
 

O Corretor no Cenário da Saúde 
Suplementar 



EUA; $1.185,80 

CHINA; $117,40 

ALEMANHA; $89,30 

JAPÃO; $69,20 

FRANÇA; $64,60 
BRASIL; $61,50 

O Brasil é o sexto maior mercado de Saúde Privada no Mundo. 
(Valores em bilhões de dólares) 

Fonte: OMS – Organização Mundial de Saúde 

 



- Aproximadamente ¼ da população brasileira declara a Saúde 
como sua maior preocupação, sobrepondo outros temas 
como: problemas financeiros, habitacionais e criminalidade. 
 
- O Brasil é o país do mundo com maior expectativa em crescimento de 
emprego  
 



Pesquisa Deloitte, destaca cenário da Saúde no Brasil ! 
 
A abordagem, feita com 1.000 entrevistados, mostra, de maneira geral, 
um alto grau de insatisfação dos consumidores brasileiros, de 57% (com 
notas “D” e “E”), em relação ao sistema de saúde. Menos de 1% deu nota 
máxima “A”. 
 

Fontes: OMS – Organização Mundial de Saúde / Relatório Mundial de Saúde – 2008 

PriceWaterHouseCoopers - Pesquisa com mil executivos em 50 países. 



Fonte: ANS  

Tipos de contratação de Assistência Médica e / ou Hospitalar 
 
Plano Privado de Assistência à Saúde Individual ou Familiar  
 
Plano privado de assistência à saúde individual ou familiar é aquele que oferece cobertura 
da atenção prestada para a livre adesão de beneficiários, pessoas naturais, com ou sem 
grupo familiar. 
  

Plano Privado de Assistência à Saúde Coletivo Empresarial  
 
Plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial é aquele que oferece cobertura 
da atenção prestada à população delimitada e vinculada à pessoa jurídica por relação 
empregatícia ou estatutária.  
 

Plano Privado de Assistência à Saúde Coletivo por Adesão  
 
Plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão é aquele que oferece cobertura da 
atenção prestada à população que mantenha vínculo com pessoas jurídicas de caráter 
profissional, classista ou setorial. 
 



Beneficiários de planos privados de saúde no Brasil por tipo de 

contratação do plano 

Cobertura assistencial e tipo de contratação do plano Total 

Individual ou Familiar 9.574.945 

Coletivo Empresarial 28.783.474 

Coletivo por adesão 6.920.762 

Coletivo não identificado 39.465 

Não Informado 1.282.416 

TOTAL 46.601.062 

Fonte: Sistema de Informações de Beneficiários/ANS/MS - 07/2011 



As operadoras de planos privados de assistência à saúde 
foram classificadas nas seguintes categorias: 

  

• Administradoras de planos 

• Autogestão patrocinada 

• Autogestão não patrocinada 

• Cooperativas Médicas 

• Medicina de Grupo 

• Seguradoras especializadas em saúde 

  

Com exceção das três primeiras categorias, as demais 
utilizam o corretor para captação de usuários. 

 



A IMPORTÂNCIA DO CORRETOR 

  

O corretor é fundamental para as atividades das empresas na busca 

da ampliação da sua participação no mercado e a angariação de 

novos associados, seja de planos individuais ou coletivos. 

 

O Corretor também tem papel importante para a manutenção do 

equilíbrio etário da Carteira, angariando associados de baixa faixa 

etária. 

 

Até a presente data a ANS não regulamentou a atuação do 

Vendedor de Planos de Saúde.  

 

Estima-se mais de 30.000 vendedores atuantes e não 

regulamentados no Brasil. 



OBRIGADO!! 

Mauro Luis Lapa e Silva 

Presidente do Grupo Padrão 

21-2505-4100 

21-9982-4182 

maurolapa@pspadrao.com.br 


