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O Cenário Saúde é uma iniciativa do Sistema Abramge/Sinamge/
Sinog que contribui na missão dessas instituições ao criar e 
disseminar conhecimento a respeito do setor de saúde, com foco no 
mercado brasileiro de planos de saúde.

Nesta 6ª edição, a publicação destaca o impacto do cenário 
econômico do país para o desempenho do mercado de planos de 
saúde, bem como apresenta perspectivas para o segundo semestre 
do ano. Além disso, de forma inédita, estima e apresenta que para 
cada 100 vagas de trabalho fechadas no país há uma perda de 47 
beneficiários de planos médico-hospitalares. 

A quarta e última seção da publicação, intitulada “Saúde em Foco” 
e que a cada nova edição apresenta uma análise especial, examina 
e investiga os dados de reclamação do setor, identificando o 
quantitativo, sua representatividade, os principais motivos e possíveis 
encaminhamentos para o contínuo aprimoramento do mercado.

Esperamos com isso, contribuir continuamente para o planejamento, 
tomada de decisão dos gestores e desenvolvimento das operadoras 
de planos de saúde. 

Abramge . Sinamge . Sinog
Ano II . Nº 06 . agosto 2016

Cenário Saúde

Apresentação
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As sucessivas quedas registradas no mercado de saúde suplementar 
impõem a cada dia novos desafios ao setor, surpreendido não só 
pela perda do plano de saúde por milhões de cidadãos, mas também 
pela maior permanência de beneficiários que têm elevada utilização 
de serviços de saúde, inviabilizando por vezes o mutualismo nas 
carteiras. 

No primeiro semestre de 2016 mais de 910 mil pessoas perderam 
seus planos de saúde e as estimativas indicam que até o final do ano 
mais 215 mil clientes também perderão o acesso, totalizando uma 
redução de 1,1 milhão de beneficiários no consolidado do ano. 
Vale ressaltar que as estimativas já levam em consideração uma 
pequena melhora das perspectivas, uma vez que, enquanto a 
premissa utilizada na edição anterior desta publicação indicava queda 
de 3,5% do PIB em 2016, para esta edição a redução esperada é de 
3,3%. 

Outro ponto relevante é a relação direta entre o desempenho do 
mercado de trabalho e o dos planos de saúde, a ser observada a 
partir do método estatístico utilizado para prever o desempenho do 
mercado, conforme detalhado a seguir: 

01

100

30

Mercado de 
saúde suplementar
Planos médico-
hospitalares

Número de beneficiários 
e taxa de cobertura 

Para cada 100 vagas de 
trabalho fechadas há uma 
redução imediata de 17 
beneficiários de planos de 
saúde;

Outros 30 beneficiários 
perdem o plano em até 6 
meses após o cancelamento 
das mesmas vagas. Ou seja, 
a cada 100 vagas de trabalho 
encerradas há uma redução 
de 47 clientes de planos de 
saúde.

As estimativas já levam 
em consideração uma 
pequena melhora das 
perspectivas, uma vez 
que, enquanto a 
premissa utilizada na 
edição anterior desta 
publicação indicava 
queda de 3,5% do PIB 
em 2016, para esta edição 
a redução esperada é de 
3,3%. ”
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No mercado de trabalho, em apenas 5 meses - entre janeiro e maio 
de 2016 - já foram fechados 460 mil postos, número 65% maior do 
que o verificado no mesmo período do ano passado (280 mil). 
Além disso, se a expectativa de queda do PIB em 2016 de 3,3% 
for confirmada e somada ao recuo de 3,8% registrado em 2015, a 
retração nestes dois anos alcançará 7%, ou seja, em valores de 2015, 
seria o mesmo que uma perda de R$ 414 bilhões, o que demonstra a 
gravidade da situação. 

Contudo, alguns sinais de melhora já começam a ser observados, 
como a queda no indicador de inflação, que registrava alta de 10,7% 
no acumulado de 12 meses em janeiro de 2016 e que já recuou para 
8,8% em junho. Ainda, segundo estimativas publicadas no Boletim 
Focus do Banco Central, o indicador deve encerrar o ano em 7,2%, 
índice próximo ao limite superior da meta. 

A expectativa de contração do PIB também está sendo revista 
semanalmente. Em abril as estimativas segundo Boletim Focus do 
Banco Central indicavam queda de 3,9% em 2016, índice que já foi 
reduzido para 3,3% em julho. 

Este cenário afetou o mercado de saúde suplementar nos seus 
diferentes tipos de contratação: coletivo, coletivo por adesão e 
individual. O número de beneficiários de planos médico-hospitalares 
caiu 3,2% na modalidade de contratação individual, 3,4% no coletivo 
empresarial e 2,5% no coletivo por adesão. 

Gráfico 1 - Número de 
beneficiários de planos 
médico-hospitalares - 
2005 a 2015 e previsão 
para 2016 

* Variação do PIB prevista para 2016 
(Banco Central do Brasil Boletim Focus 
22/07/2016).

Fonte: Elaborado pela Abramge com 
base em informações da ANS.
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Planos de contratação 
individual

Planos de contratação 
coletivo empresarial

Fonte: Elaborado pela Abramge com 
base em informações da ANS.

Fonte: Elaborado pela Abramge com 
base em informações da ANS.
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Por outro lado, as operadoras da modalidade de medicina de 
grupo continuam despontando positivamente em relação às demais 
modalidades, registrando crescimento de 0,5% nos últimos 12 meses 
encerrados em junho de 2016, enquanto todas as demais registraram 
queda: cooperativa médica (-6,2%), autogestão (-5,0%), seguradora 
(-3,4%) e filantropia (-2,8%). 

Com esse resultado, a participação de mercado das operadoras de 
medicina de grupo avançou mais de 1 ponto percentual, de 34,5% 
para 35,8% entre junho de 2015 e junho 2016 

34,5% 35,8%

Jun15 Jun16

1% avanço na 
participação 
de mercado das 
operadoras de 
medicina de grupo

-2,5%

jun/10

7,1
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6,6
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6,8

jun/16

6,6

Gráfico 2 - Desempenho 
do mercado de planos 
médico-hospitalares por 
tipo de contratação 

Planos de contratação 
coletivo por adesão

Fonte: Elaborado pela Abramge com 
base em informações da ANS.
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Com esse resultado, a participação 
de mercado das operadoras de 
medicina de grupo avançou mais 
de 1 ponto percentual.”
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Tabela 1 - Desempenho 
do mercado de planos 
médico-hospitalares por 
modalidade de operadora – 
número de beneficiários 

Tabela 2 - Desempenho 
das operadoras da 
Modalidade de Medicina 
de Grupo por porte

Fonte: Elaborado pela Abramge com 
base em informações da ANS.

Fonte: Elaborado pela Abramge com 
base em informações da ANS.
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Apesar do bom resultado registrado pelas operadoras da modalidade 
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segregado por porte. 
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de 50 mil beneficiários, registrando aumento em 12 meses de 4,6% 
para as operadoras entre 50 e 100 mil beneficiários e de 2,1% para 
aquelas com mais de 100 mil. Por outro lado, a maior queda foi 
verificada nas operadoras que têm menos de 20 mil beneficiários 
(-11,3%), o que pode ser influência do encerramento de algumas 
operações.
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O faturamento total das operadoras de planos de saúde alcançou no 
1° trimestre de 2016 a marca de R$ 41,7 bilhões, sendo R$ 37,9 bi 
referentes a receitas de contraprestações e R$ 3,8 bi vindos de outras 
receitas operacionais. As despesas totais corresponderam a 96,3% 
do faturamento total, R$ 40,2 bilhões. 

Se mantido cenário atual, com redução do número de beneficiários de 
planos de saúde e uma possível migração entre produtos em busca 
de preços mais competitivos, espera-se que o setor encerre o ano 
de 2016 com crescimento de receita e despesa em torno de 7%, 
totalizando R$ 153,6 bi de receita de contraprestações e R$ 128,7 bi 
de despesas assistenciais.

O desempenho positivo registrado pelas operadoras de medicina de 
grupo, que conseguiram registrar aumento de beneficiários mesmo 
neste cenário econômico adverso, se deve, entre outros possíveis 
fatores, à migração de beneficiários em busca de preços mais 
competitivos. 

O ticket médio das operadoras da modalidade de medicina de grupo 
no 1° trimestre de 2016 foi de R$ 214,59, o que é equivalente quase 
à metade do registrado pelas seguradoras. Em parte, isso se deve ao 
modelo assistencial baseado em uma rede de atendimento própria e 
organizada para atender a demanda conforme o perfil da carteira de 
clientes. 

Desempenho 
econômico-financeiro  

R$41,7bi

R$37,9bi

R$3,8bi

7%

O faturamento total das 
operadoras de planos 
de saúde alcançou no 
1° trimestre de 2016.

referentes a receitas de 
contraprestações.

vindos de outras receitas 
operacionais.

é o aumento esperado 
para receitas e despesas 
em 2016.

Seguradora Autogestão Cooperativa
médica

Medicina
de grupo

Filantrópica

R$ 410,69

R$ 274,71
R$ 240,11

R$ 214,59

R$ 173,45

Gráfico 3 - Ticket médio por 
modalidade da Operadora – 
1°trimestre de 2016 

Fonte: Elaborado pela Abramge com 
base em informações da ANS.
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No consolidado em 2015 houve melhora nos resultados das 
operadoras da modalidade de medicina de grupo em relação a 2014. 
Quando agrupadas as operadora geraram um resultado líquido final 
de R$ 690,1 milhões, mais de 3 vezes maior ao registrado no ano 
anterior. Entretanto, a margem líquida de apenas 1,6% do faturamento 
total continua baixa, comprometendo a capacidade de investimento e 
inovação do setor. 

A melhora no resultado se deve principalmente pela contenção das 
despesas operacionais e do custo do produto vendido (despesas 
assistenciais), que cresceram 14,0% e 16,9%, respectivamente, 
enquanto o faturamento avançou 18,8%. 

Entre as despesas operacionais, o destaque foi o aumento de 30,6% 
do custo de comercialização, de R$ 1,3 bilhão em 2014 para R$ 1,6 
bilhão em 2015, o que é coerente com o aumento do número de 
beneficiários registrado pelas operadoras da modalidade de medicina 
de grupo.

Quadro 1 - Desempenho 
financeiro das operadoras 
da Modalidade de Medicina 
de Grupo 

Fonte: Elaborado pela Abramge com 
base em informações do DIOPS (ANS).

Var. (%)2014 (R$)

41,9 bilhões
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41,0 bilhões
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16,9
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-----

-----

-----

-----
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Resultado Financeiro e Patrimonial
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Resultado Líquido

+

-

=

-

-

-

=

+

=

=

A melhora no resultado se deve 
principalmente pela contenção das 
despesas operacionais e do custo 
do produto vendido.”
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Nos últimos 12 meses encerrados em junho o setor apurou 
crescimento de 1,9% o que equivale a 410 mil novos beneficiários. 
Entretanto, o mercado de planos odontológicos já sofre os efeitos 
da crise econômica e registrou encolhimento de 1,4% no primeiro 
trimestre de 2016, ou seja, -300 mil beneficiários em apenas 3 meses 
- perda que foi em parte recuperada com crescimento de 1,2% no 
segundo trimestre. 

Em relação às perspectivas, espera-se que o setor volte a registrar 
crescimento positivo já no segundo semestre, com crescimento de 
0,7% ou 200 mil beneficiários, com destaque para o avanço de planos 
individuais ou familiares. 

02
Mercado de 
saúde suplementar
Planos 
odontológicos

Número de beneficiários 
e taxa de cobertura 

1,9% -1,4% 0,7%
Crescimento do 
número de beneficiários 
nos últimos 12 meses 
encerrados em junho.

Encolhimento no primeiro 
trimestre de 2016 ou 
-300 mil beneficiários 
em apenas 3 meses.

Crescimento esperado 
para o segundo semestre 
de 2016, com destaque 
para o avanço de planos 
individuais ou familiares.

Gráfico 4 - Número de 
beneficiários de planos 
exclusivamente 
odontológicos - 
2005 a 2016 

Fonte: Elaborado pela Abramge com 
base em informações da ANS.
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O número total de beneficiários que tem plano com cobertura 
odontológica no país estagnou no primeiro semestre do ano em 25,7 
milhões de beneficiários, sendo 22 milhões em planos exclusivamente 
odontológicos e 3,7 milhões em planos médico-hospitalares com 
cobertura odontológica. 

O crescimento de 1,9% nos últimos 12 meses é resultado do 
avanço de 2,4% nos planos coletivos empresariais e 1,4% nos 
planos individuais. Os planos coletivos por adesão, por sua vez, 
permaneceram praticamente estáveis, com queda de 0,1%. 
Desde 2010, o total de beneficiários vinculados a contratos 
coletivos empresariais e individuais avançaram 80,9% e 70,2%, 
respectivamente.

Gráfico 5 - Desempenho 
do mercado de planos 
odontológicos por tipo 
de contratação  
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odontológicos por tipo 
de contratação  
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Fonte: Elaborado pela Abramge com 
base em informações da ANS.

Fonte: Elaborado pela Abramge com 
base em informações da ANS.

Fonte: Elaborado pela Abramge com 
base em informações da ANS.
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Em relação ao desempenho por modalidade da operadora, o 
destaque foi o crescimento de 10,3% das medicinas de grupo nos 
últimos 12 meses, passando de 3,6 milhões para quase 4,0 milhões 
de beneficiários, resultado que possibilitou aumentar a participação de 
mercado das medicinas de grupo de 16,7% em junho de 2015 para 
18,1% em junho de 2016. Vale destacar que a representatividade das 
medicinas de grupo ainda é muito inferior ao das odontologias de 
grupo, que contam com 13,4 milhões de beneficiários e representam 
mais de 60% do mercado. 

As odontologias de grupo e cooperativas odontológicas se 
mantiveram praticamente estagnadas no período. De modo que, é 
possível que o avanço das medicinas de grupo tenha sido amparado 
na venda de planos odontológicos para clientes que já possuem 
planos médicos da operadora. 
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Market Share 
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Filatrópica

Medicina de Grupo

Seguradora

Cooperativa Odontológica

Odontologia de Grupo

Total

Tabela 3 - Desempenho 
do mercado de planos 
odontológicos por 
modalidade da operadora 

Fonte: Elaborado pela Abramge com 
base em informações da ANS.

De modo que, é possível que o 
avanço das medicinas de grupo 
tenha sido amparado na venda de 
planos odontológicos para clientes 
que já possuem planos médicos da 
operadora.”
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O ticket médio mensal das operadoras da modalidade de medicina de 
grupo continua sendo mais baixo do que o praticado pelas demais, 
em torno de R$ 12,82, seguido pelas odontologias de grupo, com 
R$ 14,84. Por outro lado, o ticket mais elevado é o das cooperativas 
odontológicas (R$ 17,53).

Outro ponto que requer atenção é o aumento médio do ticket em 
2015 em relação a 2014 abaixo da inflação apurada no período. 
Enquanto o ticket médio mensal das odontologias de grupo aumentou 
8,5%, a inflação medida pelo IPCA foi de 10,7% em dezembro de 2015.
 
Este cenário pode fazer com que a operadora reajuste o contrato 
com o prestador em índice superior ao aumento aplicado no plano 
odontológico. Isso quando o contrato com o prestador de serviços 
odontológicos prevê a livre negociação de reajuste e as partes 
não alcançarem um acordo, uma vez que nesta situação a ANS 
determinará o índice do IPCA como reajuste contratual, conforme 
determinado nas Resoluções Normativas N°363 e 364 e instrução 
Normativa DIDES N°61. 

Pela primeira vez o faturamento do mercado de planos odontológicos 
ultrapassou a marca de R$ 4 bilhões em 2015, sendo que as 
odontologias de grupo concentram 59,7% deste total. Em relação a 
2014, as receitas do setor cresceram 13,9%, passando de R$ 3,6 
bilhões para R$ 4,1 bilhões.

Desempenho 
econômico-financeiro  

2.150.646

618.852

520.714

133.605

70.855

64.357

22.651

3.581.680

2.436.641

659.404

581.958

160.447

151.150

69.169

21.997

4.080.766

60,0

17,3

14,5

3,7

2,0

1,8

0,6

100,0

59,7

16,2

14,3

3,9

3,7

1,7

0,5

100

Odontologia de Grupo

Cooperativa Odontológica

Medicina de Grupo

Seguradora

Autogestão

Cooperativa Médica

Filantrópica

Total

Tabela 4 - Participação 
de mercado no total 
de receitas de contra-
prestações de planos 
exclusivamente 
odontológicos por 
modalidade  

Fonte: Elaborado pela Abramge com 
base em informações da ANS.

2014 2015

Valores 
(R$ Milhões)

Valores 
(R$ Milhões)

Modalidade
Part.
(%)

Part.
(%)
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Sob a perspectiva do desempenho econômico-financeiro, as 
operadoras da modalidade de odontologia de grupo continuam 
registrando aumento das despesas assistenciais (14,0%) superior 
ao crescimento das receitas (12,7%), situação que tem se repetido 
pelo menos desde 2014. As despesas operacionais (11,5%), por sua 
vez, avançaram em nível inferior ao aumento do faturamento, o que 
contribuiu para a melhora do resultado líquido. 

Tabela 5 - Ticket médio 
mensal de planos 
odontológicos por 
modalidade 

Fonte: Elaborado pela Abramge com 
base em informações da ANS.

12,10

13,67

13,74

16,45

15,31

17,07

12,82

14,84

16,17

17,53

16,71

16,70

5,9%

8,5%

17,7%

6,6%

9,2%

-2,2%

2014 2015 Var. %
(Ticket Médio)

Medicina de Grupo

Odontologia de Grupo

Cooperativa Médica

Coop. Odontológica

Seguradora

Filantrópica

Quadro 2 - Desempenho 
financeiro das operadoras 
de odontologias de grupo 

Fonte: Elaborado pela Abramge com 
base em informações do DIOPS (ANS).

Var. (%)2015

2.209.252

90.305

2.118.947

870.080

1.248.867

868.147

29.805

410.525

133.950

276.575

2.490.332

116.760

2.373.572

991.643

1.381.929

967.706

37.219

451.442

141.921

309.521

12,7

---

12,0

14,0

10,7

11,5

---

---

---

---

2014Indicador

Faturamento

Deduções e Impostos

Receita Líquida

Custos dos Produtos Vendidos

Lucro Bruto

Despesas Operacionais Líquidas

Resultados Financeiro e Patrimonial

Resultado antes do IRPJ e CSLL

IRPJ e CSLL

Resultado Líquido

+

-

=

-

-

=

=

-

+

=
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Termômetro 
do mercado 

03
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Na contramão do mercado de saúde suplementar e da queda do 
emprego, as operadoras da modalidade de Medicina de Grupo estão 
registrando vendas líquidas positivas de planos de saúde. 

Nos últimos 15 meses, enquanto o país perdia dois milhões de postos 
de trabalho, as operadoras da modalidade de medicina de grupo 
comercializaram em termos líquidos mais de 300 mil novos planos, 
enquanto as seguradoras apuraram perda líquida de mais de 500 mil 
beneficiários e as cooperativas médicas de mais de 1,1 milhão.  
Além disso, as 10 maiores operadoras de medicina de grupo, que 
representam 20% do mercado ou 10 milhões de beneficiários, todas 
elas detentoras de rede própria de atendimento e parcialmente ou 
totalmente verticalizadas, registraram no consolidado a entrada de 
mais de 760 mil novos beneficiários, no mesmo período.

O principal diferencial competitivo e a mola propulsora que contribui 
para este resultado positivo são os preços praticados por essas 
operadoras, que conseguem ofertar planos com preço médio 
equivalente quase à metade do registrado por operadoras de outras 
modalidades.  

Além disso, o modelo assistencial baseado em rede própria de 
atendimento e organizado para atender a demanda conforme o perfil 
da carteira de clientes apoia essa vantagem competitiva de preço. 
Dentre as 329 operadoras da modalidade de medicina de grupo com 
beneficiários de planos de saúde, 30% ou uma centena de empresas 
têm ativos médico-hospitalares registrados no balanço contábil 
da operadora. Além desses, sabe-se que outras tantas também 
possuem rede própria de atendimento, que não estão no balanço da 
operadora, mas dentro do grupo empresarial.

03
Termômetro 
do mercado 

2º tri/15 3º tri/15 4º tri/15 1º tri/16 2º tri/16

34.952

37.247
-18.184

50.223
-4.466

54.845

-74.201

-193.368

-44.112

-493.036

-57.029

-286.186

-62.792

223.256
79.982

Gráfico 6 - Venda líquida 
de planos de saúde por 
trimestre – jun/15 a jun/16

Fonte: Elaborado pela Abramge com 
base em informações da ANS.
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Saúde 
em foco 

04

Mitos e verdades sobre 
as reclamações de 
planos de saúde
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O plano de saúde é muitas vezes apresentado como sendo o 
campeão de reclamação por algumas instituições, a maioria das vezes 
com base em análises de demandas internas que não são públicas, o 
que dificulta replicar a metodologia. 

Aprofundar os estudos sobre este tema, identificando o quantitativo 
de reclamações, sua representatividade, os principais motivos e 
possíveis encaminhamentos para o contínuo aprimoramento do 
mercado é o principal objetivo desta seção especial. 
Para tanto, utiliza-se a base de dados de atendimento em Procon, 
que é pública, disponibilizada pelo Sistema Nacional de Defesa do 
Consumidor – SINDEC e bastante representativa, contendo mais de 
2,5 milhões de atendimentos de consumidores em 2015 em Procons 
por todo o país.

Na elaboração deste relatório foram utilizadas também informações 
de 2013 e 2014, totalizando a avaliação de mais de 7,2 milhões de 
atendimentos, sendo 95 mil relativos aos planos de saúde, seguros 
saúde e planos odontológicos (ou seja, 1,3% do total). 
Em 2015, ano mais recente com dados disponíveis, os planos 
e seguros de saúde ocuparam a 17° posição no ranking de 
atendimentos no Procon, com 31.990 atendimentos. No mesmo 
período, os campeões de reclamação foram os setores de 
comunicação, financeiro e energia elétrica, coincidentemente, todos 
eles concentrados (poucas empresas atuantes) e regulados. 

04
Saúde em foco 

Mitos e verdades sobre as 
reclamações de planos de saúde 

Reclamações ReclamaçõesSetor SetorNº NºPart. % Part. %

Quadro 3 -  Ranking de atendimentos 
no Procon/SINDEC - 2015

338.247

183.846

144.138

241.311

174.676

117.237

 13,4

 7,3

 5,7

 9,5

 6,9

 4,6

1º

3º

5º

2º

4º

6º

Telefonia
Celular

Cartão
de Crédito

Banco
Comercial

Telefonia
Fixa

TV por
Assinatura

Aparelho
Celular

Fonte: Elaborado pela Abramge com base em informações do 
SINDEC – Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.



24 . Cenário Saúde

Reclamações ReclamaçõesSetor SetorNº NºPart. % Part. %

94.183

45.069

62.311

33.193

55.329

31.990

24.987

685.484

76.551

36.285

57.662

32.541

49.495

30.706

21.742

2.532.652

3,7

1,8

2,5

1,3

2,2

1,1

1,0

27,1

 9,5

1,4

2,3

1,3

2,0

1,2

0,9

100,0

7º

13º

9º

15º

11º

17º

19º

8º

14º

10º

16º

12º

18º

20º

Energia
Elétrica

Água/
Esgoto

Móveis

Cartão
de Loja

Eletrodom.
Linha
Branca

Planos e
Seguros
de Saúde

Carros

Demais Assuntos

Financeiro

Televisão/
Aparelho DVD/
Filmadora

Internet
(Serviços)

Seguros

Computador
Prod. Info.

Escola
(Pré, 1º e 2º
Grau e Superior)

Cursos Livres
Outros

TotalOutros

Ranking de atendimentos 
no Procon/SINDEC - 2015
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Nos últimos 3 anos os planos de saúde conseguiram melhorar 
consideravelmente a sua posição, passando de 15° mais reclamado 
em 2013 para 17° em 2015. 

Ressalta-se que o número total de atendimentos em 2015 foi menor 
que o registrado em 2013, sendo que no período houve aumento de 
beneficiários de planos de saúde, que passou de 69,5 milhões para 
71,4 milhões ou 1,9 milhão de novos usuários. 

A base de dados do SINDEC também permite separar os 
atendimentos do Procon pelo tipo de encaminhamento, por exemplo: 
atendimento preliminar, encaminhamento à fiscalização, juizado 
especial cível, reclamação de ofício, simples consulta, entre outros. 
Para fins de apuração de reclamações não foram considerados os 
atendimentos do tipo “simples consulta”.

Portanto, do total de 95 mil atendimentos relacionados a planos e 
seguros de saúde nestes três anos, apenas 52 mil foram de fato 
reclamações. O restante, 43 mil atendimentos, resultaram em simples 
consulta.

Em termos relativos, o índice de reclamações de planos e seguros de 
saúde era de 2,5 reclamações por ano para cada 10 mil beneficiários 
em 2013 e passou para 2,4 reclamações em 2015. 

Tabela 6 – Número total de 
atendimentos no Procon 
e posição dos planos e 
seguros de saúde 

Fonte: Elaborado pela Abramge com base 
em informações do SINDEC – Sistema 
Nacional de Defesa do Consumidor.

2013 2014 2015

Plano e 
Seguro de Saúde

33.150

15º

29.913

16º

31.990

17ºPosição

2013 2014 2015

17.575
17.464

17.067

Gráfico 7 - Número de 
reclamações de planos 
de saúde e índice de 
reclamações para cada 
10 mil beneficiários/ano – 
2013 a 2015

Fonte: Elaborado pela Abramge com base 
em informações do SINDEC – Sistema 
Nacional de Defesa do Consumidor e 
Agência Nacional de Saúde Suplementar.

2,5

2,4
2,4

Quantidade de Reclamações Índice de reclamações (para cada 10 mil beneficiários)
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Os planos e seguros de saúde não ocupam, portanto, o topo da lista 
de atendimentos nos Procons, bem como seu índice de reclamação é 
relativamente baixo, ao menos nos bancos de dados do SINDEC.  
Entretanto, há uma quantidade considerável de reclamações que 
carece de análise para identificar os principais motivos da insatisfação, 
o tipo de cobertura do plano e o perfil destes beneficiários. 

A principal motivação das reclamações são problemas contratuais, 
que acumulam quase um terço do total de reclamações registradas 
nos 3 anos avaliados, o equivalente a algo entre 4 e 5 mil reclamações 
por ano. Muito provavelmente estes problemas são gerados quando 
o beneficiário busca por serviços e procedimentos ou reembolso 
que não são cobertos ou quando estão fora da região e abrangência 
de cobertura. A negativa de cobertura ocupa a segunda posição, 
representando cerca de 10% das demandas. 

A terceira principal motivação é o não cumprimento da oferta, o que 
pode ser causado quando a apresentação do plano e seguro de 
saúde no momento da venda divergem da realidade do serviço e da 
cobertura oferecida após a contratação.

Vale destacar que problemas com a rede de atendimento, mais 
especificamente quando ocasionado por descredenciamentos, é 
apenas o 10° mais importante motivo, ou seja, as diversas iniciativas 
tomadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar em torno de 
contratualização, substituição de prestadores e reajuste talvez sejam 
inócuas sob a perspectiva do beneficiário. 

Tabela 7 – 10 Principais 
motivos de reclamações 
dos beneficiários de planos 
e seguros de saúde

Fonte: Elaborado pela Abramge com base 
em informações do SINDEC – Sistema 
Nacional de Defesa do Consumidor.

20142013Descrição do motivo 2015 Var. (2015/2013)

4.300
1.737
1.363
1.697

723
718
699
602
624
497

12.960
17.464
74,2%

4.425
2.118
1.819
1.333

629
543
739
623
547
488

13.264
17.575
75,5%

Contrato (Não cobertura, abrangência, reembolso)

Negativa de cobertura
Não cumprimento à oferta
Rescisão/Substit./Alt. de Contrato
SAC - Problema para cancelamento
SAC - Demanda não resolvida
Recusa / Mal atendimento
Reajuste por alteração de faixa etária
Reajuste anual de contrato
Descredenciamento

Total (10 principais motivos)
Total geral
Part. 10 problemas mais reclamados

5.185
1.426
1.279
1.414

879
968
534
447
468
454

13.054
17.067
76,5%

17,2%
-32,7%
-29,7%

6,1%
39,7%
78,3%

-27,7%
-28,3%
-14,4%

-6,9%

-1,6%
-2,9%
1,3%
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Em relação aos produtos, 77,6% das reclamações é de beneficiários 
que possuem planos ou seguros de saúde regulamentados, ou seja, 
adaptados a Lei n°9656/98 ou vendido após a publicação desta 
norma. A menor parte, 7,9% do total, se referem a beneficiários que 
possuem planos anteriores a referida Lei e não adaptados. 

Os planos odontológicos, por sua vez, representam apenas 14,5% 
do total de reclamações, totalizando apenas 7,5 mil durante os três 
anos avaliados, e apuraram o menor índice de reclamação, sendo em 
média por ano 1,2 reclamação para cada 10 mil beneficiários. 

O maior volume de reclamações se concentra na faixa etária de 
31 a 60 anos, o que já era esperado devido ao próprio perfil etário 
dos beneficiários de planos de saúde. Por outro lado, o índice de 
reclamações revela que os beneficiários na faixa de 61 a 70 anos são 
os que mais demandam, registrando até 6 reclamações para cada 10 
mil beneficiários por ano. 

Em certa medida este resultado era esperado, uma vez que, são 
estes que mais demandam serviços de saúde – beneficiários com 
mais de 59 anos realizam 4 vezes mais exames, 4 vezes mais terapia 
e 2,5 vezes mais internações do que aqueles na faixa de 0 a 18 anos 
– logo, estão mais suscetíveis a ocorrência de dificuldades pontuais 
que poderiam gerar reclamações. 

Tabela 8 - Total de 
reclamações de 2013 
a 2015 por tipo de plano

Fonte: Elaborado pela Abramge com base 
em informações do SINDEC – Sistema 
Nacional de Defesa do Consumidor.

40.443 77,6% 3,1

40.443 7,9% 2,5

40.443 14,5% 1,2

Total de 
reclamações
(2013-2015)

Índice de 
reclamação por ano
(cada 10 mil benef.)

Part. (%)Produto

Plano e seguro de 
saúde regulamentado

Plano de saúde não 
regulamentado

Plano
Odontológico

Tabela 9 - Total de 
reclamações de 2013 
a 2015 por faixa etária 
do beneficiário

Fonte: Elaborado pela Abramge com base 
em informações do SINDEC – Sistema 
Nacional de Defesa do Consumidor.

731

6.747

9.655

8.522

9.124

6.520

4.452

33.528.265

0,1

1,6

2,2

2,8

4,4

6,0

5,3

2,5

até 20 anos

21 a 30 anos

31 a 40 anos

41 a 50 anos

51 a 60 anos

62 a 70 anos

mais de 70 anos

Total

Faixa etária
Total de 

reclamações
(2013-2015)

Índice de reclamação 
por ano (cada 10 mil)
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Portanto, o trabalho avança no sentido de esclarecer a situação 
atual em relação a reclamações de planos de saúde e melhorar a 
compreensão sobre as suas principais motivações. 

O próximo passo é levantar as possíveis ações que levariam a uma 
melhora nos indicadores de reclamação, por exemplo: aprimorar a 
comunicação da negativa de cobertura indicando, quando for o caso, 
serviços que possam substituir aquele que não é coberto; melhorar 
a comunicação no processo de comercialização, apresentando 
de forma transparente o que é o plano de saúde e quando não 
haverá cobertura; bem como melhorar continuamente os canais de 
atendimento. 

O próximo passo é levantar as 
possíveis ações que levariam a 
uma melhora nos indicadores 
de reclamação.”
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