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CONSIDERAÇÕES PARA A ASSEMBLEIA DE 18/06/2018 
 

1 – INFORMES 
 
 

Demonstrações contábeis 2017: 
 

Na reunião do Conselho Curador, ocorrida em Brasília/DF no período de 05 a 07 de 

março de 2018, os Conselheiros aprovaram as Demonstrações Contábeis do 

exercício 2017 do Unafisco Saúde, as quais também foram aprovadas pelos Auditores 

Independentes e pelo Conselho Fiscal do Sindifisco Nacional. As Demonstrações 

Contábeis estão disponíveis no site do Plano www.unafiscosaude.org.br O Unafisco 

Saúde  Contábil/Financeiro. Solicitamos às Delegacias Sindicais que divulguem 
amplamente esta informação aos Associados Titulares presentes à Assembleia. 

 
Carteira de associados distribuídos por Plano e Faixa Etária 
 

Atualmente o Unafisco Saúde possui 15.055 beneficiários, entre titulares, dependentes 

e agregados, sendo classificado como um plano de pequeno porte pela ANS – Agência 

Nacional de Saúde Suplementar. 
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O Unafisco Saúde possui 32,81% de seus beneficiários nas faixas etárias com 60 anos 

ou mais, sendo que a média do mercado de saúde suplementar é de aproximadamente 

13,40%. 
 

Sinistralidade Planos Premium 
 

Conforme tabela abaixo, observa-se que a sinistralidade pura do produto Premium 

(receita/despesa) no período de jan/17 a dez/17 foi em média 89,16% e comparando-

se ao período anterior (jan/16 a dez/16 = 94,79%) houve uma redução de 5,62%.  

 
Quando acrescentados 6,26% referentes às despesas administrativas mais demais 

despesas operacionais, financeiras e margem de segurança estatística, a sinistralidade 

passa para 103,77%, ou seja, os valores arrecadados pelo Unafisco Saúde, foram 

insuficientes para arcar com as despesas do período. 

 

Observamos que a sinistralidade variou bastante ao longo do exercício de 2017, 
sendo que no mês de junho superou 100%, requerendo atenção e monitoramento 

constantes. 

 
1.4-      Sinistralidade Planos Soft 
 

Conforme tabela abaixo, a sinistralidade pura do produto Soft (receita/despesa) no 

período de janeiro/17 a dezembro/17 foi em média 50,99% (em 2013, a sinistralidade foi 

de 32,36%; em 2014, foi de 47,61%; em 2015, foi 57,12% e em 2016 foi de 57,27%), 

Mês Beneficiários* Receitas Eventos Indenizáveis 
Líquidos

Sinistralidade 
Pura

jan/17 11.637,00              12.557.337,86       11.061.510,90              88,09%
fev/17 11.598,00              12.369.065,71       11.051.296,55              89,35%
mar/17 11.579,00              12.888.197,43       10.606.045,79              82,29%
abr/17 11.555,00              12.543.479,63       10.306.137,01              82,16%
mai/17 11.537,00              12.622.513,27       9.705.114,36                95,91%
jun/17 11.515,00              12.445.146,93       12.106.848,67              115,76%
jul/17 11.498,00              12.630.596,47       14.406.537,00              95,05%

ago/17 11.471,00              13.922.564,24       12.005.959,51              95,43%
set/17 11.444,00              14.094.120,72       13.286.042,04              93,70%
out/17 11.402,00              14.228.529,29       13.205.877,16              84,37%
nov/17 11.369,00              14.052.248,29       12.005.004,01              82,84%
dez/17 11.347,00              14.223.261,29       11.640.666,14              81,84%
Total 11.496,00              158.577.061,13     141.387.039,14            89,16%
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bem abaixo da média do mercado, porém crescendo a cada ano, mas com redução em 

2017.  

 
 
Quando acrescentados 6,26% referentes às despesas administrativas a sinistralidade 

passa para 56,09%, ou seja, os valores arrecadados pelo Unafisco Saúde, foram 

suficientes para arcar com as Despesas do período. 

 
1.5-  Sinistralidade Soft Participativo 
 
Conforme tabela abaixo, a sinistralidade pura do produto Soft Participativo 

(receita/despesa) no período de agosto/17 a dezembro/17 foi em média 19,95%, contudo 

o mesmo não possui base de dados para comparação da sinistralidade com outros 

períodos, tendo em vista que o lançamento deste produto ocorreu em 08/2017. 

 

Mês Beneficiários* Receitas Eventos Indenizáveis 
Líquidos

Sinistralidade 
Pura

jan/17 2.378 1.418.797,66         659.230,72                46,46%
fev/17 2.393 1.405.258,15         660.059,17                46,97%

mar/17 2.403 1.427.020,68         708.233,61                49,63%
abr/17 2.418 1.436.968,04         757.875,55                52,74%
mai/17 2.452 1.445.923,80         615.780,56                67,57%
jun/17 2.487 1.469.736,78         976.970,89                63,68%
jul/17 2.546 1.497.952,62         935.857,73                64,35%

ago/17 2.625 1.697.894,56         963.862,63                47,01%
set/17 2.711 1.751.209,40         798.234,21                59,10%
out/17 2.742 1.767.799,89         1.034.965,84             45,84%
nov/17 2.778 1.789.333,32         810.383,44                40,45%
dez/17 2.804 1.806.216,36         723.716,50                40,07%
Total 2.561**         18.914.111,26                     9.645.170,85 50,99%

Mês Beneficiários* Receitas Eventos Indenizáveis 
Líquidos

Sinistralidade 
Pura

jan/17
fev/17
mar/17
abr/17
mai/17
jun/17
jul/17

ago/17 850 384.645,51            385,28                       3,01%
set/17 942 444.637,10            11.592,47                  17,74%
out/17 956 456.857,42            78.874,17                  38,64%
nov/17 967 467.010,56            176.549,37                38,62%
dez/17 977 491.416,33            180.359,22                36,70%
Total 938**           2.244.566,92                        447.760,51 19,95%
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Quando acrescentados 6,26% referentes às despesas administrativas a sinistralidade passa 

para 23,08%, ou seja, os valores arrecadados pelo Unafisco Saúde, foram suficientes para 

arcar com as Despesas do período. 

1.6- Sinistralidade Unique  
 
Conforme tabela abaixo, a sinistralidade pura do produto Soft Participativo 

(receita/despesa) no período de agosto/17 a dezembro/17 foi em média 3,75%, contudo 
o mesmo não possui base de dados para comparação da sinistralidade com outros 

períodos, tendo em vista que o lançamento deste produto ocorreu em 08/2017. 

 
 
Quando acrescentados 6,26% referentes às despesas administrativas a sinistralidade passa 

para 8,49%, ou seja, os valores arrecadados pelo Unafisco Saúde, foram suficientes para 

arcar com as Despesas do período. 

 
1.7- Situação Financeira 
 
O Unafisco Saúde vem implementando diversas ações visando a racionalização dos custos, 

através de programas de prevenção como checkup e vacina da gripe e zica vírus, bem 

como através da intensificação do monitoramento dos pacientes internados nos Hospitais, 

transferências de atendimentos para o regime de Home Care (atendimento domiciliar), 
desenvolvimento e aplicação de protocolos técnicos de cobertura, acompanhamento 

detalhado e aperfeiçoamento das auditorias realizadas pelas empresas terceirizadas no Rio 

de Janeiro, São Paulo, Recife, Salvador e Brasília. Mesmo com essas ações, as despesas 

assistenciais se mantiveram num patamar alto. 

Mês Beneficiários* Receitas Eventos Indenizáveis 
Líquidos

Sinistralidade 
Pura

jan/17
fev/17
mar/17
abr/17
mai/17
jun/17
jul/17

ago/17 261 267.191,45            120,00                       2,37%
set/17 280 305.612,91            6.336,87                    3,33%
out/17 292 310.891,08            10.171,25                  4,39%
nov/17 292 312.954,75            13.635,07                  8,65%
dez/17 309 332.665,48            27.076,89                  8,14%
Total 287**           1.529.315,67                          57.340,08 3,75%
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A situação financeira neste momento está sob controle, porém considerando que a Receita 

de Mensalidade é a única fonte de custeio do plano, faz-se necessário recuperar as perdas 

ocorridas no período do ano de 2017, bem como, estimar cenários futuros e inflação futura 

capaz de suportar as oscilações da sinistralidade e atender às provisões técnicas 
estabelecidas pela ANS (PEONA, PEL e Margem de Solvência) e a inclusão de novas 

tecnologias e medicamentos de alto custo. Além disso, por força da Lei 13003/2014 e da 

Resolução Normativa ANS nº 364, o Unafisco Saúde está reajustando anualmente os 

contratos com os prestadores de serviços tomando-se por base o IPCA, no entanto, os 

prestadores acreditados podem requerer o direito a 105% do IPCA, conforme determinado 

pela referida normativa. 
 
 
2 - REAJUSTE DAS MENSALIDADES DO UNAFISCO SAÚDE 
 
 
Atentando à solicitação do Conselho Curador visando haver mais uma opinião sobre a 

necessidade de reajuste, a diretoria do Plano de Saúde contratou a empresa atuarial Mercer 

Human Resource Consulting, com experiência no mercado de saúde suplementar, que 

propôs os seguintes índices: 
 

Reajuste Premium 
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Reajuste Soft  

 
Reajuste Soft II 
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Reajuste Soft Participativo 

 
Reajuste Unique 

 
 
Também a Diretoria do Plano de Saúde do Sindifisco Nacional encomendou à Consultoria 

Atuarial, CTS - Consultoria Técnica Atuarial e Serviços Ltda, empresa que presta serviços 

ao Unafisco Saúde com muita competência desde 2008, estudos sobre a situação 

financeira do Plano e a necessidade real de reajustes, considerando: 

 

• Receitas, despesas e quantidade de beneficiários extraídos dos balancetes mensais 
e banco de dados do Unafisco Saúde (sinistralidade); 
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• Despesas administrativas de 6,26% referente a média do período; 

• Margem de Segurança Estatística – o valor a ser agregado para suportar oscilações 

de frequência de utilização, calculada através de métodos estatísticos; 

• Índice IPC (Índice de Preços ao Consumidor) em Saúde de 8,55%, de acordo com a 
FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), referente ao período de 

janeiro/17 a dezembro/17; 

• Inflação Esperada - Consideramos o índice de IPCA esperado pelo mercado para 

2018, divulgado pelo Banco Central através de seu Boletim Focus de 3,54%; 

• Obrigações ANS - Provisão para Eventos Ocorridos e Não-Avisados (PEONA), 

Provisão para Eventos a Liquidar (PEL) e Patrimônio Mínimo. 
• Novos procedimentos e novas tecnologias médicas a serem incluídos na cobertura 

assistencial.   

 

A empresa apresentou sugestão de reajuste conforme quadro abaixo:  

 
 

Após apresentação deste estudo, o Conselho Curador do Unafisco Saúde solicitou à 
empresa CTS elaboração de cálculos para aumento único para todos os produtos. Essa 

proposta não foi recomendada pela empresa atuária e nem pelos diretores. Contudo, o 

resultado final apontou o seguinte: 

 

- 5,68% para aumento para os produtos Premium e para o Soft, ficando o Soft Participativo 

e o Unique sem reajustes. Segundo a CTS, admitido aumento único, essa seria a opção 

mais recomendável, visto que os produtos recém lançados não possuem base de dados 
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muito confiável, em razão de contar apenas com 5 (cinco) meses de registros (os produtos 

foram lançados em agosto/2017 e o período analisado é janeiro/dezembro);  

 

- 3,91% para todos os produtos. 

 
 

De posse dos estudos, o Conselho Curador decidiu por propor um aumento único de 3,91% 
para todos os produtos, independentemente de sinistralidade, cobertura, extra rol, 

odontologia. Isto engloba os produtos novos (SOFT PARTICIPATIVO e UNIQUE), cujo 

período de mensalidade promocional terminará em 31/07/2018, resultando em um aumento 

de fato de 10% Os diretores do Plano de Saúde foram voto vencido nessa decisão. 

 

A DEN, entretanto, apresenta à Assembleia Nacional, além da proposta aprovada no 
Conselho Curador, outras duas propostas, ambas sem reajuste extra para os planos SOFT 

PARTICIPATIVO E UNIQUE, devido ao encerramento do desconto comercial concedido 

por ocasião do lançamento destes produtos. Um dos indicativos prevê aumento 

diferenciado entre os planos, conforme recomendado originalmente pelas empresas de 

consultoria. A outra, com aumento único entre os produtos Premium e Soft de 5,68%. 
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Assim, a presente Assembleia deliberará sobre o seguinte indicativo: 

 
A)  Planos Premium: 
 
 
7,20% - Composto pela sinistralidade + Despesas Adm + Margem de Segurança Estatística 

(3,77%) + Peona (1,51%) + inflação esperada futura – IPCA (1,92%) 

 
Plano Soft: 
 
3,43% - Composto por Peona (1,51%) + inflação esperada futura – IPCA (1,92%) 

 
Plano Soft Participativo: 
 

0,00% - Conforme cálculo atuarial e devido ao encerramento do desconto comercial 

concedido por ocasião do lançamento do produto 

 

Plano Unique: 
 

0,00% - Conforme cálculo atuarial e devido ao encerramento do desconto comercial 

concedido por ocasião do lançamento do produto 

 
B) 5,68% de aumento para os produtos Premium e Soft e 0,00% para os produtos Soft 

Participativo e Unique, conforme cálculo atuarial elaborado por empresa especializada e 

considerando que a base de dados dos produtos lançados em agosto/2017 ainda não é 
muito confiável em razão de termos dados apenas de 5 (cinco) meses 

 
C) 3,91% de aumento único para todos os produtos (Premium, Soft, Soft Participativo e 

Unique).  
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A DIRETORIA EXECUTIVA NACIONAL – DEN ENCAMINHA FAVORAVELMENTE AOS 
PERCENTUAIS DESCRITOS NA LETRA A: 7,20 para o Premium, 3,43% para o Soft e 
0,00% para os produtos Soft Participativo e Unique, pelas seguintes razões: 
- Os produtos possuem coberturas, rede credenciada, extra rol, odontologia, livre 
escolha e sinistralidade totalmente diferentes; 
- Ainda não existe uma base de dados confiável para os novos produtos (Soft 
Participativo e Unique), visto que foram lançados em agosto/2017, logo, além do 
aumento de fato que estes produtos já sofrerão com o encerramento do desconto 
comercial, não há qualquer parâmetro para a indicação de percentuais de aumento 
para tais produtos; 
- As tabelas dos produtos com menor cobertura podem se tornar desinteressantes 
em termos de valores comparativamente a outras operadoras, podendo o Unafisco 
Saúde perder beneficiários exatamente nos planos de menor sinistralidade.   
 
3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Em 2017, tivemos um ano muito bom para o Unafisco Saúde, resultado das medidas 

tomadas em 2016, especialmente com a diminuição das despesas administrativas, do 

acompanhamento dos pacientes de maior custo, das auditorias nos hospitais de alto custo, 

dentre outras. Apesar de o cenário político-econômico adverso e incerto, aumento do índice 

de inflação FIPE Saúde, os beneficiários do Unafisco Saúde continuam contando com uma 

rede credenciada composta pelos melhores hospitais do Brasil, com a cobertura de 
centenas de procedimentos além dos exigidos pela ANS e diversos outros diferenciais e 

vantagens. Além disso, o Unafisco Saúde vem cumprindo rigorosamente as exigências 

estabelecidas pela ANS referentes à composição das garantias financeiras e envio 

periódico de informações e documentos à agência reguladora. Em função da gestão técnica 

e profissional, do estudo atuarial personalizado e do comprometimento efetivo da Diretoria 

do Sindifisco, dos Conselheiros Curadores, Comissão Permanente de Orçamento, 
Conselho Fiscal, Delegacias Sindicais e principalmente dos beneficiários do Plano, está 

sendo possível submeter à Assembleia propostas de reajustes inferiores ao percentual 

definido pela ANS. 

Diretoria do Plano de Saúde do Sindifisco Nacional 


