante do que vimos até aqui, a solução requer outra metodologia, que resolva pelo menos em
parte as questões levantadas. A melhor alternativa existente está no método das expectâncias,
com a constituição de provisão para fazer frente ao alteamento do risco com a idade. Este
sistema é obrigatório por lei na Alemanha para os seguros individuais de saúde.

III
O MÉTODO DAS EXPECTANCIAS
Este método tem a vantagem da possibilidade de contratos vitalícios de assistência à saúde, com
prêmios ou contribuições razoavelmente niveladas durante a vigência contratual.
Por ser o método pouco difundido fora da área de língua alemã, faremos uma exposição mais
detalhada do método, pressupondo da parte do leitor alguns conhecimentos de matemática de
seguros de vida e de planos previdenciários do tipo de benefícios definidos (no final desse
trabalho indicaremos fontes bibliográficas onde poderão ser adquiridos os conhecimentos, se
necessário for).
Como não poderia deixar de ser, temos de procurar estimar custos ou gastos futuros a partir de
gastos passados, só que agora precisamos de estatísticas mais bem apuradas do que
anteriormente, no caso do método empírico, pois não temos o recurso de reajustes por
sinistralidade.
Do mesmo modo que no método empírico, precisamos determinar o valor global de despesas
anteriores com sinistros, a quantidade de segurados com direito à assistência à saúde etc., e
estimar custos futuros ou despesas com segurados.
Partindo-se de um plano existente ou semelhante em prestações de assistência à saúde, vamos
procurar determinar o custo anual futuro esperado, médio por segurado com a prestação
assistencial, por tipo de prestação (ambulatorial, medicina diagnóstica, cirurgias, internações
hospitalares etc.), em função da idade atual x do segurado.
Durante o ano calendário do levantamento estatístico, suponhamos que o grupo segurado total
tenha L segurados, com Lx indivíduos em cada idade x; a somatória dos Lx de todas as idades
existente no plano será igual a L.
Cada pessoa do grupo Lx poderá sofrer dentro do ano de apuração de 0 a m sinistros, gerando
cada sinistro uma despesa sj , com j= 0...m, de modo que a despesa total no ano para uma pessoa
z será dada por:
Sz = ∑

𝑠

Então, a despesa ou custo total dos sinistros ocorridos no ano calendário de observação com
todos os componentes de um grupo de idade x, com Lx segurados, será igual a:
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Sx= ∑

𝑆

Esta soma tem de ser determinada com bastante precisão, pois será usada na determinação dos
valores futuros esperados de despesas ou custos.
Por outro lado, também precisamos com bastante precisão a determinação de Lx para cada
grupo etário, para a determinação por grupo etário do valor esperado por segurado:
E[Sz] =
Designando por Kx o valor esperado dos custos assistenciais para um indivíduo de idade x,
temos:
Kx = E [

]

Durante o ano calendário a quantidade de segurados do grupo de segurados de idade x varia
entre o início e o fim do ano, por morte ou por cancelamento de seguro. Devendo-se na
determinação de Lx usar a média aritmética das quantidades de segurados existentes no início e
no fim do ano.
Também é fato que alguns sinistros ocorridos num ano calendário somente serão pagos aos
prestadores de assistência no ano seguinte, mas os valores correspondentes devem ser alocados
ao ano em que se deu o início do sinistro. Portanto, quando fazemos o levantamento das
despesas (custos) ocorridas em certo ano calendário, não devemos considerar pagamentos
efetuados no ano, referentes ao ano anterior; da mesma forma, devemos incluir os pagamentos
realizados no ano seguinte, referentes a sinistros do ano calendário em estudo.
Digamos que o ano em estudo seja t0, expurgamos os custos de sinistros ocorridos no ano t-1, e
incluímos os pagamentos realizados no ano t+1, referentes a sinistros iniciados ou ocorridos no
ano t0.
No ano t+1 devemos estimar os custos (despesas) esperados por segurado no futuro, ou seja, no
ano t+2 , pois o seguro refere-se sempre a eventos futuros e incertos.
Fazendo-se o levantamento estatístico do ano t0 no último trimestre do ano t+1 , podemos
praticamente apurar todos os custos ocorridos, pois todos os sinistros ocorridos em t0 já terão
normalmente sido pagos; normalmente o tempo decorrido entre o sinistro e o pagamento não
passa de aproximadamente seis meses.
Tudo isso que expusemos refere-se a fazer a chamada estatística delimitada para o ano de
ocorrências de sinistros.
No levantamento referente a um determinado ano calendário, além da quantidade de segurados
com direito aos benefícios e do custo total dos sinistros por classe de idade S, determinamos
também a quantidade total de sinistros realizados n, de modo que podemos calcular:
 f = frequência relativa de sinistros, ou média anual de sinistros por segurado:
f=
 CM = custo médio de sinistro:
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CM =
 o gasto ou custo médio anual por segurado:
Kx = f x CM
Ou,

Kx =

x

=

Lembrando o postulado empírico do acaso, quando n é bastante grande a frequência relativa dá
uma boa aproximação da probabilidade dos sinistros, e com Lx bastante grande o custo médio Kx
dá com bastante aproximação o custo futuro esperado por segurado.
Se tivermos a probabilidade p de um determinado evento acontecer e se sabemos que, ao
ocorrer, ele causa uma despesa K, então o valor provável desse acontecimento será dado por:
V= p x K
Da Demografia sabemos que, a probabilidade de uma pessoa de idade x sobreviver até a idade
x+1 é simbolizada por Px.
Como o custo ou gasto esperado com assistência à saúde para uma pessoa com x anos de idade é
dado por Kx , o valor esperado do gasto com assistência à saúde dessa pessoa se ela sobreviver
até à idade x+1 será dada por:
Dx = Px . Kx.
Dx = despesa de uma pessoa de idade x no ano calendário.
Se convencionamos que:
► que nPx representa a probabilidade de uma pessoa hoje com x anos de idade sobreviver até à
idade x+n+1, e
►Kx+n o valor do custo com assistência à saúde para uma pessoa hoje com x anos de idade que
dará como custo quando tiver x+n anos.
Então, a despesa esperada para assistência à saúde dessa pessoa daqui a n anos será dada por:
Dx+n = nPx . Kx+n
Sabemos da matemática financeira, conforme aprendemos no ensino médio, que o valor
presente ou atual de uma quantia (Q) a ser paga daqui a n anos, quando os juros de aplicações
for i, será dado por:
VP = Q. (

)n

Então, podemos dizer que o valor atual esperado do gasto com assistência médica de uma
pessoa, hoje com x anos de idade, quando ela tiver x+n anos de idade é:
VPx+n = nPx . Kx+n . (

)n .

Observe-se que falamos sempre em gastos anuais, e não mensais, pois estatisticamente
apresentam resultados mais estáveis.
Para determinarmos o valor hoje, valor atual, com os custos de assistência à saúde ou despesas,
que um segurado hoje com x anos acarretará até morrer ( também, pelo período de validade do
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plano de saúde), precisamos somar os valores atuais de todos os anos futuros que se espera que
ele viverá, ou os valores das esperanças matemáticas desses valores.
Pela natureza humana, um indivíduo não sobreviverá a certa idade limite , ainda não bem
conhecida. Pelos levantamentos demográficos, podemos construir uma tábua de mortalidade,
contendo as probabilidades anuais de sobrevivência, onde, pela experiência até a data da
elaboração da tábua, é fixada uma idade limite  com probabilidade nula de sobrevivê-la. Daí a
importância de usar-se nos cálculos uma tábua de mortalidade apropriada, ou, como se diz,
aderente à massa de pessoas seguradas. Uma vez que a idade  da tábua fixará a quantidade
máxima de anos futuros n que serão considerados nos cálculos.
Com o acima visto, agora podemos estabelecer a fórmula para o cálculo do valor atual, para a
idade x, dos custos ou despesas com assistência à saúde, que uma pessoa hoje com x anos
deidade ocasionará enquanto viver:

Ax =

. Kx+n (



)n

Os nPx obtemos da tábua de mortalidade aderente à massa segurada. Os juros i obtemos de uma
análise de taxas de longo prazo no mercado (para o caso de um plano de saúde vitalício,
recomenda-se que a taxa i utilizada nos cálculos não seja superior a 70% da taxa estimada de
crescimento a longo prazo da economia). Portanto, falta-nos apenas determinar os valores
esperados Kx+n .
A determinação destes custos futuros esperados parte da experiência passada com o próprio
plano ou de plano com características semelhantes.
Para se ter maior estabilidade estatística, deve-se fazer levantamentos limitados por ano
calendário, envolvendo três anos.
Se estamos no ano t+1 fazendo projeções para o ano t+2, devemos fazer levantamentos estatísticos
limitados para os anos t0 , t-1 e t-2.
Para cada um dos anos calendários, levantamos para cada classe de idade x (ou no caso de
poucos segurados por classe de idade, fazem-se os levantamentos por faixa etária com idade
central 𝑥̅ ). Levantam-se Lx , Sx e o custo assistencial médio ocorrido por assistido, para cada ano
calendário. Os levantamentos devem incluir apenas custos ou despesas primárias, isto é, sem
carregamentos de segurança, sem carregamentos administrativos e de angariação, e sem
margem de lucro.
Feito isto, para os anos calendário t-2 , t-1 e t0 , onde os valores de t-2 e t-1 devem ser corrigidos
monetariamente para a base do ano t0 , determinamos as médias aritméticas dos valores obtidos
para os três anos de observação. Teremos assim, no ano t+1, a nossa base de dados para calcular
os custos estimados para o ano t+2 .
Os valores dos custos esperados Kx+n variam de ano para ano com a idade dos assistidos e,
também, com os custos dos insumos das prestações assistenciais (inflação médica), em termos
reais, o que representa uma complicação para se estimar custos futuros. A solução para esse
problema foi dada por volta de 1938, pelo matemático alemão Friedrich Rusam.
Assim, os custos esperados são função do tempo (ano calendário) e da idade x do segurado, ou
seja, temos Kx(t), que corresponde, num sistema équo, ao prêmio de risco ou natural.
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O MÉTODO DE RUSAM
Kx(t) depende de dois parâmetros, da idade x e do ano calendário t. Rusam cindiu,
multiplicativamente, Kx(t) em dois fatores, de forma que cada fator depende somente de um
parâmetro:
Kx(t) = G(t). kx,
Onde, G(t) representa o chamado custo básico, que cresce anualmente com a chamada inflação
da medicina ou médica, e kx dá o perfil de crescimento de custos com os aumentos de idade.
Enquanto G(t) (daqui em diante usaremos G) varia de ano para ano, como depende também das
características de cada plano e da própria operadora, kx mostra-se bastante estável por vários
anos, independente de operadora e mesmo de tipo de plano (o perfil é que difere por tipo de
prestação, sexo etc.), de modo que não precisa de reavaliação anual (como é o caso de G),
bastando fazerem-se reavaliações após cinco, ou mesmo 10 anos. Para a determinação de kx e de
G usam-se, pelo menos, levantamentos estatísticos de três anos calendário.
Tem-se observado nos últimos anos que G cresce exponencialmente de ano para ano, o que pode
ser representado por uma taxa média de crescimento anual, que deverá ser revista a cada ano de
avaliação atuarial do plano.
Designando a taxa média de crescimento anual de G por j, temos, por exemplo:
G(2012) = G(2011). (1+j) ou, também, G(tn) = G(t0). (1+j)n.
Logo, a fórmula de cálculo do valor atual das prestações de assistência à saúde vitalícia para um
segurado hoje com x anos de idade (que também é a expressão da dívida atuarial, ou da reserva
matemática, da operadora para com o assistido), será dada por:
Ax = G. ∑

𝑃 . kx+n . (

)n

Então, agora precisamos determinar o perfil kx+n , o custo básico G e a taxa média j.
Partindo-se da media aritmética dos valores levantados nos três anos calendário t0 , t-1 t-2 ,
determinamos a sequência de custos Kx+n (ou usamos faixas com idade central 𝑥̅ ). Verificamos
qual a classe de idade tem a maior quantidade de assistidos com direito aos benefícios, digamos
que seja Kx0 , então fixamos o custo apurado para essa classe como sendo o custo básico G, ou
seja, fazemos, por definição G = Kx0 . Tendo determinado o G provisório, vamos determinar o
perfil provisório. O perfil é definido pela sequência numérica, em função de x, por:
kx =

=

.

Determinamos os valores de kx para desde a idade mínima constante no plano até , ou até a
idade limite do contrato. Para expormos a metodologia na prática, precisamos de dados de
levantamentos reais feitos em planos existentes. Infelizmente dados publicados referem-se em
geral a prêmios brutos ou custos finais, como também não há informação se os dados referem-se
a levantamentos bem delimitados. Outro problema é que as faixas etárias são detalhadas
somente até os 59 anos de idade, acima dessa idade é um bolo só. Em nosso caso, estamos
interessados nas idades acima dos 50 anos, até aproximadamente os 100 anos de idade. Como as
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publicações referem-se geralmente a um ano calendário, ou seja com um G fixo no ano, assim não
influenciando os valores do perfil, podemos utilizá-las para determinação do perfil provisório ou
bruto.

DETERMINAÇÃO DO PERFIL kx
Encontramos numa publicação de uma operadora por autogestão de São Paulo as
seguintes informações para 2009.
IDADE
40
50
60
70
80
90
100

CUSTO MÉDIO
2000
3000
4000
6500
10000
13500
17500

20000
2
C
18000 y = 3,5119x - 229,17x + 5500
R² = 0,998
U
16000
S
14000
T T
O O 12000
T 10000
M A
È L
D
I
O

8000
6000
4000
2000
0
0

20

40
60
80
GRUPO DE IDADE

100

120

Com os dados da tabela publicada, traçamos no Excel 2010 a curva ao lado, dando também a
equação de perfil. Trata-se de um polinômio de segundo grau, portanto a curva é parabólica, o
que coincide com levantamentos feitos em vários países (observemos que se trata de um perfil
agregado de vários tipos de prestações).
Infelizmente a publicação não informa a quantidade de assistidos por faixa etária. De acordo com
nossa nomenclatura, esses dados dão os Kx , e não os kx (k minúsculo).
Por outro lado, em maio de 2014 (portanto, julgamos tratar-se de dados referentes ao ano
calendário de 2013), durante os estudos na tentativa de salvar o PAMA, uma Consultoria da
SISTEL apresentou a seguinte tabela para o PCE:
Faixa
Etária
0 a 18
19 a 23
24 a 28
29 a 33
34 a 38
39 a 43
44 a 48
49 a 53
54 a 58
59 a 63
64 a 68

Custo
Final mensal
38,62
184,00
133,06
133,06
133,06
133,06
222,57
222,57
292,33
337,02
445,73

Expostos
(assistidos)
598
332
64
48
75
116
209
508
1.732
5.062
6.609
15

69 a 73
74 a 78
79+

614,06
780,30
1.227,91

4.330
2001
1.114

y
900
800

y = 0,4371x2 - 33,65x + 794,11
R² = 0,9855

700
600
500

y

400

Polinômio (y)

300
200
100
0
0

20

40

60

80

Partindo da tabela da SISTEL, a partir dos 49 anos , traçamos a curva mostrando os aumentos de
custos médio com o aumento da idade do assistido. Da mesma forma que a curva do esquema da
operadora por autogestão de São Paulo, os dados apresentam uma curva parabólica.
Pela tabela vemos que os custos sobem quase linearmente até os 53 anos, para depois subirem
conforme uma curva parabólica, de forma semelhante ao acontecido no plano por autogestão da
operadora de São Paulo, acima citado.
Como esses dados da SISTEL também inclui as quantidades de assistidos por faixa etária,
podemos aproveitá-los para expor as metodologias para a determinação de kx e G.
Para isso, subsumimos que os dados tenham sidos levantados com o rigor necessário, e
envolvendo três anos calendário, com boa delimitação etc.
Vamos apenas mudar os custos médios por assistido de mensais para anuais e admitir que as
quantidades de assistidos por faixa etária representem médias no ano calendário de 2013.
Por simplicidade nos cálculos usaremos apenas as faixas etárias acima de 49 anos de idade.
Temos a seguinte tabela.
Faixa de
Idade
49 a 53
54 a 58
59 a 63
64 a 68
69 a 73

x central Custo médio
por assistido
51
2.670,84
56
3.507,96
61
4.044,24
66
5.348,76
71
7.368,72

Quantidade
de assistidos
508
1.732
5.062
6.609
4.330

16

74 a 78

76

9.363,60

2.001

Com os dados da tabela, usando as idades centrais e os custos médios por faixa etária, que
designamos por K’x , por se tratarem de dados brutos passados, vamos calcular os parâmetros
do polinômio de ajustamento (parábola).
Com a máquina de calcular HP 10s, encontramos a seguinte equação, onde x representa a idade
e o y representa Kx:
Kx = 8,37 x2 – 798,63 x + 21.720,60
Assim, podemos calcular os valores ajustados de Kx para idades entre 49 anos e 100 anos
(podemos estender os cálculos além dos 78 anos por termos constatado que o perfil parabólico é
válido até aproximadamente 100 anos, como podemos ver na curva referente ao plano por
autogestão da operadora de São Paulo, acima vista. Já para idades abaixo dos 49 anos não
podemos usar a equação pois, como vimos acima , o perfil não é parabólico, apresentando-se
como linear; como estamos interessados em idades de aposentados, levantaremos a equação
parabólica até aproximadamente 93 a 95 anos, passando então a cair um pouco; como a
quantidade de pessoas depois dessas idades é muito baixa e os valores dos custos oscilam muito,
devemos, por segurança, considerar o perfil parabólico até os 100 anos ou mais).
Com os dados do PCE e com a equação dos Kx iniciamos a construção da tabela seguinte. Pela
tabela vemos que a faixa de idade com mais participantes é a faixa dos 64 a 68 anos, com idade
central de 66 anos. Então podemos estabelecer o G’ bruto ou provisório como sendo o K66 = 5.487,91.
Então, temos:
kx =

=

.

Agora, podemos calcular e preencher a tabela com os valores verdadeiros de cálculo de kx , para
todas as idades acima de 49 anos até os 100 anos. Como estamos apenas expondo a
metodologia, preencheremos a tabela apenas com valores até os 77 anos.
Pelos valores verdadeiros de cálculo de kx , vemos que, por exemplo, um assistido do PCE com 77
anos de idade gasta, em média, 3,70 vezes mais com assistência à saúde do que um assistido com
49 anos de idade.
Tendo calculado os valores do perfil em função da idade (kx), vamos agora calcular os valores
verdadeiros de cálculo de G, e determinar G válido para 2015 no PCE. É o que faremos, depois da
tabela dos kx .
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𝑥̅

𝐿

x

̅

K’x

Kx

kx

2.693,56

0,4908

2.723,95

0,4964

2.771,09

0,5049

2.834,98

0,5166

2.915,61

0,5313

3.012,99

0,5490

3.127,12

0,5698

3.258,00

0,5932

3.405,62

0,6206

3.570,00

0,6505

3.751,12

0,6835

3.948,99

0,7196

20.471.942,82 4.163,61

0,7587

4.394,97

0,8008

4.643,08

0,8461

4.907,94

0,8943

5.189,55

0,9456

𝑆
̅

49
50
51

508

2.670,84

1.356.786,72

51
52
53
54
55
56

1.732

3.507,96

6.075.786,72

56
57
58
59
60
61

5.062

4.044,24

61
62
63
64
65
66

6.609

5.348,76

35.349.954,84 5.487,91

1,000

66
5.803,01

1,0574

6.134,86

1,1179

6.483,46

1,1814

6.848,81

1,2469

31.906.557,60 7.230,91

1,3176

7.629,75

1,3903

8.045,34

1,4660

8.477,68

1,5448

8.926,77

1,6266

18.736.563,60 9.392,60

1,7115

67
68
69
70
71

4.330

7.368,72

71
72
73
74
75
76

2.001

9.363,60

76

18

9.875,19

1,7994

77
78
79
SOMA

113.897.592,3

Para calcular G, começamos por observar que, os dados brutos da tabela do PCE dá as despesas
totais da massa de assistidos em 2013, pela somatória das despesas totais das faixa etárias. Para
o nosso caso consideras as faixas de 49 a 77 anos, pela idades centrais. Então, temos:
á
í

S= ∑

𝐾 . 𝐿 , ou

S= ∑ G . kx . Lx , donde:
G= S/∑ 𝑘 . 𝐿
O valor total de S, já calculamos da tabela acima. Resta-nos calcular a expressão do denominador,
o que faremos na seguinte tabela:

kx

L x . kx

508

0,5049

256,49

1.732

0,5931

1.027,25

5.062

0,7587

3.840,54

6.609

1,0000

6.609,00

4.330

1,3176

5.705,21

2.001

1,7115

3.424,71

TOTAL

20.863,20

𝑥̅

𝐿

51
56
61
66
71
76

̅

Então,
G2013 =

.

.
.

,
,

=5.459,26

Para o cálculo de G2015 precisamos dos G’s de 2011 e 2012, mas como não temos os dados para
calculá-los, vamos assumir que, com base em dados reais, os seguintes valores tenham sido
encontrados:
G2011 =4.859,50
G2012 = 5.199,30,
Formamos a seguinte tabela, usando no lugar dos anos calendário apenas os dois últimos dígitos.
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Ano t

G
11 4.859,50
12 5.199,30
13 5.459,26

Pela experiência do mercado sabemos que os custos sobem em termos reais de ano calendário
para ano calendário exponencialmente, por causa da dita inflação médica. Logo o ajustamento
apropriado aos dados bruto dos G’s da tabela é o de uma curva exponencial. Com a calculadora
HP 10s, utilizando-nos da regressão exponencial, encontramos a seguinte função de G:
Gt = 2.570,22. e0,0582.t
Para encontrarmos G2015, fazemos t=15 na equação, obtendo, G2015 = 6.152,29 como valor
verdadeiro para cálculo.
Da matemática financeira sabemos que: 𝑒 = (1+j); logo, fazendo t=1 em 𝑒 ,
,e
como e0,0582 = 1,0599, j= 0,0599 ou, j= 6%, que representa a taxa média de aumento do valor de G
por ano calendário.
Agora, temos todos os parâmetros para os cálculos de Ax a partir de 2015 ( para outros anos é só
seguir a mesma metodologia para encontrar G e j.
Como Ax representa a dívida matemática da operadora do plano de saúde para com um segurado
de idade x. Ax , num esquema équo, também corresponde ao prêmio estatístico que o segurado
teria de pagar à vista ao segurador. Trata-se de um valor futuro esperado; o valor real futuro
tanto pode situar-se abaixo como acima desse valor estimado. Portanto, o segurador tem de
acrescentar a esse valor estimado uma margem de segurança, criando uma reserva de
contingência. Como, praticamente, é impossível que o prêmio seja pago à vista, outros esquemas
existem para pagamentos de prêmios, sendo a margem de segurança aplicada então sobre estes
prêmios.
O esquema prático para o pagamento de um seguro de saúde vitalício operando com método das
expectancias, ou por capitalização coletiva, é o das contribuições niveladas vitalícias (ou durante
toda a vigência contratual).
Uma renda vitalícia, que paga uma anuidade igual a uma unidade monetária antecipadamente, a
partir da idade x, tem o valor atual simbolizado por:
äx .
Se o segurado do plano de saúde deve pagar um prêmio nivelado durante o resto de sua vida
igual a Px, de fato ele estará pagando uma anuidade vitalícia de valor Px ; logo o valor atual dessa
anuidade será dado por:
Px . ä x .
Considerando que, num esquema équo, o valor atual do prêmio équo deve ser equivalente ao
valor atual das prestações futuras de assistência à saúde, temos:
Px . äx = Ax .
Logo:

Px = Ax/äx ,
Ficando, assim determinado o prêmio équo, sobre o qual incidirão os carregamentos.
Com o acima visto sobre o método das expectancias podemos agora realizar os mais diversos
cálculos.
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No caso de se desejar o valor global da obrigação da seguradora para com os segurados (dívida
matemática), designada por A, temos:
A = ∑ Ax . Lx ,
Fazendo-se a somatória para todas as idades existentes no plano.
Tratando-se de um plano com um fundo garantidor acumulado FG e contributivo, com
contribuições vitalícias, a dívida matemática na data da avaliação será dada por:
DM = A – FG - ∑ Px . Lx
O método das expectancias vem assumindo grande importância no caso de planos de saúde pósemprego de iniciativa empresarial, pelos quais a empregadora compromete-se a proporcionar
assistência à saúde pós-emprego para seus empregados, de mesmo padrão que os mesmos
tinham quando em atividade. Nesse caso, a obrigação da ex-empregadora (patrocinadora,
mantenedora)é prover a assistência acordada com os antigos empregados. O risco atuarial e o
risco dos investimentos recaem inteiramente sobre a ex-empregadora.
A partir do final dos anos de 1980 as normas contábeis americanas passaram a exigir também
que o valor da dívida matemática relativa a tais planos constasse no passivo do balanço atual das
patrocinadoras, no que foram seguidas pelas normas IAS – International Accounting Standards.
No Brasil, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, do Conselho Federal de Contabilidade
emitiu em 2009 o Pronunciamento nº 33; essa norma foi revisada em 2014, sendo denominada
de CPC 33(R1), que foi aprovada pelo Conselho de Valores Mobiliários (CVM).
Cabe observar que, na década de 1970, os atuários brasileiros na elaboração de planos
previdenciários de iniciativa empresarial, tendo a eles vinculados planos por autogestão de
assistência à saúde de aposentados, seguiram o método das expectancias, com acumulação de
fundo garantidor, adaptando o método para equivalência coletiva em grupo aberto, ou seja, com
 flutuante. O motivo não foi norma contábil, pois nem existia, porém a necessidade da
patrocinadora em ter suas contribuições niveladas durante todo o futuro do plano, para melhor
planejar suas atividades, como também dar maior segurança aos futuros aposentados e
pensionistas.
Lembremos que desde o seu embrião no Brasil a previdência social sempre consistia em
benefícios pecuniários (aposentadorias e pensões) e prestações em natura (assistência à saúde).
Assim foi com a Lei Eloy Chaves, criando a Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Ferroviários,
passando pelas Caixas de Aposentadorias e Pensões das diversas categorias e pelos Institutos de
Aposentadorias e Pensões, até chegar ao INPS. Quando foi promulgada a Lei 6.435/77, dando
início à regulamentação da previdência privada no Brasil, definindo a previdência fechada de
iniciativa empresarial como complementar à previdência social, essa previdência incluía também
assistência à saúde. Portanto, por complementariedade, a previdência complementar também
incluía a assistência à saúde de aposentados e pensionistas. Apenas a Constituição de 1988 é que
separou previdência de assistência à saúde. Por um grande lobby das operadoras de mercado,
visando diminuir a concorrência, a LC 109/2001 excluiu da previdência complementar fechada a
prestação de serviços de assistência à saúde, mantendo apenas os planos que já estavam em
operação.

COMO FUNCIONA O MÉTODO DAS EXPECTANCIAS
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O método das expectancias, com prêmios nivelados, não elimina o fato de o segurado ter de
pagar prêmios naturais (crescentes com a idade) ao longo da vida, apenas equaliza esses custos.
Quando nivelamos os prêmios apenas dividimos a operação do plano em dois períodos:
1) Quando o segurado é mais jovem: ele paga o prêmio nivelado, que é superior ao prêmio
natural que ele teria de pagar se não existisse o prêmio nivelado. Com os recursos advindos
da diferença entre os prêmios nivelados anuais (ou mensais) e os respectivos valores dos
prêmios (custos) naturais (ou de risco), a seguradora acumula um fundo garantidor, ou
reserva de alteamento de risco com a idade.
2) Quando o segurado atinge uma certa idade: daí em diante o prêmio nivelado passa, cada vez
mais, a ser inferior ao valor do prêmio natural que ele teria de pagar. A diferença entre o
valor do prêmio natural e o prêmio nivelado é, a partir de então, coberta com os recursos do
fundo garantidor acumulado na primeira fase e os rendimentos de suas aplicações.
O esquema pode ser visto de uma forma simples no seguinte gráfico.
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A vantagem do esquema é que os recursos do fundo garantidor, já a partir da primeira fase, são
aplicados, gerando rendimentos para sua acumulação (capitalização), o que ajuda
substancialmente no financiamento do plano, reduzindo os custos para os segurados.
No caso de um plano de saúde pós-emprego de iniciativa empresarial, em que o empregado
durante a vida ativa não se utiliza das prestações do plano, porém o empregador, ou o
empregado ou ambos contribuem para o plano de saúde pós-emprego, a totalidade dos recursos
do prêmio nivelado dessa fase é utilizada para acumulação do fundo garantidor, reduzindo ainda
mais o custo do plano pós-emprego.
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Outra vantagem do método das expectancias, com prêmio nivelado, é que nele opera apenas o
efeito mutualístico, não havendo o efeito solidarístico, onde dentro de cada ano os segurados
mais jovens, além de arcarem com os custos (prêmios) de suas prestações, arcam com parte dos
prêmios dos segurados mais velhos. Com o método das expectancias a prêmios nivelados os
segurados, enquanto mais jovens, arcam com parte dos custos das prestações que receberão
quando idosos forem, ou seja, pagam para eles mesmos.

PLANO DE PRESTAÇÕES DEFINIDAS
Quem conhece a metodologia de cálculos usada para determinação de obrigações em um plano
previdenciário do tipo de benefícios definidos, operando com regime financeiro de gestão por
capitalização (coletiva), notará a grande semelhança entre um plano BD e um plano de saúde que
opere com o método das expectancias a prêmios nivelados.
Nos planos previdenciários, ditos de benefícios pós-emprego de iniciativa empresarial, temos
dois tipos extremos de planos:
a) Planos de Contribuição Definida (CD). Nesse tipo de plano, tanto as contribuições da
empregadora (patrocinadora) como as contribuições do empregado ( no caso de plano
contributivo) são fixadas a priori, e são depositadas numa conta individual pertencente ao
empregado, para investimentos e acumulação de recursos, tendo em vista o uso dos recursos
durante a aposentadoria. Os riscos atuariais e de investimentos cabem exclusivamente ao
empregado ou ao aposentado. Trata-se de um esquema meramente financeiro. O benefício de
aposentadoria será aquele que o valor acumulado na conta individual do participante, por
ocasião da aposentação, o venha a permitir.
As características principais desse tipo de plano são:
●contribuições pré-fixadas;
●conta individual por participante, para acumulação de recursos (capitalização individual);
●risco atuarial e de investimentos são integralmente do participante.
b) Planos de Benefícios Definidos (BD): são planos que têm natureza de seguro, portanto ditos
atuariais. Neste tipo de plano os benefícios (prestações) são definidos a priori ( ou a forma de
determina-los é definida a priori). A s contribuições são variáveis, determinadas a partir dos
valores esperados dos benefícios prometidos. Durante a fase ativa do empregado, a sua
remuneração geralmente cresce até a data da aposentação, e com isso o benefício prometido
contratualmente, consequentemente o valor das contribuições. Quando o meio previsto para o
recolhimento das contribuições é de um percentual aplicado sobre o salário do empregado, o
reajuste das contribuições é automático.
Na fase de aposentadoria (pós-emprego) num plano de benefícios definidos de iniciativa
empresarial, tanto os riscos atuariais como os riscos de investimentos cabem à ex-empregadora
(patrocinador do plano) (as razões para tal, econômicas e legais, serão expostas mais tarde).
As características principais de planos previdenciários do tipo BD, com capitalização coletiva,
são:
●benefícios ou prestações prefixadas, ou definidas em suas determinações;
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●capitalização coletiva; não há parcela individual de participante no fundo acumulado e nem há
conta individual de participante ou assistido;
●não existem contribuições pré-fixadas; as contribuições podem variar de acordo com as
necessidades atuariais do plano;
●os riscos atuariais e de investimentos, na fase pós-emprego, cabem integralmente ao exempregador (patrocinador do plano).
Agora vejamos as principais características de um plano de saúde pós-empego de iniciativa
empresarial:
●os serviços de assistência à saúde são pré-definidos, normalmente como sendo de mesmo
padrão e abrangência daquele plano que o ex-empregado usufruía quando em atividade;
●as contribuições são variáveis conforme as necessidades atuariais do plano;
●no caso do plano operar segundo a metodologia das expectancias, com contribuições niveladas,
o fundo garantidor é de natureza coletiva, não existindo contas individuais em nome de
participantes ou assistidos.
Configura-se, portanto, uma grande semelhança entre o plano de saúde pós-emprego de
iniciativa empresarial e o plano previdenciário do tipo de benefícios definidos pós-emprego de
iniciativa empresarial (fato motivador dos planos de saúde de iniciativa empresarial terem sido
incluídos pela Lei 6435/77 na previdência complementar; fato “desconhecido” pelos inteligentes
proponentes da LC 109/2001). A semelhança decorre do fato de ambos os planos terem
natureza de seguro, ou seja, são planos atuariais e não planos financeiros.
Esse fato leva a que, ao se tratar de planos de saúde de iniciativa empresarial (autogestão), os
mesmos sejam descritos como planos de benefícios definidos.
Só para dar um exemplo, o Banco do Brasil, na publicação “Nota de Esclarecimento CassiBenefício Definido”, em 20/11/2019, pôs:
“Em conformidade com a deliberação CVM 695/2012, que tornou

obrigatório para as companhias de capital aberto em suas
demonstrações contábeis o Pronunciamento Técnico CPC (R1), emitido
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis-CPC, o Banco do Brasil
adota o critério de contabilizar e definir sua obrigação atuarial de
custear o benefício de assistência à saúde no caso do Plano de
Associados da Cassis, sob o título “benefício definido” “.
Seguindo a prática da seguridade social, um plano de saúde pós-emprego de iniciativa
empresarial, com prestações assistenciais em natura, deveria ser designado por “plano de
prestações definidas” ou “plano de serviços definidos”, e não por “plano de benefícios
definidos”, principalmente quando o plano propõe estender aos assistidos (aposentados e
pensionistas) o mesmo padrão e extensão de cobertura dos serviços de assistência à saúde, que
os mesmos usufruíam quando no final de carreira ativa, junto à sua ex-empregadora.

QUEM PAGA OS PLANOS PÓS-EMPREGO?
Do ponto de vista atuarial, não importa quem pague o prêmio ou contribuições, desde que pague
para manter o plano solvente e equilibrado. O estudo sobre quem realmente paga pelas
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prestações do plano será apresentado num futuro trabalho. [nota: ver nos trabalhos “ELEIÇÕES
2021-SISTEL” Partes de I a V, publicados no site da FENASTEL. NEI, dezembro de 2021].
São Paulo, março de 2020.
Núcleo de Estudos e Investigação-NEI, ASTEL-ESP.
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