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Comunicado IBA / CT Saúde                  Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 2022. 

 

 

Ref.: PIC – Contexto Atual / Adequação Metodológica  

 

 

Prezados, 

 

 

O momento atual vem apresentando severos impactos nos resultados de um acentuado 

grupo de operadoras que compõe o Sistema Privado de Saúde e, inclusive, o Público. 

Embora fosse algo já esperado (o inicialmente chamado “efeito tsunami”) e delineado nos 

estudos e análise técnicas, frente: 

a) Ao represamento dos atendimentos eletivos ao longo do período mais crítico da 

Pandemia, ocorrido em 2020; 

b) A retomada dos atendimentos em 2021 e 2022, com níveis mais elevados, tantos na 

frequência, quanto no custo assistencial médio; ocasionado pela também pelo 

conflito internacional (Rússia e Ucrânia); 

c) A cobertura do Risco Pandêmico e seus efeitos na saúde da população;  

d) A conhecida diminuta margem de rentabilidade que o Setor obtém, especialmente 

pelo nível histórico de sinistralidade acima dos 80%, atingindo neste momento a 

média de 87%, conforme demonstram os dados da ANS, relativos ao segundo 

trimestre/2022, resultando uma margem bruta para gestão inferior a 20%, 

impactando no estrangulamento de 35%, em média (margem média atual de 13% 

dividida pela margem média anterior de 20%); 

e)  Associado à média, temos sua variância, ou seja, há operadoras que atingem níveis 

de resultado negativo, os quais, observando a necessidade de constituição da 

Provisão de Insuficiência de Contraprestação – PIC e de seu respectivo Ativo 

Garantidor, podem tornar “a dose do remédio” numa “over dose”, com riscos 

severos à permanência da operação; 

f) A metodologia atual de cálculo é determinada pelo método retrospectivo, sofrendo 

forte impacto do contexto passado, ora referido, inclusive frente ao impacto do 
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reajuste negativo de 8,19% na carteira dos Planos Individuais/Familiares, os quais 

só se ajustarão em abril/2023; 

g)  O CPA 28, relativo à PIC, discorre de forma muito minuciosa e robusta as principais 

orientações e, em especial, no item 30 discorre sobre esta figura de cumulatividade, 

qual seja: 

FUNDAMENTOS  

30. O atuário tem a responsabilidade de analisar os 

resultados e ajustá-los de forma a refletir as expectativas, 

principalmente quando os dados históricos, por quaisquer 

razões, não refletirem o desenvolvimento futuro esperado. 

 

Neste momento o tema se torna de acentuada complexidade e importância, pois embora 

seja um elemento que busque assegurar maior solidez ao mercado, terá um efeito inverso, 

pois o passado não reflete a tendência de futuro, ceteris paribus.  

 

Dentro deste contexto e reiterando nosso dever de contribuir com propostas e orientações 

que venham ao encontro do desenvolvimento, aprimoramento e solvência técnica e 

atuarial deste importante Setor, sempre observando o comprometimento social e 

preservação do equilíbrio orçamentário que os planos /seguros propiciam aos seus 

Beneficiários (segurados), característica intrínseca ao milenar Princípio do Mutualismo, 

apontamos a situação acima descrita e orientamos a todos os colegas que mitiguem ao 

máximo a análise dos riscos e sua tendência, frente ao perfil das respectivas carteira de 

preço preestabelecido. 

 

O CT Saúde, frente aos objetivos estatutários do IBA, assume o compromisso de promover 

o desenvolvimento da cultura, dos fundamentos e dos princípios da Ciência Atuarial  por 

serem figuras básicas que lastreiam a atividade dos atuários e, em consonância com a 

determinação de permanente contribuição com o aprimoramento das relações atuariais, 

com o bem-estar da sociedade e contribuições técnica-atuarial com os órgãos reguladores, 

em especial, com a ANS. 

 

A evolução e aprimoramento deste segmento requer entidade forte e com foco no “ganha-

ganha”, indicado ´por Michael Porter, mesmo que sua obra seja pertinente ao mercado de 
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saúde dos USA. Fica evidenciado que o Setor de Saúde tem peculiaridades que lhe 

exigem medidas zelosas e de mútuo compromisso dos players, observando o respectivo 

contexto. As metodologias visam delinear as alternativas e serem utilizadas com o rigor da 

análise técnica e dos riscos futuros – atuariais. 

 

Assim, agradecendo a acolhida ao acima exposto, reiteramos nosso permanente 

acompanhamento e, dentro do prisma da Ciência Atuarial, no caso, buscar os ajustes que 

boa técnica e o rigor das análises indicarem para a solvência e perenidade do 

desenvolvimento estruturado deste importante setor. 

 

Att. 

 

 

Raquel Marimon Glace Carvas

J. A. Lumertz Italoema Sanglard

Diretora de Saúde

Coordenação CT Saúde
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