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RESUMO 

 

O presente trabalho de conclusão de curso analisa a evolução histórica da Seguridade 

Social, com foco na Saúde Suplementar até os dias atuais. Esta obra visa contextualizar a 

evolução da regulação das operadoras de saúde, para analisar os efeitos da temporalidade da 

margem de solvência, segundo a Resolução Normativa 209/2009.  

Serão realizados cálculos para verificar se as empresas estão solventes e se estarão 

solventes em 2022, para enfim gerar insumo para qualificar a implantação das novas regras em 

termos práticos. 

 

  

Palavras-chave: Margem de Solvência; Agência Nacional de Saúde Suplementar; 

Operadora de Saúde; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this final project paper is to analyze the historical evolution of Social 

Security, focusing on Supplementary Health to the present day. This work aims to contextualize 

the evolution of the regulation of health care providers, in order to analyze the effects of the 

temporality of the solvency margin, according to Normative Resolution 209/2009. 

 Calculations will be made to verify if the companies are solvent and if they will be 

solvent in 2022, in order to generate input to qualify the implementation of the new rules in 

practical terms. 

 

Keywords: Solvency Margin; National Supplemental Health Agency; Health Care 

Provider; 
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INTRODUÇÃO 

 

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é a agência reguladora, vinculada ao 

Ministério da Saúde, responsável pelo setor de planos de saúde no Brasil. Visto que esse 

mercado é extremamente volátil e imprevisível, a ANS atua constantemente na criação de 

normas, controle e fiscalização de segmentos do mercado explorados por empresas para 

assegurar o interesse público. 

Em setores nos quais a descontinuidade da operação de um elemento pode afetar 

significativamente outros agentes (como prestadores de serviços, consumidores), o Estado 

controla a entrada e saída de ofertantes, estabelecendo regras que impeçam comportamentos 

imprudentes, monitorando a situação econômico-financeira e tomando medidas preventivas 

assim que situações de insolvência se manifestem. 

Nesse viés, a fim de exemplificar tal regulação, na entrada de ofertantes, é preciso provar 

que se tem o mínimo de condições para atuar no setor, incluindo capacidade financeira, que é 

aferida pela ANS pelo Patrimônio Mínimo Ajustado (PMA). Na saída de ofertantes, por outro 

lado, a regulação é feita para garantir que não restem compromissos pendentes com prestadores 

de serviços de saúde e que não haja mais beneficiários com contratos ativos na operadora. 

Com o intuito de diminuir os possíveis efeitos negativos de oscilações não esperadas, 

são estabelecidas regras para constituição de capital, que deve ser suficiente para contrabalançar 

os diversos riscos que podem afetar negativamente os resultados das operadoras. Nesse 

contexto, a Margem de Solvência (MS) é uma importante garantia financeira das OPS, que 

corresponde ao valor de reserva ao qual o Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) deve ser 

suficiente, ou seja, é o capital de reserva no ramo das operadoras de saúde para garantir a 

capacidade de honrar os compromissos presentes e futuros, além das provisões. 

A Resolução Normativa (RN) 209/2009 permitiu o escalonamento da MS, que tornou 

gradual o esforço de capitalização das operadoras de saúde. Até dezembro de 2012, essas 

empresas poderiam observar a parcela mínima da margem de solvência de 35%, aumentando 

progressivamente até dezembro de 2022, quando essa taxa será integralizada.  

As Operadoras de Saúde (OPS) deverão estar solventes quando essa taxa for 

integralizada. Ao mesmo tempo que as exigências podem não ser tão simples de se alcançar, a 

ANS foi considerada flexível, pois permitiu a capitalização gradual durante, aproximadamente, 

15 anos (de 2008 a 2022). 
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Portanto, tem-se como problema a seguinte pergunta: até que ponto as operadoras de 

saúde serão impactadas, em termos práticos, pelas exigências da RN 209/2009 até 2022? 

 

Objetivo Geral 

Identificar as consequências no mercado das metas estabelecidas pela ANS para as 

operadoras de saúde até 2022, ponderar sobre seus reflexos para a sociedade em geral e oferecer 

soluções cabíveis dependendo do cenário. 

 

Objetivos Específicos 

● Constatar a capacidade/solvência das operadoras de saúde, com a integralização 

da parcela da margem de solvência. 

●  Oferecer insumos de tomada de decisão, tanto para as empresas atuantes do 

mercado quanto para a ANS. 

● Apontar possíveis ajustes para a implementação do escalonamento da Margem 

de Solvência. 

 

Relevância 

Primeiramente, observa-se que pouco se tem produzido, no meio acadêmico, sobre a 

capacidade das operadoras de saúde de constituírem Margem de Solvência, apropriada para 

honrar compromissos financeiros presentes e futuros, além das provisões técnicas. 

Detecta-se, portanto, a necessidade de preencher a referida lacuna, sendo importante 

para as empresas do ramo, para a economia, bem como para a sociedade, que pesquisas acerca 

deste tema sejam realizadas, tanto para a melhoria e adequação do modelo proposto, quanto 

para debates mais amplos sobre o assunto. 

Nesse contexto, a presente pesquisa identifica se o escalonamento da margem de 

solvência pode ser considerado um sinal de alerta para as empresas atuantes do setor, por meio 

da utilização de bases de dados para calcular as predições envolvendo a temporalidade da 

parcela mínima exigida pela ANS. 
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Metodologia 

As pesquisas exploratórias têm como principal objetivo desenvolver, esclarecer e 

modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou 

hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores e, habitualmente, envolvem levantamento 

bibliográfico e documental, entrevistas não padronizadas e estudos de caso (GIL, 1994).  

Observa-se, ainda, que muitas vezes as pesquisas exploratórias constituem a primeira 

etapa de uma investigação mais ampla. Quando o tema escolhido é bastante genérico, tornam-

se necessários seu esclarecimento e delimitação, o que exige revisão da literatura e discussão 

com especialistas. O produto final deste processo passa a ser um problema mais esclarecido, 

passível de investigação mediante procedimentos mais sistematizados.  

O dado trabalho de conclusão de curso possui caráter exploratório, segundo a definição 

anterior, pois serão feitos testes e projeções, envolvendo empresas reais e dados de 

demonstrações contábeis, para simular os efeitos das mudanças legislativas do órgão regulador 

e observar as consequências para as empresas do ramo de saúde suplementar. 

Para esse fim, é feito um levantamento bibliográfico para entender o contexto histórico 

da saúde, fatores relevantes no processo de regulamentação e os riscos em que o mercado de 

saúde suplementar está exposto. Além disso, é feita a coleta de dados das demonstrações 

contábeis das operadoras de saúde, postados anualmente e de forma pública pelas empresas, 

para efetuação dos cálculos envolvendo a margem de solvência e a suficiência de capital.  

Busca-se, então, identificar como as operadoras de saúde irão reagir à integralização da 

parcela da margem de solvência até 2022, e verificar a viabilidade das normas regulatórias, por 

meio de testes experimentais. 

 

Estrutura do trabalho 

No primeiro capítulo deste trabalho será mostrado um contexto histórico da seguridade 

social no Brasil, o contexto e divisão do setor da Saúde, o desenvolvimento nas formas de 

regulamentação do subsetor da Saúde Suplementar e a criação da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar.  

No segundo capítulo, serão detalhados conceitos relevantes para as operadoras de saúde, 

fundamentais para o exercício de suas atividades e para o entendimento mais aprofundado, que 

possibilitará melhor análise em fase de testes e projeções. 

A seção terceira é onde serão feitos os cálculos e predições para verificar, com base nas 

demonstrações financeiras de seis empresas diferentes, se as operadoras de saúde terão capital 
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suficiente para cobrir o valor provisionado da Margem de Solvência, e serão ou não solventes. 

Na conclusão, serão explicitados os resultados das predições, seus possíveis motivos e 

a conclusão para o setor da saúde suplementar.  
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1 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

 

1.1 Resumo histórico da Seguridade Social no Brasil 

 

O Decreto-Legislativo n°. 4.682, de 14 de janeiro de 1923, mais conhecido como "Lei 

Elói Chaves", indicou um início para o desenvolvimento da Previdência Social brasileira 

(POLIGNANO, 2001). Com efeito, tal norma determinava a criação das caixas de 

aposentadorias e pensões para os ferroviários, a ser instituída de empresa a empresa. 

O acesso aos serviços previdenciários configurou-se, desde seus primórdios, como um 

direito trabalhista das classes assalariadas urbanas. Com características administrativas e 

técnicas de seguro social, os serviços encarregados da proteção social brasileira desenvolveram 

práticas atreladas à concepção de "cidadania regulada", ou seja, os direitos de assistência 

médica, pensões e aposentadorias estiveram vinculados ao contrato compulsório dos 

trabalhadores do setor privado com o seguro gerenciado pelo Estado, mas na dependência da 

inserção formal no mercado de trabalho. Esta forma de seguro, que inicialmente ficou restrito 

a alguns setores da economia, era coberto pelas Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs) e 

pelos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs), tendo sido os últimos criados na Era 

Vargas. Posteriormente, durante o regime militar, foram unificados no Instituto Nacional de 

Previdência Social (INPS) (COHN, 1996). 

A prática de reabilitação profissional na Previdência Social foi instituída nas CAPs e 

IAPs em 1943, no governo Vargas (SOARES, 1991), no entanto, tornou-se uma obrigação legal 

apenas em 1967, no INPS, com a estatização do Seguro do Acidente de Trabalho (SAT) 

garantindo, pela primeira vez, uma fonte de custeio permanente para a área (HENNINGTON, 

1996). 

No regime militar de 1964, as mudanças operadas no contexto da medicina 

previdenciária promoveram um crescimento dos planos privados de saúde. Em novembro de 

1966, houve a criação do Instituto Nacional da Previdência Social (INPS), que estendeu a 

cobertura aos trabalhadores urbanos com carteira de trabalho assinada, não assistidos pelos 

antigos institutos. Passou-se a enxergar a atenção primária de pacientes cada vez mais como 

responsabilidade dos municípios; os casos mais complexos eram responsabilidade dos governos 

estadual e federal (REIS; ANDREAZZI; SILIANSKY; GAIGER, 2005).  

Durante os anos de 1970, mesmo no auge do milagre econômico, as verbas para saúde 

eram baixas: 1% do orçamento geral da União (MERELES, 2018). Ao fim da década, as 
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prefeituras das cidades que mais cresciam começaram a se organizar para receber e conceder 

aos migrantes algum tipo de atendimento na área da saúde. Começou-se a estruturar políticas 

públicas que envolveram as Secretarias Municipais de Saúde, que depois se estenderam aos 

estados e a ministérios, como os Ministérios da Previdência Social e da Saúde. 

 

Seguridade Social e Intersetorialidade 

 

Como resultado do movimento de redemocratização do país, a Constituição Federal de 

1988 (BRASIL, 2002), ultrapassa a perspectiva de seguro social e inaugura a concepção de 

seguridade social. Esta é entendida como um conjunto integrado de ações de iniciativa dos 

poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à 

previdência e à assistência social (BRASIL, 1988). 

 

Figura 1: Divisão da Seguridade Social 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A inclusão da previdência, da saúde e da assistência como integrantes da Seguridade 

Social introduziu a noção de direitos sociais universais como parte da condição de cidadania, 

antes restrita apenas aos beneficiários da Previdência Social. A incorporação da noção de 

seguridade no Brasil implicou em um redimensionamento significativo das três políticas que a 

integram. No caso da saúde, o reconhecimento de que “a saúde é direito de todos e um dever 

do Estado” (BRASIL, 2002, art. 196) marcou uma mudança significativa com o modelo 

securitário representado pela medicina previdenciária, ampliando, assim, a própria concepção 

de direito à saúde. A assistência social adquiriu pela primeira vez o estatuto de política pública, 

entendida como área de intervenção do Estado, o que abriu possibilidades de rompimento com 

o legado assistencialista. E mesmo na Previdência Social, na qual se mantém a lógica 
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contributiva que requer uma base atuarial para garantir sua sustentabilidade, verificou-se o 

afrouxamento do vínculo contributivo como princípio estruturante do sistema, legitimando 

programas de transferência de renda do porte da aposentadoria rural (FLEURY, 2006; 

VIANNA, 1998; MONNERAT; SENNA, 2007). 

Com essa união, foram definidos princípios básicos da universalidade da cobertura e do 

atendimento: da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços à populações urbanas e 

rurais, da seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços, da 

irredutibilidade do valor dos benefícios, da equidade na forma de participação no custeio, da 

diversidade da base de financiamento, e do caráter democrático e descentralizado da 

administração, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, aposentados e Governo 

nos órgãos colegiados (BRASIL, 2002, art. 194). 

Nesse contexto, no que diz respeito ao financiamento da seguridade, foi prevista uma 

diversidade de fontes orçamentárias, visando imprimir um caráter redistributivo e de equidade. 

Porém, não foi possível garantir que os recursos financeiros fossem corretamente destinados. 

O período que segue a aprovação da Constituição é caracterizado por acirradas disputas entre 

os ministérios das áreas sociais e o Ministério da Fazenda. Este último, por sua vez, passa a 

realizar reiterados contingenciamentos de verbas destinadas às políticas sociais (VIANNA, 

2005). 

O “fracasso” em termos práticos desse novo modelo se deu, principalmente, devido à 

forte concorrência política que deveriam compor a Seguridade Social. Como consequência, 

ocorre a especialização das fontes de financiamento da seguridade por área de política social, o 

que acaba de vez com a pretensão constitucional de se criar um ministério próprio, com um 

orçamento único. Com efeito, não houve por parte das três áreas envolvidas nenhum tipo de 

mobilização para lutar pelo orçamento unificado e tampouco pelo referido ministério, como 

previsto na Constituição (MONNERAT; SENNA, 2007). Perdeu-se, portanto, a oportunidade 

de reforçar o debate em favor da integração entre política social e política econômica do país. 

 

1.2 O contexto da Saúde Pública 

 

A Saúde Pública possui sua definição no art. 196 da Constituição Federal, como sendo 

um direito de todos e dever do Estado, que deve suprir essas necessidades por meio de políticas 

sociais e econômicas, visando a redução da doença e de outros agravos, possibilitando o acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 
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A implantação do Sistema Único de Saúde (SUS) significou a extensão de assistência 

médico-sanitária a expressivos contingentes de brasileiros. Entretanto, segundo Acioli (2006), 

para a população brasileira, as consolidações de um valor de uso e a legitimação social do SUS 

ainda estão longe de acontecer. Então, o acesso aos serviços de saúde públicos está aberto a 

todos os brasileiros, mas ainda existe uma longa caminhada para que toda a população 

realmente usufrua dos serviços de saúde de maneira completa e integral. Ainda segundo o autor, 

embora haja uma gratuidade direta quando do acesso e utilização dos serviços ofertados pelo 

SUS, o desembolso é feito de forma indireta, através do pagamento dos impostos. 

Sobre o subsistema privado, observa-se que este é dividido em dois subsetores: o 

subsetor saúde suplementar e o subsetor liberal clássico. O liberal clássico é o composto por 

serviços particulares autônomos, caracterizados por clientela própria, captada por processos 

informais, em que os profissionais da saúde estabelecem diretamente as condições de 

tratamento e de sua remuneração. A saúde suplementar é composta pelos serviços financiados 

pelos planos e seguros de saúde, sendo predominante neste subsistema. Este possui um 

financiamento privado, mas com subsídios públicos, gestão privada regulada pela Agência 

Nacional de Saúde Suplementar. Os prestadores de assistência são privados, credenciados pelos 

planos e seguros de saúde ou pelas cooperativas médicas, serviços próprios dos planos e seguros 

de saúde, serviços conveniados ou contratados pelo subsistema público, que são contratados 

pelas empresas de planos e seguros de saúde que fazem parte de sua rede credenciada (BRASIL, 

2007). 

O objeto de estudo do trabalho será o subsetor da Saúde Suplementar, estudando o 

ambiente econômico e a capacidade das operadoras de exercer suas atividades. 
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Figura 2: Divisão da Saúde. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

1.3 A Saúde Suplementar 

 

No Brasil, a saúde suplementar começou sua estruturação na década de 1930, momento 

em que surgiram os Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) além das Caixas de 

Assistência, como a dos funcionários do Banco do Brasil, que beneficiavam os empregados de 

algumas empresas por meio de empréstimos ou reembolso pela utilização de serviços de saúde 

externos à previdência social. 

Os IAPs, em 1966, foram então unificados, formando o INPS. Essa junção forçou a 

expansão dos credenciamentos de prestadores de serviços privados de saúde, privilegiando 

hospitais e multinacionais de medicamentos. Portanto, a década de 60 foi um período 

importante na história da saúde suplementar, pelo fato de boa parte dos trabalhadores já possuir 

planos de saúde e, ainda, por serem observadas diversas possibilidades de assistência médica: 

a rede INPS, com unidades próprias e credenciadas; serviços credenciados para atendimento a 

trabalhadores rurais; serviços credenciados das empresas médicas; e autogestões de empresas 

com planos próprios. Independentemente do nível hierárquico na empresa, todas as 

possibilidades ofereciam a mesma cobertura para todos os empregados (PIETROBON; 

PRADO; CAETANO, 2007). 
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Na década de 70 foi criado o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social 

(SINPAS), da qual fazia parte o Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social 

(INAMPS), que privilegia ainda mais a compra de serviços do setor privado, provocando uma 

capitalização crescente deste setor.  Pode-se perceber que, durante o percurso histórico, a saúde, 

assistência e previdência já possuíam uma relação intrínseca, não sendo totalmente separadas 

umas das outras. 

 

O surgimento da regulação da Saúde Suplementar 

 

O surgimento do modelo de regulação do setor de saúde suplementar brasileiro foi 

diferenciado em relação a experiências externas. Na maioria dos países, a regulação é feita 

atuando sobre as empresas do setor e garantindo suas condições de solvência e a 

competitividade do mercado. No Brasil, optou-se por regular de maneira mais forte o produto 

oferecido. As medidas inovadoras, como a proibição da seleção de risco e do rompimento 

unilateral dos contratos, tinham como objetivos principais corrigir as distorções quanto às 

seleções de risco e preservar a competitividade do mercado (BAHIA; VIANA, 2002). 

Essa regulação do setor de saúde suplementar surgiu após mais de 30 anos de operações 

sem controle do governo. Em período posterior a 1998, os consumidores passaram a ser mais 

protegidos, com a adoção do Código de Defesa do Consumidor, que trouxe a estrutura jurídica 

que deve nortear as relações de consumo (SALAZAR et al., 2005), e com a atuação nos Procons 

estaduais e municipais. O acolhimento de demandas pelos Procons beneficiou os consumidores 

em seus conflitos com as operadoras de planos de saúde. No entanto, a atuação desses 

organismos estatais mostrou-se insuficiente para regular as relações entre consumidores e 

operadoras. Houve a necessidade de intervenção estatal, visando a corrigir e atenuar as falhas 

do mercado, como as exclusões de atendimento e as mensalidades abusivas, e somente após a 

promulgação da Lei nº 9.656/98, o setor de saúde suplementar ganhou a sustentação legal para 

que se iniciassem as ações de regulamentação (SILVA, 2003). 

Apesar de os beneficiários de planos de saúde obterem avanços em sua proteção, a Lei 

nº 9656/98 não solucionou os principais conflitos entre os beneficiários e as operadoras, e de 

certa forma pareceu desobrigar o setor privado de obedecer à Lei Orgânica da Saúde. Então a 

regulamentação do setor de saúde suplementar, exigida pela Constituição de 1988, surge apenas 

em 1998, quando o SUS já apresentava importantes marcos em seu processo de construção, 

entre eles, a Lei Orgânica da Saúde (BRASIL, 2003). 
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Em janeiro de 2000, foi adicionada a Lei nº 9.961, que criou a Agência Nacional de 

Saúde Suplementar (ANS) e lhe deu as atribuições de regulação do setor. A regulamentação, 

que mediante a Lei nº 9.656/98 teve início, aprofundou-se com a Lei nº 9.961/00, que criou a 

ANS. Suas atribuições englobam estabelecer normas e padrões para o mercado, com o objetivo 

de impulsionar um equilíbrio financeiro interno das operadoras e a satisfação de seus usuários 

e prestadores de serviços. Essa tarefa não tem sido fácil, tendo em vista os desafios e exigências 

impostos pela agência reguladora (PIETROBON; PRADO; CAETANO, 2007). 

 

1.4 A Agência Nacional de Saúde Suplementar 

 

Segundo Duarte (2001, p. 367), "o sistema de atenção médica suplementar cresceu a 

passos largos durante a década de 80, de tal modo que, em 1989, cobria 22% da população total 

do país. Somente no período 1987/89 incorporaram-se a esse subsistema 7.200.000 

beneficiários". Atualmente, o número de usuários registrados na ANS é de aproximadamente 

71,5 milhões de beneficiários, no total de vínculos a planos de assistência médica com ou sem 

odontologia e planos exclusivamente odontológicos (ANS, 2019). 

 

Figura 3: Número de beneficiários de planos privados de saúde. 

 

Fonte: Sistema de Informações de Beneficiários-SIB/ANS/MS (Dados atualizados até 04/2019)1. 

 

                                                             
1 Com base em BRASIL, Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Dados Gerais. Disponível em: 
<https://www.ans.gov.br/perfil-do-setor/dados-gerais>. Acesso em: Junho 2019. 
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A Agência Nacional de Saúde Suplementar é uma autarquia sob regime especial, 

vinculada ao Ministério da Saúde e responsável pela regulação, normatização, controle e 

fiscalização das atividades que garantam a assistência suplementar à saúde. Tem por finalidade 

institucional "promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, 

regulando as operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações com prestadores e 

consumidores, contribuindo para o desenvolvimento das ações de saúde" (BRASIL, 2000). 

A ANS possui poder de ação, autonomia administrativa, financeira e política muito 

maior em relação ao governo, expressas por uma arrecadação própria e decisões da diretoria 

colegiada com poder legal para efetivar suas resoluções. Possui competência normativa, 

decisória e sancionaria exercida sobre qualquer modalidade de produto, serviço e contrato que 

apresente, além da garantia de cobertura financeira de riscos de assistência médica, hospitalar 

e odontológica. 

Os objetivos básicos e as estratégias diferenciadas de implementação da regulamentação 

surgem do marco regulatório e evoluem a partir da ampliação do conhecimento sobre o setor 

de saúde suplementar. Os objetivos da regulamentação podem ser resumidos em seis pontos: 

assegurar aos consumidores de planos privados de assistência à saúde cobertura assistencial 

integral e regular as condições de acesso; definir e controlar as condições de ingresso, operação 

e saída das empresas e entidades que operam no setor; definir e implantar mecanismos de 

garantias assistenciais e financeiras que assegurem a continuidade da prestação de serviços de 

assistência à saúde contratados pelos consumidores;  dar transparência e garantir a integração 

do setor de saúde suplementar ao SUS e o ressarcimento dos gastos gerados por usuários de 

planos privados de assistência à saúde no sistema público; estabelecer mecanismos de controle 

da abusividade de preços; definir o sistema de regulamentação, normatização e fiscalização do 

setor de saúde suplementar (BRASIL, 2003). 

Segundo o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (CONASEMS, 2007), a 

instituição da ANS possibilitou um maior conhecimento do setor e a definição de critérios para 

a entrada no mercado, funcionamento e acompanhamento econômico-financeiro das operadoras 

de planos e seguros de saúde (BRASIL, 2007). A fiscalização visa, também, impedir que 

operadoras desprezem os direitos e os interesses dos beneficiários e obtenham vantagens sobre 

estes. O aumento desta fiscalização – regulação – causou consequente aumento da visibilidade 

dos problemas estruturais e dos desequilíbrios existentes no setor da saúde suplementar. Essa 

fiscalização não precisa ser unicamente exercida pela ANS, apesar de sua legitimidade e 
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competência, e pode ser auxiliada pelos Procons, que possuem atividades estaduais e 

municipais. 

 

O histórico das regras prudenciais 

 

A Agência Nacional de Saúde Suplementar estabeleceu regras que atuam diretamente 

sobre a solvência e a liquidez das operadoras de saúde, por meio da Resolução de Diretoria 

Colegiada – RDC nº 77, de 17 de julho de 2001, e das demais normas que a atualizaram, até a 

Resolução Normativa – RN nº 209, de 22 de dezembro de 2009. São as chamadas garantias 

financeiras, traduzidas na exigência de provisões técnicas, ativos garantidores e recursos 

próprios mínimos.  

Essas normas foram objeto de amplas discussões com o mercado em câmaras técnicas, 

nas quais operadoras de todas as modalidades foram representadas. Atualmente, para as 

operadoras em atividade, as principais regras prudenciais são a Provisão para Eventos 

Ocorridos e Não Avisados – PEONA; Provisão de Eventos a Liquidar; Ativos garantidores; e 

Margem de solvência. São exigências mínimas, que todas as operadoras devem observar, a fim 

de preservarem a continuidade de suas operações.  

 

Figura 4: Principais regras prudenciais. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Pelo grande período em que o mercado de planos de saúde operou sem as regras 

prudenciais (de meados dos anos 60 ao início dos anos 2000), praticamente nenhuma operadora 

na época da RDC nº 77/2001 constituía tais garantias mínimas de manutenção de equilíbrio 

econômico-financeiro, gerando instabilidade para o setor e para os beneficiários. Apenas as 
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seguradoras especializadas em saúde preenchiam tais requisitos, graças à regulação 

previamente exercida pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). 

 Esse período de inexistência de regras fez com que ocorresse uma descapitalização 

setorial considerável, cenário no qual a grande maioria das operadoras que atuava no mercado 

não observava conceitos mínimos de liquidez e solvência. Por isso, trazer todo o conjunto de 

operadoras anteriormente não reguladas para a condição desejada de equilíbrio econômico-

financeiro vem sendo o grande desafio da ANS, desde que surgiram as primeiras regras. Nesse 

sentido, não se pode negar que todas as decisões da Agência foram pautadas por uma nítida 

preocupação em não exigir uma recomposição de capital ao mercado, o que poderia trazer 

grandes apertos financeiros e comprometer o bom funcionamento do setor.  

Com efeito, longos períodos de constituição de garantias foram regulamentados. Assim, 

mesmo após 14 anos da edição da RDC nº 77/2001, o segmento de saúde suplementar ainda 

não atingiu o patamar de capitalização observado no mercado segurador. A ANS concedeu, a 

partir de 2008, seis anos para a constituição da Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados 

(Peona) e 15 anos para a constituição da Margem de Solvência. Com as regras em vigor, apenas 

em 31 de dezembro de 2022 haverá um cenário em que as exigências serão observadas 

integralmente pelas operadoras, prova da flexibilidade da ANS na condução do processo. 
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2 FATORES RELEVANTES ÀS OPERADORAS DE SAÚDE 

 

2.1 Liquidez, Solvência e Margem de Solvência 

 

Os conceitos de liquidez, solvência e margem de solvência são fundamentais para o 

entendimento da saúde econômico financeira das operadoras de saúde. 

Liquidez, no caso das operadoras de planos de saúde, seria o correto dimensionamento 

das obrigações assistenciais e a manutenção de uma estrutura de ativos suficiente para sua 

cobertura. Solvência, por sua vez, pode ser entendida como a capacidade de uma operadora de 

honrar seus compromissos com os beneficiários e prestadores de serviços. É a manutenção de 

capital próprio em volume capaz de fazer frente a eventuais prejuízos, de forma que a operadora 

consiga atravessar períodos adversos sem comprometer a continuidade de suas operações. 

Martins (1994) cita 3 principais objetivos que devem estar relacionados à solvência: 

continuidade, lucratividade e crescimento. O primeiro está relacionado à vontade da empresa 

em saldar seus compromissos e continuar a existir. O segundo e o terceiro são fortemente 

relacionados às empresas que precisam operar com lucratividade de forma a financiarem seu 

crescimento, sem que sejam necessários aportes dos acionistas. Desta forma, a solvência está 

associada à probabilidade possuída pela OPS de, em um determinado período de tempo, honrar 

seus compromissos. 

Campello (2005) alerta que para a aferição da solvência é necessária a investigação de 

uma série de fatores, como a constituição correta de provisões técnicas, a gestão apropriada dos 

ativos dados em garantia às provisões técnicas, e a necessidade de capital para cobertura de 

perdas eventuais, entre outros. 

 

A margem de solvência é a regra que visa à manutenção de capital próprio em volume 

suficiente para fazer frente a eventuais perdas decorrentes de cenários adversos (prejuízos). Por 

esse motivo, o capital requerido é sempre proporcional ao volume de contraprestações e eventos 

registrados pela operadora. Em outras palavras: um ponto percentual de prejuízo em um 

faturamento de R$ 1 bilhão representa um valor muito superior a um ponto percentual de 

prejuízo em um faturamento de R$ 100 mil (SERRA, 2016). 

 Por essa razão, o capital requerido via margem de solvência para a operadora que possui 

o maior faturamento, é maior. Tal como o parâmetro fixo da Peona, a margem de solvência é 



26 
 

 

obtida com a aplicação de fórmulas simples sobre valores contábeis da empresa. A operadora 

deverá manter patrimônio líquido sempre superior ao valor apurado da MS. 

A Margem de Solvência pode ser entendida como patrimônio mínimo a ser observado 

em função do volume de riscos assumidos pela operadora de saúde. Consiste em recursos 

adicionais às provisões técnicas para fazer frente às oscilações das operações da empresa. Ou 

seja, a MS funciona como um “colchão” econômico para o dimensionamento inadequado das 

provisões técnicas, prejuízos na aplicação dos ativos e prejuízos advindos de má gestão da 

empresa, dentre outras perdas inesperadas da operação.  

 Caso não existisse meios de regulação, as operadoras poderiam aumentar 

deliberadamente seu volume de vendas e sua exposição ao risco, sem buscar uma estrutura de 

capital robusta o suficiente para absorver prejuízos, comuns a esse tipo de atividade. Perdas não 

suportadas por capital levam à formação de passivo a descoberto, no qual o conjunto de dívidas 

supera o conjunto de bens e direitos, em sinal de insolvência. 

Nesse contexto, o Patrimônio Líquido Ajustado deve ser suficiente para cobrir o valor 

apurado de Margem de Solvência, como requisito básico da operadora ser considerada solvente. 

 

2.2 Insolvência 

 

Em caso de não haver recursos livres para pagar as despesas assistenciais, é porque o 

conjunto de valores em giro não está sendo suficiente para quitação das despesas correntes. O 

fluxo de caixa operacional se torna deficitário e afeta a liquidez, ao invés de incrementá-la. Essa 

desfavorável condição induz a um comportamento perigoso. Em eventuais crises financeiras, a 

operadora se vê obrigada a precificar abaixo do preço de mercado, muitas vezes em uma forma 

desesperada de captação de novos clientes, ou seja, em condições que garantem a venda rápida 

e a entrada de caixa, mas que apenas agravam sua condição nos médio e longo prazos pelo 

acúmulo de prejuízos e dívidas (SERRA, 2016). 

 A exigência de ativos garantidores é o mecanismo que evita a formação do cenário que 

leva a ocorrência desse tipo de ação, forçando a guarda prudente dos ativos financeiros e a 

elaboração de uma quota extra de liquidez em ativos livres. O cenário de aperto descrito 

anteriormente leva à insolvência. Nesses casos, a operadora deve buscar medidas que coloquem 

em superávit o fluxo de caixa, receitas e despesas, bem como aporte de capital imediato, de 

forma a cobrir eventual “rombo” assistencial decorrente de anos de geração ineficiente de 

fundos. 
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 Caso isso não ocorra, o órgão regulador deve tomar as medidas previstas na legislação, 

entre elas a possibilidade de decretação de liquidação extrajudicial. “Se tal evento ocorrer, é 

preciso que os ativos vinculados ao órgão regulador sejam considerados no procedimento, 

respeitando-se a ordem preferencial de credores, que coloca passivos tributários e trabalhistas 

à frente dos demais, inclusive passivos assistenciais” (SERRA, 2016). 

 Por essa razão, os ativos garantidores somente são liberados quando há comprovação 

de que o montante vinculado é superior ao montante de provisões técnicas cobertas, ou seja, 

quando há excedente de ativos vinculados (situação típica de operadoras com geração positiva 

de caixa e baixo risco de insolvência no curto prazo).  

 

2.3 Os riscos envolvidos nas operações de planos de saúde 

 

O conceito de risco vem sendo elaborado de forma a envolver a quantificação e a 

qualificação da incerteza, com relação ao rumo dos acontecimentos planejados. Segundo 

Bernstein (1997), o risco é inevitável e inerente a qualquer atividade, seja na vida pessoal, 

profissional ou nas organizações. Uma determinada empresa terá riscos inerentes às suas 

atividades de negócios, mas a consciência dos riscos incorridos, a capacidade de administrá-los 

e a capacidade de tomar decisões são os diferenciais para uma boa gestão.  

A identificação dos tipos de risco é muito importante para a saúde da operadora, de 

maneira que se pode agrega-los de acordo com a sua natureza. A identificação do risco deve ser 

sempre precedida da descrição e da análise dos processos e controles internos da empresa, 

portanto trata-se de um processo interativo e que deve estar integrado ao planejamento 

estratégico da mesma.  

 Os riscos podem ser classificados, basicamente em cinco naturezas distintas. São elas: 

risco de crédito, de mercado, operacional, legal e, no caso específico da indústria de seguros 

(inclusive OPS), é preciso incluir e destacar uma categoria de risco denominada de risco de 

subscrição (GASPARELLO; PARRACHO, 2009). 

 

Risco de Crédito 

 

O risco de crédito consiste na medida de incerteza relacionada à probabilidade da 

contraparte de uma operação, ou do emissor de uma dívida, não honrar, total ou parcialmente, 

seus compromissos financeiros (GASPARELLO; PARRACHO, 2009).  
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É o risco de não-pagamento por parte das empresas que detêm os fundos aplicados pelas 

OPS. Por exemplo, a compra de um Certificado de Depósito Bancário (CDB), na qual a 

sociedade estaria exposta à possibilidade do banco emissor não efetuar o pagamento previsto 

quando do vencimento do certificado.  

Pode ser entendido como o risco de perda decorrente da incapacidade ou da falta de 

disposição da contraparte em pagar suas obrigações. O risco de crédito ocorre em todas as 

atividades de negociação em que o resultado depende da capacidade de pagamento de uma 

contraparte, de um emissor ou tomador (DUARTE, 2005). 

 

Risco de Mercado 

 

Esse tipo de risco consiste na medida de incerteza relacionada aos retornos esperados 

de seus ativos e passivos, em decorrência de variações em fatores como taxas de juros, taxas de 

câmbio, índices de inflação, riscos de commodities, derivativos, hedge, liquidez, preços de 

imóveis, risco de concentração de ativos e cotações de ações, ou seja, o comportamento 

verificado no preço de um bem no dia a dia (GASPARELLO; PARRACHO, 2009).  

As empresas estão sujeitas ao impacto das mudanças na economia e na política de um 

modo geral, por isso verifica-se que cada vez mais o risco de mercado vem apresentando maior 

importância, a partir de algumas motivações, como o aumento do processo de securitização de 

ativos e a consequente ampliação do uso das técnicas de marcação a mercado de títulos, maior 

complexidade dos instrumentos financeiros negociados, e aumento da volatilidade da taxa de 

câmbio. 

 

Risco Legal 

 

Tal modalidade de risco consiste na medida de incerteza relacionada aos retornos de 

uma instituição por falta de um embasamento legal de suas operações. O risco legal é o risco 

de não-cumprimento de leis, regras, regulamentações, acordos, práticas vigentes ou padrões 

éticos aplicáveis, considerando, inclusive, o risco de que a natureza do produto/serviço prestado 

possa tornar a instituição particularmente vulnerável a litígios (GASPARELLO; PARRACHO, 

2009).  

Como exemplo, cita-se o caso em que o risco de que os contratos da empresa não sejam 

legalmente amparados, por vício de representação por parte de um negociador, ou por 
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documentação insuficiente ou ilegalidade. Novas ações judiciais, valor reclamado de eventos e 

probabilidade de êxito de causas judiciais também são considerados. Duarte (2005) define o 

risco legal como aquele relacionado a possíveis perdas quando um contrato não pode ser 

legalmente amparado, podendo-se incluir riscos de perdas por documentação insuficiente, 

insolvência, ilegalidade, falta de representatividade ou autoridade por parte de um negociador. 

Ainda segundo o autor, esse risco engloba outros riscos, como o risco de legislação, tributário 

e de contrato.  

A gestão do risco legal apresenta grande importância e é de difícil avaliação, 

especialmente quando essa avaliação não é realizada por um profissional com conhecimento 

especifico, como um auditor especialista em tributos ou um advogado. Isso porque não é raro 

encontrar questões de difícil tratamento, tais como: regulamentações que se contrapõem, 

ambiguidade na interpretação da legislação, falta de clareza das regulamentações, ou mesmo 

parcialidade de um juiz em um processo. Algumas abordagens têm inserido o risco legal dentro 

do conceito de risco operacional e, mais recentemente, dentro de uma abordagem mais ampla, 

que seria o risco de conformidade, o qual inclui as normas e procedimentos internos da empresa. 

 

Risco de Subscrição 

 

Gasparello e Parracho definem o risco de subscrição (específico da indústria de seguros 

e operadoras de saúde) consiste na medida de incerteza relacionada ao risco oriundo de uma 

situação econômica adversa, que contraria tanto as expectativas da sociedade no momento da 

elaboração de sua política de subscrição, quanto as incertezas existentes na estimativa das 

provisões. Também envolve a probabilidade dos eventos a serem pagos pela empresa em um 

período futuro serem maiores que o montante de contraprestações recebidas.  

O risco de subscrição também se refere à possibilidade de que as provisões técnicas 

constituídas pelas OPS sejam menores do que o valor final dos eventos de sua carteira. 

Rodrigues e Marques (1997) destacam que existe alto grau de incerteza quanto às perdas finais 

incorridas pelas carteiras suportadas pelas provisões. Isso é devido à própria natureza imperfeita 

da informação e ao fato de que o custo final dos sinistros/eventos, e as despesas que as provisões 

representam, podem ser afetados por eventos futuros que não seguem as hipóteses inicialmente 

assumidas pelas OPS. 

Dessa forma, faz-se primordial o bom gerenciamento de base de dados, precificação de 

produtos e metodologia de cálculo para tentar minimizar essa modalidade de risco.  
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Risco Operacional 

 

O risco operacional consiste na medida de incerteza relacionada aos procedimentos 

internos, tais como risco de perda resultante de inadequações ou falhas em processos internos, 

pessoas e sistemas. É qualquer possibilidade de perda originada por falhas na estrutura 

organizacional, seja em nível de sistemas, procedimentos, recursos humanos e recursos de 

tecnologia, ou pela perda dos valores éticos e corporativos que unem os diferentes elementos 

(GASPARELLO; PARRACHO, 2009).  

Assim, o risco operacional está associado à operação do negócio e pode ser subdividido 

em 3 tipos: risco de pessoas, incompetência e fraude, risco de processos, e risco de tecnologia. 

Quanto aos aspectos tecnológicos, na medida em que para uma melhor gestão é preciso o 

registro de dados e o processamento de informações, mais dependente da tecnologia as 

empresas se tornam, ficando assim mais suscetíveis a ataques e usos indevidos. Ainda quanto 

a esse aspecto, pode-se destacar o risco de obsolescência de equipamentos e a confiabilidade 

das informações tratadas.  

O risco operacional também engloba o risco de reputação, o risco estratégico e o risco 

de eventos externos. Geralmente, riscos operacionais podem acarretar redução, degradação ou 

interrupção, total ou parcial, das atividades, com impactos negativos na reputação da sociedade, 

além da potencial geração de passivos contratuais e regulatórios. A atuação de pessoas é crítica 

na gestão do risco operacional, e em muitos casos representa uma variável bastante relevante 

desse risco. Erros e fraudes são oriundos de transações e decisões envolvendo pessoas, muitas 

vezes influenciadas por pressões administrativas, fixação de metas ousadas ou conflito de 

interesses.  

Para a mitigação do risco operacional é recomendado que as empresas adotem um 

código de ética, evitando assim potenciais conflitos de interesse, e criem uma unidade central 

para o gerenciamento de riscos, facilitando o processo de aperfeiçoamento dos controles e o 

acompanhamento contínuo dos fatores de risco. A adoção de manuais internos de 

procedimentos também facilita o processo de segregação e delegação de funções.  

A gestão do risco operacional embute, ainda, algumas dificuldades adicionais em sua 

definição. É preciso ressaltar que sempre existirão riscos desconhecidos e que o processo de 

identificação e análise geral de riscos deve ser monitorado e continuamente aprimorado. 
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2.4 Índice de Solvência 

 

O Índice de Solvência é um medidor para comparar o quão solvente (ou não) a empresa 

é em determinado momento. É o grau que mede o quão próximo a OPS está do limite de 

solvência/insolvência. Pode ser explicado pela fórmula: 

I = Patrimônio Líquido Ajustado (Ou Patrimônio Social) / Margem de Solvência Escalonada 

 

Ou seja, se o valor do índice for maior que 1, a empresa pode ser considerada solvente, 

com sobra de capital. Por outro lado, se for menor que 1, não há capital suficiente para cobrir a 

MS. Se, em uma situação utópica, I for igual a 1, a empresa pode ser considerada solvente, sem 

sobra de capital. 

Pode-se concluir, então, que quanto maior o índice, melhor e mais solvente a operadora de 

saúde está, e, quanto menor, pior e menos solvente a empresa se encontra. 

 

2.5 Patrimônio Líquido Ajustado/Social 

 

Na contabilidade, o Patrimônio Líquido (PL) é a diferença entre o ativo e o passivo da 

organização, ou seja, entre os bens e direitos que ela possui e suas obrigações. 

Em linhas gerais, o significado de patrimônio líquido corresponde à riqueza de uma 

organização, o que ela possui descontadas as contas que precisa pagar. Ele representa a fonte 

interna de recursos da empresa e o quanto seus proprietários têm investido na companhia. 

De forma geral: 

Patrimônio Líquido = Ativos – Passivos 

O Patrimônio Líquido Ajustado (PLA), por outro lado, é o ajustamento do PL conforme 

a inflação e outros diversos fatores, como lucros não realizados da carteira de ações, 

participações diretas ou indiretas em outras OPS, ativo permanente diferido, etc. 

O Patrimônio Social (PS) é o constituído conforme Regulamento dos Planos de 

Assistência à Saúde, e representa uma reserva técnica financeira objetivando a cobertura das 

oscilações mensais de custos dos planos. 

É obrigação das OPS divulgar, em suas demonstrações contábeis, o valor do PLA, se 

não for uma operadora de Autogestão, e o valor do PS se for uma operadora de Autogestão. 
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3 SIMULAÇÃO DE SOLVÊNCIA 

 

3.1 Tipos de Operadoras de Saúde 

 

Segundo definição do Glossário Automático da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar, Operadora de plano privado de assistência à saúde pode ser explicada como 

pessoa jurídica constituída sob a modalidade empresarial, associação, fundação, cooperativa, 

ou entidade de autogestão, obrigatoriamente registrada na Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS), que opera ou comercializa planos privados de assistência à saúde.  

É importante, por conseguinte, aprofundar o estudo sobre os diferentes tipos de 

operadoras de planos de saúde, com o objetivo de entender as diferenças dos ambientes 

financeiros internos e posteriormente aplicar, de forma diferenciada, a formulação da margem 

de solvência para diferentes casos. 

 

Operadoras de Autogestão 

 

Autogestão é a modalidade na qual é classificada uma entidade que opera serviços de 

assistência à saúde ou empresa que se responsabiliza pelo plano privado de assistência à saúde, 

destinado, exclusivamente, a oferecer cobertura aos empregados ativos de uma ou mais 

empresas, associados integrantes de determinada categoria profissional, aposentados, 

pensionistas ou ex empregados, bem como a seus respectivos grupos familiares definidos. 

As autogestões podem ser classificadas em autogestão por RH, autogestão com 

mantenedor e autogestão sem mantenedor. 

 Como exemplo de operadoras de Autogestão, pode citar-se a Metrus Seguridade e a 

Celos Seguridade. 

 

Seguradoras Especializadas em Saúde 

 

Seguradoras Especializadas em Saúde são empresas constituídas em sociedade 

seguradora, com fins lucrativos e que comercializa seguros de saúde e oferece, 

obrigatoriamente, reembolso das despesas médico-hospitalares ou odontológicas, ou que 

comercializa ou opera seguro que preveja a garantia de assistência à saúde, sendo vedada a 
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operação em outros ramos de seguro. Como são seguradoras, estão também sujeitas às regras 

da SUSEP. 

 Para fins de exemplificação, pode-se mencionar a Bradesco Saúde e a Allianz Saúde.  

 

Demais Operadoras 

 

Cooperativa médica é o nome dado para classificar uma operadora que se constitui na 

forma de associação de pessoas sem fins lucrativos, formada por médicos, e que comercializa 

ou opera planos de assistência à saúde. Já a Cooperativa odontológica, é a modalidade na qual 

é classificada uma operadora que se constitui em associação de pessoas sem fins lucrativos, 

formada por odontólogos, e que comercializa ou opera planos de assistência à saúde 

exclusivamente odontológicos. 

Filantropia é a modalidade na qual é classificada a operadora que se constitui em 

entidade sem fins lucrativos que opera planos de saúde e que tenha obtido certificado de 

entidade filantrópica junto ao Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS). 

Medicina de grupo: modalidade na qual é classificada uma operadora que se constitui 

em sociedade que comercializa ou opera planos de saúde, excetuando-se as classificadas nas 

modalidades: administradora, cooperativa médica, autogestão, filantropia e seguradora 

especializada em saúde. Odontologia de grupo, por sua vez, é uma modalidade na qual é 

classificada uma operadora que se constitui em sociedade que comercializa ou opera 

exclusivamente planos odontológicos.  

Todos os tipos de OPS citados em cada subitem possuem modelo de cálculo de margem 

de solvência idênticos. Ou seja, Cooperativa médica, cooperativa odontológica, filantropia, 

medicina de grupo e odontologia de grupo possuem o mesmo modelo de cálculo. Operadoras 

de Autogestão, por sua vez, possuem modelo de cálculo próprio. Com efeito, Seguradoras 

especializadas em saúde também possuem modelo independente das demais. 
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3.2 Formulação e Escalonamento da Margem de Solvência 

 

Operadoras de Autogestão 

 

A operadora deverá manter Patrimônio Social (PS) superior ao maior valor entre 20% 

da soma das contraprestações líquidas dos últimos doze meses, ou 33% da média anual dos 

eventos indenizáveis líquidos dos últimos 36 meses.  

Conforme artigo 8º da RN nº 209/2009, as autogestões são as únicas que deverão 

observar integral e mensalmente as regras de Margem de Solvência, podendo observar a 

proporção cumulativa mínima de 1/120 (um cento e vinte avos), a cada mês, do valor calculado, 

ou seja: 

MS = MÁXIMO(A;B)*Y 

Onde: 

MS: Margem de Solvência Escalonada; 

A: Valor referente a 20% da soma das contraprestações líquidas dos últimos doze meses; 

B: Valor referente a 33% da média anual dos eventos indenizáveis líquidos dos últimos 

36 meses. 

Y: Parcela que aumenta em 1/120, de forma mensal (em 12/2018 de 50%, até ser 

integralizada em 12/2023). 

 

Operadoras Especializadas em Saúde 

 

A Margem de Solvência não escalonada das Seguradoras Especializadas em Saúde 

corresponde o maior montante entre os seguintes valores: 

Margem A - maior valor entre 0,2 vezes a média dos prêmios dos últimos 36 meses e 

0,33 vezes a média dos sinistros dos últimos 60 meses. 

Margem B - maior valor entre 0,2 vezes a soma dos prêmios dos últimos 12 meses e 

0,33 vezes a média dos sinistros dos últimos 36 meses. 

A fim de obter a Margem Escalonada, deve-se aplicar a seguinte fórmula: 

MS = MÁXIMO((A+50%*(B-A);X*B) 

Onde: 

MS: Margem de Solvência Escalonada; 
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A: Maior valor calculado com base na média anual das contraprestações nos últimos 3 

anos ou na média anual dos últimos cinco anos dos eventos; 

B: Maior valor equivalente ao montante calculado com base na média dos últimos 12 

meses das contraprestrações ou nos últimos 3 anos dos eventos; 

X: Parcela mínima a ser observada em cada mês até dezembro de 2022 (em 12/2018 

de 70,52% e em 12/2022 de 100%). 

 

Demais Operadoras 

 

A Margem de Solvência não escalonada das demais operadoras de saúde corresponde 

ao maior montante entre os seguintes valores: 

A - 0,20 vezes a soma dos últimos 12 meses de 100% das contraprestações em preço 

preestabelecido e de 50% das contraprestações em preço pós estabelecido; 

B - 0,33 vezes a média anual dos últimos 36 meses de 100% dos eventos em preço 

preestabelecido e de 50% dos eventos em preço pós-estabelecido. 

Nessa modalidade, para obter a Margem de Solvência Escalonada, deve-se multiplicar 

o maior valor entre “I” e “II” pela parcela mínima (em 12/2018 de 70,52% e em 12/2022 de 

100%). 

MS = MÁXIMO(A;B)*X 

Onde: 

MS: Margem de Solvência Escalonada 

A: 0,20 vezes a soma dos últimos 12 meses de 100% das contraprestações em preço 

preestabelecido e de 50% das contraprestações em preço pós estabelecido. 

B: 0,33 vezes a média anual dos últimos 36 meses de 100% dos eventos em preço 

preestabelecido e de 50% dos eventos em preço pós-estabelecido. 

X: Parcela mínima a ser observada em cada mês até dezembro de 2022 (em 12/2018 de 

70,52% e em 12/2022 de 100%). 

 

3.3 Predição do IPCA 

 

O Relatório Focus é um relatório de mercado que resume as estatísticas calculadas, 

considerando as expectativas de mercado coletadas até a sexta-feira anterior à sua divulgação, 

que é toda segunda-feira. 
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O relatório traz a evolução gráfica e o comportamento semanal das previsões para 

índices de preços, atividade econômica, câmbio, taxa Selic, entre outros indicadores. 

Apesar do Banco Central (BC) adicionar tal relatório ao seu endereço eletrônico, as 

previsões são do mercado, e não do BC. 

Dessa forma, foi divulgado que a predição do Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

(IPCA) é de 3,85%, e para o ano de 2020, observa-se uma alta de 4% para o índice. Já para os 

anos de 2021 e 2022, o IPCA esperado é de 3,75%, segundo o Relatório Focus. Observa-se, 

portanto:  

 

Figura 5: Projeções do IPCA 

Ano IPCA 

2019 3,85% 

2020 4,00% 

2021 3,75% 

2022 3,75% 

Fonte: Elaborado pelo autor2. 

 

3.4 Previsões para suficiência da MS 

 

Operadoras de Autogestão 

 

Os dados utilizados para o estudo da Margem de Solvência nas OPS de Autogestão 

serão: 

Margem A: Valor referente a 20% da soma das contraprestações líquidas dos últimos 

doze meses; 

Margem B: Valor referente a 33% da média anual dos eventos indenizáveis líquidos dos 

últimos 36 meses. 

Margem de solvência não escalonada: Maior valor entre Margem A e Margem B. 

Y: Parcela que aumenta em 1/120, de forma mensal (em 12/2018 de 50%, até ser 

integralizada em 12/2023). 

                                                             
2 Com base nas informações: BRASIL, Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Dados Gerais. 

Disponível em: <https://www.ans.gov.br/perfil-do-setor/dados-gerais>. Acesso em Jun. 2019. 
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Margem de solvência escalonada: Aplicação da parcela Y na Margem de Solvência não 

escalonada, onde MS = MÁXIMO(A;B)*Y  

Patrimônio Social: Deverá cobrir o valor da MS Escalonada para a empresa ser 

considerada solvente. 

Previsão do IPCA: Aplicado sobre a maior Margem (entre A e B), e sobre o patrimônio 

social, para se fazer a predição desses valores em 2022. 

 

Metrus Seguridade em 2018 (em milhares de reais) 

 

Tendo como base as demonstrações financeiras da Metrus Seguridade, coletou-se os 

seguintes dados: 

Margem A: 51.527,00 

Margem B: 72.400,00 

Margem de solvência não escalonada: Maior valor entre Margem A e Margem B, portanto, R$ 

72.400,00 em 2018. 

MS = MÁXIMO(A;B)*Y 

Aplicando-se a parcela mínima Y (que em 2018 foi de 0,5), encontra-se o valor de R$ 

36.600,00. 

Como o Patrimônio Social da empresa, em 2018, foi de R$ 68.842,00, verifica-se se esse 

montante é capaz de cobrir o valor de MS escalonado calculado. 

Suficiência de Capital = 68.842,00 – 36.600,00 = 32.642,00 

Índice de Solvência: 68.842 / 36.600 = 1,8809 

 

Concluimos, portanto, que em 2018 a Metrus Seguridade possuiu Patrimônio Social suficiente 

para cobrir a Margem de solvência em R$ 32.642,00 positivos, e índice de solvência de 1,8809. 

 

Metrus Seguridade em 2022 (em milhares de reais) 

 

Ajustaremos o valor da margem de solvência não escalonada para 2022, por meio da 

multiplicação pelos valores da Previsão do IPCA. 

MS não escalonada em 2022: 72.400,00 x 1,0385 x 1,04 x 1,0375 x 1,0375 = 84.169,47 

O próximo passo é aplicar a parcela mínima, que em 2019 será de 0,9, no valor acima para 

encontrar a MS escalonada. 
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MS = MÁXIMO(A;B)*Y 

MS = 84.169,47 x 0,9 

MS = 75.752,53 

Realizando a predição do Patrimônio Social, segundo ajuste pelo IPCA, encontraremos: 

68.842,00 x 1,0385 x 1,04 x 1,0375 x 1,0375 = 80.033,08 

Verificando a suficiência do capital frente à MS, obteremos: 

Suficiência: 80.033,08 – 75.752,53 = 4.280,55 

Índice de Solvência: 80.033,08 / 75.752,53 = 1,0565 

 

Conclui-se, portanto, que em 2022 a Metrus Seguridade possuirá Patrimônio Social 

suficiente para cobrir a Margem de solvência, em R$ 4.280,55 positivos, porém apresentará 

queda no índice de solvência, de 1,8809 para 1,0565. Por conseguinte, ficará mais próximo da 

insolvência. 

 

Celos Seguridade em 2018 (em milhares de reais) 

 

Tendo como base as demonstrações financeiras da Celos Seguridade, a partir de 2015, 

coletou-se os seguintes dados: 

Margem A: 2.817,19 

Margem B: 24.607,18 

Margem de solvência não escalonada: Maior valor entre Margem A e Margem B, portanto, R$ 

24.607,18. 

MS = MÁXIMO(A;B)*Y 

Aplicando-se a parcela mínima Y (que em 2018 foi de 0,5), encontra-se o valor de R$ 

12.303,59. 

Como o Patrimônio Social da empresa, em 2018, foi de R$ 69.164,86, verifica-se se esse 

montante é capaz de cobrir o valor de MS escalonado calculado. 

Suficiência de Capital = 69.164,86 – 12.303,59 = 56.861,27. 

Índice de Solvência: 68.842 / 36.600 = 5,6215 

 

Conclui-se, portanto, que em 2018 a Celos Seguridade possuiu Patrimônio Social 

suficiente para cobrir a Margem de solvência em R$ 56.861,27 positivos, e índice de solvência 

de 5,6215. 
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Celos Seguridade em 2022 (em milhares de reais) 

 

Ajustaremos o valor da MS não escalonada para 2022, por meio da multiplicação pelos 

valores da Previsão do IPCA. 

MS não escalonada em 2022: 24.607,18 x 1,0385 x 1,04 x 1,0375 x 1,0375 = 28.607,37 

O próximo passo é aplicar a parcela mínima, que em 2019 será de 0,9, no valor acima para 

encontrar a MS escalonada. 

MS = MÁXIMO(A;B)*Y 

MS = 28.607,37 x 0,9 

MS = 25.746,63 

Realizando a predição do Patrimônio Social, segundo ajuste pelo IPCA, encontraremos: 

69.164,86 x 1,0385 x 1,04 x 1,0375 x 1,0375 = 80.408,42 

Verificando a suficiência do capital frente à MS, obteremos: 

Suficiência: 80.408,42 – 25.746,63 = 54.661,79 

Índice de Solvência: 80.408,42 / 25.746,63 = 3,1230 

 

Conclui-se, portanto, que em 2022 a Celos Seguridade possuirá Patrimônio Social 

suficiente para cobrir a Margem de solvência, em R$ 54.661,79 positivos, e apresentará queda 

no índice de solvência, de 5,6215 para 3,1230. Contudo, o índice de solvência ainda é 

considerado alto e a empresa não estará próxima de se tornar insolvente. 

 

Seguradoras Especializadas em Saúde 

 

Os dados utilizados para o estudo da Margem de Solvência nas seguradoras 

especializadas em saúde serão: 

Margem A - maior valor entre 0,2 vezes a média dos prêmios dos últimos 36 meses e 

0,33 vezes a média dos sinistros dos últimos 60 meses. 

Margem B - maior valor entre 0,2 vezes a soma dos prêmios dos últimos 12 meses e 

0,33 vezes a média dos sinistros dos últimos 36 meses. 

X: Parcela mínima a ser observada em cada mês até dezembro de 2022 (em 12/2018 

de 70,52% e em 12/2022 de 100%). 
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Margem de solvência escalonada: Aplicação da parcela X na Margem de Solvência 

não escalonada, onde MS = MÁXIMO((A+50%*(B-A);X*B)) 

Patrimônio Líquido Ajustado: Deverá cobrir o valor da MS Escalonada para a empresa 

ser considerada solvente. 

Previsão do IPCA: Aplicado sobre as Margens A e B, e sobre o patrimônio líquido 

ajustado, para se fazer a predição desses valores em 2022. 

 

Bradesco Saúde em 2018 (em milhares de reais) 

 

Tendo como base as demonstrações financeiras da Bradesco Seguros, coletou-se os 

seguintes dados: 

Margem A: 5.012.265,00 

Margem B: 5.223.910,00 

X = 70,52% em dezembro de 2018. 

Aplicando a fórmula MS = MÁXIMO((A+50%*(B-A);X*B)), encontraremos o valor da 

Margem de Solvência Escalonada de R$ 5.118.087,50. 

O valor do PLA divulgado para 2018 é de R$ 6.427.115,00. 

Verificando-se, portanto, a suficiência do PL ajustado: 

Suficiência = 6.427.115,00 - 5.118.087,50 = 1.309.027,50. 

Índice de Solvência: 6.427.115,00 / 5.118.087,50 = 1,2557 

 

Percebe-se, portanto, que em 2018 a Bradesco Saúde é solvente, com um saldo positivo 

de R$ 1.309.027,50, com índice de solvência de 1,2557. 

 

Bradesco Saúde em 2022 (em milhares de reais) 

 

Obteremos os valores das Margens A e B para 2022, ajustadas pelo IPCA. 

Margem A: 5.012.265,00 x 1,0385 x 1,04 x 1,0375 x 1,0375 = 5.827.067,85 

Margem B: 5.223.910,00 x 1,0385 x 1,04 x 1,0375 x 1,0375 = 6.073.118,24 

Considera-se X = 1, pois a parcela será integralizada em 2022. 

Aplicando-se a fórmula MS = MÁXIMO((A+50%*(B-A);X*B)), encontraremos o valor da 

Margem de Solvência Escalonada de R$ 6.073.118,24. 

O PLA em 2022 será de:  6.427.115,00 x 1,0385 x 1,04 x 1,0375 x 1,0375 = 7.471.918,42. 
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Verificando a suficiência de capital: 

Suficiência: 7.471.918,42 - 6.073.118,24 = 1.398.800,17 

Índice de solvência: 7.471.918,42 / 6.073.118,24 = 1,2303 

 

Deduz-se, então, a Bradesco Saúde também será solvente em 2022, com sobra de capital 

de R$ 1.398.800,17. O índice de solvência permanecerá praticamente inalterado. 

 

Allianz Saúde em 2018 (em milhares de reais) 

 

Segundo dados obtidos nas demonstrações financeiras da Allianz Saúde: 

Margem A: 179.107,00 

Margem B: 141.734,00 

X = 70,52% 

Fazendo uso da fórmula MS = MÁXIMO((A+50%*(B-A);X*B)), encontraremos o valor da 

Margem de Solvência Escalonada de R$ 160.420,50. 

Como o Patrimônio Líquido Ajustado divulgado é de 213.412,00, verificaremos se o capital 

será suficiente: 

Suficiência = 213.412,00 – 160.420,50 = 52.991,50. 

Índice de Solvência = 213.412,00 / 160.420,50 = 1,3303 

 

Por conseguinte, nota-se que em 2018 a Allianz Saúde possui capital suficiente para 

cobrir a MS, com sobra de R$ 52.991,50. Verifica-se, além disso, índice de solvência de 1,3303. 

 

Allianz Saúde em 2022 (em milhares de reais) 

 

Encontrando as previsões das Margens A e B: 

Margem A: 179.107,00 x 1,0385 x 1,04 x 1,0375 x 1,0375 = 208.222,96 

Margem B: 141.734,00 x 1,0385 x 1,04 x 1,0375 x 1,0375 = 164.774,54 

Considera-se X = 1, pois a parcela será integralizada em 2022. 

 

MS Escalonada = MÁXIMO((A+50%*(B-A);X*B)) = 186.498,75 

O valor esperado para o Patrimônio Líquido Ajustado será de: 

PLA = 213.412,00 x 1,0385 x 1,04 x 1,0375 x 1,0375 = 248.104,64. 
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Verificando a suficiência de PLA para cobrir a MS: 

Suficiência: 248.104,64 - 186.498,75 = 61.605,89 

Índice de Solvência: 248.104,64 / 186.498,75 = 1,3303 

 

Infere-se, portanto, que a Allianz Saúde também será solvente em 2022, com reserva 

maior que a Margem de Solvência em R$ 61.605,89. O Índice de solvência permaneceu 

inalterado em 1,3303. 

 

Demais operadoras 

 

Para os demais tipos de OPS, faremos uso dos seguintes dados: 

Margem A - 0,20 vezes a soma dos últimos 12 meses de 100% das contraprestações em 

preço preestabelecido e de 50% das contraprestações em preço pós estabelecido; 

Margem IA - 0,33 vezes a média anual dos últimos 36 meses de 100% dos eventos em 

preço preestabelecido e de 50% dos eventos em preço pós-estabelecido. 

Margem não escalonada: Maior valor entre Margem A e B. 

X: Parcela mínima a ser observada em cada mês até dezembro de 2022 (em 12/2018 de 

70,52% e em 12/2022 de 100%). 

Margem de Solvência escalonada: Parcela X aplicada na Margem não escalonada, 

conforme a fórmula MS = MÁXIMO(A;B)*X. 

Patrimônio Líquido Ajustado: Deverá cobrir o valor da MS Escalonada para a empresa 

ser considerada solvente. 

Previsão do IPCA: Aplicado sobre o maior valor entre as Margens A e B, além do 

patrimônio líquido ajustado, para se fazer a predição dos valores em 2022. 

 

São Francisco Saúde em 2018 (em milhares de reais) 

 

Como já é divulgada a Margem de Solvência não escalonada pela São Francisco Saúde, 

iremos utilizá-la de forma direta. 

Margem de solvência não escalonada: R$ 246.890,00 

MS = MÁXIMO(A;B)*X 

Aplicaremos, então, a parcela mínima de X = 70,52% para tornar a MS escalonada: 246.890 x 

70,52% = 174.106,83 
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Comparando com o PLA de R$ 172.791,00, teremos: 

Suficiência = 172.791,00 -174.106,83 = -1.315,83 

Índice de Solvência: 172.791,00 / 174.106,83 = 0,99244 

 

A São Francisco Saúde, portanto, não está solvente na data de 2018, por uma falta de 

capital de R$ 1.315,83. A proximidade de seu índice de solvência a 1 mostra que a empresa 

está muito próxima de estar solvente. 

 

São Francisco Saúde em 2022 (em milhares de reais) 

 

Efetuando-se a projeção da margem não escalonada para 2022: 

246.890 x 1,0385 x 1,04 x 1,0375 x 1,0375 = 287.024,88 

MS = MÁXIMO(A;B)*X 

Como X = 1 no ano de 2022, sua margem de solvência escalonada também será 287.024,88. 

O Patrimônio Líquido Ajustado será de: 

172.791,00 x 1,0385 x 1,04 x 1,0375 x 1,0375 = 200.880,22 

Comparando o PLA e a MS escalonada para verificar solvência: 

Suficiência: 200.880,22 – 287.024,88 = -86.144,67 

Índice de Solvência: 200.880,22 / 287.024,88 = 0,6998 

 

Pode-se inferir, portanto, que em 2022 a São Francisco Saúde estará insolvente. Os 

cálculos mostram que haverá um déficit de R$ 86.144,67 na cobertura da MS escalonada pelo 

patrimônio líquido. O índice de solvência se distanciará de 1, tornando a empresa mais longe 

de estar solvente. 

 

Omint Saúde em 2018 (em milhares de reais) 

 

Com base nos dados divulgados pela demonstração financeira do ano de 2018, teremos: 

Margem A: 307.345,00 

Marbem B: 369.769,00 

A Margem de Solvência não escalonada é o maior valor entre A e B, sendo, então, R$ 

369.769,00. 

X = 70,52% no ano de 2018 
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Margem de Solvência Escalonada: 369.769,00 x 70,52% = 262.535,99 

Como o Patrimônio Líquido Ajustado é de R$ 318.887,00, verificamos a suficiência para cobrir 

a MS: 

Suficiência: 318.887,00 - 262.535,99 = 56.351,01 

Índice de Solvência: 318.887,00 / 262.535,99 = 1,2146 

 

Conclui-se, com base nos dados calculados, a solvência da Omint Saúde no ano de 2018, 

com excedente de capital em R$ 56.351,01. Como esperado, seu índice de solvência também é 

maior que 1, o que confirma que a empresa é solvente. 

 

Omint Saúde em 2022 (em milhares de reais) 

 

Projetaremos a Margem de Solvência não escalonada para 2022 a seguir: 

369.769,00 x 1,0385 x 1,04 x 1,0375 x 1,0375 = 429.879,32 

X = 1 no ano de 2022  

Segundo a fórmula MS = MÁXIMO(A;B)*X,  

MS Escalonada = 429.879,32. 

Projetaremos, em seguida, o PLA para 2022: 

318.887,00 x 1,0385 x 1,04 x 1,0375 x 1,0375 = 370.725,85 

Verificando a suficiência de PLA para cobrir a MS: 

Suficiência: 370.725,85 - 429.879,32 = -59.153,47 

Índice de Solvência: 370.725,85 / 429.879,32 = 0,8624 

 

Portanto, de acordo com os cálculos efetuados, há indícios que a Omint Saúde não será 

solvente em 2022, faltando R$ 59.153,47 para cobrir o valor projetado da Margem de Solvência. 

Seu índice de solvência cairá e se distanciará de 1, confirmando as afirmações realizadas. 
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CONCLUSÃO 

 

Com base na teoria construída ao longo do projeto, e dos cálculos realizados envolvendo 

seis empresas diferentes dentro da Saúde Suplementar, em três grupos diferentes de aplicação 

de fórmula e análise (operadoras de Autogestão, seguradoras especializadas em saúde e demais 

operadoras), algumas ponderações podem ser realizadas. 

A regulação do setor de Saúde Suplementar, no Brasil, ainda é considerada muito jovem 

no Brasil. Em período anterior a 1998, por 30 anos as operadoras de saúde operaram sem 

qualquer controle do governo. Mensalidades abusivas, não necessidade de criação de reserva e 

exclusões de atendimento eram alguns dos problemas enfrentados pelos beneficiários na época. 

Esse cenário só começou a mudar em 1998, quando as regulações do setor foram criadas pela 

primeira vez, e ganhou força em 2000, com a criação da ANS 

É sabido que a não flexibilização da regra de margem de solvência traz certos “limites” 

para as operadoras, como a dificuldade de realizar novas aquisições para expansão (como a São 

Francisco Saúde, que explicou seu não cumprimento da Margem de Solvência em 2018 por 

aquisição de outra operadora), e o risco relacionado à quase “obrigação” das operadoras de 

saúde criarem produtos bons e rentáveis para a empresa.  

Porém, por meio dos cálculos efetuados, em 2018 e em 2022, podemos observar cenário 

otimista para as operadoras de saúde. Somente duas (São Francisco Saúde e Omint Saúde) 

apresentaram cenário de insolvência em 2022, ao aplicar a parcela mínima integralizada na 

fórmula escalonada, sendo que uma delas (São Francisco Saúde) já apresentava insolvência em 

2018. Por conseguinte, apenas uma empresa sairá do estado de solvência em 2018 para 

insolvência em 2022. 

Nota-se, além disso, que a Agência Nacional de Saúde Suplementar permitiu a 

temporalidade gradual da parcela mínima da Margem de Solvência. O esforço de capitalização 

deu início em 2009, aumentando progressivamente até ser integralizado em 2022, o que 

demonstra flexibilidade da ANS. O objetivo da nova regulamentação é garantir que as 

operadoras de saúde possuam capital suficiente para arcar com compromissos futuros, com a 

constituição de reserva para cobrir quaisquer imprevistos. Entende-se que a mesma foi criada 

para proteger o consumidor/beneficiário. 

Infere-se, então, que não há indícios que as operadoras de saúde se tornarão insolventes, 

unicamente pelo escalonamento da margem de solvência. Se tal evento ocorrer, será pela união 

de mais fatores, como administração ruim, criação de produtos mal subscritos e aquisições não 
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compatíveis com a capacidade da empresa. Ainda assim, estratégias podem ser tomadas para 

recuperação rápida da adequação da margem de solvência, como aporte de capital pelos 

acionistas.  

Por conseguinte, há evidências para afirmar que o modelo determinado pela Resolução 

Normativa 209/2009 garante maior segurança dos beneficiários e pode ser considerada 

adequada para o mercado de Saúde Suplementar no Brasil. Desse modo, pode-se concluir que 

as operadoras de saúde não sofrerão impactos significantes com as exigências da ANS até 2022. 
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