
 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DE REAJUSTE PARA O 

AUXÍLIO SAÚDE 

 

EBSERH – ACT 2015/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brasília, 17 de março de 2015.  



1. Informações Iniciais 

 

 O valor do Auxílio Saúde possui um teto atual de 50% do valor do plano limitado à 

R$119,05; 

 A empresa não disponibiliza a opção de Plano de Saúde próprio, sendo terceirizada a 

administração dos convênios pela empresa Aliança; 

 

2. Motivação 

 Desse modo, limitar monetariamente o valor do auxílio representa uma distorção de 

acesso ao benefício e não representa uma medida isonômica por parte da empresa. 

Entende-se que o limitador monetário faz com que muitos dos empregados sejam 

auxiliados com menos de 50% do seu plano de saúde e sejam auxiliados com um 

mesmo valor mas em situações desiguais de custos;  

 Conforme será demonstrado, estudo realizado com relação a este mesmo benefício 

em outras Empresas Públicas mostra que é sim possível que a empresa contribua mais 

com a cesta de consumo de seus funcionários e que a dilatação do limitador é viável. 

Um convênio de saúde possui reflexos semelhantes a um seguro, visa reduzir os riscos 

assumidos pelo agente e, portanto, contribui significativamente para o bem estar e a 

qualidade de vida do colaborador; 

 Por fim, como também será demonstrado neste estudo, nos últimos 10 anos os 

reajustes de preços dos convênios de saúde cresceram acima do IPCA, fazendo com 

que o dispêndio das famílias aumentasse ano a ano com esse tipo de bem; 

 

3. Estudo Técnicos que Justificam a Reformulação do 

Valor do Auxilio Saúde  

 
3.1. Isonomia de Acesso ao Benefício 

O preço médio do custo do convênio de saúde suplementar não pode ser resumido em 

um valor médio haja vista que o valor pago pelo consumidor é uma função de vários 

fatores, a saber, tipo de cobertura, abrangência da rede do plano de saúde e o principal 

deles, a idade. 

O princípio da Igualdade versado na Constituição Federal de 1988 e a unanimidade da 

doutrina jurídica estabelecem claramente o conceito amplo de igualdade, defendendo a 

igualdade de condições para os iguais e desigualdade para os desiguais na medida de 

suas desigualdades. Neste sentido, possuir um teto monetário e linear de apenas 

R$119,05 do benefício coloca os colaboradores em uma situação de igualdade material 

mas com desigualdade de condições.  



Isso ocorre porque pessoas com idades diferentes (que podem ter o mesmo plano de 

saúde, mas com preços diferentes) recebem atualmente um auxílio mínimo e igual, 

entretanto, possuem custos diferentes, ou seja, um empregado mais velho estará 

sempre e cada vez mais em desigualdade de acesso aos benefícios em relação a outro 

de menor idade simplesmente por conta de sua idade. Por este motivo, o ideal é que 

seja evitado o limitador linear (teto monetário) ou que seu limite seja dilatado, de modo 

a praticar mais intensamente o limitador relativo (percentual). 

  

3.2. O Auxílio Saúde em Outras Empresas  

Foi realizado um estudo para balizar a realidade de outras empresas que podem ser 

comparadas com a EBSERH. A princípio, o estudo considerava várias Empresas 

Públicas em geral, entretanto, os valores médios deste benefício seria sensivelmente 

maior. Neste caso seria possível a alegação de que não é razoável se comparar uma 

empresa que possui lucro com a EBSERH (empresa pública dependente). 

Sendo assim, intuito de realizar uma análise técnica justa, foi decidido fazer um CENSO 

dentre as Empresas Públicas Dependentes do Poder Público, empresas estas que 

possuem seus benefícios muito mais reduzidos em comparação às não dependentes. 

Entretanto, como pode ser visualizado no quadro a seguir, mesmo assim a EBSERH 

ainda figura como uma das piores realidades para o empregado, estando em penúltimo 

lugar dentre todas as demais em que foi possível verificar os valores destes benefícios. 

  

Inicio 

Atividades

Limitador 

Percentual

Teto 

Financeiro 

Máximo

Cooparticipação 

Financeira para 

Adesão

Cooparticipação 

nos 

Procedimetnos

Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. - AMAZUL 2013

Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada - S.A. - CEITEC 1963 50% -

Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU CBTU 1984 100% 385,91R$   

Companhia de Desenv. dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF 1974 50% 163,07R$   

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM 1969 70% -

Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB 1991 -R$           10% a 40%

Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC 2007 50% -

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA ¹ 1975 2% Sal. Base 30% lim a 20% do Sal.

Empresa de Pesquisa Energética - EPE 2004 50% 493,16R$   

Empresa de Planejamento e Logistica S.A. - EPL ⁴

Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. - TRENSURB 1980 50%  R$     158,50 

Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA 1986 -  R$     117,78 

Indústria de Material Bélico do Brasil - IMBEL ² 1975 - -  R$       100,00 

Indústrias Nucleares do Brasil S.A. - INB ³ 1988

Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. - NUCLEP 1975 100%  R$     136,80 

VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. VALEC ⁵ 2011 50%  R$     205,00 

MÉDIAS - 63% R$ 237,17

EBSERH 2012 50% R$ 119,05

⁴ A EPL ainda não realizou nenhum concurso e não tem quadro de empregados.

⁵ A empresa só nomeu empregados em 2013.

AUXÍLIO SAÚDE

³ Não foi possível calcular porque a empresa tem o pagamento de saúde particularizado em função da natureza de sua atividade. O PMO da empresa se 

resume a uma tabela odontológica de cooparticipação balizado por um indicador para cada procedimetno.

² IMBEL - Plano UNIMED com cooparticipação apenas nas consultas e integral para os demais procedimetnos. Plano familiar com contribuição por parte do 

funcionário de aproximadamente R$100,00

¹ EMBRAPA - O benefício consiste em uma mensalidade de 2% sobre o salário-base e as despesas médico-hospitalares de 30% do custo final de cada evento 

limitado a 20% do salário-base.

ENTIDADE

PLANO DE SAÚDE



Mesmo tendo total consciência que a simples comparação com outras empresas não 

enseja argumento por si só, este é só mais um ponto que demonstra que nosso pleito 

não extrapola o bom senso ou a razoabilidade na negociação com a empresa. Tal dado 

reforça que a EBSERH, como empresa de saúde que empunha a bandeira da gestão e 

da excelência, não valoriza de forma satisfatória o acesso médico aos seus próprios 

empregados. 

A proposta de acordo Coletivo de 2015/2016, neste quesito, vem não só para facilitar o 

acesso do empregado a planos de saúde de qualidade, mas também representa uma 

oportunidade para a própria empresa de para fazer jus aos ideais institucionais por ela 

defendidos. 

 

3.3. Reajustes das Operadoras 

Assumir um plano de saúde possui o mesmo efeito econômico de um seguro, ou seja, visa 

reduzir o risco. Assumir ou não riscos é uma característica de cada consumidor e é por isso 

existem planos com coparticipação, integrais, de cobertura regional, nacional ou até 

internacional. Pelo mesmo motivo, essa é a justificativa para que o limitador do auxílio seja 

percentual e não um teto monetário. Essa realidade torna extremamente complexo a formação 

de preço nesse mercado, sendo temerário adotar o preço médio do plano de saúde, pois a do 

preço se dá individualmente. 

Desse modo, é mais correto do ponto de vista metodológico analisar os reajustes realizados 

pelas operadoras para estabelecer reajustes nos auxílios do que ater a um preço médio. 

Analisando o cenário econômico que envolve o setor de saúde suplementar percebe-se que, 

de modo geral, na última década os reajustes das operadoras foram superiores ao Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).Esse dado foi divulgado na Folha de São Paulo em 16 

de janeiro de 2014, baseado nos dados do IBGE, como pode ser observado a seguir: 



 

Segundo consta no site da ANS: 

“A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) limitou em 

9,65% o índice máximo de reajuste a ser aplicado aos planos 

de saúde médico-hospitalares individuais/familiares 

contratados a partir de janeiro de 1999 ou adaptados à Lei nº 

9.656/98. O percentual, válido para o período de maio de 2014 

a abril de 2015, incide sobre os contratos de 8,8 milhões de 

consumidores, o que representa 17,4% do total de 50,3 

milhões de beneficiários de planos de assistência médica no 

Brasil. 

Como podemos observar, de 2013 para 2014 o reajuste do benefício de saúde no último 

ACT EBSERH foi de 6,15% (equivalente ao IPCA), entretanto o reajuste médio do último 

período foi de 9,04%, ou seja, o trabalhador, somente nesse período, perdeu 

capacidade de financiar sua saúde em aproximadamente 3% do valor do benefício. 

Para evitar situações como esta, fundamental que o teto monetário linear de R$119,05 

seja suprimido, agindo somente o limitador percentual, que do ponto de vista alocativo 

é mais eficiente, tendo em vista os fatores de idade e necessidade já abordados. 

 

4. Do Pleito 

 

Tendo em vista os argumentos em prol da isonomia de acesso aos benefícios e de se 

alcançar às correções de perdas inflacionárias avaliadas sob índices justos e não 

viesados como ocorrido no último ACT, solicitamos que sejam apreciadas e acatadas 

as cláusulas 35 à 35.2, em especial atenção aos seguintes pontos: 

 Que o teto do benefício seja ampliado para R$600,00 (seiscentos reais) por 

funcionário e R$300,00 (trezentos reais) por dependente, corrigindo assim as 

assimetrias de auxílio aos colaboradores com idades distintas; 

 Que o limitador percentual seja ampliado para 70% do valor total do plano 

escolhido pelo empregado ou seus dependentes; 

Estas cláusulas convergem com os princípios da Administração Pública e são 

certamente mais justas do ponto de vista equitativo, tendo em vista que não se deve 

ignorar as dificuldades de um funcionário em detrimento de outro simplesmente em 

razão de sua idade, entretanto é isso que ocorre com a sistemática atual.  

Por fim, a EBSERH como entidade diretamente relacionada à saúde deve ser vanguarda 

e exemplo no cuidado com a saúde de seus colaboradores. Atualmente, quando 

comparamos este quesito com empresas semelhantes, a EBSERH figura no fim do 

ranking. Acatar estas demandas representará um grande passo na direção de uma boa 

imagem da empresa e na satisfação de seus colaboradores. 

 


