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Agenda

• Regras de solvência: presente e futuro

• Governança corporativa: oportunidade de ganhos com gestão de riscos e controles
internos

• Competição baseada em valor e equilíbrio econômico-financeiro
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Por que regular solvência?

• Garantir a qualidade e continuidade dos serviços prestados pelas operadoras de planos
de saúde

• Garantir a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro

• Equilíbrio = Liquidez e solvência

• Liquidez: capacidade financeira de continuar operando

• Solvência: solidez para absorção de choques
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Histórico

Estabelecimento do primeiro conjunto de regras: RDC nº 77, de 2001

• Câmara técnica com todas as entidades representativas

• Capital mínimo

• Margem de solvência

• Provisões técnicas

• Ativos garantidores
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Histórico

Início da exigência efetiva de margem de solvência: RN nº 159 e 160, de 2007

• 6 anos para constituição da PEONA (2008 a 2013)

• 10 anos para constituição de margem de solvência (2008 a 2017), posteriormente
dilatados para 2022

IN DIOPE 14, de 2007: Possibilidade de apresentação de metodologia própria de capital
baseado em riscos
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Histórico recente

• Reabertura da Comissão Permanente de Solvência

• Indicação clara de que a partir de 2023 haverá transição para Modelo de Capital
Baseado em Riscos



7

Entendendo os “riscos”

• Risco de subscrição: é o risco oriundo de uma situação econômica adversa que contraria tanto as
expectativas da sociedade no momento da elaboração de sua política de subscrição (tarifação)
quanto as incertezas existentes na estimação das provisões técnicas

• Risco de Crédito: não recebimento de créditos/não realização de ativos

• Risco de Mercado: variáveis externas (normalmente macroeconômicas) que afetam preço e
produto

• Risco Operacional: fraudes, erros, falhas em processos e sistemas, falhas no respeito à política de
tarifação

• Risco Legal: Documentação incorreta das transações, descumprimento da legislação vigente,
novas leis, decisões judiciais
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Mas, antes de falarmos em capital baseado em riscos...

• Adequação das Provisões Técnicas

• PEONA SUS (metodologia própria ou percentual definido pela ANS)

• Teste de Adequação de Passivos, PIC - Provisão de Insuficiência de
Contraprestação/Prêmio (metodologia própria ou referência padrão da ANS baseada
em índice combinado)

• Governança Corporativa (gestão de riscos e controles internos)



9

Todo cenário de mudanças gera oportunidades

• Aprimoramento da gestão de riscos, controles internos, compliance e governança
corporativa

• Redefinição de modelos de atenção e remuneração como estabilizadores de
sinistralidade e indutores de eficiência

• Sustentabilidade deve focar em EFICIÊNCIA, não apenas em custos
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Oportunidades de melhorias

• Atacar deficiências de controles internos: confiabilidade de relatórios econômico-
financeiros (melhoria das informações e melhores tomadas de decisões)

• Auto avaliação de rotina (como está evoluindo o negócio? E em relação às outras
operadoras? Não esperar “ofício da ANS”!)

• Como estão as diferentes carteiras? Qual a necessidade de reajuste? O preço inicial
estava adequado? Política de comissionamento está adequada? É atrelada à
performance?

• O risco de default do cliente é avaliado na venda?
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Oportunidades de melhorias

• As aplicações financeiras são avaliadas (risco/retorno, alteração do cenário econômico)?

• O cenário econômico e seus possíveis impactos no negócio são avaliados?

• NIPS, processos sancionadores, demandas judiciais em que as perdas são recorrentes,
isso é avaliado?

• A venda é bem feita (informação clara, direitos e limites do contrato, etc.)?
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Oportunidades: competição baseada em valor

• Redução de custos acrítica: falsa economia (retornos desnecessários, desperdício,
judicialização)

• Avaliação de processos: detecção de ineficiências na atenção que agravam condição do
paciente e o custo (exemplo: tempo entre diagnóstico de câncer e início de tratamento)

• Mensuração de resultado em saúde: insumo para competição baseada em inovação

• Quanto maior o valor em saúde alcançado, menor volatilidade de custos: impacto direto
na requisição de capital regulatório (motivação para desconto em margem de solvência)

• Valor em saúde: resultado em saúde para o paciente (caminho mais realista para a
sustentabilidade econômico-financeira)



OBRIGADO!


