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Contextualizando
A reforma tributária é um dos temas mais debatidos no cenário político e econômico
brasileiro. Apesar de haver consenso sobre a sua importância, não há ainda concordância
sobre como fazê-la, em especial porque cada mudança pode implicar em aumentar ainda
mais a já elevada carga tributária do país.
Apesar de desejada, as mudanças podem trazer ainda outras problemáticas, em especial
se a alteração afetar os preços relativos na economia. Isso ocorre na medida em que
propostas de simplificação, ao desconsiderar as especificidades de cada setor, geram
aumento de impostos para alguns e redução para outros, alterando os preços relativos e
distorcendo decisões econômicas sobre a alocação de recursos.
Para exemplificar situação em que este problema é presente, considere o cenário onde
eventual mudança implica em aumento de alíquota para uma empresa de transporte público
e em redução para a compra de automóvel particular. O resultado afetaria marginalmente
os preços e, consequentemente, teria potencial de alterar a escolha do indivíduo entre se
locomover por meio de transporte público ou veículo próprio.
Nesse sentido, está em pauta a reforma da cobrança do PIS – Programa Integração Social
e da COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. Atualmente a
regra de cobrança prevê dois regimes gerais: o cumulativo (3,65% da receita operacional
bruta) e o não cumulativo (9,25% da receita, deduzidas despesas) – e outras regras
de exceção para setores específicos, inclusive para operadoras de planos de saúde. A
intenção, segundo informações publicadas na imprensa, é simplificar eliminando as diversas
possibilidades de cobrança e priorizando o regime não cumulativo.
Antes de adentrar nos possíveis impactos de qualquer mudança sobre o setor de saúde
suplementar, destaca-se que desde o início da crise econômica, mais precisamente em
2015, o PIS e a COFINS somadas se tornaram o principal tributo arrecadado pelo Governo
Federal, ultrapassando a contribuição previdenciária.
O valor total arrecadado em 2015 alcançou R$ 222 bilhões o que representa 21% de toda
a arrecadação federal, sendo R$ 174,2 bi referente à COFINS e R$ 47,8 bi ao PIS. Diante
do montante arrecadado e considerando a dispersão do PIS e da COFINS, uma vez que
oneram toda a cadeia produtiva brasileira, qualquer alteração neste tributo repercutirá na
economia como um todo.

A arrecadação de PIS e Cofins alcançou R$ 222 bilhões em 2015, 21% da arrecadação federal

COFINS

R$

174,2bi

PIS

R$

Fonte: Elaborado pela Abramge com base em informações da Receita Federal do Brasil.

47,8bi
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Arrecadação Federal
segundo tipo de tributo – 2015

IOF - 3%

Impostos/Operações Financeiras
R$ 34,7 bilhões

II - 4%

Imposto sobre Importação
R$ 38,8 bilhões

Outros - 5%
R$ 52,2 bilhões

PIS e
COFINS - 21%

IPI - 4%

R$ 222,0 bilhões

Imposto sobre Produtos
R$ 48,3 bilhões

CSLL - 5%

Contribuição
Social sobre o
Lucro Líquido
R$ 51,8 bilhões

IRPJ - 9%

Imposto s/ a
Renda Pessoas
Jurídicas
R$ 101,6 bilhões

Outras Receitas
Administrativas - 13%
R$ 138,5 bilhões

Fonte: Elaborado pela Abramge com base em
informações da Receita Federal do Brasil.

Total
R$ 1.068
bilhões

GPS - 19%

Contribuição
Previdenciária
R$ 201,0 bilhões

IRRF - 17%

Imposto de Renda
Retidona Fonte
R$ 178,9 bilhões
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Quadro da arrecadação federal
segundo o tributo – 2013 a 2015
Arrecadação de tributos
Governo Federal

2013

2014

2015

PIS e COFINS

207.699.640.071

210.683.948.845

222.042.234.836

Contribuição Previdenciária em GPS

256.095.428.569

267.116.807.007

200.960.746.786

IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte

138.601.293.717

154.384.704.058

178.905.581.688

Outras Receitas Administrativas

133.126.540.794

131.754.155.350

138.500.775.907

IRPJ - Imposto s/ a Renda - Pessoas Jurídicas

110.250.846.929

109.362.367.380

101.623.521.106

CSLL - Contribuição Social sobre Lucro Líquido

53.643.006.090

55.202.352.362

51.800.959.522

IPI - Imposto sobre Produtos Insdustrializado

45.599.381.375

49.102.684.802

48.338.759.680

II - Imposto sobre Importação

36.913.362.932

36.560.481.909

38.802.224.978

IOF - Imposto s/ Operações Financeiras

29.382.207.327

29.730.958.029

34.672.974.973

Outros

39.569.503.806

52.916.201.331

52.233.797.341

1.050.881.211.609 1.096.814.661.073 1.067.881.576.817

Total
Fonte: Elaborado pela Abramge com base em
informações da Receita Federal do Brasil.

A partir de dados da Receita Federal é possível
separar o valor total arrecadado de PIS e COFINS
para o setor de seguros, previdência e planos de
saúde. O montante alcançou R$ 4,6 bilhões em 2015,

registrando forte crescimento de 46,3% em apenas
três anos – o que denota o risco da possível mudança
acentuar ainda mais a rota de crescimento dos
tributos.

Arrecadação de PIS e COFINS para o setor de Seguros, Resseguros,
Previdência Complementar e Planos de Saúde – 2013 a 2015
46,3%
R$ 4,6 bilhões
R$ 3,7 bilhões
R$ 3,1 bilhões
R$ 3,9 bilhões
R$ 2,6 bilhões

R$ 3,1 bilhões

R$ 0,5 bilhão

R$ 0,6 bilhão

R$ 0,7 bilhão

2013

2014

2015

PIS

COFINS

Fonte: Elaborado pela
Abramge com base em
informações da Receita
Federal do Brasil.
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Além do mais, tanto o PIS quanto a COFINS oneram
também todo o setor de prestação de serviços
de saúde no Brasil, incluído neste segmento: os
hospitais, os laboratórios, as clínicas e todas as
demais atividades envolvidas nesta cadeia.

que resultou no recuo de 3,8% do PIB em 2015.

A arrecadação proveniente de empresas que prestam
serviços de atenção à saúde alcançou R$ 2,6 bilhões em
2015, registrando crescimento de 17,8% nos últimos 3
anos - o que é um contrassenso, uma vez que, o período
foi marcado pelo início da crise econômica

A amplitude do PIS e da COFINS em toda a cadeia
produtiva brasileira é indicativo da dificuldade que
pode ser criada a partir da mudança no modelo de
tributação.

O tributo também onera todas as demais atividades
que prestam serviços às empresas de saúde, como,
por exemplo: segurança, limpeza, lavanderia, etc.

Arrecadação de PIS e COFINS da atividade de atenção à saúde humana
(prestação de serviços de saúde) – 2013 a 2015
17,8%
R$ 2,5 bilhões

R$ 2,6 bilhões

R$ 2,2 bilhões

R$ 1,8 bilhões

R$ 1,6 bilhões

R$ 1,9 bilhões

R$ 0,6 bilhão

R$ 0,6 bilhão

R$ 0,6 bilhão

2013

2014

2015

Fonte: Elaborado pela Abramge com base em
informações da Receita Federal do Brasil.

PIS

COFINS

As operadoras de planos de saúde têm alíquota
específica de COFINS, equivalente a 4% da receita
deduzida das indenizações correspondentes aos
eventos cobertos. Somada à alíquota do PIS, de
0,65%, o valor total alcança 4,65% da receita
deduzida das indenizações. ‘

de 3% para 4%. Lei, aliás, que foi divulgada como
tendo trazido benefícios às operadoras de planos de
saúde, mas que apenas trouxe vantagens ao Governo
Federal, onerando ainda mais o setor que já sofre
com a elevada carga tributária e que apresenta baixas
margens de rentabilidade.

A alíquota da COFINS dos planos de saúde, por
sinal, foi majorada em mais de 33% após a entrada
em vigor da Lei nº 12.873/2013, quando passou

É possível estimar o valor pago pela operadora a
título de PIS e COFINS a partir das demonstrações
financeiras publicadas pela ANS – Agência Nacional
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de Saúde Suplementar. Sendo assim, com base
nesses dados contábeis, as operadoras de planos de
saúde dispenderam pouco mais de R$ 900 milhões
em 2016, valor este 72,1% maior do que o verificado
em 2013. A continuar nessa trajetória e se não houver
nenhuma mudança tributária, o valor pago pelas
Operadoras a título de PIS e COFINS deverá alcançar
R$ 1,1 bilhão em 2017.
Vale frisar que também incide PIS e COFINS sobre
as indenizações ou despesa assistencial pagas pela
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operadora, mas, neste caso, quem recolhe o tributo é
o prestador de serviço de saúde e este valor não está
contabilizado nessas estimativas apresentadas neste
trabalho.
A partir dos valores de PIS e COFINS recolhidos
pelas operadoras de planos de saúde, estima-se que
a cada 1% de aumento na alíquota conjunta de PIS
e COFINS, hoje em 4,65%, haveria um acréscimo da
carga tributária da ordem de R$ 200 milhões anuais.

Valor pago pelas operadoras de planos de saúde
a título de PIS e COFINS – 2013 a 2016
72,1%

R$ 804,3
milhões

R$ 908,0
milhões

R$ 678,5
milhões

A cada 1% de aumento da
alíquota a carga tributária
aumenta pelo menos
R$ 200 milhões

R$ 527,4
milhões

Alíquota atual: 4,65%
da receita deduzida
as indenizações
de eventos cobertos

2013

2014

2015

2016

Fonte: Elaborado e estimado pela Abramge com
base em informações do DIOPS/ANS.

O cenário tributário para as operadoras de planos
de saúde é ainda mais desafiador, uma vez que a
carga tributária sobre o setor é crescente, chegando
a representar 26,1% do total de contraprestações
recebidas em 2016, índice 1 ponto percentual (p.p.)

superior ao verificado em 2013. Se comparado a
outros segmentos do setor de serviços, a carga
tributária sobre planos de saúde desponta como uma
das mais elevadas, sendo mais de 10 p.p. superior ao
do sistema financeiro e quase 5 pontos percentuais
maior do que a da educação.
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Se comparado a outros
segmentos do setor de serviços,
a carga tributária sobre planos
de saúde desponta como uma
das mais elevadas.

Carga tributária sobre planos de
saúde –2013 a 2016 % sobre a
receita de contraprestações

26,1%

25,3%

25,4%

25,1%

2013

2014

2015

2016

Fonte: Elaborado e estimado pela Abramge com base em estudo e informações da ANS
“Radiografia tributária das operadoras de planos de saúde” do IBPT/Abramge.

Quadro da arrecadação federal
segundo o tributo – 2013 a 2015

Ano

Total de tributos
sobre planos de saúde

Receita de
Contraprestações

Carga
Tributária (em %)

2013

27.862.150.339

109.033.713.524

25,10%

2014

32.370.458.152

126.517.751.460

25,30%

2015

36.438.072.503

143.304.828.792

25,30%

2016

41.593.515.733

159.397.982.668

26,10%

Fonte: Elaborado e estimado pela Abramge com base em estudo e informações da ANS
“Radiografia tributária das operadoras de planos de saúde” do IBPT/Abramge.

Além do mais, é sabido que a estrutura tributária
brasileira é demasiadamente complexa, sendo
composta por diversos impostos, contribuições
e taxas, que incidem cumulativamente sobre
diferentes bases e alíquotas. A incidência de tributos
cumulativamente gera o chamado efeito cascata – por
exemplo, quando há incidência de PIS/COFINS sobre
uma base de cálculo que já havia sido gravada pelo
ISS (Imposto Sobre Serviço).

Para administrar a complexidade do sistema, as
empresas ampliam as áreas fiscais, aumentando
também o custo da operação. Segundo o relatório
“Compliance tributário no Brasil”, publicado por
consultoria internacional, o custo médio da área fiscal
interna de uma empresa chega a consumir 1,7% do
faturamento para empresas de pequeno porte, que
têm receita anual de até R$ 27,9 milhões, e 0,1% para
companhias de grande porte (faturamento superior a
R$ 1,6 bilhão).
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Carga tributária por ramo de atividade
em % do faturamento - 2013
25,1

15,2

15,6

Agricultura
e Pecuária

Sistema
Financeiro

16,6

17,1

Saneamento

Pedágio

19,9

18,2

18,2

18,3

Construção
Civil Pesada

Produtos da
Cesta Básica

Lazer e
Entretenimento

Siderurgia

21,9

21,1

Serviços
Profissionais

Educação

Operadoras de
Planos de Saúde

Fonte: Elaborado e estimado pela Abramge com base em estudo e informações da ANS “Radiografia tributária das
operadoras de planos de saúde” do IBPT/Abramge.

Custo da estrutura fiscal para empresas
brasileiras segundo porte
Pequeno
porte

Médio
porte

Grande
porte

Faturamento médio por empresa*

R$ 27,9 milhões

R$ 309,3 milhões

R$ 1,6 bilhão

Custo médio da área por empresa**

R$ 482.166,03

R$ 806.393,00

R$ 1.945.260,00

1,72%

0,26%

0,12%

Indicador

Participação do custo da área fiscal
sobre o faturamento das empresas
Fonte: Relatório “Compliance tributário no Brasil”
publicado pela Delloite (Pesquisa 2013/2014).

A radiografia da tributação sobre planos de saúde
é complexa, uma vez que o setor não só recolhe
diretamente impostos e taxas aos órgãos de
arrecadação do Estado, mas também paga por
tributos que estão embutidos na conta médica.
A partir de estimativas, do total de R$ 157,8 bilhões
recebidos a título de receita de contraprestações em
2016, foram utilizados R$ 134,9 bilhões para custear

despesas assistenciais que tinham embutido no valor
total ao menos 26% de tributos (R$ 34,7 bilhões).
Sobre o restante que totaliza R$ 22,8 bilhões,
cerca de 30% ou R$ 6,9 bilhões são recolhidos ao
Fisco a título de tributos diretos que incidem sobre
o faturamento, folha de pagamento, lucro, bens
imobilizados e taxas cobradas pela Agência Nacional
de Saúde Suplementar.
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Ao fim, sobra para as operadoras de planos de saúde
R$ 16,0 bilhões (10% da receita de contraprestações)
para custear todas as despesas de comercialização,
administrativas, constituir as reservas e as provisões,
investir e apurar o resultado, que remunera o capital
investido no negócio.
Portanto, o sistema tributário ideal tem como objetivo
financiar o Estado, por meio da cobrança de impostos
e taxas de cidadãos e empresas, de forma
simples e transparente, observando sua capacidade
contributiva, e ao menor custo administrativo possível.

Nesse sentido, a mudança e a racionalização do
sistema tributário brasileiro são medidas necessárias e
urgentes. Mas, é importante que as regras tributárias
não distorçam as decisões de alocação de recursos
produtivos, tomando o cuidado para não afetar os
preços relativos da economia e não aumentar ainda
mais a carga tributária brasileira, especialmente
sobre os planos de saúde, um bem tão importante e
desejado pela sociedade.

Radiografia da tributação dos
planos de saúde - 2016

Tributos diretos
(recolhidos pela
operadora)

R$ 6,9
bilhões

30%

Valor utilizado para custear:
Despesa administrativa
Despesa de comercialização
Investimento
Constituição de reservas e provisões
Resultado

R$ 16,0
bilhões

R$ 22,8 bi
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Total de Receita de
contraprestações:

157,8 bi

Fonte: Elaborado e estimado pela Abramge com
base em informações em estudo “Radiografia
tributária das operadoras de planos de saúde”
do IBPT/Abramge e ANS.

Valor líquido
dos serviços
prestados

R$ 134,9 bi
Pagos em despesas
assistenciais
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R$ 100,2
bilhões

R$ 34,7
bilhões

26%

Tributos indiretos
(embutidos na
fatura de prestação
de serviços)

estudos
técnicos abramge
Análises técnicas sobre o sistema
de saúde suplementar no Brasil
Acesse as publicações da Abramge
disponíveis em nosso portal.

www.abramge.com.br
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Estudo Técnico
Estudo Técnico é uma publicação de circulação nacional produzida pelo Sistema Abramge – Associação
Brasileira de Planos de Saúde, Sinamge – Sindicato Nacional das Empresas de Medicina de Grupo e Sinog –
Sindicato Nacional das Empresas de Odontologia de Grupo, destinada aos executivos e colaboradores das
operadoras de planos médicos e odontológicos; associações e entidades de classe; autoridades e servidores
federais, estaduais e municipais; prestadores e fornecedores de serviços médicos e odontológicos; hospitais;
laboratórios farmacêuticos; laboratórios de imagem e análises clínicas; sindicatos de trabalhadores e patronais;
órgãos e veículos de comunicação.
A reprodução, total ou parcial desta publicação
somente é permitida com a citação da fonte.
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