
PROPOSTA DE REAJUSTE DO UNAFISCO SAÚDE 2021 

 

CONTEXTO HISTÓRICO 

De acordo com assembleia de beneficiários do UNAFISCO SAÚDE realizada no final de 

2020, foi aprovado que o reajuste do plano PREMIUM I deveria garantir que a “sinistralidade 

pura” seria de no máximo 80%. Tal limitação teria sido proposta visando manter o equilíbrio 

econômico-financeiro da carteira. 

Obs: sinistralidade pura = despesas assistenciais líquidas / contraprestações 

Os levantamentos efetuados pelo UNAFISCO SAÚDE e pela empresa CTS (serviços 

atuarias) para o período de abr/2020 a mar/2021, com a finalidade de se definir os índices de 

reajuste a serem aplicados em 2021, mostraram que todos os planos da carteira do UNAFISCO 

SAÚDE tiveram “sinistralidade pura” inferior a 80%. Tal redução da sinistralidade dos planos 

possivelmente ocorreu devido à pandemia, já que os beneficiários evitaram ao máximo 

consultas e demais procedimentos médicos eletivos. 

Como se pode observar na tabela da folha 15 (arquivo REAJUSTE UNAFISCO), a 

sinistralidade pura do PREMIUM I ficou em 78,45%, seguido pela do SOFT, com 68,42%. Os 

demais planos da carteira tiveram sinistralidade bem menor (gráfico na fl. 14). 

Teoricamente, portanto, atendendo ao que foi aprovado em assembleia de beneficiários 

do UNAFISCO SAÚDE no final de 2020, não seria necessário reajuste para nenhuma modalidade 

dentre os planos do UNAFISCO SAÚDE. O plano denominado PLATINUM não faz parte do estudo, 

uma vez que só foi criado em 2021. 

A empresa de serviços atuariais fez alguns estudos adicionais, levando em conta outras 

receitas e despesas (despesas não assistenciais), margens de segurança estatística, inflação 

passada (6,54%) e futura (prevista em 5,31%), assim como PEONA (previsão para eventos 

ocorridos e não avisados – 0,99%). 

A tabela da fl. 20 mostra algumas destas possibilidades, com seus índices de 

sinistralidade, e, nas três últimas linhas (em azul) possibilidades de reajustes para os planos 

(Reajustes sugeridos I, II e III). 

No reajuste Sugerido I, considerou-se reajustar somente os dois planos com maior 

sinistralidade (com previsão de inflação futura (C) / PEONA (D)): 

• PREMIUM I: 5,31% + 0,99% = 6,30% 

• SOFT: 5,31% 

No reajuste Sugerido II, considerou-se reajustar PREMIUM I e SOFT de acordo com os 

valores de sinistralidade da linha “B” e os demais planos com a previsão de inflação futura (C). 

No reajuste Sugerido III, considerou-se reajustar PREMIUM I e SOFT de acordo com os 

valores de sinistralidade da linha “E” ( = B+C+D) e os demais planos com a previsão de inflação 

futura e PEONA (C+D). 

Na reunião do Conselho Curador, tendo em vista a necessidade de apresentar duas 

opções de reajuste aos beneficiários, venceram as opções de Reajuste Sugerido I e II, conforme 

tabela mostrada a seguir. 



 

 

ENCAMINHAMENTO PARA VOTAÇÃO 

Recomendamos votar no Reajuste Sugerido I (primeira linha na tabela acima), 

uma vez que atende ao que foi decidido em assembleia de beneficiários de 2020, e 

garante a previsão de inflação futura e PEONA no PREMIUM I (e só a previsão de 

inflação futura no Soft). 

Os números apresentados nos demonstrativos anexados mostram a viabilidade de se 

adotar o “Reajuste Sugerido I”. Ademais, com a implantação do PAIS, privilegiando o tratamento 

preventivo, e a orientação para que os beneficiários procurem sempre que possível usar a rede 

indireta (que é bem menos onerosa), acreditamos que se possa manter a saúde financeira do 

plano nos próximos doze meses. 


