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1 - Introdução  

O presente estudo tem por objetivo analisar alguns indicadores financeiros de custeio e 

receita dos planos de saúde de Assistência Básica, Assistência Superior e Assistência Executiva da 

CAPESAÚDE, vinculada à Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores da Fundação 

Nacional de Saúde – CAPESESP. Bem como apresentar alguns argumentos que não somente 

viabilizem a continuidade da existência da referida prestadora de serviço mas também garantam o 

equilíbrio financeiro e a permanência de seus associados, que em virtude das alterações, e 

consequente, revisão estrutural no custeio dos mesmos, ficou prejudicada. 

 

2 - Histórico2  

A Capesesp - Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores da Fundação Nacional de 

Saúde - é uma entidade fechada de previdência complementar patrocinada pela Fundação Nacional 

de Saúde - FUNASA, Ministério da Saúde - MS, Agência Nacional de Vigilância Sanitária - 

ANVISA, Universidade Federal de Goiás - UFGO, Universidade Federal de Pernambuco - UFPE e 

Universidade Federal de Campina Grande - UFCG.  

 

A Capesesp foi fundada no dia 18 de junho de 1958. Sua história começa com um ato de 

solidariedade, quando os servidores do antigo Serviço Especial de Saúde Pública se uniram para 

ajudar a família de um outro servidor que havia falecido em um acidente. 

 

Deste fato surgiu a ideia da formação de uma Caixa de Pecúlios para amparo às famílias na 

falta do servidor. 

 

Durante 27 anos a Capesesp permaneceu apenas como Caixa de Pecúlios. Em 1985, tornou-

se Entidade Fechada de Previdência Privada, passando a complementar os benefícios da 

Previdência Oficial, de acordo com a Lei n.º 6.435, de 15 de julho de 1977. 

 

Em dezembro de 1990, a Caixa passou a oferecer benefícios assistenciais, com a criação do 

plano de assistência médico-hospitalar - o CAPESAÚDE. 

                                                
2 Retirado do sítio da entidade (http://www.capesesp.com.br/web/guest/quem-somos;jsessionid=96E2DFC90716D3B94D1C473BDDB5FBB1), em 

17/03/2014. 

http://www.capesesp.com.br/web/guest/quem-somos;jsessionid=96E2DFC90716D3B94D1C473BDDB5FBB1
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Ainda de acordo com informações da própria entidade sua Missão seria oferecer serviços 

assistenciais e previdenciários, de excelência, que proporcionem bem-estar no presente e 

tranquilidade no futuro; e Solidariedade, entre outros, continua sendo um dos Valores que 

sustentam a entidade. 

 

  3 – Contexto 

Desde a criação do CAPESAÚDE a contribuição dos associados, referente ao seu núcleo 

familiar (cônjuge e dependentes naturais), para a assistência básica do Plano, tem como critério de 

custeio a faixa de remuneração recebida pelo titular e o número de beneficiários atendidos, 

mantendo assim o princípio da solidariedade em seu padrão de financiamento, a partir do qual os 

titulares com maior capacidade financeira contribuem mais para que os titulares com menor 

capacidade de pagamento também tenham acesso aos serviços de saúde oferecidos pelo Plano. 

 

Portanto a proposta apresentada neste estudo considera que o plano de custeio deve manter 

o formato original que considera as diferentes faixas de remuneração e o número de beneficiários 

em sua estrutura primando, assim, pelo princípio da solidariedade e entendendo que os 

beneficiários mais jovens também envelhecerão com o tempo.  

 

Além disso, sabe-se que, o envelhecimento do quadro de associados não está relacionado ao 

formato da tabela de custeio da entidade mas, sim, ao próprio perfil da categoria, especificamente, 

como das demais categorias do Serviço Público no Brasil, quando por vários anos se adiou ao 

máximo, e vem se adiando sempre que possível, a renovação e a ampliação do quadro de 

servidores por meio de concursos públicos. 

 

Outro fator importante diz respeito ao déficit do CAPESAÚDE apresentado e que se 

agravou recentemente. Apesar de reconhecer o problema esta proposta não pretende equacioná-lo 

completamente neste momento por entender que se trata de um assunto que deverá ser debatido e 

negociado com todos o participantes do processo na elaboração de uma proposta que não somente 

assegure sustentabilidade financeira estrutural, bem como encontre fontes alternativas de 

financiamento, e que não onere ou sobrecarregue somente os titulares, mas que o ônus seja de fato 

distribuído entre as partes, prevendo, inclusive, programas de contrapartida de redução de custos 

administrativos dos Planos. 
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Importante considerar, também, que há concentração de beneficiários significativa nas 

faixas entre 0 e 18 anos, sendo boa parte destes dependentes naturais, e 59 anos ou mais, sendo 

parcela grande de aposentados. Assim, a nova forma de custeio, proposta recentemente pela 

CAPESESP, passou a comprometer parte considerável da renda dos trabalhadores, e mais ainda 

dos aposentados em função da redução na remuneração total dos mesmos quando aposentam, 

podendo inclusive inviabilizar o plano.   

 

  4 – Proposta de Custeio 

A proposta apresentada visa assegurar, neste momento, a sustentação ao menos das 

despesas mensais com um reajuste que seja compatível com a estrutura remuneratória dos titulares. 

 

Com base no estudo
3
 efetuado e apresentado por uma empresa independente, especializada 

em estatística e atuária, e que recebeu orientação da Direção da CAPESESP, a despesa média 

mensal efetiva de cada plano explicitada na tabela 01. 

 

TABELA 01 

Despesa Total Mensal Média Estimada 

 

De acordo com o estudo apresentado a despesa média mensal projetada, dos três planos, é 

de R$ 36,83 milhões. Acrescentando-se a esse custo um gasto adicional para constituição de fundo 

de reserva para cobertura da Margem de Solvência, obrigação exigida pela ANS (Agência 

                                                
3 Relatório Final RN/Capesesp nº008, de 28.11.2013 – Avaliação Atuarial de Plano Assistencial, disponibilizado pelo 

Conselho da Capesesp. 
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Nacional de Saúde Suplementar) a partir de janeiro/2014, e os valores referentes à negociação com 

a rede de prestadores temos uma despesa total mensal projetada de R$ 39,66 milhões. Já 

deduzidos, inclusive, os valores de coparticipação pagos pelos beneficiários de acordo com as 

regras previstas. 

 

Ainda de acordo com as informações fornecidas pela Direção da Capesesp a receita de 

janeiro de 2014 foi de R$ 35,22 milhões distribuídas da seguinte forma: 

 Patrocinadoras – R$ 10.889.454,00; 

 Beneficiários – R$ 22.771.197,00; e 

 Outros – R$ 1.563.566,00 

 

Se levarmos em consideração o indicador calculado pelo IBGE, no caso, o IPCA
4
, é 

possível também desagregar as informações por grupo de despesas, assim como por subgrupo, item 

e subitem (ver tabela 02). 

TABELA 02 

Variação do grupo “Serviços de Saúde” e do subgrupo e itens do IPCA - IBGE no período de 

Janeiro de 2012 a Fevereiro de 2014 

 

Indicadores Variação dos indicadores no período 

(em %) 

Índice Geral 13,49 

Serviços de saúde (subgrupo) 19,68 

Plano de Saúde (item) 18,90 

Fonte: IBGE. Elaboração: Subseção do DIEESE na CONDSEF. 

 

Aplicando o índice de correção do item Plano de Saúde do IPCA-IBGE acumulado de 

janeiro de 2012 a fevereiro de 2014, considerando que não houve reajuste na tabela de contribuição 

neste período, a receita proveniente dos beneficiários passaria a ser de R$ 27.074.953,23, como as 

demais fontes de receita não serão reajustadas no momento, a receita média mensal estimada seria 

de  R$ 39.527.973,23.  

 

                                                
4 O Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor – SNIPC, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE, efetua a produção contínua e sistemática de índices de preços ao consumidor, tendo como unidade de coleta 

estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, concessionária de serviços públicos e domicílios (para 

levantamento de aluguel e condomínio). A população-objetivo do IPCA abrange as famílias com rendimentos mensais 

compreendidos entre 1 (hum) e 40 (quarenta) salários-mínimos, qualquer que seja a fonte de rendimentos, e residentes 

nas áreas urbanas das regiões. 
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O saldo final mensal ainda assim ficaria em R$137.589,78 negativo. Porém como houve 

uma migração significativa de beneficiários dos Planos Superior e Executivo para o Plano Básico, 

cujo custo é menor, é possível que a receita estimada cubra a despesa total. 

 

 Ressalta-se, ainda, que o déficit do CAPESAÚDE, vem se acumulando já há bastante 

tempo e portanto a proposta para reverter este quadro também deve ser “diluída” ao longo do 

tempo, não sendo plausível um reajuste que modifique esta realidade em poucos meses, apesar de 

se compreender a necessidade e urgência de se reverter este quadro. Além disso a projeção de 

despesa total estimada prevê a negociação com os prestadores de serviço. 
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 5 – Anexos 

TABELA 03 

Plano de Custeio – Plano CAPESESP Assistência Básica 

Valores de Contribuição Mensal com reajuste linear de 18,90% 

Março de 2014 

Elaboração: SS do DIEESE na Condsef 
TABELA 04 

Impacto na Remuneração – Diferença em reais 

Valores de Contribuição Mensal com reajuste linear de 18,90% 

Março de 2014 

Elaboração: SS do DIEESE na Condsef 

TABELA 05 

Valores per capita relativos à participação da União no custeio da assistência à saúde 

suplementar do servidor e demais beneficiários do Poder Executivo  

a partir de 1º de janeiro de 2013  

Fonte: Portaria MPOG nº 625, de 21/12/2012. 

 

59 ou + 
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