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Comitê Técnico Saúde / IBA   

Ata de Reunião Ordinária do dia 13/01/2021. 
 
Local: Virtual Www.whereby.com/ct_saude 
Obs.: Em função da pandemia foi prevista a participação/conexão individual, contribuindo para as 

medidas de isolamento social (físico). 

Participantes - MIBA:  

14/01/2021 14:09:57 
Raquel Marimon MIBA 931 

14/01/2021 14:10:33 Glace Anne Carvas MIBA 1640 

14/01/2021 14:10:34 Tatiana Xavier Gouvêa MIBA 2135 

14/01/2021 14:10:50 Denis Peixoto Nunes MIBA 1342 

14/01/2021 14:11:10 Glaucio Mattos de Souza MIBA 2284 

14/01/2021 14:11:12 Andrea Cardoso MIBA 999 

14/01/2021 14:11:29 Luiz Fernando Vendramini MIBA 1307 

14/01/2021 14:11:34 Maria Aurenice Campos MIBA 1186 

14/01/2021 14:11:40 Cristiane Martins da Silva MIBA 1377 

14/01/2021 14:11:45 Luanvir Luna da Silva MIBA 3481 

14/01/2021 14:12:21 Ligiana Ferreira de Oliveira MIBA 2765 

14/01/2021 14:12:24 Sandra Regina Odeli MIBA 1209 

14/01/2021 14:13:06 José Antônio Lumertz MIBA 448 

14/01/2021 14:17:47 Glaucia Maria Ribeiro de Carvalho MIBA 963 

14/01/2021 14:22:24 Andrea Mendonca de Souza Paixao  MIBA 616 

14/01/2021 14:24:53 Bettina Brodbeck Herrlein MIBA 3015 

14/01/2021 14:26:13 Daniela Bello Santos MIBA 2878 

14/01/2021 14:32:26 ALINE DA ROCHA GONÇALVES MIBA 1584 

14/01/2021 14:52:30 Gustavo Rodrigues Melo MIBA 3140 
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14/01/2021 14:57:51 CRISTIANE ZANONI MIBA 1523 

14/01/2021 15:00:14 Natália Bauer Simão MIBA 3083 

 
  

Glace iniciou a reunião dando boas vindas a todos e fez uma síntese dos temas pautados, 

contextualizando com o momento atual e a evolução da regulamentação atinente. Seguiu com o 

desenvolvimento dos assuntos. 

• Nova diretoria e nova composição do CT Saúde  

Diretora Raquel apresentou a nova composição das diretorias do IBA e a reunião ocorrida ontem 

(dia 13/jan.). Aproveitou para efetuar um breve comentário dos objetivos, com foco nos 

posicionamentos coletivos. 

 

Glace, como suplente na Diretoria de Saúde, complementou alguns pontos, reiterando o objetivo 

conjunto das diretorias. 

Tatiana Gouvêa na Diretora Administrativa, fez uma síntese dos objetivos e o desafio para este 

início de trabalho. Nos próximos encontros nos trará maiores detalhes dos processos 

administrativos. 

Denis Peixoto foi apresentado como membro do Conselho Fiscal 

J. A. Lumertz apresentado como membro do Comitê de Ética. 

Aline Rocha – participando pela primeira vez nesta reunião do Comitê de Saúde, fez uma síntese 

das suas atividades, especialmente no tocante às perícias na área de saúde. 

Raquel projetou a lista de prioridades da Diretoria de Saúde do IBA: 

- Conectividade com a comunidade atuarial; 
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- Valorização da Certificação Atuarial; 

- Cursos EAD; 

- Aproximação com empregadores (o que o empregador vê ou deseja de um atuário?); 

- Sinergia com reguladores e entidades representativas; 

- Suporte ao desempenho da atividade profissional; 

- Apoio ao juízo; 

- Transparência; 

- O IBA na rede. 

Aline complementou sobre a atividade do Conselho de Economia na área de perícia atuarial. 

Glace informou sobre a nova composição do CT Saúde – J. A. Lumertz como coordenador e 

Italoema Sanglard como substituta.  

 

• Contribuições para o planejamento do CT Saúde em 2021 

Glace Informou sobre a criação de uma agenda do CT Saúde para 2021 e que na próxima semana 

será enviado, aos membros do CT Saúde, um link para a pesquisa sobre propostas de temas a 

serem desenvolvidos no ano, sugestões administrativas, formato de documentos desenvolvidos e 

voluntariado.  

Raquel ratificou os objetivos do formulário (questionário) e reforço que o CT e a diretoria estão 

abertos para construção do planejamento de pautas e temas a serem aprofundados. Participe! 

 

• CPA PIC, aprovação da minuta para apresentação ao CPA e posteriormente liberação para 

consulta pública. 

Tatiana informou que durante o período que o documento esteve em consulta para os membros do 

CT, recebeu pertinentes contribuições do Rafael Sobral, já avaliadas pelo GT. Em seguida, pôs em 

votação sobre o envio do documento para a Diretoria de Saúde e em Seguida para o CT Geral, 

destacando que ainda terá a etapa de consulta pública em que todos os membros poderão 

contribuir mais uma vez. 

O envio foi aprovado por unanimidade. 
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• Agenda regulatória. 

Glace apresentou uma síntese sobre o tema da atenda regulatória do órgão regulador – ANS - 

DIPRO, fazendo referência ao material enviado em dez2020 e se disponibilizando à esclarecimentos 

sobre as propostas apresentadas pela ANS.  

• Reajustes planos coletivos 2021 

O colega Leonardo Baltazar trouxe a questão da base de dados para o cálculo dos reajustes 

coletivos para 2021. A necessidade de contar com uma ferramenta para estes cálculos, ponderando 

o ano de 2020, frente o impacto da COVID-19, utilizando a Teoria da Credibilidade. Denis e Lumertz 

comentaram aspectos adicionais. Glace comentou a convergência com o grupo de Covid, cujo 

coordenador é o Felipe Caruso, que contará com a participação do Leonardo para estudo sobre o 

tema. 

 

• Capital Regulatório - Risco Operacional e Legal - participação IBA na reunião e 

contribuições 

ANS apresentou em reunião ocorrida no dia 21/12/2020, em reunião na qual o IBA foi convidado e 

participou com os membros: Tatiana Gouvêa, Raquel Marimon, Glace Carvas, Luiz Fernando 

Vendramini, Andrea Cardoso, Andrea Paixão, Beatriz Resende, José Antonio Lumertz, José 

Nazareno Junior, Rafael Sobral Melo.  

Nessa oportunidade da reunião do CT a MIBA Tatiana fez apresentação dos conceitos abordados 

pela ANS nessa reunião e das análises feitas pelo GT de Solvência na reunião interna do dia 12/01 

(membros acima), dando início a manifestação que será produzida pelo IBA, havendo prazo 

definido até 14/01 para encaminhamento à ANS. 

Embora o IBA esteja ativo e atendo a produzir uma manifestação, reconhece a possibilidade de 

complemento posterior, em razão do curto prazo de análise disponibilizado pelo órgão regulador.  

Os debates foram muito enriquecedores, contando com relevantes contribuições da Glaucia 

Carvalho, Raquel Marimon, J.A. Lumertz e Luiz Vendramini. 

Os pontos identificados como sendo de atenção na proposta produzida são: 

a) Inclusão do risco legal dentro do risco operacional, tomando por base as experiências 

internacionais e brasileira em outros segmentos, mas que deixa de considerar aspectos 

específicos dos riscos inerentes aos produtos de planos de saúde, como por exemplo as 

despesas de cobertura assistencial com ações judiciais; 
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b) Consideração de contraprestações emitidas ao invés de ganhas, pois para o segmento de 

saúde é desprezível; 

c) Não consideração dos impactos das provisões PIC e PEONA SUS na definição de fator, que o 

proposto corresponde a 5x o fator adotado pelo mercado segurador brasileiro (SUSEP), pois 

a relação de provisões sobre prêmios (contraprestações) é muito díspar com relação a esses 

diferentes segmentos de atuação.  

d) Ajuste 2: Referente ao adicional da variação fora do limite, estabelecido como aumento de 

receita acima de 20%. Tatiana comentou que o mercado de saúde tem um VCMH de 18%, 

em média, logo a variação de crescimento efetivo seria de apenas mais 12%, logo caberia 

um melhor esclarecimento junto à ANS. A Agência entende que quando há um crescimento 

mais intenso a empresa fica mais exposta ao risco operacional. Observação relevante é de 

que quando ocorrem fusões e aquisições não necessariamente isso é verdadeiro. Uma 

sugestão é que seja considerada a variação no número de beneficiários e não na receita, 

visto que a variação de receita em razão de reajustes ou outros motivos não traz 

necessariamente maior risco operacional.  

e) Ajuste 3: Risco de verticalização, que traz riscos adicionais, que não estariam contemplados 

nos critérios anteriores. Assim, passaria a considerar as receitas não decorrentes de planos 

de saúde que seriam somadas às receitas de contraprestação.  

f) Ajuste 4: O quarto item indicado pela ANS é relativo aos Planos de Preço Pós-estabelecido, 

indicando o parâmetro de 30%. Tatiana comentou que há convergência com a análise do 

risco de crédito. Informou também que há proposta de revisão do Plano de Contas para 

2022. Glaucia complementou as alternativas que o responsável técnico pode ajustar o 

parâmetro. Tatiana lembrou ainda os casos de controles internos, governança, auditoria 

interna, gerenciamento de risco, etc que permitam ajustar (minimizar) o risco operacional. 

Denis reiterou a preocupação da consideração do GR e Acreditação na ponderação deste 

risco operacional. 

Observa-se que as calibragens propostas foram todas para oneração do risco, sem critérios muito 

claros que explicite os motivos. Também observamos a ausência total de aspectos qualitativos, que 

podem ser muito relevantes, pois um crescimento planejado e estruturado pode não representar 

necessariamente aumento de risco operacional.  

Adicionalmente Glaucia lembrou da correlação entre os Risco de Subscrição e o Operacional, 

destacando a fraude e seus efeitos. 
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- Assuntos Gerais: 

Definida agenda de reuniões para 2021 como a segunda terça-feira de cada mês, das 14:00 as 

16:00, a exceção do mês outubro que será postergada para a terceira semana em razão de feriado: 

Fevereiro 09/02 

Março 09/03 

Abril 13/04 

Maio 11/05 

Junho 08/06 

Julho 13/07 

Agosto 10/08 

Setembro 14/09 

Outubro 19/10 

Novembro 09/11 

Dezembro 14/12 

 

Glace salientou os aspectos evolutivos atinentes a participação de todos os componentes do grupo, 

agradecendo e convidando-os a sempre enviarem as suas sugestões, opiniões e mesmo 

contestações. 

Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às 16:00 horas pela diretora Glace, 

agradecendo a todos pela disponibilidade e contribuições na reunião. 

 
Att. 
 

Raquel Marimon 
Glace Carvas 

Diretora de Saúde 

 J. A. Lumertz 
Coordenador CT Saúde 

   

 


