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Setor de seguros está preparado para 
contribuir para a retomada de um país 

moderno e reformista

Essa foi a afirmação do presidente da CNseg, Marcio Coriolano, durante 

a cerimônia de posse do deputado federal, Lucas Vergilio, como presi-
dente do Sindicato dos Corretores de Goiás | pág 08

2º Workshop de Análise de  
Impacto Regulatório

Evento promovido pela FenaSaúde reuniu mais de 150 pessoas para 
debaterem os efeitos do controle dos reajustes de planos individuais, 
entre outros temas e contou com profissionais da saúde suplementar, 
reguladores, economistas entre outros. | pág 09

Veja os assuntos tratados 
pelas Comissões Temáticas da 
Confederação e das Comissões 
Técnicas das Federações 
Associadas. | pág 05

Comissões 

"O debate que não houve"
Esse é o título do artigo do 
presidente da CNseg no Jornal 
Correio Braziliense, no dia 22/01. 
Confira | pág 10

Confederação das 
Seguradoras avalia 2017 
e traça perspectivas do 
setor para 2018
Considerando o ciclo econômico 
recessivo deste ano, o setor  
segurador teve bom 
desempenho. Confira na Rádio 
CNseg | pág 08

Fetranspor utili-

zará material 

como referência 

para orientar seus associados sobre 

o tema. | pág 09

Cartilha da 
CNseg sobre 
o eSocial é 
referência 
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Reunião das Diretorias

Não houve reunião de diretoria no mês de janeiro.

           
           

    
   

Não houve reunião de diretoria no mês de janeiro.

           
           

Nseg em Ação  CNseg
   

A reunião da diretoria presidida por Edson Luis Franco (Zurich Vida e Previdência) reuniu-se no dia 17, para tratar, entre 
outros assuntos:
•	 ITCMD;
•	 PrevSaúde;
•	 IX Fórum Nacional de Seguro de Vida e Previdência Privada; 
•	 Portaria Susep 7.019/17, que constitui Grupo de Trabalho para “estudar e propor revisão da atual definição do conceito 

de Acidentes Pessoais de modo que possibilite às seguradoras precificar adequadamente o risco e que proporcione 
melhor entendimento aos consumidores, atendendo o Código de Defesa do Consumidor”.
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A reunião de diretoria, no dia 31/01, presidida por Marco Barros, tratou dos seguintes assuntos:
•	 Consulta Pública Susep 19/17 - Marco regulatório - apresentadas as sugestões enviadas pelas empresas associadas;
•	 Aprovadas as seguintes indicação de representantes em Comissões da CNseg e Susep:

 - Comissão de Controles Internos da CNseg - José Américo Vieira Valadão (Capemisa)
 - Relações de Consumo da CNseg - Adriana Narciso Elias (Brasilcap);
 - Subcomissão de Risco da Susep - Fabio Barcelos Vieira (Brasilcap);

•	 Apresentação do Plano de Trabalho 2018 das Comissões de Produtos e Coordenação e de Comunicação;
•	 Renovação contrato com Link Comunicação Integrada; 
•	 Dado conhecimento sobre a execução orçamentária 4º trimestre 2017;
•	 Dados estatísticos do mercado de Capitalização (até novembro/17).

  d        t   
    l i º 9 610   d  t  A t

    
   

Não houve reunião de diretoria no mês de janeiro.



04
Janeiro de 2018

Processos e Tecnologia da Informação 
Presidente: Carlos Alberto Viana Dias (Bradesco Saúde)
Videoconferência: RJ/SP   
Data: 11/01 | Número de participantes: 17
Assuntos tratados: 
•	 Apresentação sobre BlockChain  - case Banco Bradesco.

Recursos Humanos
Presidente: Patrícia Coimbra (Sul América)
Videoconferência: RJ/SP 
Data: 12/01 | Número de participantes: 28
Assuntos tratados: 
•	Apresentação	da	nova	estrutura	de	governança	da	CNseg	
e do novo formato do Balanço das Comissões Temáticas;
•	Política	de	Remuneração	-	evolução	das	discussões	
sobre política de remuneração em andamento no âmbito 
da Subcomissão de Riscos da Susep;
•	Pro-Fit	Coaching	e	Treinamento	apresentação	serviços	
de coaching e treinamento / convite aos membros da 
CRH para palestra gratuita na CNseg;
•	Comissão	de	Negociação	Sindical				e		GT	Relações	
Trabalhistas - Reforma Trabalhista atualização sobre as 
negociações sindicais 2018; continuidade trabalhos do GT;
•	GT	Remuneração	-	Atualização	sobre	os	trabalhos	reali-
zados em 2017; definição de consultoria para a Pesquisa 
Salarial de 2018;
•	GT	Indicadores	de	RH	-	Atualização	do	SCD-RH	/	
Painéis de Indicadores de RH;
•	GT	Relações	Trabalhistas	–	foco	no	eSocial	-	Notícias	
sobre a implantação do eSocial; próximos passos do GT;
•	GT	Marca	Empregadora	-	Programação	dos	trabalhos;
•	Pesquisa	de	Satisfação	com	as	Comissões	da	SUPAM	–	
resultado - coleta de sugestões para 2018.

Relações de Consumo
Presidente: Rosana Techima (Caixa Seguradora)
Videoconferência: RJ/SP   
Data: 17/01 | Número de participantes: 20
Assuntos tratados: 

•	 Apresentação da nova estrutura de governança da CNseg 
e do novo formato do Balanço das Comissões Temáticas;

•	 Resultado da Pesquisa de Satisfação com as Comissões 
da	SUPAM	-	apresentação	do	resultado	da	pesquisa	de	
satisfação; 

•	 Devolutivas dos Colóquios de Proteção do Consumidor 
de Seguros Pernambuco e Minas Gerais; 

•	 Proposta: Fórum de Compartilhamento de Dados de 
Satisfação	do	Cliente	–	Benchmarking	ABECIP;	

•	 Planejamento de ações da Comissão para 2018: 
- Celebração do Dia do Ouvidor e do Consumidor;  
- 6º Colóquio de Proteção do Consumidor de Seguros 
–	São	Paulo.	Previsão:	abril	de	2018;	 
- 8ª Conferência de Proteção do Consumidor de 
Seguros	(em	conjunto	com	a	Comissão	de	Ouvidoria)	–	
previsão: setembro;  
- Simplificação de apólices;  
- Trabalho em conjunto com a Superintendência 
Executiva de Comunicação e Imprensa;  
- Projeto de aproximação com universidades (sob coor-
denação da Superintendência Jurídica); 
-	E-learning	para	Procons	–	Escola	Nacional	de	Seguros;	 
- Acompanhamento da atualização da Lei do SAC ; 
- Atualização periódica do Boletim das Reclamações de 
Seguros no Consumidor.gov.br;  
- Monitoramento das demandas do setor (Consumidor.
gov.br, Sindec e SCD Ouvidoria). 

•	 Site Educação em Seguros - Retomada do GT para 
elaboração do conteúdo. 

Sustentabilidade e Inovação
Presidente: Fátima Lima (BB&Mapfre)
Videoconferência: RJ/SP   
Data: 23/01 | Número de participantes: 18
Assuntos tratados: 
•	 Apresentação da nova estrutura de governança da CNseg 

e do novo formato do Balanço das Comissões Temáticas;
•	 Reformulação do Relatório de Sustentabilidade do 
Setor	de	Seguros	–	2017;

>>

Reunião das Comissões & Grupos de Trabalho 
CNseg e Federações
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•	 Planejamento de ações da Comissão para 2018 - desig-
nação de líderes e definição de prazos;

•	 Resultado da Pesquisa de Satisfação com as Comissões 
da	SUPAM	-	apresentação	do	resultado	da	pesquisa	de	
satisfação;

•	Outros assuntos.

Gestão de Risco
Presidente: Marcos Spiguel (Sul América)
Videoconferência: RJ/SP   
Data: 24/01 | Número de participantes: 27
Assuntos tratados: 
•	 Análise da Circular Susep 561/17 - Nova regra de fato-

res reduzidos de capital;
•	 Análise da Resolução CNSP 360/17;
•	 Análise da Resolução CNSP 353/17;
•	 Atualização	Subcomissão	de	Riscos	da	Susep	–	Política	

de Remuneração;
•	 GT de Modelos Internos;
•	 CPA Modelos Internos;
•	 Relato do GT de Danos;
•	 Documento de melhores práticas de compliance (GRC);
•	Workshop de ORSA e Governança;
•	ORSA;
•	 Sobreposição de Capital;
•	 Capitalização;
•	 Riscos Emergentes;
•	 IFRS;
•	 Congresso de Resseguro;
•	 Risk Minds.

Assuntos Jurídicos
Presidente: Washington L. B. da Silva (Zurich Minas Brasil)
Coordenadora: Glauce Carvalhal (CNseg)
Videoconferência: RJ/SP 
Data: 24/01 | Número de participantes: 29
Assuntos tratados: 
•	Normativos CNSP.  

- Resolução CNSP nº 352/2017 - Dispõe sobre as regras 
de funcionamento e os critérios para operação do 
seguro funeral por sociedades seguradoras; 
- Resolução CNSP nº 353/2017 - Altera a Resolução CNSP 
nº 168, de 17 de dezembro de 2007, e dá outras providên-
cias; 
- Resolução CNSP nº 354/2017 - Altera a Resolução 
CNSP nº 336, de 31 de março de 2016.

•	 Parecer da procuradoria sobre ITCMD em VGBL no RJ.  
•	 Cargos Estatutários (Resolução CNSP nº 330/2015).  
•	  Ofício CNSeg DITEC 001/2018 -  Resolução nº 349 

Resolução	CNSP	359	de	2017	–	Meios	Remotos.	
•	  Notícias: Audiência Pública Ministério Público/PE -  

Livre Escolha de Oficina. 
•	 	Jurisprudência	Comentada	–	Resp	nº	1.584.970/MT	–	

relativo a ação direta contra a seguradora no caso de 
indenização complementar. 

•	  Projetos de Lei:  
- PLC 179/17 - “Garante aos consumidores o direito de 
livre escolha da oficina ao acionar a seguradora em 
caso de sinistro e dá outras  providências;”  
- PL 9378/17 - “Altera o artigo 36 da Lei 8.078/90 para 
obrigar o fornecedor a informar ao consumidor a pers-
pectiva prévia acerca do serviço oferecido;” 
- PLS 282/16 - “Modifica os arts. 120 e 121 da Lei 
8.213/91, para dispor sobre o ajuizamento de ação 
regressiva pela Previdência Social em face dos respon-
sáveis por violência doméstica e familiar contra a 
mulher.”; 

•	 Grupo de Trabalho Proposta de Anteprojeto de 
Lei sobre Proteção de Dados Pessoais do Setor de 
Seguros.

Administração e Finanças
Presidente: Laenio Pereira (Sul América)
Presencial RJ
Data: 25/01 | Número de participantes: 12
Assuntos tratados: 
•	 Relato da CCS;
•	 Supervisão de grupo: indicação de supervisionadas 

para projeto-piloto;
•	  Documento de Revisão CPC n. 12: esclarecimentos;
•	  Subcomissão do DPVAT: atualização;
•	  Expectativa de salvados e ressarcidos: atualização;
•	  IFRS 9 e IFRS 17: retomada da subcomissão;
•	  Reuniões da CCS: discussão sobre a periodicidade;
•	  Manual de Contabilidade dos Mercados 

Supervisionados pela Susep: apresentação e solicitação 
de sugestões.

Digitalização
Presidente: Diana Neves (Prudential)
Videoconferência: RJ/SP 
Data: 30/01 | Número de participantes: 25
Assuntos tratados: 
•	 Resolução CNSP nº 359/17 (Meios Remotos). 

Comunicação e Marketing
Presidente: Alexandre Nogueira (Bradesco)
Videoconferência: RJ/SP

>>
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Seguro Rural
Presidente: Wady Cury (BB e Mapfre)
Presencial Brasília (sede do Ministério da Agricultura)
Data: 18/01 | Número de participantes: 14
Assuntos tratados: 
•	 Planejamento da execução do orçamento PSR 2018;
•	 Retorno de verbas de propostas e/ou apólices canceladas;
•	 Rega de contratação da safra de inverno;
•	 Grupo de Trabalho Técnico/Operacional: especificação do sistema do MAPA para 2018;
•	Novo modelo de distribuição da subvenção;
•	 Seguro Agrícola e Proagro;
•	 Relato dos GT’s assuntos Susep e Equipamentos Agrícolas;
•	 RNS Rural.

>>

Data: 30/01 | Número de participantes: 20
Assuntos tratados:
•	23º	Encontro	de	Líderes	do	Mercado	Segurador;
•	Pesquisa	de	Opinião	“Imagem	do	Seguro”;
•	Planejamento	de	ações	da	comissão	para	2018;
•	Projetos,	ações	e	eventos	das	Federações.

Assuntos Fiscais
Presidente: Antônio Carlos Nogueira Pedrosa (Sul 
América)
Videoconferência: RJ/SP 
Data: 31/01 | Número de participantes: 22
Assuntos tratados: 
•	 Lei Complementar 157/2016:     

-	Previdência	–	Entendimentos	em	relação	ao	ISS	pago	
sobre taxa de administração das empresas de Previdência; 
-	Saúde	–	Atualização	sobre	as	atividades	da	FenaSaúde	em	
relação ao ISSQN devido no domicílio do tomador de Serviço;

•	 Decreto	44.030/17	(RJ)	–	Calendário	de	Pagamentos	do	
ISS para o exercício de 2018;

•	 VGBL	–	Lei	7.174	RJ	–	ITCMD;
•	 Solução de Consulta Cosit 667/17 (PIS/Cofins importa-

ção em operações de retrocessão);
•	 Debate - CARF: decisão sobre base de cálculo de PIS e 

Cofins para as seguradoras;
•	 Debate - Reforma Tributária 1º semestre de 2018; 
•	 Atualização sobre discussões com a RFB;
•	 Missões	Municipais	–	Planejamento	Curitiba.

Investimentos 
Presidente: Marcelo Otávio Wagner (Brasilprev)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 18/01 
Assunto tratado: 
•	 Art. 10 das Resoluções CNSP 348 e 349, de 25/09/2017;
•	 Taxa de Performance;  
•	 Desempenho dos planos PGBL e VGBL em 2017.

Gestora do SIDE
Presidente: Marcos Baby (Caixa Seguros)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 24/01 | Número de participantes: 19
Assuntos tratados: 
•	 Aprovação do calendário de reuniões para o ano de 2018; 
•	 Análise sobre melhoria para validação da titularidade nos 
Planos	Júnior	–	CPF	no	SIDE;

•	 Notícias sobre o Projeto de Segurança do SIDE;
•	 Alinhamento das melhorias no SIDE;
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•	 Discussão a respeito da Circular 563 e 564 para adequações no SIDE;
•	 Análise do grupo sobre a Resolução Susep nº 359 que dispõe sobre a alteração da Resolução nº 294/13, que trata da 

contratação por meios remotos.

Assistencial, Ética e Odontologia (reunião conjunta)
Presidentes: Thaís Jorge Silva (Bradesco), José Maria Benozatti (OdontoPrev) e Erika Fuga (Sul América)
Videoconferência: SP
Data: 26/01 | Número de participantes: 18
Assuntos tratados:
•	 Junta Médica e Odontológica; 
•	 Bucomaxilo;
•	 Fisioterapia, laboratório e outras terapias; 
•	 Planejamento 2018;
•	 Copiss.

Produtos e Coordenação
Presidente: Natanael de Castro (Sul América)
Videoconferência: RJ/SP/DF
Data: 11/01 | Número de participantes: 14Assuntos 
tratados:
•	Marco regulatório;
•	Outros assuntos.

Comunicação
Presidente: Aura Rebelo (Icatu Capitalização)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 26/01 | Número de participantes: 9
Assuntos tratados:
•	Marco regulatório;
•	 Apresentação resultados mídias sociais;
•	  Plano de Comunicação;
•	Outros assuntos.
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Eventos CNseg e Federações

Balanço de 2017 e expectativas para 2018
 
Em entrevista à Rádio CNseg, presidente da CNseg, Marcio Coriolano afirmou que o mercado segurador apresentou um 
crescimento muito positivo, pautado pelo desempenho do ramo de Pessoas, que compreendem os seguros de Vida e os 
planos de Previdência Privada. Houve uma diversificação da demanda por proteção, dos ramos Patrimoniais para ramos de 
Pessoas. Ele destaca também a forte atuação administrativa da Superintendência de Seguros Privados (Susep). “Depois de 
muitos anos, a nova administração colocou uma agenda regulatória muito clara, colocou em consulta pública uma série de 
projetos que estavam meio parados. 

 
Posse Sincor- GO: Coriolano diz que 2018 é o ano das escolhas

O presidente da CNseg, Marcio Coriolano, participou no dia 25 da 
cerimônia de posse do presidente do Sincor de Goiás, o deputado 
federal Lucas Vergilio. 

Durante seu discurso de saudação ao novo presidente, Coriolano 
afirmou que 2018 será um ano de escolhas da sociedade que só 
encontram paralelo no período da redemocratização do País, 
na segunda metade da década de 80. Para ele, “mais do que um 
processo eleitoral, o que estará em jogo em 2018 serão as escolhas 
entre o progresso e o atraso. Entre as propostas que coloquem o 
País no curso do desenvolvimento sustentável e das reformas estru-
turais necessárias ou de volta à experimentação que nos levou a 
esta situação de graves incertezas”.

Segundo Marcio, sua manifestação é um posicionamento claro 
de que o setor de seguros está preparado para contribuir para a 
retomada	de	um	país	moderno	e	reformista	–	“nossa	contribui-
ção no período recente de recessão fala por si mesmo”, expli-
cou ele.

Em razão da atual conjuntura, a posse do deputado Lucas 
Vergílio como presidente do Sincor de Goiás assume um signi-
ficado	especial:	 “Um	competente	e	experimentado	parlamen-
tar, nessa nova função, fortalecerá as interações entre o setor 
de seguros, o Parlamento e o Executivo, neste ano crucial. Tão 
importante quanto esses atributos, ele encarna, com sua juven-
tude, a necessidade de renovação dos quadros parlamentares 

que o Brasil precisa”, acrescentou Coriolano, ao desejar ao novo presidente e a sua diretoria uma administração profícua e 
plena de realizações.

Diversas personalidades nacionais e lideranças empresariais também prestigiaram a cerimônia, incluindo-se aí o presidente 
da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia; o presidente da Bradesco Seguros, Otávio de Lazari Junior; o vice-presidente da 
Confederação Nacional da Indústria, Paulo Afonso Ferreira.



09
Janeiro de 2018

Especialistas debatem a política de reajus-
tes de planos de saúde individuais em 
workshop da FenaSaúde
 
A FenaSaúde reuniu no dia 26, especialistas em 
Saúde Suplementar que debateram a política 
de reajuste de preços dos planos de saúde indi-
viduais no 2º  Workshop de Análise de Impacto 
Regulatório. Realizado no auditório da CNseg, no 
Rio de Janeiro, o evento reuniu cerca de 150 parti-

cipantes e contou com 240 pessoas acompanhando a transmissão online.

O encontro foi dividido em dois painéis que apresentaram os ‘Fundamentos e efeitos do controle de reajustes dos planos 
individuais’ e as ‘Alternativas e propostas para um novo modelo de reajuste’. Após as palestras ministradas por acadêmicos 
e estudiosos do setor, aconteceu um debate entre representantes da ANS, do Ministério da Fazenda e das operadoras de 
saúde. O assunto sobre a elevação dos custos e dificulda-
des em manter os planos individuais permearam todas as 
apresentações. 

Participaram dos debates durante o encontro: a presi-
dente da FenaSaúde, Solange Beatriz Palheiro Mendes; 
o presidente da Confederação das Seguradoras, Marcio 
Coriolano; e o secretário-geral da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar, Suriêtte Santos; o superintendente 
de Regulação da FenaSaúde, Sandro Leal; a professora do 
Departamento de Ciências Econômicas da UFMG e líder do 
Grupo de Estudos em Economia da Saúde e Criminalidade 
do Cedeplar, Mônica Viegas; os professores da USP João 
Vinícius de França Carvalho e Ana Carolina Maia; o especialista em regulação da ANS João Boaventura Branco de Matos; o 
professor de economia da PUC Luiz Roberto Cunha; o assessor Especial do Ministério da Fazenda João Manoel Pinho Neto; 
o professor da FGV Carlos Ragazzo, e a superintendente Regulatório de Saúde da SulAmérica, Mônica Nigri; o economista 
da FGV, Armando Castelar Pinheiro; o diretor-executivo da FenaSaúde, José Cechin; a gerente da ANS Daniele Rodrigues 
Campos; o diretor da Bradesco Saúde Flávio Bitter, e o professor de economia da Unicamp, Edgard Pereira.

A cobertura completa está disponível no Portal da CNseg e no site da FenaSaúde.

Comissão de RH cria cartilha sobre o eSocial e vira referência 
 
Para avaliar o impacto das novas regras para o mercado segurador e orientá-lo 
a respeito de sua implantação, a CNseg, por meio de sua Comissão de RH, criou 
uma comissão específica que, além de já ter realizado três seminários sobre o tema 
desde 2014, produziu também uma cartilha cujo conteúdo servirá de base para uma 
cartilha que está sendo produzida pela Federação das Empresas de Transportes 
de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro (Fetranspor) para seus associados. No 

>>
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pedido para utilização da cartilha da CNseg como referência, os representantes da Fetranspor citaram como justificativa a 
“qualidade, objetividade e estruturação das informações” contidas na publicação da Confederação das Seguradoras.

Para acessar a cartilha eSocial da CNseg e se informar sobre o tema, clique aqui.  

O debate que não houve 
 
Artigo publicado no jornal Correio Brasiliense no dia  22/01, assinado pelo presidente da Confederação das Seguradoras, 
Marcio Coriolano. 
 
"Mao Tsé Tung pontuou que, "se o capitalismo não consegue resolver as suas contradições, deve perecer". Parece inacre-
ditável,	mas	esse	conceito	arbitrário	e	arrogante	ainda	persiste	alhures	e	aqui	em	terras	brasileiras.	Um	exemplo	paradig-
mático desse estado mental é a falta de debates equilibrados sobre o que foi alcunhado de "plano de saúde acessível". 
Decorridos 29 anos da Constituição em vigor, e 19 anos da Lei de Planos e Seguros de Saúde, a dura realidade dos fatos 
se abateu sobre os fundamentos que prevaleceram àquelas épocas. Os sistemas das duas cartas legais vêm se mostrando 
progressivamente disfuncionais, ao ponto de levar à exclusão de milhões de brasileiros das coberturas de saúde. Seja no 
setor público, pelas filas, seja no privado, pelos custos. Em decorrência, várias discussões que vieram surgindo ao longo 
dos anos desaguaram em proposta concreta para buscar submeter a atual estrutura normativa do esquema privado ao 
escrutínio da realidade.

O plano acessível é ou foi um projeto, uma proposta, uma arquitetura aberta para que a sociedade possa deliberar sobre 
o destino de um serviço de tamanha essencialidade, como os planos privados de saúde. Mas está ocorrendo uma barreira 
protecionista dos que se consideram guardiões de supostos paradigmas da Constituição cidadã, e muito menos do que 
dela, dos paradigmas de uma lei ordinária originada de Medida Provisória que nem sequer foi votada. Essa condenação 
antecipada vem obstaculizando o progresso de soluções que deem conta da proteção de muitos milhões de brasileiros, ou 
de pelo menos proteger a sua liberdade de escolha da proteção que desejam: pública ou privada, ou ambas, como quis a 
"cidadã".

Pois a desconstrução mais insidiosa do que é uma proposta para debate democrático parte de excêntrica tese de que o 
plano acessível viria "conceitualmente" a confrontar a vontade da medida provisória (MP), travestida em lei, para retirar 
direitos duramente conquistados pelo povo, que nem sequer tomou conhecimento da famigerada MP. E, avançando mais, 
alegam que, "conceitualmente", a livre escolha, pelos cidadãos, de um plano de saúde diferente do arquétipo da MP colo-
caria em risco o próprio Sistema Único de Saúde, arruinando os seus atributos de universalidade e equanimidade. Agora 
parece ficar clara tanta fúria oposicionista no debate.

A questão principal que alguns querem esconder, ou confundir, é que o plano acessível, além de alternativo ao atual, e de 
contratação voluntária, responderá a muitas providências modelares que vão contra os únicos interesses de um circuito 
perverso de valorização da prestação de serviços médicos, eles mesmos os maiores causadores dos estratosféricos custos 
da medicina que expulsam milhões de cidadãos.

Então, diga o consumidor brasileiro, para além de cortinas ideológicas, se está contra os atributos do plano de saúde aces-
sível, de escolha voluntária: médico generalista obrigatório, para orientar adequadamente o paciente; direcionamento ativo 
do paciente para uma rede de médicos especialistas que resolvam melhor o seu tratamento; direcionamento, pelo especia-
lista, para laboratório e hospital de melhor resolubilidade; inclusão de coparticipação financeira dos beneficiários em deter-
minados procedimentos, para que ele questione as indicações abusivas de profissionais de saúde; congelamento no 
contrato de inovações tecnológicas propostas pela indústria, para evitar que tenha que pagar por desperdícios. Isso, a um 
custo menor do que tem os planos atuais, amarrados a uma espiral inflacionária sem fim. A escolha pela continuidade do 
debate é sua, consumidor. Chega de gente que quer falar por você. Já foi o tempo em que a cidadania foi comandada por 
intérpretes dos cidadãos".


