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“As alterações são constantes e sublimam toda a 

essência da evolução de Fibonacci, o foco e o pilar 

são uma constante evolução” Primo, Josafá Ferreira.
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Desburocratização 

da 

Saúde Suplementar

₢



Fazer perder o caráter burocrático; 

simplificar os trâmites de um processo 

que envolva pessoas e sistemas, 

humanizar as relações entre desejos e 

ações, espera e entrega.
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Introdução
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Planos de Saúde são o terceiro maior desejo de compra e contratação dos 

brasileiros, para dar proteção, perenidade a saúde, equilibrando principalmente 

sua capacidade laborativa, de construção cultural, sanidade mental, e assim 

enfrentar os desafios de longevidade.

Estudo realizado pelo IBOPE revela que 75% dos brasileiros estão satisfeitos ou 

muitos satisfeitos com seus planos de saúde, ele foi apontado como o terceiro 

maior desejo dos brasileiros, atrás apenas da educação e da casa própria, 

respaldando o resultado de 86% que afirmam pretender “com certeza” ou 

“provavelmente” permanecer com o plano já contratado.
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Planos privados de saúde, por segmentação 

assistencial, segundo tipo de contratação 

(Brasil – janeiro/2020)

₢
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Fontes: SIB/ANS/MS - 01/2020 e RPS/ANS/MS - 01/2020
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Tipo de contratação Assistência Médica Exclusivamente Odontológico

Total 54.415 5.639

Individual ou Familiar 20.633 1.572

Coletivo Empresarial 21.945 2.550

Coletivo por adesão 11.059 1.501

Coletivo não identificado 74 16

Não Informado 704 0

SIB/ANS/MS - 01/2020 e RPS/ANS/MS - 01/2020
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Resumo do registro de 

operadoras 

(Brasil – janeiro/2020)
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CADOP/ANS/MS - 01/2020 e SIB/ANS/MS – 01/2020 Notas: (1)  Registros novos e cancelados no ano. 

(2)  Operadoras com beneficiários, por modalidade da operadora.

Registro Total Operadoras médico-hospitalares Operadoras exclusivamente odontológicas

Registros novos (1) 33 29 4

Registros cancelados (1) 51 36 15

Operadoras em atividade 1.210 916 294

Operadoras com beneficiários 1.009 729 280



Beneficiários de planos de 

assistência médica por tipo 

de contratação do plano 

(Brasil – dezembro/2019)
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Fonte: SIB/ANS/MS – 01/2020



Beneficiários de planos 

de assistência médica por 

segmentação assistencial 

do plano 

(Brasil – dezembro/2019)
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Fonte: SIB/ANS/MS – 01/2020



Apresentação 

do 

Tema

₢



O sistema burocrático é um conjunto de 

elementos interligados, complexo quando 

não definido. Composto, de ações especificas 

da estrutura da organização, que compõe a 

partir de regras e rede neural sistêmica, 

procedimentos preestabelecidos e agrupados, 

não só de pessoas, mas de manuais e suas 

interações de registro, série, que ira 

sistematizar e facilitar ou não, a atuação 

dentro de um sistema.
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Quando é suposto que o sistema 

defenda os interesses de uma operação 

de serviços que lida o tempo todo com 

pessoas e processos, muitas vez não se 

enxerga a importância da humanização 

desses cuidados, e das pessoas dentro 

dessas ações sistêmicas.
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Método 

de 

Atuação
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Definido pela maneira proposta, pelo 

modo a ser praticado e pela forma, 

pelo procedimento que são as etapas, 

pelo processo de congruência 

sistêmica, pela metodologia definida 

nas ações, pelo modelo a ser 

apresentado, e se possível pela escola 

institucional da operadora ou 

gamificação instituída, essa última 

opcional, mas não menos importante, 

para a compreensão do sistema de 

saúde suplementar.
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O Profissional

Corretor (a) de 

Seguros
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Ele faz parte de um processo sistêmico 

e complexo, mas perfeito. A 

transferência de risco é lógica quando 

todas as etapas são compreendidas e 

norteadas a cada sistema desse 

processo humanizado.
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Antecipar informações.

Melhorar a gestão do negocio.

Redução no índices de sinistralidade.

Cuidar da saúde e não da doença.

Ariovaldo Bracco

Coordenador da comissão de Saúde suplementar e Odontológico

Cenário - Desafio da saúde suplementar no Brasil

Entrevista na TV SincorSP

23 de Julho de 2019
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ANS
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É a reguladora do mercado nacional de 

saúde suplementar, vinculada ao ministério 

da saúde, regula e normatiza, controla e 

fiscaliza. Defende o interesse público, 

regula as operadoras, inclusive quanto às 

sua relações com prestadores e 

consumidores. 
Marco legal lei 9.656, de 3 de junho de 1998. Lei 9.961, de 28 de Janeiro de 2000.
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Em relação aos prestadores a operação da 

agência é um pouco menor, e é sabido qua 

há um necessidade de se rever isso, porque 

se existe um tripé que não tenha uma 

regulação equilibrada, fica difícil dar 

equilíbrio e sustentabilidade.

Análise da ANS sobre a cadeia da saúde - A Cadeia de Saúde Suplementar no Brasil

Lenise Barcellos de Mello Secchin, Chefe de Gabinete da Presidência da Agência 

Nacional de Saúde Suplementar ANS), análise sobre a cadeia de saúde.

19 de maio  de 2016.
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Operadora 

de

Saúde

Suplementar
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No Brasil é a atividade que envolve a 

operação de planos e seguros privados 

de assistência médica à saúde, 

referidos simplesmente como planos 

ou seguros de saúde.
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As operadoras de 

saúde suplementar 

enfrentam danos 

irreversíveis no 

sistema de 

mutualismo. 

Na maioria das vezes 

não conseguem lidar

ou mesmo enfrentar

com o desperdício

que só gera 

descredibilidade em 

todo o sistema. 

Os números são 

avassaladores, e 

podem atingir 32 

bilhões por ano de 

prejuízo com fraude 

e desperdício.



Interação 

Sistêmica
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É importante aprender com uma 

interação sistêmica de aceitação e 

integração. Dependemos de uma 

educação continuada, para que 

possamos entender as definições que 

existiram, suas evoluções, definições 

que existem na cadeia e de que forma 

isso implica no modelo de atuação, 

inclusive o que tende a ocorrer por 

definições de experiências.
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Desburocratizar
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A educação é a melhor forma de 

interagir com as necessidades dos 

beneficiários de planos de saúde. E a 

visão da operadora deve ser externa, 

com que vem acontecendo com todo o 

sistema e a sua cadeia produtiva, por 

detecções neurais, principalmente para 

oferecer soluções por compreender 

necessidades humanas, mas também 

possíveis ações de fraudes.
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Acertamentos e Exatidão
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O sistema deve automaticamente 

interagir com a necessidade do 

beneficiário aplicando a promoção 

da saúde e gerindo o risco para que 

que os recursos, finitos, sejam 

melhor aproveitados.
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Apontado a demanda de saúde a ser 

assistida, o gestor e o sistema, deve 

interagir e externalizar exame ou ações 

já propostas, que se repetem como 

ações descontinuadas, que não deram 

soluções ao problema específico. E 

que projetam gastos altíssimos 

aumentando a sinistralidade da carteira 

e comprometendo as reservas do 

mutualismo.
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LGPD Lei de Proteção de 

Dados,
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Erros e Omissões

₢



Não será mais possível tratar dados pessoais 

com finalidades genéricas ou

indeterminadas. Cada informação deverá ser 

recolhida com fins específicos, legítimos, 

explícitos e informados ao titular sobre seu 

uso.

Além disso, a empresa não poderá modificar 

a finalidade durante o tratamento. Este

princípio se encaixa na primeira etapa da sua 

jornada na LGPD que é fazer um inventário

dos dados que sua empresa tem acesso, o 

motivo de estarem em seu banco de dados e

se devem continuar..

₢
lgpdy

https://lgpdy.com/


É preciso cadastrar validades de 

exames, custos do prestadores e 

locais, a eficiência da solicitação, e 

a resolutividade do problema. O 

beneficiário não recebe extratos da 

utilização no final do atendimento.
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Empoderamento do 

Beneficiário

₢



O prestador não possui uma rede de 

conectividade com a operadora para 

analisar o banco de dados do 

beneficiário, o que facilitaria um 

melhor interação e assertividade no 

tratamento a ser proposto. Esse 

possível banco de dados pode ser 

autorizado pelo próprio beneficiário, 

evitando assim problemas com a 

quebra de sigilo.
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Uma educação continuada e sistémica 

que pode e deve ser compactuado com 

toda a cadeia de beneficiários, como 

foco principal de tomada de decisões. 

A gamificação vem orientando e dando 

compreensão educacional a muitos 

sistemas que precisam de uma 

educação continuada.
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Educação Perene
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Centrais de atendimento;

Educação interativa;

Gestão de risco;

Promoção as saúde;

Ouvidorias;

Sites das operadoras
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Caminho para o Êxito
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Inteligência artificial;

(informação de promoção)

Banco de dados de custos por 

procedimentos;

(franquia e coparticipação)

Apps de interação com a operadora;

(perguntas e respostas)

Cartilhas;

(impressas o downloads)

Informações nos sites;

₢



Pícaros
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Eles não percebem que ninguém é uma 

ilha isolada do mútuo.
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Pantomima
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Denotam necessidades e expressões 

individuais, para sustentar um 

argumento de uma necessidade 

individual de poucos dentro do 

sistema.
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Frustações...Judicialização
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Na maioria das vezes essa 

representação, não é identificada pelos 

canais de comunicação das operadoras, 

provocando uma frustração, uma raiva 

como sentimento de protesto, e 

possivelmente elevando o risco de 

judicialização.
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Conclusão e Convergência

₢



As operadoras devem esclarecer à 

sociedade, que ainda tem duvida de 

que o sistema define regras de 

mutualismo e não regras restritivas, 

porque os recursos são finitos isso 

pode ser uma convergência absoluta.

As operadoras devem treinar e 

supervisionar, principalmente, os 

canais de comunicação direto com os 

beneficiários.

Educar e emponderar.
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A oferta de saúde deve ser 

determinante ao foco do desafio a ser 

gerido pelo risco proposto pelos 

prestadores aos beneficiários. A 

informação de tratamentos e seus 

custos, de forma clara, fará uma 

grande diferença nesses cuidados. Um 

vez que devem ser mensurados pelo 

resultado proposto e não pela 

curiosidade tecnológica. Não há 

negativa na compreensão do proposto 

e sim posições e negociações possíveis 

para o resultado do cuidado.
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Em um setor altamente regulado, como 

o nosso de seguros, saúde e 

previdência, é imprescindível que as 

empresas estejam atentas à 

conformidade e envolvam toda a 

organização neste propósito. Isso 

fortalece a companhia, denota zelo e 

respeito com o consumidor e a 

sociedade, levando ao desenvolvimento 

do setor.
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Daniele Paschoal Neves, entrevista Seguro Novo Digital, 3° edição, Janeiro 2020, 

sobre o livro Risco e Compliance da mesma autora.

A gestão de riscos deve fazer parte da rotina corporativa e 

servir como suporte para a tomada de decisões. Identificar 

eventos capazes de afetar a organização e calibrá-los para 

que fiquem compatíveis com o apetite por riscos, resultará 

em solvência e em oportunidades de negócios para as 

seguradoras. SUSEP, ANS e PREVIC estabelecem os riscos 

para os quais devem ser provisionados os capitais 

regulatórios, como os riscos de subscrição, crédito, 

operacional e de mercado. As companhias identificam o tipo 

de exposição e avaliam a probabilidade de incidência e o 

impacto na operação. É a chamada “matriz de riscos”, 

monitorada pela Gestão de Riscos, visando à melhoria 

contínua nos processos. 

http://seguronovadigital.com.br/wp-content/uploads/2020/01/3%C2%AA-Edi%C3%A7%C3%A3o-Revista-Seguro-Nova-Digital.pdf


Desafios do Sitema
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Os produtos cobrem cuidados e 

procedimentos específicos há saúde 

humana, como acidente pessoais, e 

acidentes pessoais externos, causados 

por terceiros e que gera a retirada de 

receitas significativas em casos 

extremos, gerando internações 

superior a 6 meses.
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Dessa forma deve haver uma 

propositura de ressarcimento ao 

mutualismo, pelo causador externo, e 

que deveria se proteger com o seu 

seguro de responsabilidade civil e 

danos materiais e corporais à terceiros.

Repondo de forma significativa os 

recursos usados no atendimento por 

acidentes e outros danos a carteira.
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A saúde de fato não tem preço, mas 

seus cuidados devem ser assistidos 

pela finitude dos custo. Dessa forma é 

importante que o beneficiário entenda 

os custos de sua utilização. E cada vez 

mais enfrentaremos o envelhecimento 

da população, o que é ótimo, mas que 

gera envelhecimento na carteira e que 

exigirá mais recursos financeiros.

₢



A sub-rogação de direito a danos a 

vida do beneficiário assistido por um 

plano de saúde. Que ira recompor as 

perdas e diminuir a sinistralidade e 

principalmente reduzir o reajuste das 

carteiras.

Art. 346 do Código Civil - Lei 10406/02

CC - Lei nº 10.406 de 10 de Janeiro de 2002

Institui o Código Civil.

Art. 346. A sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor:

I - do credor que paga a dívida do devedor comum;

III - do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte.

₢

https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/91577/codigo-civil-lei-10406-02#art-346


Josafá Ferreira Primo
Corretor de Seguros e Gestor de 

Riscos em Saúde Suplementar
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ferpri@uol.com.br

josafa@salagahcorretora.com0101-99903-5127

mailto:ferpri@uol.com.br
mailto:josafa@salagahcorretora.com


Gratíssimo
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