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Winston Churchill costumava dizer que a função do Parlamento não é apenas fazer boas 

leis, mas, principalmente, impedir que más leis sejam aprovadas. Ao longo desses três anos, 

a FenaSaúde buscou incessantemente apontar para as necessidades de aperfeiçoamento 

na regulação com base em dados, estudos, pareceres, sempre apresentando propostas e 

alternativas. O trabalho federativo por diversas vezes contribuiu para que más regulações 

não fossem adiante, sobretudo quando não agregavam qualidade ou não geravam os 

incentivos corretos para o desenvolvimento do setor.

Buscamos neste período elevar o destaque e a importância do consumidor para o equilíbrio 

do setor, melhorando o acesso às informações, decodificando conceitos e, principalmente, 

mostrando a Federação como entidade que busca o desenvolvimento do setor tendo o 

beneficiário como aliado. A necessidade de ampliar o acesso às informações levou à revisão 

de algumas publicações, em linha com a estratégia da CNseg de geração de conteúdo. 

Foram publicadas diversas cartilhas, guias e livretos nesse período, produzidas pela equipe 

e também com o auxílio de especialistas externos.

Não apenas isto. A FenaSaúde participou dos mais importantes debates públicos. Nossos 

posicionamentos mereceram destaque nas reuniões e audiências públicas com a Agência 

Nacional de Saúde Suplementar, nos artigos de opinião na imprensa e em diversos fóruns 

de debates no período de 2016 a 2018. A interlocução técnica com a Agência foi intensa. 

A discussão sobre o impacto do rol de procedimentos iniciada pela FenaSaúde teve ampla 

receptividade por todos os players do setor.

Internamente, conseguimos estruturar a Federação  para apoiar da melhor forma possível 

os objetivos e ações traçados pela diretoria em seu planejamento estratégico com a criação 

da superintendência de regulação, da gerência jurídica, da assessoria de comunicação e 

da assessoria econômica. Também instituímos, em linha com a política de RH da CNseg, o 

plano de  cargos e salários, visando aumentar a eficiência e produtividade da Federação. 

Ao longo destes anos à frente da FenaSaúde, temos convicção de termos representado 

os interesses das associadas, deixando para a próxima gestão um caminho com os 

diagnósticos e propostas da publicação Desafios da Saúde Suplementar - 2019.

Este relatório apresenta as principais ações desenvolvidas nesta gestão.

Solange Beatriz Palheiro Mendes
Presidente

apresentação





EM 2 DE FEVEREIRO DE 2017 FOI REALIZADO O PLANEJA-

MENTO ESTRATÉGICO DA FEDERAÇÃO NO ENCONTRO DE 

LÍDERES REALIZADO NO COSTÃO DO SANTINHO (SC).  FORAM 

REALIZADAS ENTREVISTAS PRÉVIAS COM OS DIRETORES DA 

FENASAÚDE SOBRE OS PRINCIPAIS DESAFIOS E AÇÕES A SEREM 

IMPLEMENTADAS. O MAPA DE AÇÕES FOI ESTABELECIDO A 

PARTIR DA PRIORIZAÇÃO CONSTRUÍDA COLETIVAMENTE PELA 

DIRETORIA1. A FIGURA ABAIXO RESUME AS AÇÕES ESTRATÉGI-

CAS DEFINIDAS.

1  Com o apoio da consultoria especializada Symnetics.

1
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A partir dessas definições as ações foram estruturadas ao longo do 

triênio e o trabalho da FenaSaúde foi alinhado com os direcionado-

res estratégicos. No quadro 1, a seguir, são apresentadas as principais 

ações e linhas de atuação realizadas.

DIAGRAMA 1 – DIRECIONADORES ESTRATÉGICOS

IMAGEM
REDUÇÃO  

DE CUSTOS REGULAÇÃO

FORTALECER 

a comunicação em torno 
de conceitos-chave 

definidos

ATUAR
de forma pró-ativa  
para minimizar a  

pressão de custos

INFLUENCIAR
ativamente o 

aperfeiçoamento  
da legislação e 

regulação do setor

EXPLICITAR 
o papel da saúde 
suplementar para  

os diferentes públicos 
de interesse

TRABALHAR 
pela redução 

dos impactos da 
judicialização 

PRIORIZAR 

os grandes temas 
do setor com ampla 

participação das 
associadas

FORTALECER A GESTÃO DA FENASAÚDE E O ENGAJAMENTO DAS ASSOCIADAS
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REDUÇÃO DE CUSTOS REGULAÇÃO IMAGEM

Construção de propostas para 
revisão da norma da junta 
médica/odontológica.

Implementação dos 
workshops de análise de 
impacto regulatório com os 
principais especialistas da 
academia, do governo e  
do mercado.

Encontros de Comunicação 
com a imprensa, governo e 
executivos do mercado.

Construção e encaminhamento 
de propostas para revisão de 
mecanismos financeiros de 
regulação (coparticipação e 
franquia) e novas regras de 
reajuste.

Contribuição efetiva para 
adoção de AIR na ANS.

Reformulação das 
publicações e relatórios  
para torná-los mais atrativos 
aos stakeholders.

Protagonismo no tema 
Atenção Primária à Saúde 
estimulando mudança 
de modelo com ótima 
repercussão na impresa.

Apoio nas propostas de 
regulamentação do processo 
de atualização do rol.

Aproximação com os órgãos 
de defesa do consumidor 
(PROCONs, defensorias) 
por meio de eventos e 
publicações.

Elaboração de estudo de 
impacto da atualização do rol, 
sensibilizando o governo para 
a sistematização de análise 
prévia à revisão.

Participação em todas as 
câmaras e grupos técnicos 
da ANS, contribuições nas 
consultas e audiências 
públicas da Agência, 
participação em audiências 
na Câmara e Senado Federal.

Consolidação do Fórum 
FenaSaúde como um dos 
principais eventos do 
setor, com participação de 
autoridades do governo e 
de grandes especialistas 
nacionais e internacionais.

Defesa de modelos 
alternativos de remuneração 
junto ao regulador e poder 
legislativo (pacotes, DRG).

Atuação permanente junto 
ao poder legislativo (análise 
de projetos de lei).

Elaboração da campanha 
publicitária em veículos de 
comunicação (TV, rádio, 
internet) alertando para o 
aumento dos custos e o 
impacto no reajuste.

Interveniência em ações 
judiciais de relevância (reajuste 
por faixa etária, aposentados e 
demitidos, medicamentos sem 
registro na ANVISA), criação 
do GT estratégia jurídica.

Elaboração de proposta 
alternativa para o Blocão 
e construção de projeto 
denominado “mundo novo”.

Contratação de especialista 
em comunicação na gestão 
de crise. Maior inserção 
em redes sociais (LinkedIn, 
Facebook), site, publicação 
de artigos na grande mídia.

Apoio às iniciativas do 
judiciário para redução da 
judicialização na saúde 
suplementar (NAT e comitês 
executivos).

Criação da comissão de 
solvência e GT IFRS.

Estruturação da área  
interna de comunicação  
para aumento de capacidade 
de resposta às demandas  
da imprensa.
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NESSE TRIÊNIO, A FENASAÚDE NÃO POUPOU ESFORÇOS PARA 

OFERECER À SOCIEDADE INFORMAÇÃO QUALIFICADA, COM 

A CERTEZA DE QUE ELA É A BASE PARA A CONSTRUÇÃO DO 

ENTENDIMENTO ENTRE AS PARTES EM QUALQUER RELAÇÃO. 

NESSE SETOR, DADOS CONFIÁVEIS E EXPLICAÇÕES ACESSÍVEIS 

SÃO FUNDAMENTAIS, TAMBÉM, PARA PERMITIR QUE EMPRESAS 

E CONSUMIDORES EXERÇAM, COM SEGURANÇA, SEU PODER 

DE ESCOLHA. 

A saúde é um tema essencial para milhões de brasileiros e, ao mesmo 

tempo, complexo. Baseado em cálculos nem sempre fáceis de serem 

compreendidos para quem não conhece os múltiplos fatores que 

impactam o setor. Dentre os principais desafios da comunicação está 

o de traduzir a diversidade de variáveis que fazem parte do cenário 

da saúde suplementar e como decisões como as que se referem aos 

2
comunicação e 
participação da  
FenaSaúde
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aumentos das mensalidades dos planos de saúde podem se tornar 

impopulares porque precisam levar em conta fatores que nem sempre 

são percebidos ou considerados pela sociedade.

Diante desse cenário, a FenaSaúde avaliou que, mais do que a inten-

sificação da sua produção de conteúdo, a solução era a própria 

mudança na natureza do relacionamento com consumidores, presta-

dores, imprensa e governo: sair de um modelo baseado no contato em 

momentos de crise e investir na construção de um diálogo baseado na 

troca de informações, de expectativas e do aprofundamento do conhe-

cimento sobre o setor. 

Foi assim que a FenaSaúde produziu o Encontro de Comunicação da 

Saúde Suplementar, um fórum no qual os jornalistas que cobrem o 

setor e as diversas entidades que o compõem tiveram oportunidade 

de se encontrar, conversar e aprender mais sobre as demandas umas 

das outras, sem perder de vista o interesse do consumidor. 

No relacionamento com a imprensa, a FenaSaúde ganhou confiança ao 

assumir posição proativa na disseminação de informações e ao forne-

cer respostas transparentes, sem nunca se omitir. Nesta gestão houve 

mudança no paradigma de relacionamento para garantir a credibili-

dade e o engajamento de nossos porta-vozes. Não deixamos nenhum 

questionamento sem resposta.

O resultado do trabalho de comunicação pode ser monetizado 

conforme a metodologia do Índice de Qualidade de Exposição nas 

Mídias Valorizado (IQEM-V). Houve crescimento constante da valori-

zação em todos os anos da gestão. Em 2018, a exposição na mídia da 

FenaSaúde alcançou R$ 145 milhões.
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2.1 Encontro de comunicação

A iniciativa dos Encontros de Comunicação representou uma inovação 

no padrão de relacionamento do setor com a imprensa: centrada em 

temas estratégicos e, por isso mesmo, com grande espaço para polêmica 

e divergência de opiniões, a programação permitiu a discussão franca.

Esse fórum pode ser considerado como a principal aposta dessa gestão 

para aprofundar o diálogo e a compreensão mútua entre as empresas 

de saúde suplementar, a imprensa e os outros atores do setor. O evento 

buscou garantir a credibilidade e o engajamento dos participantes.

Neste sentido, ao longo dos encontros, além de garantir engajamento 

relevante e crescente, o principal objetivo da FenaSaúde era incenti-

var a interação e o diálogo concretos, sem os quais os objetivos de 

aproximação esses diversos atores e de compreensão das complexi-

dades do setor seriam em vão.

2016 R$ 83,0 milhões  275%  
maior que em 2015

2017 R$ 126,6 milhões  53%  
maior que em 2016

2018 R$ 145,0 milhões  14%  
maior que em 2017

RELATÓRIO DE GESTÃO | FEVEREIRO 2016 A FEVEREIRO 2019 13



A principal estratégia foi a de proporcionar espaços para que todos os 

envolvidos, inclusive a imprensa, pudessem externar os seus pontos de 

vista a partir de palestras, assim como por meio de intenso networking e 

contatos diretos entre os participantes. Isto é, além de engajamento, os 

encontros foram desenhados para garantir a integração.

OS ENCONTROS

O 1º Encontro de Comunicação da Saúde Suplementar foi realizado no dia 

4 de maio de 2017, no Hotel Gran Mercure, em São Paulo. Reuniu apro-

ximadamente 70 pessoas, entre: executivos de operadoras e seguradoras 

de planos de saúde; gestores de comunicação e assessores de imprensa 

das empresas associadas à FenaSaúde e de entidades relacionadas à Saúde 

Suplementar, como a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), 

Abramge e IESS; jornalistas da grande mídia, como TV Globo, Estado de São 

Paulo, DCI e O Globo; além de jornalistas do trade e demais profissionais.

A pauta do encontro foi direcionada à discussão sobre a construção de 

uma identidade de valor para os serviços de saúde suplementar presta-

dos pelas operadoras e seguradoras de saúde. Na ocasião, foram apre-

sentadas duas pesquisas: a primeira apresentou como a mídia levou 

ao conhecimento do público os temas relacionados ao setor durante o 

ano de 2016. A outra mostrou como a sociedade percebe o trabalho da 

ANS, órgão regulador do setor. 

O 2º Encontro de Comunicação da Saúde Suplementar – realizado em 18 

de abril de 2018, em São Paulo – debateu os fatores do reajuste dos planos 

de saúde e a dificuldade em transmitir à sociedade as reais causas que 

determinam os índices de aumento. A audiência foi formada por profis-

sionais de comunicação, diretores das empresas associadas à FenaSaúde e 

jornalistas especializados e da grande imprensa, num total de 67 pessoas. 
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Sabemos que a comunicação é agente indutor de 

desenvolvimento e transformação. Para tanto, estamos 

nos dispondo a fazer uma reflexão em conjunto, já 

partindo do pressuposto que somos um setor mal 

compreendido. Essa discussão é importante, porque 

o consumidor está no centro das atenções. E temos a 

convicção de que prestamos e nos esforçamos cada vez 

mais para manter um bom serviço à sociedade.
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QUADRO 1 – REPERCUSSÃO NA IMPRENSA

OS RESULTADOS

Embora os Encontros de Comunicação de Saúde Suplementar tenham 

gerado boa repercussão na imprensa e grande número de matérias 

(quadro abaixo), essa não era sua principal meta nem o mais impor-

tante resultado.

O principal objetivo era estabelecer uma abordagem inédita no rela-

cionamento do setor e seus diversos atores com a imprensa. Isso 

significava, entre outras definições, ter um foco menor no resultado 

imediato e acreditar na construção de um relacionamento de longo 

prazo, acompanhado de uma compreensão mais aprofundada dos 

desafios do setor de saúde suplementar pelos participantes. 

De acordo com as entrevistas realizadas no pós-evento, essa meta vem 

sendo alcançada: o encontro é considerado positivo e necessário pelos 

participantes, que vêm apresentando maior abertura e interesse no diálogo.

1º encontro

2º encontro
Artigos

vezes replicados

99
60 

Reajuste 2

artigo
1

24

– –

18 
Estudo

TOTAL DE 
MATÉRIAS

NÚMERO DE  
MATÉRIAS POR TEMA

ARTIGOS PUBLICADOS 
E REPLICAÇÕES

21 
Encontro
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“Do ponto de vista do meu trabalho exclusivamente, é interessante  
poder posicionar a opinião da imprensa sobre as empresas de saúde  
para facilitar a comunicação no futuro. Acredito também que discussões 
como essas podem melhorar muito a relação entre assessorias de 
imprensa e repórteres. (...) Acho que críticas construtivas, sobretudo, 
quando vêm do outro lado são muito úteis na formação das pautas e na 
produção da matéria. Ajuda a crescer como repórter e torna as opiniões 
críticas e criteriosas”.

Vivian Ito – Jornalista do DCI

“A maior contribuição foi o diálogo aberto entre imprensa e assessorias, 
o que possibilitou que os dois lados colocassem suas dificuldades para a 
realização de um bom trabalho. O que todos nós queremos”.

Angela Crespo – Jornalista do Blog Consumo em Pauta

“Para mim foi importante participar porque consegui dividir com  
as áreas de comunicação das empresas a percepção que os jornalistas 
têm delas. E, com isso, esperar uma convivência mais harmoniosa entre 
esses dois atores privilegiando sempre a melhor informação”.

Rodrigo Bocardi – Jornalista da TV Globo

“A maior contribuição do evento para o meu trabalho foi justamente 
ouvir esses diferentes pontos de vista sobre o mesmo tema, além da 
oportunidade de conhecer pessoalmente ou rever profissionais da 
imprensa e do setor. As apresentações proporcionaram clareza sobre 
dados do setor no Brasil no mundo e sobre o modelo de reajuste  
vigente no país”.

 Isabella Eckstein – Gerência de Comunicação Social da ANS

retornos qualitativos  
dos participantes



2.2 Relacionamento  
com a imprensa 

Ao longo desses três anos, a FenaSaúde consolidou o posto de enti-

dade protagonista entre as representantes das operadoras de planos 

de saúde.  Nesse período, a Comunicação traçou a estratégia de que os 

porta-vozes da Federação concedessem mais entrevistas, sempre que 

possível, em detrimento à elaboração de posicionamentos escritos, além 

de promover uma série de ações proativas junto à imprensa. A estraté-

gia contribuiu para que a entidade assumisse o papel de liderança nas 

discussões do setor ao defender os interesses das associadas, com foco 

em uma relação equilibrada com o consumidor.

Dentro desse viés de atuação, as temáticas do setor proporcionaram 

ações de comunicação, como a estratégia para o reajuste, o estudo de 

impacto do Rol e as demandas sobre judicialização. Os eventos organi-

zados pela FenaSaúde também foram destaque na divulgação, como os 

Fóruns de Saúde Suplementar; os Encontros de Comunicação da Saúde 

Suplementar; e os Workshops de Análise de Impacto Regulatório.

Em comparação aos anos anteriores, percebe-se a maior valorização 

da Comunicação dentro da estratégia de atuação da Federação, o que 

resultou em uma maior participação da entidade no noticiário nacional. 

Segue resultado acumulado dos três anos da gestão:

atendimentos à 
imprensa (reativas  

e proativas)

946
artigos 

publicados

325.771
matérias publicadas  
com a participação  

da FenaSaúde
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2.3 Publicações

A principal marca desta gestão foi a busca pelo entendimento dos 

consumidores para que o segmento seja melhor compreendido. Nesse 

sentido, a comunicação foi fundamental para melhorar a compreensão 

do setor. Alguns dos materiais de divulgação que a FenaSaúde produ-

ziu ao longo desses três anos fazem parte do Programa de Educação em 

Seguro da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) e busca-

ram, ao mesmo tempo,  alcançar o público técnico do setor e a popula-

ção em geral. 

Ao longo desses três anos foram mais de 30 publicações, contando com 

suas atualizações, que trataram dos mais diversos temas do setor. 
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SÉRIE 
EDUCAÇÃO  
EM SEGUROS

 Gestão de Risco em Planos  
de Saúde

 Atenção Primária à Saúde

 Contratos de Planos de Saúde

 Diálogo com o Consumidor  
de Planos de Saúde

 O Resseguro na Saúde 
Suplementar

 Solvência no Mercado  
de Saúde Suplementar

 Fundamentos dos planos  
e seguros de saúde

 Dimensão Social

 Gestante

 Consumidor

 Reajustes

SÉRIE GUIAS  Guia Zika, Dengue e 
Chikungunya

 Guia Zika Vírus e a Gestante 

 Saúde é Informação – 
Os desafios para uma  
vida saudável

 Guia de Boas Práticas

 Saúde é Informação – 
Hábitos de vida dos  
brasileiros (em números)

 Desafios da Saúde  
Suplementar – 2019

SÉRIE POR 
DENTRO 
DA SAÚDE 
SUPLEMENTAR

 Perfil dos Beneficiários

 Beneficiários de Planos  
médicos e odontológicos

 Variação de Despesas

 Indicadores Econômico-
financeiros

 Boletim de beneficiários  
de planos e seguros privados  
de saúde (edição especial)

 Perfil da População

 Custos médico-hospitalares

 Healthcare expenditures

 Mercado de Saúde Suplementar

 Health & Dental Plans Market

 Mercado de Salud 
Suplementaria



2.4. Participação em eventos

Nessa gestão, a FenaSaúde participou dos principais eventos do setor 

de saúde suplementar. Os porta-vozes da Federação foram convidados 

a participar como debatedores ou palestrantes de seminários, fóruns 

e audiências públicas. O principal objetivo de nossas participações foi 

alertar sobre a escalada das despesas em saúde. 

Em três anos, os representantes da FenaSaúde participaram de 203 

eventos. Entre esses eventos, se destacam: Seminário CNI de Saúde 

Suplementar; Seminário dos Recursos Diagnósticos na Assistência a 

Saúde, do grupo Fleury, no Painel Compromissos para o Futuro; 9º 

Seminário Unidas; Fórum Saúde do Brasil - Folha  de  SP, na mesa 

de debate com o tema  Judicialização da  Saúde; BRASILCON -  XV 

Congresso Brasileiro do Direito Consumidor -  O Direito do Consumidor 

e a Sociedade da Informação; Hospitalar 2018 - Seminário ICOS - 

Coalizão Saúde Brasil; além de diversas audiências públicas sobre boas 

práticas de governança corporativa, reajustes de planos de saúde, 

coparticipação e franquia e reforma da Lei 9.656/1998, tanto na ANS 

quanto na Câmara e no Senado Federal.

68
eventos

72
eventos

63
eventos

 2016  

 2017   

 2018
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CERTAMENTE A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) TEVE SEU 

GRANDE ESTÍMULO A PARTIR DA LIDERANÇA DA FENASAÚDE. 

EMBORA SEJA CONHECIDA NO SETOR PÚBLICO, PELA PRIMEIRA 

VEZ O SETOR PRIVADO SUPLEMENTAR DEU A ATENÇÃO MERE-

CIDA AO TEMA, BUSCANDO TRAZER A METODOLOGIA PARA AS 

NOSSAS PRÁTICAS ASSISTENCIAIS.

Ao longo do ano fomos colocando foco na APS, trazendo o tema para 

o centro dos debates. Com o objetivo de apoiar a tomada de decisão 

para as mudanças necessárias em prol da sustentabilidade e fortaleci-

mento do setor, defendemos a mudança de foco na atenção à saúde, 

passando da atenção especializada para a atenção primária, com rede 

hierarquizada. Propomos, frente ao desafio de melhorar a atenção à 

saúde, uma atenção à saúde integrada e com maior racionalidade do 

uso, aumentando a importância do cuidado preventivo e do médico de 

família. Isso contribuirá para melhorar a eficiência e qualidade da assis-

tência, além de racionalizar a utilização dos recursos.

3
estímulo à aps
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Aprendemos com a experiência americana trazida no 4º Fórum pelo 

palestrante Lewis Sandy, que deixou claro que, com os incentivos 

adequados, é possível fazer APS no setor privado de saúde. A formação 

médica no Brasil ainda tem foco na especialização e no uso excessivo 

de tecnologias. Ficou evidente a necessidade de maiores investimen-

tos em formação de mão de obra especializada em médicos da família 

e generalistas no Brasil.

As operadoras reconhecem a necessidade de resgatar a APS e vem 

dando passos para a sua incorporação. O caminho está traçado para a 

importante mudança cultural capaz de levar à valorização da Atenção 

Primária à Saúde na Saúde Suplementar. Os benefícios desse modelo 

estão fartamente documentados, e é preciso avançar na compreensão 

dele por parte dos beneficiários, das operadoras, dos prestadores, dos 

empregadores e do poder judiciário. Será preciso trabalhar em várias 

frentes para que a APS passe a ser naturalmente percebida como a 

melhor opção para todos.

O caminho está traçado para a importante 

mudança cultural capaz de levar à valorização da 

Atenção Primária à Saúde na Saúde Suplementar. 

Os benefícios desse modelo estão fartamente 

documentados, e é preciso avançar na compreensão 

dele por parte dos beneficiários, das operadoras, dos 

prestadores, dos empregadores e do poder judiciário. 
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O MOMENTO DE MAIOR EXPOSIÇÃO DA FENASAÚDE SEM 

DÚVIDA OCORRE DURANTE O FÓRUM DA SAÚDE SUPLEMENTAR, 

TANTO PELA DIMENSÃO DO EVENTO, QUANTO PELA PARTICI-

PAÇÃO DE AUTORIDADES NACIONAIS E ESPECIALISTAS INTER-

NACIONAIS. TEMOS BUSCADO TRAZER À TONA OS GRANDES 

TEMAS DO SETOR COM DEBATES QUE ENVOLVEM OS GRANDES 

PROPULSORES DE CUSTOS DA SAÚDE, A REGULAÇÃO, AS ESCO-

LHAS NECESSÁRIAS, A NECESSIDADE DE NOVOS PRODUTOS E A 

QUESTÃO DAS OPME. DE CERTA FORMA, O FÓRUM REPRESENTA 

O TRABALHO DO ANO CRISTALIZADO EM DOIS DIAS DE DEBATE 

FRANCO, COM OPINIÕES DE VARIADOS SEGMENTOS, MAS 

SEMPRE MARCADO PELO ALTO NÍVEL TÉCNICO E PELA BUSCA 

INCANSÁVEL DE SOLUÇÕES PARA O NOSSO SETOR.

Neste período, a Federação realizou três edições do Fórum de Saúde 

Suplementar, que, sem dúvida, é o evento mais importante do setor. 

4
fórum da  
saúde suplementar
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O 2° Fórum da Saúde Suplementar ocorreu nos dias 23 e 24 de novembro 

de 2016, no Rio de Janeiro, e expôs os desafios que o setor enfrentava 

diante da crise econômica mais  grave a assolar o país em sua história. 

Escolhas Necessárias para o Futuro foi o mote deste Fórum. Trouxemos 

à sociedade os avanços que tivemos desde o 1º Fórum, particularmente 

em geração de informação e organização da assistência. Também leva-

mos ao debate as mudanças ocorridas um ano após a grande repercus-

são nacional que envolveu as fraudes das próteses e a judicialização. 

Apoiamos a iniciativa da ANS na divulgação de dados assistenciais (TISS), 

bem como apoiamos a iniciativa de campanha do Choosing Wisely que, 

a nosso ver, dá suporte à tomada de decisão dos consumidores.
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A FenaSaúde precisava ir além e trazer experiências internacionais para 

o debate, tendo em vista que muitos dos nossos desafios são comuns 

a outros países também. Encontrar Soluções: É Hora de Agir foi o 

mote de nosso 3º Fórum, realizado em São Paulo em 5 e 6 de outubro 

de 2017. Tivemos a presença de entidades representativas similares 

à FenaSaúde, tanto dos EUA (America`s Health Plans – AHIP) quanto 

da Austrália (Private Healthcare Australia), trazendo lideranças para 

debater e trocar experiências conosco. Vimos que os EUA avançaram 

bastante nos modelos de pacotes (bundle payments) para melhorar 

a atenção e reduzir o desperdício na utilização de produtos médicos 

(medical devices). Debatemos as oportunidades tendo como referên-

cia as diferentes modalidades de coberturas permitidas na Austrália.

A Federação também trouxe para o debate o representante da 

Associação Nacional Anti-Fraude em Saúde (NHCAA), cuja experiência 

de reunir setor público e privado no combate à fraude é inspiradora 

para nossos desafios. Nossa integração com entidades internacio-

nais continuou com a vinda do presidente da HCCI (Health Care Cost 

Institute), think tank americano com enorme experiência em divulga-

ção e análise de dados de custos em saúde.

A Fenasaúde precisava ir além e trazer experiências 

internacionais para o debate tendo em vista que 

muitos dos nossos desafios são comuns a outros 

países também. Encontrar Soluções: É Hora de Agir. 

Esse foi o mote de nosso 3º Fórum, realizado em  

São Paulo em 5 e 6 de outubro de 2018.
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O 4º Fórum da Saúde Suplementar, realizado em 22 e 23 de outubro de 

2018, no Rio de Janeiro, trouxe o tema Desafio da Eficiência em Saúde – um 

debate inclusivo. A presença na mesa de abertura do Ministro da Saúde e 

do Ministro da Justiça mostrou a importância da saúde suplementar e do 

Fórum da FenaSaúde, a ponto de nosso palestrante internacional, o reno-

mado escritor Robert Pearl, ter publicado na revista Forbes que os EUA 

devem aprender com o Brasil a lição de debater saúde trazendo todos 

os principais interlocutores à mesa.  Debatemos o futuro do setor com 

economistas, governo e as principais lideranças do setor privado. Vimos 

os desafios dos EUA na implementação da atenção primária à saúde. 

Como não poderia deixar de ser, a informação teve papel de destaque 

com as novas tecnologias que estão disponíveis, tanto para os benefi-

ciários, quanto para os operadores da saúde suplementar. A utilização 

dessas ferramentas traz eficiência em custos e cuidado, minimiza repe-

tições e ajuda no monitoramento da saúde dos indivíduos, resguardado 
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seu sigilo como prevê a nova lei de proteção de dados. Destacou-se a 

palestra do Ministro Luiz Roberto Barroso, que abordou o novo momento 

institucional brasileiro, tema particularmente importante, tendo em vista 

que o evento ocorreu às vésperas da eleição presidencial.

Tivemos a coletiva de imprensa com participação de 21 veículos. A 

TV Bandeirantes realizou a cobertura do evento, com a divulgação de 

três matérias no Jornal do Rio, no Jornal da Band e BandNews. Matéria 

positiva foi veiculada no Bom Dia Brasil, explicando como funciona 

o médico da família, com personagens e participação da FenaSaúde. 

Inovamos com a presença do aplicativo permitindo grande interação 

entre os participantes do evento. Durante o evento, atualizamos o apli-

cativo em tempo real, com trechos das palestras, painéis e debates 

para o acompanhamento dos participantes. Foram 27 publicações. Ao 

final, o 4º Fórum resultou em 200 matérias publicadas, além do publie-

ditorial nos jornais O Globo e Valor Econômico.
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FORAM REALIZADOS TRÊS WORKSHOPS DE AIR, NECESSÁRIOS 

PELA IMPORTÂNCIA DE SE TER CLAREZA METODOLÓGICA PARA 

A PRODUÇÃO DE NORMAS. GRANDE PARTE DAS QUEIXAS DAS 

OPERADORAS VEM DO EXCESSO DE REGULAÇÃO SEM VERIFI-

CAÇÃO DA RELAÇÃO DE CUSTO-BENEFÍCIO DESSAS REGRAS. A 

TENDÊNCIA DE MICROREGULAÇÃO, OU SEJA, AVANÇAR EM DETA-

LHES TÉCNICOS DA OPERAÇÃO, TRAZ CUSTOS DESNECESSÁRIOS 

SEM MELHORIA DA QUALIDADE OU EFICIÊNCIA.

Diante da tendência mundial de se avaliar tecnicamente a necessidade 

da regulação, a FenaSaúde trouxe o tema para debate na saúde suple-

mentar com renomados especialistas. No dia 01/06/2017 foi realizado 

o primeiro Workshop de AIR no auditório da CNseg (Rio de Janeiro) 

com especialistas da Casa Civil, da FGV e da ANS. Entre os temas que 

estiveram em debate estavam os custos de regulação e os desafios 

5
workshop de 
análise de impacto 
regulatório | air
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regulatórios no Brasil e a nova lei das Agências. Debateu-se a necessi-

dade de revisão do legado regulatório e a busca de maior efetividade 

na elaboração de normas setoriais. 

Em 26/01/2018 foi realizado o 2º Workshop de AIR. O debate focou 

a questão do reajuste, tema que gerou grande repercussão ao longo 

do ano. O evento contou com a participação de economistas, regu-

ladores e lideranças do mercado e abordou os efeitos da política de 

controle dos reajustes, a experiência histórica nacional e internacional 

com controles de preços e as alternativas e as regulações que estimu-

lam a concorrência e eficiência. A participação de especialistas da FGV, 

USP e Unicamp mostrou como os diversos setores da economia são 

regulados no que se refere aos preços.
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O 3º Workshop foi realizado em 13 de julho de 2018 e teve como alvo 

a discussão do crescimento dos custos da saúde e a busca metodo-

lógica para que o reajuste de preços seja eficiente do ponto de vista 

econômico e sustentável do ponto de vista atuarial. No Brasil e em 

outros países é unânime o entendimento de que os custos da saúde 

sobem em uma velocidade acima da inflação. O Workshop promo-

veu o debate sobre este e os principais temas regulatórios da Saúde 

Suplementar junto a especialistas, acadêmicos e representantes do 

governo. Como medir essa evolução? Que indicadores podem ser 

utilizados? Existe uma metodologia ideal para medir os custos assis-

tenciais? O reajuste dos planos deve levar em consideração esses 

indicadores? Todos esses temas foram tratados com grande aprofun-

damento técnico.

RELATÓRIO DE GESTÃO | FEVEREIRO 2016 A FEVEREIRO 2019 37





UMAS DAS ATIVIDADES MAIS IMPORTANTES DA FENASAÚDE É O 

ACOMPANHAMENTO DE PERTO DE TODAS AS ALTERAÇÕES NA 

LEGISLAÇÃO QUE AFETAM AS NOSSAS ASSOCIADAS. A FENASAÚDE 

CONTA COM UM QUADRO ALTAMENTE ESPECIALIZADO NAS ÁREAS 

ECONÔMICA, ASSISTENCIAL, JURÍDICA E TÉCNICA QUE CONTRI-

BUEM ATIVAMENTE COM AS COMISSÕES INTERNAS PARA O APER-

FEIÇOAMENTO E APRIMORAMENTO DA REGULAÇÃO. 

Vale destacar que, na presente gestão, a ANS retomou os debates 

sobre novos mecanismos financeiros de regulação como coparticipa-

ção e franquia, um pleito antigo da Federação, que avançava conci-

liando a proteção dos direitos dos beneficiários com a geração de 

incentivos ao oferecimento de novos produtos no mercado. Apesar 

dos esforços de esclarecimento e formatação técnica das possibili-

dades e viabilidade, o tema arrefeceu com a suspensão da resolu-

ção pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e sua posterior revogação 

pela ANS. A FenaSaúde tem trabalhado na manutenção do tema em  

6
regulatório  
e jurídico
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pauta defendendo a importância da revisão das atuais regras de fran-

quia e coparticipação.

Outro tema que demandou inúmeros esforços da Federação foi a lei 

complementar que alterou o local de competência para recolhimento 

do ISS. A FenaSaúde ingressou com medida judicial objetivando a 

suspensão da vigência da norma, após avaliação criteriosa e conjunta 

com entidades representativas de diversos setores afetados pela altera-

ção. O recolhimento do imposto, na forma prevista na nova lei, causa-

ria graves incertezas e transtornos para a operação, na medida em que 

o cumprimento da norma deveria seguir regulamentos estabelecidos 

por 5500 municípios, cada um ao seu modo.

A vigência da referida lei foi suspensa pelo STF. Diante do caráter 

provisório de suspensão, a FenaSaúde empreendeu esforços no desen-

volvimento do sistema padronizado para recolhimento unificado do 

imposto nos moldes da lei, e na elaboração de emendas a projetos de 

lei municipais supervenientes, com a finalidade de modificar a defini-

ção dos conceitos de tomador de serviço e de base de cálculo.

Ainda no campo legislativo, a FenaSaúde trabalhou ao longo do ano na 

minuta de anteprojeto de lei com o objetivo de estabelecer um novo 

marco legal a partir da definição de premissas estratégicas traçadas 

pelas associadas, em especial: a garantia de sustentabilidade econômi-

co-financeira das operadoras, a ampliação de acesso aos serviços de 

saúde suplementar e o avanço na estruturação das questões contra-

tuais e regulatórias.

Quanto à regulação prudencial, a ANS apresentou novas exigências de 

gestão de riscos (incluindo diretrizes de governança corporativa) e a 

necessidade de constituição da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos 

e Não Avisados ocorridos no Sistema Único de Saúde (SUS) e da Provisão 
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de Insuficiência de Contraprestação. A FenaSaúde contribuiu pleiteando 

convergência entre as exigências de governança da ANS com outras enti-

dades regulatórias (BACEN e SUSEP, por exemplo). Em relação às provi-

sões, a ANS alterou a data de início da constituição de janeiro/2019 para 

janeiro/2020, mudança que está de acordo com as contribuições reali-

zadas pela Federação. Em 2018 promovemos um curso em parceria com 

a KPMG. sobre os principais aspectos da regulação baseada em riscos 

e o IFRS 17, cuja implementação continuará demandando estudos do 

comitê de solvência da ANS em 2019 com a participação da FenaSaúde.

Também cabe destacar a mudança do plano de contas padrão da ANS 

que contou com a colaboração da Federação mediante o comitê contá-

bil, outra demanda antiga da Federação que busca discutir antecipa-

damente as alterações com o órgão regulador. A Agência pontuou a 

necessidade de aprimorar o monitoramento econômico-financeiro do 
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mercado por meio das informações contábeis. O objetivo era o reco-

nhecimento das formas de remuneração praticadas no setor e, diante 

da dificuldade em alocá-las no plano de contas, as contas se tornariam 

mais extensas, passando de 13 para 15 dígitos. Esta proposta oneraria 

financeiramente as operadoras, pois teriam que adotar novos sistemas 

na contabilidade. A partir de uma contribuição da FenaSaúde, a ANS 

avistou alternativa e deixou de alterar o número de dígitos padrão das 

contas das demonstrações contábeis.

No debate público sobre reajustes dos planos de saúde, a Agência 

estabeleceu como eixo prioritário o Reajuste para Planos Individuais, 

visando promover a sustentabilidade, a transparência e a concorrên-

cia. Desde o início, a FenaSaúde alertou que a revisão do modelo de 

reajuste é indissociável da revisão técnica, como apontado na litera-

tura econômica, pois o modelo não seria capaz de recompor as perdas 

passadas dos planos individuais, perpetuando o desequilíbrio econô-

mico-financeiro desses contratos.

A avaliação da FenaSaúde mostrou que o modelo falhava 

em não atuar sobre as causas do aumento de custos do 

setor e na inadequação do fator X proposto. Além disso,  

a FenaSaúde apontou que as despesas assistenciais,  

o vetor mais importante de aumento dos custos,  

não são diretamente gerenciadas pelas operadoras. 

A primeira versão do modelo proposto pela ANS foi baseada no modelo 

price-cap, tendo por índice de reajuste a variação dos custos médico-

-hospitalares (VCMH), descontado de um fator de produtividade (fator 

X) baseado no ganho de produtividade estimado da economia.
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A FenaSaúde realizou diversas avaliações da VCMH. Os modelos foram 

debatidos em comissões técnicas e no grupo de trabalho (GT Reajuste) 

criado para o tema. Promovemos, em janeiro de 2018, um workshop 

com especialistas do governo, da academia e do setor. Não houve 

consenso sobre a adequação do modelo price-cap no reajuste de 

planos individuais.

A avaliação da FenaSaúde mostrou que o modelo falhava em não atuar 

sobre as causas do aumento de custos do setor e na inadequação do 

fator X proposto. Além disso, a FenaSaúde apontou que as despesas 

assistenciais, o vetor mais importante de aumento dos custos, não são 

diretamente gerenciadas pelas operadoras. Foram apontados, ainda, 

a ausência de evidência empírica do modelo na saúde suplemen-

tar e a exiguidade do tempo para melhor avaliação desses impactos  

da proposta.

Mesmo com a recomendação do Tribunal de Contas da União (TCU) para 

a reavaliação da metodologia, as discussões não avançaram e o modelo 

utilizado em 2018 foi similar ao dos anos anteriores. A manutenção da 

metodologia motivou o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor 

(IDEC) a interpelar judicialmente a ANS, solicitando reajuste abaixo do 

concedido. O Ministério da Fazenda também fez críticas ao modelo utili-

zado. Em paralelo, a FenaSaúde lançou campanha publicitária sobre os 

motivos da necessidade de reajustes dos planos de saúde.

Assim, o tema foi retomado em audiência pública. Apresentamos as 

propostas elaboradas pelo GT de Reajuste, sugerindo alterações no 

modelo, com melhorias no cálculo da VCMH e propondo o cálculo de 

eficiência/produtividade por uma entidade externa, com base no setor 

de saúde. Também foi proposto um mecanismo de reajuste por meio 

da avaliação de custos caso-a-caso, baseado na experiência da regula-

ção norte-americana.
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Ciente de reiteradas críticas dos mais diversos segmentos da socie-

dade, a ANS mudou o modelo proposto, reconhecendo a existência de 

dois tipos de componentes de custo: gerenciável e não gerenciável. A 

parcela não gerenciável abdicou do uso da produtividade da econo-

mia, substituindo o fator X por um Fator de Ganho de Eficiência (FGE), e 

aperfeiçoou a metodologia de cálculo da variação das despesas assis-

tenciais. Já a parcela gerenciável dos custos (custos administrativos e 

de comercialização) passou a ser reajustada pelo IPCA expurgado. 

A proposta final do modelo de remuneração, aprovada pela ANS na 

última reunião de diretoria colegiada de 2018, trouxe aperfeiçoamen-

tos da metodologia de cálculo, reconhecendo algumas das críticas 

apresentadas pelo setor nos cálculos da variação das despesas assis-

tenciais, do FGE e no uso do IPCA expurgado do próprio reajuste dos 

planos. A FenaSaúde continua pleiteando à Agência transparência na 

memória de cálculo e nas bases de dados utilizadas, ressaltando a 

necessidade de mudança na forma de disponibilização das bases.

Outro aspecto relevante é a revisão do processo de atualização do 

rol de procedimentos. A FenaSaúde elaborou estudo decisivo para 

que outros estudos de impacto viessem à tona. Em diversos fóruns 

e posicionamentos oficiais ressaltamos a necessidade de uma avalia-

ção sistemática nos moldes da Comissão Nacional de Incorporação de 

Tecnologias (Conitec). Reiteradamente insistimos para que os critérios 

de avaliação considerassem, além da eficácia da tecnologia, o custo-e-

fetividade e a capacidade orçamentária da população.

Faltava a Avaliação de Impacto Orçamentário (AIO) para respaldar o 

processo decisório. A falta de transparência nos preços dos dispositi-

vos médicos, o desconhecimento dos custos agregados da maioria das 

tecnologias no Brasil e a diversidade populacional territorial dificultam 

a análise. Com isso, a utilização da nova tecnologia deixa de ser guiada 
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por dados clínicos e a sua incorporação, inevitavelmente, é influen-

ciada pelas indústrias farmacêutica e de produtos médicos, que pres-

sionam os profissionais de saúde.

Faltava clareza nos requisitos de admissibilidade de solicitações de 

incorporações, no escopo da análise técnica quanto aos benefícios 

e impactos das tecnologias, no processo de tomada de decisão e na 

interface com os entes interessados ou diretamente afetados (bene-

ficiários, operadoras e prestadores de serviço). A Agência também 

concordou que havia conflito de interesses permeando os debates, 

agravados pelo volume e complexidade das demandas e das formas 

de análise das tecnologias. São questões que estavam entre as críticas 

apontadas recorrentemente pela Federação.  

Recentemente, com a edição da RN 439, a ANS trouxe mais rigor e 

transparência ao processo de atualização do Rol. A expectativa é que o 

rito processual estabelecido seja cumprido por todos os entes envolvi-

dos e que as evidências científicas aliadas à capacidade de pagamento 

da sociedade se sobreponham aos interesses comerciais na incorpora-

ção de tecnologias no setor de saúde suplementar.

Quanto à proposta de alteração das normas que regem o processo 

administrativo fiscalizatório, entendeu-se que seria necessária a 

adequação do modelo vigente, que peca pela penalização de condu-

tas individuais, dupla penalização de condutas, multas com valores 

desproporcionais à infração e que desconsideram as especificidades 

dos segmentos médico-hospitalar e odontológico. As contribuições 

da FenaSaúde direcionaram para a adoção de regulação responsiva e 

indutora de boas práticas, corrigindo desvios de comportamento, utili-

zação de instrumentos alternativos para solução de conflitos e gerando 

incentivos positivos aos agentes econômicos.
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Ações Jurídicas - No período de 2016/2019 grandes temas jurídicos 

emergiram nos tribunais superiores e a FenaSaúde empenhou gran-

des esforços para contribuir tecnicamente com as decisões que tive-

ram ou ainda terão forte impacto no mercado de saúde suplementar. 

Como exemplos, citem-se a permanência de aposentados e demitidos 

em planos não contributários, a legalidade da cláusula de reajuste por 

faixa etária, a cobertura de medicamentos sem registro na ANVISA e 

medicamentos off label, este último ainda pendente de julgamento. 

Ações em que a FenaSaúde participou como parte ou assistente:

Tema que merece realce é a ação civil pública movida pelo IDEC contra 

a ANS em 2018, que objetivava impor percentual de reajuste menor 

que o calculado pela ANS aos planos individuais. Além disso, o insti-

tuto questionava a metodologia de cálculo utilizada pela Agência, 

com base em parecer do TCU. A Federação atuou incisivamente neste 

assunto, contratando pareceres econômicos e regulatórios e a liminar 

foi revista, após a ANS recorrer.

A publicação da lei que alterou o recolhimento do ISS também precisa 

ser destacada. Após tentativas de composição com confederações 

envolvidas no assunto, a Federação, em 2018, ingressou com ação de 

23
ações
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inconstitucionalidade em conjunto com 11 entidades representati-

vas de grupos afetados pela mudança legislativa (administradoras de 

cartão de crédito, leasing, bancos, etc.).

Ao longo desta gestão, a Federação realizou intenso acompanhamento 

e apresentou sugestões em mais de 1000 proposições legislativas no 

Congresso Nacional e assembleias estaduais. Dentre os assuntos em 

evidência, os projetos de lei que pretendem criminalizar condutas 

envolvendo a comercialização e utilização de OPME, proposições que 

objetivavam suspender resoluções em vigor editadas pela ANS, proje-

tos para alterar as legislações correlatas ao recolhimento do ISS, proje-

tos que pretendiam alterar as regras para reajuste dos planos de saúde 

e o Blocão, consolidado de 150 projetos de lei que objetiva promover 

reforma no sistema regulatório hoje vigente.

A Federação também elaborou um conjunto de propostas para adoção 

de novo modelo de regulação da saúde suplementar e participou de 

várias audiências públicas para debater os temas contidos no Blocão, 

além de outros projetos relevantes nos quais as comissões enten-

deram ser primordial o debate com as entidades representativas,  

ANS e consumidores.

Finalmente, neste período exercemos importante papel institucional, 

não somente nas esferas legislativa e judicial, mas também perante 

o Executivo. Foram discutidos temas de interesse do setor com o 

Ministério da Justiça, Ministério da Saúde, da Fazenda e Casa Civil. O 

plano de saúde acessível foi amplamente debatido, embora não tenha 

evoluído em proposta que contivesse razoabilidade técnica e aten-

desse aos anseios da população. Além disso, outros temas como a 

plataforma consumidor.gov, os diálogos frequentes com os PROCONs 

e assuntos técnicos-regulatórios pautaram os encontros da FenaSaúde 

com o Executivo.
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Diretor-Executivo 
José Cechin

Superintendente 
Sandro Leal Alves | Superintendente de Regulação

Gerentes 
Mônica Figueiredo Costa | Gerente Jurídica 
Vera Queiroz Sampaio de Souza | Gerente de Regulação de Saúde

Assessoria Econômica 
Tabi Thuler Santos | Assessora Econômica

Equipe Técnica 
Álvaro de Almeida | Especialista em Regulação de Saúde 
Ana Amélia Bertani Rodrigues | Especialista em Regulação de Saúde 
Bruno Eduardo dos Santos | Especialista em Regulação de Saúde 
Bruno Machado Gonçalves | Analista Jurídico 
Daniela Maria Serra de Almeida | Especialista em Regulação de Saúde 
Heitor Alves de Oliveira | Analista Jurídico 
Jansen Nogueira Pereira | Especialista em Regulação de Saúde 
Maria Edinisia Mota Dias | Assessora de Comunicação 
Géverson Natan Macharete Duarte | Estagiário de Comunicação 
Matheus Genero Serra de Gouveia | Estagiário de Atuária

Secretárias 
Cássia L. Coelho Fiuza de Mello | Secretária da Presidência 
Marlene Martins de Almeida | Secretária da Diretoria Executiva
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