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RESUMO 

Na mesma direção com o que foi proposto em Solvência II e Basiléia III, a Agência 

Nacional de Saúde Suplementar introduzirá até 2022 o capital regulatório para Risco 

de Mercado. Esse modelo regulatório proposto neste trabalho consiste na apuração 

de Value at Risk paramétrico com 99% de nível de confiança com base temporal para 

um ano, tendo como base as demonstrações contábeis informadas pelas operadoras 

de planos de saúde, com dados de mercado de 2014 a 2018. Uma das limitações da 

abordagem regulatória reside em premissas da distribuição dos retornos dos ativos, 

que pode não contemplar todos os portfólios das operadoras de planos de saúde, 

podendo afetar a aderência do modelo a realidade do mercado. Este trabalho utiliza a 

metodologia Riskmetrics, proposta por J.P.Morgan (1995). Os resultados 

evidenciaram um baixo impacto na previsão de perdas para as carteiras constituídas 

em sua maioria de títulos de renda fixa. 

  

Palavras-chave: Risco de Mercado, Capital Regulatório, Basiléia, Value-at-Risk, 

Riskmetrics, Operadoras de Planos de Saúde, Agência Nacional de Saúde 

Suplementar, ANS. 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

In the same direction as proposed in Solvency II and Basel III, the Agência Nacional 

de Saúde Suplementar will introduce up to 2022 the regulatory capital for Market Risk. 

This regulatory model proposed in this work consists in the calculation of Value at Risk 

parametric with 99% confidence level based on time for one year, based on the 

financial statements informed by the carriers of private health insurer, with data from 

Market from 2014 to 2018. One of the limitations of the regulatory approach lies in the 

assumptions of the distribution of the returns of the assets, which may not contemplate 

all portfolios of private health insurer, which may affect the adherence of the model to 

the reality of the market. This work uses the Riskmetrics methodology, proposed by 

J.P. Morgan (1995). The results showed a low impact on the prediction of losses for 

the portfolios constituted in most fixed-income. 

  

Keywords: Market Risk; Regulatory Capital; Basel; Value-at-Risk, RiskMetrics, 

Private Health Insurer, Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

No final do século XX, o mercado financeiro mundial atravessava uma séria 

instabilidade de suas instituições. Crises internacionais apontavam falhas na liquidez 

das instituições em honrar seus contratos e posteriormente apresentavam a 

insolvência em suas operações. Para enfrentar este panorama endêmico, foi criado 

um Comitê com a finalidade de buscar uma maior segurança e assim fortalecer o 

mercado. Assim em 1988 foi celebrado o primeiro Acordo de Basiléia: 

As recomendações do Comitê de Basileia visam harmonização da regulação 
prudencial adotadas pelos seus membros, com objetivo de melhorar a competição 
entre os bancos internacionalmente ativos, cuja relevância é crescente em face da 
internacionalização dos mercados financeiros. Além das recomendações, o Comitê 
divulga princípios essenciais para supervisão bancária eficaz (Basel Core Principles), 
padrão utilizado internacionalmente para avaliação da eficácia da supervisão bancária 
de um país.1 

 

Na contínua busca pelo aprimoramento da segurança das instituições financeiras, 

foram feitos novos acordos, como Basileia II e Basileia III, em 2004 e 2010 

respectivamente. Foram acreditados novos princípios de avaliações, focando 

principalmente na exigência de capital. Definiu-se três pilares e serem alcançados, 

com o objetivo de estimular maior transparência, adoção de boas práticas de gestão 

de riscos e fortalecimento da estrutura de capital. Basileia III veio no sentido de revisar 

conceitos e exigências postas em 2004 a fim de reduzir o risco de propagação de 

crises financeiras em escala mundial, como ocorreu em 2008. 

Em paralelo ao mercado financeiro, também foi criado o International Association of 

InsuranceSupervisors (IAIS) pela sociedade seguradora, com a finalidade similar ao 

Comitê de Basileia, tendo como princípios, o incentivo as melhores práticas, reduzindo 

e controlando o riscos a qual são expostos. 

De forma similar ao Basileia II e III, foi criado em 2009 um conjunto de diretrizes para 

o mercado segurador europeu (Solvência II, 2009). 

                                                           
1 https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/recomendacoesbasileia 

https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/recomendacoesbasileia


15 
 

No Solvência II, risco de crédito é definido como o risco de perda, ou de evolução 
desfavorável da situação financeira, resultante da flutuação na qualidade de crédito 
dos emitentes de valores mobiliários, contrapartes e quaisquer devedores que 
seguradoras e de resseguradoras estão expostos, em forma de risco de default da 
contraparte, risco de spread ou de risco de concentração do mercado. Os dois últimos 
são mensurados no módulo de risco de mercado2 

 

Outro setor que possui riscos semelhantes ao mercado financeiro e mais ainda ao 

mercado segurador é o dos planos de saúde privados. 

As operadoras de planos de saúde captam recursos na forma de contraprestações 

pecuniárias, para a garantia de serviços de assistência à saúde. Como o ciclo é 

reverso, caso a operadora não administre corretamente os recursos captados, pode 

não ser capaz de prover a cobertura contratada quando o beneficiário necessitar. A 

fim de garantir a adoção de condutas prudentes na gestão, o regulador estabelece 

regras de conduta, que implicam a manutenção de ativos e capital para garantia dos 

riscos previstos e das oscilações não previstas. 

Há interdependência entre as garantias financeiras exigidas, que visam garantir os 

riscos previstos, e as patrimoniais, que visam garantir os riscos não previstos, de modo 

que a constituição inadequada de qualquer uma afeta a probabilidade de insolvência 

de uma operadora. O aperfeiçoamento das regras de solvência no setor de saúde 

suplementar implica, portanto, tanto uma revisão das regras de capital quanto das 

regras de garantia financeira. 

Atualmente as operadoras têm sua exigência de patrimônio baseada somente em 

suas receitas e despesas operacionais. Mas a Agência Nacional de Saúde 

Suplementar - ANS também está buscando o aprimoramento do setor, adequando o 

mercado de planos de saúde ao Solvência II, exigindo a constituição do capital mínimo 

baseados nos seguintes riscos: 

1. Risco de Subscrição; 

2. Risco de Crédito; 

3. Risco de Mercado; 

4. Risco Legal; e 

5. Risco Operacional. 

                                                           
2 http://www.susep.gov.br/setores-susep/cgsoa/coris/dicem/arquivos-gt/RelInicialRiscoCred.pdf 

http://www.susep.gov.br/setores-susep/cgsoa/coris/dicem/arquivos-gt/RelInicialRiscoCred.pdf
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Assim, com a finalidade de subsidiar a ANS, o principal objetivo deste trabalho será 

mensurar o impacto da implementação do Risco de Mercado do Setor da Saúde 

Suplementar. 

 

1.2 Relevância 

 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, boa parte dos países gastam entre 

8% a 12% do seus PIBs com saúde, independente se são desenvolvidos ou não. O 

Brasil está dentro desta realidade. 

O Instituto Brasileiro de Geografia E Estatística – IBGE, através de sua publicação 

sobre Conta-Satélite de Saúde (IBGE, 2017), informa que o gasto total de bens e 

serviços de saúde teve como resultado 8,2%, 8,7% e 9,1% do PIB nos anos de 2013, 

2014 e 2015, respectivamente. 

De forma absoluta, em 2015, 9,1% do PIB representou R$ 546 bilhões. Porém 

somente 42,3% foram gastos com despesas do governo (R$ 231 bilhões). Os R$ 315 

bilhões restantes são despesas privadas das famílias. 

Adicionalmente, das despesas privadas, 19% são de medicamentos e 79,2% são de 

consumo de serviços, em sua maior parte de contratação de planos de saúde. 
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Também de acordo com o IBGE, através do Sistema de Contas Nacionais (IBGE, 

2018) é possível decompor por grupo de produtos e serviços o consumo final das 

famílias brasileiras. Podemos destacar da figura 1 o grupo “Saúde e cuidados 

pessoais”, que representa 10,1%. 

 

Figura 1: Participação dos grupos de produtos no consumo final das famílias (%) 

 

 

  



18 
 

2. O SETOR DE SAÚDE SUPLEMENTAR 

 

O Brasil possui dois tipos de financiamento distintos sobre gastos com saúde. Através 

de impostos o Governo financia o Sistema Único de Saúde (SUS), que foi criado na 

constituição de 1988, passando a oferecer serviços de saúde a integrados a uma rede 

regionalizada e hierarquizada, tendo como diretrizes a descentralização, atendimento 

integral e participação social a toda população brasileira. 

O segundo tipo de financiamento vem do setor privado, através do desembolso direto 

de cada indivíduo, pagando por medicamentos, serviços médicos, hospitalares, entre 

outros. Porém, somente uma pequena parcela da população é capaz de arcar com 

estes custos. Assim é necessário a utilização de formas de financiamento mútuo, onde 

pessoas unem seus recursos para ter acesso aos servidos médico-hospitalares. Desta 

forma surgiram as Operadoras de Planos de Saúde e o Mercado de Saúde 

Suplementar. 

 

 

2.1 Evolução do Sistema de Saúde Brasileiro 

 

Segundo Carvalho (2003) os planos de saúde existem a mais de 90 anos. Em sua 

dissertação ele mostra que as primeiras empresas de autogestão em saúde foram 

criadas na década de 1930, as medicinas de grupo na década de 1950 e as 

cooperativas médicas na década seguinte. 

Por outro lado, o Sistema de Saúde Brasileiro passou por várias transformações ao 

longo do tempo. Até 1966, somente os trabalhadores formais tinham direitos a 

assistência médica, através dos Institutos de Previdência Social administrados pelos 

seus sindicatos. Neste ano o Governo criou o INPS, com objetivo de unificar todos os 

Institutos de Previdência Social. Somente em 1970 foram incluídos no INPS os 

trabalhadores autônomos e empregadas domésticas, ampliando assim os benefícios 

para a população, mas também acentuando os gastos. 
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Nos anos 1980 foram criadas as Ações Integradas de Saúde (AIS), como primeiro 

passo para o caminho de descentralização do provimento dos serviços de saúde, 

trazendo autonomia e responsabilidade para os Estados e Municípios. As AIS eram 

autarquias de natureza estatal, organizadas por categorias profissionais com atuação 

nacional. Na ocasião, a assistência médica foi incorporada à previdência como um 

benefício complementar oferecido essencialmente a determinadas classes de 

trabalhadores urbanos. 

A constituição de 1988 define a saúde como um direito universal e igualitário de todos 

os cidadãos brasileiros. Ao encontro do sistema implementado, a participação do 

finacimento privado de serviços no Brasil foi crescente. Em contraste com outros 

países que também têm sistemas de financiamento misto, o setor privado no Brasil 

ocupa lugar importante no provimento de todos os tipos de cuidado. Na maioria dos 

países que optam por sistemas públicos, a medicina privada tem um papel 

suplementar. A grande expansão desse setor no Brasil ocorreu nos anos 80. Muito 

embora sua importância não seja recente, durante cerca de 20 anos, o setor privado 

de saúde foi praticamente desregulamentado, ficando a regulamentação restrita ao 

setor de seguros de saúde. (Andrade, 2000) 

Ocorreu então uma expansão das empresas de planos de saúde, impulsionada por 

fatores ligados à competição no setor produtivo, onde empresas que ofereciam 

assistência médico-hospitalar se destacavam das demais atraindo e retendo os 

melhores profissionais, pelos custos crescentes dos serviços de saúde, 

principalmente pelo maior grau de inovação tecnológica, pela insatisfação da classe 

média com a qualidade dos serviços oferecidos pelo SUS. (Rodrigues, 2012) 

Em contrapartida o Banco Mundial publica em 1993 o “Relatório sobre o 

Desenvolvimento Mundial: Investindo em Saúde”. Este trabalho apresenta as 

principais reformas na saúde do Brasil, avaliando importantes progressos, como a 

queda da mortalidade infantil e o aumento da expectativa de vida. Porém, também 

foram apresentados pontos importantes a serem melhorados, como o desperdício de 

recursos públicos, a desigualdade social e a ineficiência. As ações para melhorias 

deveriam se basear em três princípios: 

• Publicizar de forma transparente as informações e o controle de doenças 

contagiosas e seus tratamentos. 
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• Prestar serviços de saúde eficiente em termos de custos aos pobres é um meio 

eficaz e socialmente aceitável de reduzir a pobreza. 

• Atuar para neutralizar possíveis problemas gerados por incertezas e por 

deficiências do mercado segurador. 

O crescimento do setor de planos de saúde privamos nas décadas de 80 e 90 

colocaram ainda mais em evidência a sua falta de regulamentação. Em consequência 

as empresas eram regidas pelo Código de Defesa do Consumidor – CDC, com o 

objetivo de garantir os direitos básicos do consumidor. Porém, o CDC se mostrou 

insuficiente. 

Devido a insatisfação da sociedade e o crescente número de conflitos, o Congresso 

Nacional cria em 1993 um grupo de trabalho sobre a “Regulamentação dos Planos e 

Seguros Privados”, resultando na apresentação de propostas, sugestões e projetos 

de lei. Mas somente após 5 anos foi aprovada a Lei 9.656, regulamentando os planos 

e seguros privados de assistência à saúde e buscando corrigir as falhas do Mercado 

descritas a seguir 

 

 

2.1.1 Falhas do Mercado 

 

É necessário entender os problemas enfrentados no Brasil sobre a planos de saúde 

para compreender a criação da Lei 9.656 e posteriormente a criação da Agência 

Nacional de Saúde Suplementar. Somente assim seria possível verificar as 

características deste setor e a configuração correta do arcabouço regulatório para 

combater as falhas. 
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2.1.1.1 Assimetria de Informação 

 

A assimetria de informação é a principal falha do setor, estando presente na relação 

entre todos os agentes: operadoras, médicos e prestadores de serviço e os 

beneficiários. 

Somente os médicos e profissionais da área de saúde tem a capacidade de avaliar e 

prescrever exames e tratamentos necessários para a saúde dos beneficiários. Assim 

tanto os beneficiários quanto a operadora têm dificuldade de obter informação sobre 

a efetiva necessidade ou mesmo avaliar quais procedimentos são efetivamente 

necessários. A também a falta de conhecimento do consumidor quanto aos contratos 

firmados com as operadoras, não conhecendo assim seus direitos e suas limitações. 

Assim a assimetria de informação dá espaço para o aparecimento de diversos 

problemas e conflitos, onde vale destacar a Seleção Adversa, as operadoras excluíam 

pacientes com maior risco de utilização dos serviços de saúde.  

Há também a Seleção Adversa nos casos de pessoas que como possuem maior risco 

de saúde, têm incentivos para buscar a cobertura e assistência dos planos de saúde. 

O Risco Moral é outro exemplo, onde os médicos tendo o conhecimento que o 

beneficiário não pagará a mais por mais ou menos procedimentos, faz-se de sua 

posição para induzir a maior utilização dos seus serviços, mesmo não sendo 

necessários em sua totalidade, aumento assim de forma indevida os custos todas das 

operadoras. 

 

 

2.1.1.2 Externalidades 

 

As externalidades podem ser negativas ou positivas. O correto cuidado de um 

paciente é um exemplo de uma externalidade positiva. A eliminação de sua doença 

não afeta somente a ele e sua saúde. Também ocorre a diminuição da probabilidade 

de contaminação dos indivíduos de sua convivência. 
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Assim, é essencial a criação de uma estrutura de incentivo às operadoras que invistam 

em servidos eficazes de assistência à saúde. 

 

 

2.2 Regulação da Saúde Suplementar 

 

A criação da Lei 9.656 introduziu a regras de estrutura, e conduta para as entidades 

classificadas como operadoras de planos de saúde. Andrade (2000) aponta em sua 

tese as principais medidas implementadas: 

1. Designou o Conselho Nacional de Seguros Privados como o órgão 

responsável pela regulamentação direta dos planos, estando subordinado ao 

Ministério da Saúde; 

2. Determinou a Superintendência de Seguros Privados (Susep) como 

órgão competente para regulamentação e fiscalização financeira dos planos e seguros 

de saúde. Esta competência foi posteriormente transferida para a Agência Nacional 

de Saúde Suplementar; 

3. Instituiu o plano de referência de assistências à saúde, com cobertura 

assistencial compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no 

Brasil; 

4. Torna obrigatório às operadoras de planos de saúde, a oferta de planos 

de referência para todos os consumidores, com exceção das autogestões; 

5. Determina a proibição da exclusão de cobertura às doenças e lesões 

preexistentes à data da contratação dos planos ou seguros; 

6. Define critérios mínimos para a oferta dos planos de referência como, 

por exemplo, cobertura de internação, limite de consultas, carência, entre outros; 

7. Renovação automática dos planos e seguros privados com prazo 

mínimo de vigência de 1 ano e proibição de recontagem de períodos de carência; 

8. Proibição da exclusão de qualquer consumidor em razão da idade ou da 

condição da pessoa portadora de deficiência; 

9. Criação de faixas etárias para fins de reajustes dos planos; 

10. Criação das modalidades dos planos: individual, familiar e coletivo; 
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11. Em alternativa ao plano de referência, a operadora poderá ofertar planos 

ambulatórias, hospitalares, odontológicos e suas combinações. Além de um rol 

mínimo de procedimentos a serem ofertados; 

12. Determina a possibilidades de implementação de Direções Fiscais por 

parte do órgão regulador em empresas que apresentem anormalidades econômico-

financeiras ou administrativas graves; 

13. Determina a obrigatoriedade de ressarcimento quando os serviços forem 

prestados pelo Sistema Único de Saúde. 

Também foi definido no inciso II do art. 1º da Lei 9.656 o ente “Operadora de Plano de 

Assistência à Saúde” como sendo uma pessoa jurídica constituída sob a modalidade 

de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de autogestão, que opere 

produto, serviço ou contrato. Estas empresas estão organizadas de formas distintas 

como descrito abaixo por Rodrigues (2012): 

a. As Autogestões correspondiam às organizações empresariais que 

proporcionavam uma cobertura assistencial exclusiva a seus funcionários por 

intermédio de sua área de recursos humanos.  

b. As Cooperativas Médicas eram orientadas pelo cooperativismo onde o 

grupo fechado de médicos respondia pelas consultas e uma rede hospitalar própria 

ou credenciada atendia os beneficiários nos casos de internações. 

c. Seguradoras Especializadas em Saúde, segmento cuja regulamentação 

já havia sido iniciada no âmbito dos demais seguros e que até então seguia as regras 

estabelecidas pela Susep, utilizando modelo de assistência centrado no reembolso 

das despesas com serviços médicos e hospitalares.  

d. As Filantropias, mencionadas anteriormente, eram caracterizadas pelas 

Santas Casas de Misericórdia que dividiam o atendimento entre seus beneficiários e 

os usuários do Sistema Único de Saúde.  

e. As Medicinas de Grupo representavam o conjunto de operadoras que 

não se enquadravam em nenhuma das demais segmentações e correspondiam a 

grandes grupos econômicos que ganharam força já em meados da década de 1950 

operando planos de saúde num modelo de rede credenciada de médicos e hospitais. 

Pouco tempo após foi criada a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) 

através da Lei nº 9.961/2000, constituindo uma autarquia sob o regime especial, 
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vinculada ao Ministério da Saúde, como órgão de regulação, normalização, controle e 

fiscalização das atividades que garantam a assistência suplementar à saúde. 

A direção dessa agência é exercida por uma Diretoria Colegiada, composta de cinco 

Diretores, sendo um deles seu Diretor-Presidente, com mandatos não coincidentes. 

As diretorias da ANS foram constituídas em regimento interno de com as seguintes 

funções: 

a. Diretoria de Gestão (DIGES), incumbida de administrar os recursos da 

própria agência; 

b. Diretoria de Desenvolvimento Setorial (DIDES), com a responsabilidade 

pelo desenvolvimento de instrumentos relativos à qualidade e a concorrência do setor 

e pela regulamentação e operacionalização do ressarcimento ao SUS; 

c. Diretoria de Normas e Habilitação de Produtos (DIPRO), possui a 

atribuição de normatização, registro e monitoramento dos produtos, além das 

autorizações de reajuste dos preços dos planos, anteriormente sob a responsabilidade 

do Ministério da Fazenda; 

d. Diretoria de Fiscalização (DIFIS), gestora tanto dos processos de 

fiscalização econômico-financeira, além de articulação com os órgãos de defesa do 

consumidor; 

e. Diretoria de Normas e Habilitação das Operadoras (DIOPE), possui a 

atribuição de normatização, registro, fiscalização e monitoramento da situação 

econômico-financeira das operadoras, além da condução dos processos de 

intervenção (Direção Fiscal) e liquidação das operadoras. 

 

 

2.3 Informações do Setor de Saúde Suplementar 

 

De acordo com a Agência Nacional de Saúde (ANS), no final de 2018 encontravam-

se em atividade 1.226 operadoras de planos de saúde, sendo que aproximadamente 

15% destas estão atualmente sem beneficiários em seus planos. Quanto ao 

quantitativo de beneficiários, tem-se um total de aproximadamente 71 milhões, com 

um aumento de 113% em relação a dezembro de 2000. Outra informação relevante é 
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a taxa de rotatividade dos beneficiários em 2018, apresentando 28,9% em planos 

coletivos e 16,5% em planos individuais. Estas e outras informações estão descritas 

nas seções abaixo. 

 

 

2.3.1 Operadoras de Planos de Saúde 

 

Desde o início da regulação pela ANS, em 2000, as operadoras apresentaram uma 

redução contínua, tendo inicialmente 2641 empresas para 1.226 em dezembro de 

2018. O gráfico 1 demonstra este movimento através das linhas verdes e laranjas. Ele 

também apresenta através das linhas amarelas e azuis quais destas operadoras 

possuíam beneficiários os respectivos meses. 

 

Gráfico 1 – Operadoras de planos privados de saúde em atividade  

(Brasil - dezembro/1999 a dezembro/2018) 

 

Fontes: SIB/ANS/MS - 12/2018 e CADOP/ANS/MS - 12/2018 

Caderno de Informação da Saúde Suplementar - março/2019 

Nota: Operadoras com beneficiários, por modalidade da operadora. 
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Porém a diminuição destas empresas não significou a diminuição do setor de saúde 

suplementar no Brasil. O fechamento destas empresas ocorreu por diversos fatores, 

entre eles as ações regulatórias implementadas pela ANS, além de seus 

consequentes custos. O crescente e contínuo custos assistenciais com a 

implementação de novas tecnologias, além de fatores externos da economia. Em 

consequência identificamos atualmente uma alta concentração de beneficiários de 

contratos médico-hospitalares em poucas operadoras, tendo 23 delas possuindo 

aproximadamente 51% de todos os beneficiários do Brasil. 

 

Gráfico 2 – Distribuição dos beneficiários de planos privados de assistência médica 
entre as operadoras, segundo cobertura assistencial do plano  

(Brasil - dezembro/2018) 

 

Fontes: SIB/ANS/MS - 12/2018 e CADOP/ANS/MS - 12/2018 

Caderno de Informação da Saúde Suplementar - março/2019 

Nota: O termo "beneficiário" refere-se a vínculos aos planos de saúde, podendo incluir vários 

vínculos para um mesmo indivíduo. 

Curva A: 138 operadoras (18,5% do total) detêm 80,0% dos beneficiários. 

Curva B: 254 operadoras (34,0% do total) detêm 90,0% dos beneficiários. 

Curva C: 747 operadoras (100,0% do total) detêm 100,0% dos beneficiários. 
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Como pode ser visto no gráfico 3, a concentração ocorre além das operadoras, 

também em relação a localização geográfica. A região sudeste possui 60,2% dos 

beneficiários seguida da região nordeste com 16,0% e a região sul com 13,3%. 

 

Gráfico 3 – Concentração de Beneficiários, por Região (Brasil - dezembro/2018) 

 

Fontes: SIB/ANS/MS - 12/2018 e CADOP/ANS/MS - 12/2018 

 

O gráfico seguinte demonstra a evolução nominal das receitas das operadoras em 

relação às mensalidades de seus beneficiários (contraprestações) e as despesas com 

médicos, hospitais e outros prestadores de serviços, ou seja, despesas assistenciais. 

Em dez anos as contraprestações saem da ordem de 60,4 bilhões de reais para 195,6 

bilhões em 2018. O comportamento das despesas assistenciais foi semelhante, 

partindo de 48,2 bilhões de reais e alcançando um patamar de 161,5 bilhões de reais. 

Em ambos os casos o crescimento foi acima de 200%. 
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Gráfico 4 – Evolução Receita de contraprestações e despesa assistencial das 
operadoras (Brasil – 2008-2018) 

 

Fontes: DIOPS/ANS/MS – 12/2018 

 

A tabela 1 apresenta as principais receitas e despesas das operadoras de planos de 

saúde de acordo com suas respectivas modalidades. Como pode ser visto, há uma 

concentração de valores em três modalidades: Cooperativas Médicas, Medicina de 

Grupo e Seguradora Especializada em Saúde. Elas representam juntas 83,9% das 

receitas e 83,3% das despesas do setor. 

 

Tabela 1 – Receitas e despesas, por modalidade das operadoras, por tipo, segundo 
a modalidade da operadora em milhões (Brasil – 2018) 

Modalidade da operadora 
Receita de 

contraprestações 
Outras receitas 

operacionais 
Despesa 

assistencial 
Despesa 

administrativa 
Despesa de 

comercialização 
Outras despesas 

operacionais 

Total 195.618 13.244 161.469 19.814 5.806 15.922 
       

Operadoras médico-hospitalares 192.070 13.108 159.786 18.932 5.439 15.670 

Autogestão 22.691 1.080 21.133 2.143 3 1.370 

Cooperativa Médica 63.078 7.250 51.771 6.865 954 8.116 

Filantropia 2.596 3.482 1.976 1.017 34 2.854 

Medicina de Grupo 60.981 1.275 48.584 6.732 2.126 2.437 

Seguradora Especializada em 
Saúde 

42.723 21 36.323 2.176 2.321 892 

       

Operadoras exclusivamente 
odontológicas 

3.548 136 1.683 882 367 252 

Cooperativa odontológica 771 106 498 246 31 88 

Odontologia de grupo 2.777 31 1.185 636 336 165 

Fontes: DIOPS/ANS/MS – 12/2018 
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De acordo com a tabela 2, o mercado possui o valor total de aplicações financeiras, 

em dezembro de 2018, R$ 71,3 bilhões sendo 97,2% destinadas em títulos de renda 

fixa, sendo R$ 38,6 bilhões (54,2%) de títulos privados e R$ 30,6 bilhões (42,9%) em 

títulos públicos. O restante está em títulos de renda variável e outras aplicações. 

 

Tabela 2 - Aplicações Financeiras das Operadoras de Planos de Saúde em dez/2018 

Descrição Valores Percentual (%) 

Títulos de Renda Fixa - Privados  R$ 38.664.140.680,64  54,2% 

Títulos de Renda Fixa - Públicos  R$ 30.635.695.257,10  42,9% 

Títulos de Renda Variável  R$   1.277.901.057,00  1,8% 

Outras Aplicações  R$       753.703.648,29  1,1% 

TOTAL  R$ 71.331.440.643,03  100,0% 
Fonte: ANS – Dados abertos 

 

 

2.3.2 Beneficiários e Planos de Saúde 

 

Ao contrário do que ocorreu com as operadoras de planos de saúde, o volume de 

beneficiários teve um crescimento expressivo, tendo em 2000 um total de 33,5 milhões 

de beneficiários para 71,6 milhões em 2018, acarretando um crescimento acima de 

100%. Este movimento positivo foi contínuo em quase toda a série, com exceção da 

crise econômico ocorrida a partir de 2014. Vale ressaltar que apesar da perda de 

beneficiários, o setor não sofreu perdas na contraprestação, como pôde ser visto nos 

gráficos anteriores. 
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Gráfico 5 – Beneficiários de planos privados de saúde por cobertura assistencial do 
plano (Brasil - dezembro/2000-dezembro/2018) 

 

Fonte: SIB/ANS/MS - 12/2018 

Caderno de Informação da Saúde Suplementar - março/2019 

Notas: O termo "beneficiário" refere-se a vínculos aos planos de saúde, podendo incluir vários 

vínculos para um mesmo indivíduo. 
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relação ao PIB acumulado nos últimos 12 meses e o crescimento de empregos no 

mercado formal, baseado nas informações do Ministério do Trabalho. 
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Gráfico 6 – Variação do PIB acumulado no ano em relação ao mesmo período do 
ano anterior e do número de beneficiários de planos novos (Brasil - 4º 

trimestre/2014-4º trimestre/2018) 

 

Fonte: SIB/ANS/MS - 12/2018 

Caderno de Informação da Saúde Suplementar - março/2019. 

 

Gráfico 7 – Variação anual de beneficiários em planos de assistência médica e de 
empregos formais (Brasil - 2005-2018) 

 

Fonte: SIB/ANS/MS - 12/2018 

Caderno de Informação da Saúde Suplementar - março/2019. 
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Outra informação relevante além do número absoluto de pessoas que contratam 

planos de saúde privados, é identificar o quanto que estes indivíduos representam no 

total da população do Brasil. O mapa abaixo apresenta esta proporção, mostrando a 

taxa de cobertura dos planos de assistência médica por Estado. 

 

Figura 2 – Taxa de Cobertura dos Planos de Assistência Médica por Unidades da 
Federação (Brasil - dezembro/2018) 

 

Fonte: SIB/ANS/MS - 12/2018 e População - IBGE/DATASUS/2012 

 

Sobre os tipos de contratação dos planos de saúde, temos dois seguimentos muito 

distintos, com direitos e exigências distintas. Os “planos individuais” a pessoa contrata 

diretamente com a operadora de plano de saúde. Enquanto os “planos coletivos”, é 
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uma empresa que celebra o contrato com a operadora. Isto ocorre, por exemplo, 

quando determinada empresa oferece aos seus funcionários o benefício de um plano 

de saúde. A gráfico 8 mostra que atualmente 81,1% dos beneficiários estão em planos 

coletivos.  

 

Gráfico 8 – Distribuição percentual dos beneficiários de planos privados de saúde, 
por tipo de contratação, segundo cobertura assistencial do plano (Brasil - 

dezembro/2018) 

 

Fonte: SIB/ANS/MS - 12/2018 

Caderno de Informação da Saúde Suplementar - março/2019 
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Outro dado relevante do setor é a taxa de rotatividade dos planos de saúde. Esta taxa 

mede o percentual dos vínculos substituídos no período em relação ao total existente 

no primeiro dia do período. No geral temos 28,9% para os planos coletivos e 16,5 em 

relação aos planos individuais. O gráfico 9 também apresenta a rotatividade separada 

por modalidade, ondem a maior taxa se apresenta para os planos coletivos das 

operadoras de Medicina de Grupo, com 35,2%. 

 

 

 

Gráfico 9 – Taxa de rotatividade dos beneficiários de planos de assistência médica, 
por tipo de contratação do plano, segundo modalidade da operadora  

(Brasil - janeiro-dezembro/2018) 

 

Fonte: SIB/ANS/MS - 12/2018 

Caderno de Informação da Saúde Suplementar - março/2019 

Nota: A taxa de rotatividade mede o percentual dos vínculos substituídos no período em 

relação ao total existente no primeiro dia do período. O cálculo da taxa de rotatividade é 

realizado utilizando o menor valor entre o total de adesões e de cancelamentos em um período 

especificado. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Segundo Carvalho (2003), a operação de assistência privada suplementar à saúde 

data de antes da constituição de 1988. Porém somente em 1991 que começou o 

processo de regulamentação dos planos de assistência a saúde, com a criação das 

PSS (Planos e Seguros de Assistência à Saúde). 

Já nesta década, Montone (1997) estimou que comparando as PSS com o gasto 

público brasileiro, tivemos um gasto privado per capita de R$446,25 frente a somente 

R$177,5 por parte do Governo. 

Porém, somente em 1998 o Congresso Nacional promulgou a Lei nº 9.656, que 

regulamenta até hoje os planos e assistência à Saúde, e em 2000, através da Lei nº 

9.961, é criada a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Sua missão é “Promover 

a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, regular as 

operadoras setoriais - inclusive quanto às suas relações com prestadores e 

consumidores - e contribuir para o desenvolvimento das ações de saúde no país”3.  

Compete à ANS estipular índices e demais condições técnicas sobre investimentos e 

outras relações patrimoniais a serem observadas pelas operadoras de planos de 

assistência à saúde (Lei nº 9.656, 200). E também as operadoras de planos privados 

de assistência à saúde submeterão suas contas a auditores independentes, 

registrados no respectivo Conselho Regional de Contabilidade e na Comissão de 

Valores Mobiliários - CVM, publicando, anualmente, o parecer respectivo, juntamente 

com as demonstrações financeiras (Lei nº 9.656, 1998), 

A atual regra de solvência da ANS está em vigor desde Resolução de Diretoria 

Colegiada (RDC) no 77, sendo baseada sua exigência somente na operação da 

operadora, balizando a exigência nas contraprestações (receita) e nos eventos 

indenizáveis (despesas assistenciais). Este modelo foi baseado na experiência da 

Superintendência de Seguros Privados – Susep. 

                                                           
3http://www.ans.gov.br/aans/quem-somos 

http://www.ans.gov.br/aans/quem-somos
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Porém, este modelo de supervisão se mostrou insuficiente para mitigar as 

insolvências das empresas. Após diversas crises econômicas de abrangência 

internacional como, por exemplo, a Segunda-feira Negra (1987), a Crise das 

“Pontocom” (2000) e a Crise do Subprime (2008), organismos internacionais se 

mobilizaram para melhorar as práticas de gerenciamento de risco e desenvolver um 

arcabouço regulatório mais robusto. 

 

 

3.1 Regulação no Setor Bancário 

 

O Banco de Compensações Internacionais (Bank for International Settlements – BIS) 

criou o Comitê de Basiléia para Supervisão Bancária (Basel Committee on Banking 

Supervision – BCBS) com o objetivo de padronizar o fluxo de informações prudenciais 

entre  os supervisores bancários. Com o apoio do G10, o Comitê trabalhou para uma 

maior convergência na medição da adequação de capital. Isso resultou em um amplo 

consenso sobre uma abordagem ponderada para a mensuração do risco, tanto dentro 

quanto fora dos balanços dos bancos.4 

Em 1988 foi aprovado o Acordo de Basiléia I5 (Basel I – the Basel Capital Accord). 

Nele foi introduzido o conceito de exigência mínima de capital para ativos ponderados 

pelo risco de 8%, tendo seu principal foco no risco de crédito. 

O primeiro acordo também tinha a premissa de que deveriam ocorrer 

aperfeiçoamentos. O que ocorreu com o Basiléia II, onde foram agregados princípios 

para uma avaliação mais precisa dos riscos incorridos por instituições financeiras 

internacionalmente ativas. O documento detalha os três pilares para a regulação 

prudencial6: 

  

                                                           
4 https://www.bis.org/bcbs/history.htm 
5 https://www.bis.org/publ/bcbs04a.pdf 
6 https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/recomendacoesbasileia 

https://www.bis.org/bcbs/history.htm
https://www.bis.org/publ/bcbs04a.pdf
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/recomendacoesbasileia
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Figura 3 – Pilares de Basiléia II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Banco Central do Brasil 

 

Em 2010 foi elaborado o Basileia III. Este tem por objetivo aperfeiçoar o acordo 

anterior, mitigando o risco de propagações de crises financeiras para a economia real, 

bem como eventual efeito dominó no sistema financeiro em virtude de seu 

agravamento, como ocorreu em 2008. 

O Banco Central do Brasil (Bacen) é signatário destes acordos e desde 2004 vem 

instruindo em conjunto com o Conselho Monetário Nacional (CMN) vários normativos, 

disciplinando o mercado para os objetivos de Basiléia. Ele divulgou o cronograma de 

implementação do Basiléia II, estabelecendo critérios de elegibilidade para a 

implementação da abordagem baseada em classificações internas para apuração de 

requerimento de capital, tendo como cálculo da necessidade de capital para os 

seguintes riscos: 

• risco de crédito 

Pilar I: 

Requerimento de Capital 

Critérios para o cálculo dos requerimentos 

mínimos de capital (riscos de crédito, 

mercado e operacional). 

Pilar II: 

Procedimento de 

Supervisão 

Princípios de supervisão para a revisão de 

processos internos de avaliação da 

adequação de capital, de forma a incentivar 

a aplicação, pelos próprios 

supervisionados, de melhores práticas de 

gerenciamento de riscos por meio do seu 

monitoramento e mitigação. 

Pilar III: 

Disciplina de Mercado 

Incentivo à disciplina de mercado por meio 

de requerimentos de divulgação ampla de 

informações relacionadas aos riscos 

assumidos pelas instituições. 
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• risco de mercado 

• risco operacional 

• risco da taxa de juros 

• risco de concentração 

 

 

3.2 Regulação no Setor Segurador e Planos de Saúde 

 

A Associação Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS), da qual a 

Superintendência de Seguros Privados (Susep) e ANS fazem parte, foi criada em 

1994 e reúne supervisores de mais de 200 jurisdições. Em 1999, foram adotados os 

primeiros princípios básicos de seguros, revisados e expandidos em 2003. Em 2011, 

a IAIS promoveu reforma abrangente dos princípios básicos de seguros. Essa versão, 

recomenda que os supervisores abordem todas as categorias relevantes e materiais 

de riscos e que sejam explícitos quanto aos riscos que são considerados nas regras 

de solvência. 

A Comunidade Europeia, em 2009, publicou a Diretiva 2009/138 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, conhecida como Solvência II. Estabelecida com o fim de 

uniformizar a supervisão dos seguradores nos países da Comunidade, a proposta da 

Solvência II incluía, entre outros assuntos relevantes, os critérios para obtenção do 

capital requerido baseado em riscos. Mas somente em 2016, a diretiva foi 

implementada, passando a regulação dos países da Comunidade a ser baseada nos 

riscos incorridos pelos seguradores, incluindo os seguros de saúde. 

Solvência II também se baseou nos três pilares semelhantes a Basiléia: requerimento 

mínimo de capital; revisão do órgão supervisor; disciplina de mercado. 

O requisito de capital de solvência corresponde ao valor em risco (Value-at-Risk)  

deve cobrir, no mínimo, os seguintes riscos: 

• O risco de subscrição; 

• O risco de mercado; 

• O risco de crédito; 
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• O risco operacional; 

• O risco legal. 

Chan, B., & Marques, F. (2017) afirmam que a Susep vem trabalhando para 

implementação das exigências de capital baseadas em riscos desde 2006. 

A Resolução CNSP n. 228 (Susep, 2010), estabeleceu o capital para risco de crédito. 

O capital para risco operacional foi regulado pela Resolução CNSP n.283 (Susep, 

2013). O risco de mercado por sua vez foi implementado em 2015 através da 

Resolução CNSP n.321 (Susep, 2015). 

 

 

3.3 Risco de Mercado 

 

Há na literatura várias definições para o Risco de Mercado. Segundo Australian 

Prudential Regulation Authority (APRA), o Risco de mercado é o risco de perda 

decorrente de movimentos adversos no nível ou volatilidade das taxas ou preços de 

mercado (taxas de juros, taxas de câmbio, ações, commodities, propriedades e 

crédito). O risco de investimento refere-se ao risco de um movimento adverso no valor 

de ativos patrimoniais e / ou obrigações extrapatrimoniais e é derivado de várias 

fontes, incluindo risco de mercado e concentração de investimento7. 

Ao avaliar a exposição inerente de uma entidade ao risco de mercado e investimento, 

o objetivo da APRA é analisar: 

• O tamanho, natureza e complexidade das atividades de mercado e 

investimento;  

• Descasamento de ativos e passivos;  

• Sensibilidade ao risco de mercado;  

• Instrumentos de balanço, incluindo derivados e exposições em moeda 

estrangeira; 

• Objetivos e estratégia de investimento (quando aplicável) agressivo ou 

conservador; diversificação entre classes de ativos e alocações de ativos; e  

                                                           
7 https://www.apra.gov.au/sites/default/files/2018-02-pairs-guide-ud-external.pdf 

https://www.apra.gov.au/sites/default/files/2018-02-pairs-guide-ud-external.pdf
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• natureza das avaliações de ativos. 

 

O European Parliament Legislative Resolution através da  European Insurance and 

Occupational Pensions Authority (Eiopa) (Solvência II, 2009) definiu como uma de 

evolução desfavorável da situação financeira de um ativo, às variações do nível e da 

volatilidade dos preços de mercado. 

O Cálculo para o Risco de mercado foi definido pela Eiopa utilizando os seguintes 

grupos: 

• Taxa de juros 

• Ações 

• Propriedades 

• Spread 

• Concentração 

• Câmbio 

 

Em relação às experiências no Brasil para o cálculo do Risco de Mercado, devemos 

citar tanto o Bacen quanto a Susep. Ambas instituições os estudos apontaram para 

os cálculos a seguir. Nele, foram considerados as especificidades do país e de suas 

empresas reguladas. 

• Taxa de juros 

• Ações 

• Câmbio 

• Commodities 
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4. MODELAGEM 

 

 

4.1 Metodologia 

 

Para o cálculo do Risco de Mercado, utilizaremos a metodologia RiskMetrics (JP 

Morgan, 1995), que utiliza como base o Value at Risk (VaR), encontrando assim a 

exigência de capital para este risco. 

Para determinar a volatidade das séries dos subgrupos e suas correlações, iremos 

utilizar a estimada por alisamento exponencial (Exponentially Weighted Moving 

Average — EWMA). Esta métrica além de ser aprovada para vários usos no mercado 

financeiro, foi utilizada também nos cálculos do Risco de Mercado tanto do Bacen 

quanto da Susep. 

O Nível de confiança dos estudos também seguirá os dois órgãos reguladores acima 

descritos, ao nível de 99%. 

 

 

3.1.1 Value at Risk (VaR) 

 

Value at Risk (VaR) é definido como a perda potencial do valor de uma carteira durante 

um determinado horizonte de tempo a um nível de significância de α% (confiança de 

1 – α%). Ele refere-se à expectativa de mudança do valor de mercado de uma data 

para outra. Matematicamente, supondo que o retorno tem uma distribuição normal, 

com 1-α% de confiança, a fórmula para o VaR será da seguinte forma: 

 

𝑉𝑎𝑅𝛼 = |𝑧1−𝛼𝜎 − 𝜇|𝑋0    (1) 

Ou 

𝑉𝑎𝑅𝛼 = |𝑧1−𝛼𝜎√𝑡 − 𝜇𝑡|𝑋0    (2) 
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Onde: 

X0: Valor investido no ativo; 

z1-α: Valor da distribuição correspondente a probabilidade 1-α; 

µ: Retorno esperado do ativo; 

: Volatilidade histórica do retorno do ativo. 

t: Tempo decorrido (dia, mês, ano) 

 

Assim, o capital requerido será aquele que proteja as empresas de tal forma que a 

probabilidade delas incorrerem em uma perda maior do que o capital definido durante 

um determinado horizonte de tempo seja de α%, onde α é o nível de significância 

adotado. Ou seja, o valor da parcela de capital de risco de mercado terá um nível de 

confiança de 1-α.  

 

O valor do capital deverá ser aquele que resguarde as companhias de tal forma que 

a probabilidade delas incorrerem em uma perda maior do que o capital definido 

durante um determinado horizonte de tempo seja de α%, onde α é o nível de 

significância adotado. Como se destacou na seção 4.4, o nível de significância para 

esta parcela de capital será de 1%. Isto é, o valor da parcela de capital de risco de 

mercado terá um nível de confiança de 99%. 
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3.1.2 Alisamento Exponencial (Exponentially Weighted Moving Average — EWMA) 

 

Segundo J.P.Morgan (1995), o alisamento exponencial possui uma dinâmica que 

corresponde a uma média móvel onde as observações mais recentes possuem um 

peso maior em detrimento das observações passadas. Assim, esta abordagem tem 

duas vantagens em relação à média móvel simples. A primeira, a volatilidade reage 

mais rapidamente aos choques no mercado, dado que os dados recentes têm mais 

peso do que os dados no passado. Em segundo lugar, após um choque (um grande 

retorno), a volatilidade declina exponencialmente como o peso da observação de 

queda. 

Para este método é utilizado um fator de decaimento (), o qual é definido no intervalo 

[0,1], que define os pesos das observações na estimativa de acordo com o tempo de 

ocorrência. Arcoverde (2000) afirma que para o EWMA são assumidas as hipóteses 

de variâncias heteroscedásticas e autocorrelacionadas e, por simplicidade, que a 

média dos retornos diários é igual a zero. Adicionalmente, de acordo com o que foi 

demonstrado na documentação técnica do Riskmetrics (1996), demonstra-se que, 

assumindo a premissa de que as séries de retornos disponíveis tende para infinito  

(T→∞), o resultado o somatório tenderá para 
1

(1−𝜆)
. Logo o cálculo da volatilidade dos 

retornos se dará da seguinte forma: 

 

𝜎𝑡+1|𝑡 = √𝜆𝜎𝑡|𝑡−1
2 + (1 − 𝜆)𝑟𝑡

2    (3) 

Onde: 

𝜎𝑡+1|𝑡: Volatilidade estimada para t+1 dado as informações que possuímos até t; 

𝜎𝑡|𝑡−1: Volatilidade estimada para t dado as informações que possuímos até t-1; 

𝑟𝑡 : Retorno observado em t; 

𝜆: Fator de decaimento. 
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O fator de decaimento () é um importante passo desta metodologia. Fatores maiores 

atribuem maior peso para os dados mais antigos, e caso contrário, o fator for reduzido 

trará maior peso para dados recentes. Riskmetrics indica como fator o valor 0,94 para 

dados diários e 0,97 para dados mensais. O Banco Central do Brasil, na estimação 

da volatilidade diária das taxas de juros pré-fixadas utiliza atualmente os valores 0,85 

e 0,94. 

 

 

3.1.3 Carteira de Ativos 

 

Este mercado destaca-se por concentrar mais de 95% de seus investimentos em 

títulos de renda fixa. Assim, utilizamos 10 (dez) destes ativos para criar carteiras 

hipotéticas do setor, de acordo com o quadro abaixo: 

 

Figura 4 – Descrição dos Ativos de Renda Fixa 

Origem dos Títulos Fonte de dados Quantidade Periodicidade 

Público Selic8 5 Diária 

Privado B39 5 Diária 

Fonte: Elaboração própria 

 

Como descrito no quadro acima, foram utilizados para a simulação 5 títulos de cada 

origem, sendo todos estas aplicações reais e de grande relevância para as operadoras 

de planos de saúde. O período temporal dos títulos foi de 2014 a 2018. O VaR será 

calculado para o período de 2015 a 2018. 

Por motivos de confidencialidade dos dados, iremos anonimizar os títulos, tanto 

privados quanto públicos, mas a identificação de sua origem continuará presente em 

seu mnemônico. 

                                                           
8 Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) do Banco Central do Brasil. 
9 Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos e BM&F Bovespa 
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3.1.4 Simulação das Carteiras e os VaRportfólios 

 

Foram simuladas 10.000 carteiras, constituídas de combinações entre os 10 títulos do 

estudo. Como descrito abaixo na fórmula, além das somas dos VaRs dos ativos 

pertencentes aos respectivos portfólios, ainda devemos levar em consideração o risco 

de correlação entre os ativos. 

 

𝑉𝑎𝑅𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓ó𝑙𝑖𝑜 = √∑𝑉𝑎𝑅𝑖
2 + 2∑𝜌𝑖𝑗𝑉𝑎𝑅𝑖𝑉𝑎𝑅𝑗    (4) 

Onde 𝜌𝑖𝑗 é a correlação entre dois títulos. 

Assim, com o resultado desta simulação conseguimos estimar o impacto da 

implementação do Risco de Mercado para o Setor de Saúde Suplementar. 

 

 

4.2 Backtesting 

 

Os testes descritos a seguir tem como objetivo avaliar a exatidão do modelo 

RiskMetrics, determinando a adequação do modelo à volatilidade histórica dos 

retornos dos ativos e sua robustez. 

 

 

3.2.1 Teste de Normalidade 

 

O modelo assume que os retornos possuem distribuição normal para todos os ativos. 

Assim foram realizados os testes Kolmogorov-Smirnov, Cramer-von Mises e 

Anderson-Darling. Para todos os testes temos as seguintes hipóteses: 

• Hipótese Nula (H0): a série possui uma Distribuição Normal 

• Hipótese Alternativa (H1): a série não possui uma Distribuição Normal 
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3.2.2 Teste de Kupiec 

 

O objetivo deste teste é analisar a cobertura incondicional de uma determinada 

sequência, considerando-a como independente e identicamente distribuída. Adota-se 

esta sequência como uma distribuição de Bernoulli. Assim temos as seguintes 

hipóteses: 

• Hipótese Nula (H0): a série possui uma Distribuição Normal 

• Hipótese Alternativa (H1): a série não possui uma Distribuição Normal 
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5. RESULTADOS 

 

 

5.1 Análise Descritiva 

 

Devido a grande diferença entre os valores dos preços diários de cada unidade dos 

ativos, resolvemos apresentar somente as estatísticas descritivas dos retornos. 

 

Tabela 3 – Estatística Descritiva dos Ativos 

Títulos Média 
Desvio 
Padrão 

Mínimo 
Percentil 

1% 
Percentil 

25% 
Mediana 

Percentil 
75% 

Percentil 
99% 

Máximo 

selic_01 0,0002 0,0064 -0,0604 -0,0224 -0,0015 0,0006 0,0026 0,0121 0,0293 

selic_02 0,0003 0,0064 -0,0768 -0,0229 0,0002 0,0002 0,0041 0,0154 0,0436 

selic_03 0,0003 0,0056 -0,0553 -0,0183 -0,0024 0,0004 0,0033 0,0142 0,0278 

selic_04 0,0004 0,0092 -0,1268 -0,0239 -0,0053 0,0004 0,0063 0,0245 0,0489 

selic_05 0,0004 0,0101 -0,1398 -0,0268 -0,0060 0,0004 0,0071 0,0274 0,0475 

B3_01 0,0002 0,0001 -0,0017 -0,0001 0,0001 0,0002 0,0002 0,0006 0,0011 

B3_02 0,0002 0,0003 -0,0044 -0,0007 0,0000 0,0002 0,0003 0,0010 0,0016 

B3_03 0,0002 0,0001 -0,0005 -0,0001 0,0002 0,0002 0,0003 0,0007 0,0016 

B3_04 0,0002 0,0003 -0,0057 -0,0006 0,0001 0,0002 0,0002 0,0007 0,0041 

B3_05 0,0001 0,0014 -0,0217 -0,0013 0,0001 0,0002 0,0002 0,0011 0,0030 

Fonte: Elaboração própria 

 

Com pode ser visto na tabela acima, o retorno dos títulos é baixo tanto na média 

quanto na mediana. Apesar de possuírem médias semelhantes, suas volatidades são 

distintas, como visto tanto no desvio padrão, como nas demais medidas de posição. 

As figuras a seguir são os histogramas dos títulos descritos na tabela 3, 

respectivamente.  
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Figura 5 – Histograma do título Selic_01       Figura 6 – Histograma do título Selic_02 

  

Fonte: Elaboração Própria        Fonte: Elaboração Própria 

 

Figura 7 – Histograma do título Selic_03       Figura 8 – Histograma do título Selic_04 

  

Fonte: Elaboração Própria        Fonte: Elaboração Própria 

 

Figura 9 – Histograma do título Selic_05       Figura 10 – Histograma do título B3_01 

  

Fonte: Elaboração Própria        Fonte: Elaboração Própria 
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Figura 11 – Histograma do título B3_02       Figura 12 – Histograma do título B3_03 

  

Fonte: Elaboração Própria        Fonte: Elaboração Própria 

 

 

Figura 13 – Histograma do título B3_04       Figura 14 – Histograma do título B3_05 

  

Fonte: Elaboração Própria        Fonte: Elaboração Própria 

 

 

 

Em todos os histogramas acima apresentados há uma concentração de ocorrências 

próximo das médias e medianas, como é característico da distribuição normal. Porém, 

também em todos os casos apresentam caldas extensas mostrando curtoses 

significativas. 
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5.2 Teste de Normalidade das Distribuições 

 

Apenas com as figuras acima não é possível concluir se os retornos diários possuem 

uma distribuição normal. Como definido na metodologia, fizemos testes para 

identificar esta hipótese. Como podemos ver na tabela 4, todos os testes rejeitaram a 

hipótese de que as séries têm distribuição normal. Este resultado afeta diretamente a 

premissa do modelo RiskMetrics, tornando ainda mais importante a utilização do 

backtesting. 

 

Tabela 4 – Teste de adequação para Distribuição Normal – P-valor 

Títulos 
Kolmogorov-Smirnov 

(P >D) 

Cramer-von Mises 

(P > W-Sq) 

Anderson-Darling 

(P >A-Sq) 

selic_01 < 0,010 < 0,005 < 0,005 

selic_02 < 0,010 < 0,005 < 0,005 

selic_03 < 0,010 < 0,005 < 0,005 

selic_04 < 0,010 < 0,005 < 0,005 

selic_05 < 0,010 < 0,005 < 0,005 

B3_01 < 0,010 < 0,005 < 0,005 

B3_02 < 0,010 < 0,005 < 0,005 

B3_03 < 0,010 < 0,005 < 0,005 

B3_04 < 0,010 < 0,005 < 0,005 

B3_05 < 0,010 < 0,005 < 0,005 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

5.3 Alisamento Exponenciar (EWMA) e VaR 

 

O fator de decaimento () definido para esta metodologia seguiu a indicação de 

Riskmetrics, com fator o valor 0,94 para dados diários. Assim teremos a seguinte 

fórmula para o EWMA 
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𝜎𝑡+1|𝑡 = √0,94 ∗ 𝜎𝑡|𝑡−1
2 + (1 − 0,94)𝑟𝑡

2   (5) 

 

Para o VaR foi calculado com um nível de confiança de 99%, trazendo para o cálculo 

a seguinte fórmula: 

 

𝑉𝑎𝑅 = |2,33𝜎√𝑡 − 𝜇𝑡|𝑋0    (6) 

 

Os gráficos abaixo apresentam e evolução dos retornos, o EWMA e o Var, no período 

de 2015 a 2018. 

 

Gráfico 10 – Série histórica do título Selic_01 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Gráfico 11 – Série histórica do título Selic_02 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Gráfico 12 – Série histórica do título Selic_03 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Gráfico 13 – Série histórica do título Selic_04 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Gráfico 14 – Série histórica do título Selic_05 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Gráfico 15 – Série histórica do título B3_01 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Gráfico 16 – Série histórica do título B3_02 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Gráfico 17 – Série histórica do título B3_03 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Gráfico 18 – Série histórica do título B3_04 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

  



56 
 

Gráfico 19 – Série histórica do título B3_05 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

5.4 Backtesting 

 

Antes de realizarmos as simulações, foi realizado o backtesting com o objetivo de 

medir a adequação do modelo calculado. Para isto utilizamos o teste de Kupiec para 

aferir a cobertura incondicional da series, considerando-as como sendo 

independentes e identicamente distribuídas. Foram calculados em dois níveis de 

confiança (99% e 97,5%) e em três períodos de tempo (255, 510 e 1000 dias). Em 

todos os casos, o teste de Kupiec não rejeitou a hipótese nula de independência e 

identicamente distribuídas como descrito na tabela 5. Isto demostra uma adequação 

do modelo VaR as séries históricas. 
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Tabela 5 – Teste de Kupiec 

Títulos Nível de confiança de 99% Nível de confiança de 97,5% 

selic_01 Não rejeita H0 Não rejeita H0 

selic_02 Não rejeita H0 Não rejeita H0 

selic_03 Não rejeita H0 Não rejeita H0 

selic_04 Não rejeita H0 Não rejeita H0 

selic_05 Não rejeita H0 Não rejeita H0 

B3_01 Não rejeita H0 Não rejeita H0 

B3_02 Não rejeita H0 Não rejeita H0 

B3_03 Não rejeita H0 Não rejeita H0 

B3_04 Não rejeita H0 Não rejeita H0 

B3_05 Não rejeita H0 Não rejeita H0 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

5.5 Simulação das Carteiras 

 

Para a calcular o VaR das carteiras, é necessário anteriormente calcular a correlação 

entre os ativos. Assim, segue abaixo o quadro com os coeficientes das correlações 

de Pearson e seus respectivos P-valores. Assim, as correlações entre os títulos são 

significativamente não nulas somente nos casos onde o teste rejeita a hipótese nula 

de não correlação. Ou seja, p-valores de probabilidades menores que 0,01. 
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Figura 15 – Coeficiente de correlação de Pearson 

 Selic_01 Selic_02 Selic_03 Selic_04 Selic_05 B3_01 B3_02 B3_03 B3_04 B3_05 

Selic_01 
100 0,322 0,499 0,539 0,534 0,009 0,005 0,007 0,003 0,002 

 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 0,747 0,864 0,798 0,91 0,942 

Selic_02 
0,322 100 0,02 0,013 0,013 0,005 0,003 0,02 0,001 0,003 

<,0001  0,493 0,649 0,652 0,868 0,913 0,495 0,97 0,92 

Selic_03 
0,499 0,02 100 0,849 0,826 0,006 0,002 0,000 0,013 0,004 

<,0001 0,493  <,0001 <,0001 0,833 0,949 0,988 0,64 0,89 

Selic_04 
0,539 0,013 0,849 100 0,911 0,004 0,009 0,018 0,011 0,025 

<,0001 0,649 <,0001  <,0001 0,902 0,754 0,541 0,698 0,384 

Selic_05 
0,534 0,013 0,826 0,911 100 0,006 8E-04 0,01 0,003 0,018 

<,0001 0,652 <,0001 <,0001  0,828 0,978 0,729 0,908 0,536 

B3_01 
0,009 0,005 0,006 0,004 0,006 100 0,458 0,217 0,254 0,301 

0,747 0,868 0,833 0,902 0,828  <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 

B3_02 
0,005 0,003 0,002 0,009 8E-04 0,458 100 0,543 0,445 0,509 

0,864 0,913 0,949 0,754 0,978 <,0001  <,0001 <,0001 <,0001 

B3_03 
0,007 0,02 0,000 0,018 0,01 0,217 0,543 100 0,219 0,257 

0,798 0,495 0,988 0,541 0,729 <,0001 <,0001  <,0001 <,0001 

B3_04 
0,003 0,001 0,013 0,011 0,003 0,254 0,445 0,219 100 0,277 

0,91 0,97 0,64 0,698 0,908 <,0001 <,0001 <,0001  <,0001 

B3_05 
0,002 0,003 0,004 0,025 0,018 0,301 0,509 0,257 0,277 100 

0,942 0,92 0,89 0,384 0,536 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001  

Fonte: Software SAS 

 

Foram realizadas 10.000 simulações de carteiras contendo um a dez ativos do estudo. 

Utilizando os dados gerados pela VaRi de cada título e a correlação entre eles, foi 

possível calcular o VaRportifólio de cada carteira simulada. Este procedimento foi 

repetido diversas vezes, porém as medidas descritivas de posição e variabilidade não 

se alteraram significativamente. Segue abaixo a tabela com as medidas e também o 

gráfico de box-plot que ilustra de forma mais intuitiva a dispersão dos riscos 

encontrados. 
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Tabela 6 – Quantidade Observada dos Ativos em cada Portifólio 

Ativos Quantidade Percentual (%) 

Selic_01 4.989 49,9% 

Selic_02 4.955 49,6% 

Selic_03 5.029 50,3% 

Selic_04 4.953 49,5% 

Selic_05 4.978 49,8% 

B3_01 5.044 50,4% 

B3_02 5.000 50,0% 

B3_03 4.927 49,3% 

B3_04 4.910 49,1% 

B3_05 5.070 50,7% 
Fonte: Elaboração própria 

 

Como demonstrado no gráfico acima, através da simulação, todos os ativos foram 

utilizados para composição das carteiras com uma probabilidade uniforme, sendo 

todos utilizados em aproximadamente metade dos portifólios, evitando assim maiores 

influência de uma ativo singular na composição do VaRportfólio. 

 

 

Tabela 7 – Número de Ativos em cada Portifólio 

Número de Ativos na 
Carteira 

Quantidade Percentual (%) 

1 90 0,9% 

2 451 4,5% 

3 1199 12,0% 

4 2053 20,5% 

5 2511 25,1% 

6 2002 20,0% 

7 1140 11,4% 

8 440 4,4% 

9 100 1,0% 

10 14 0,1% 

Total 10.000 100,0% 

 

A quantidade de ativos que compôs cada VaRportfólio foi definida com uma 

probabilidade individual, independente e identicamente distribuída entre eles. Cada 

ativo possui uma probabilidade de 50% de estar em cada portifólio, como 
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demonstrado seu resultado na tabela 7. Isto resultou em 10.000 combinações, onde 

o número de ativos em cada portifólio seguiu uma distribuição aproximadamente 

normal. Assim, menos de 10% dos portifólios possuíram somente um, dois, nove ou 

dez ativos. E mais de 70% foram compostos com quatro, cinco ou seis ativos diversos. 

 

 

Tabela 8 – Estatística Descritiva dos VaRportifólio simulados 

Medidas Valores 

Média 2,3442% 

Desvio Padrão 1,0278% 

Mínimo 0,0000% 

1º Quartil 1,5374% 

Mediana 2,3210% 

3º Quartil 3,0601% 

Máximo 4,3623% 

Fonte: Elaboração própria 

 

Sobre o resultado encontrado através das simulações, a tabela descritiva acima nos 

traz um resultado do risco de 2,3%, tanto através da média quanto a mediana. Este 

valor converge para resultados antes calculados em artigos acadêmicos relacionados 

aos Riscos de Mercado tanto para instituições financeiras como para segurados no 

Brasil, no que se referem aos risco dos ativos de Renda Fixa. 
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Gráfico 20 –Box-plot dos VaRportifólio simulados 

 

 

O gráfico de Box-plot descreve visualmente os resultados da tabela 8. O maior risco 

encontrado foi de 4,3%, tendo os resultados distribuídos onde 50% estão entre 

aproximadamente 1,5% e 3,0%. A média e mediana convergiram para o mesmo valor 

de 2,3% e quando a variabilidade, temos um desvio padrão na ordem de 1,0%. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Em análise aos resultados, pode-se concluir um impacto bastante moderado em 

relação aos principais ativos investidos pelas operadoras de planos de saúde. Me 

média as operadoras deverão constituir provisões para o Risco de Mercado no 

montante abaixo de 5% de seus investimentos. Este valor pode variar de acordo com 

a carteira real das operadoras e o risco individual dos ativos, como ações e 

debentures, por exemplo. 

A ANS regulamenta e restringe como a operadora deve investir seus ativos destinados 

a cobrir suas obrigações com as provisões técnicas. Os demais investimentos podem 

ser alocados livremente. Porém, na prática esta distinção entre as duas carteiras das 

operadoras de planos de saúde não ocorre de forma tão explicita. Talvez as altas 

taxas de juros não incentivem as operadoras em arriscar seus investimentos em mais 

rentáveis, mas também com maior risco. 

Voltando a falar sobre a implementação do Risco de Mercado, a percentual de 

exigência poderá mudar dado o atual cenário brasileiro, com juros e taxa SELIC em 

constante tendência de queda, obrigando as operadoras a investir em papéis com 

maiores riscos caso queiram manter seus resultados financeiros no mesmo patamar 

dos anos anteriores.. 

Como sugestão para trabalhos futuros, poderíamos substituir a ferramenta de 

alisamento exponencial EWMA por modelos de média móvel autoregressivos, dado 

tanto pela necessidade da premissa da distribuição normal, quando a evidência 

gráfica de efeitos sazonais nos preços dos ativos. Os modelos ARIMA, ARCH e 

GARCH são bons estimados para estas características. 

Outra sugestão é solicitar as carteiras reais das operadoras de planos de saúde, em 

um período de tempo t. Podendo assim comparar o estudo acima com o VaRportfólio 

real também para as grandes empresas quanto para as pequenas. 
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