Análise Especial
Aumento da informalidade de emprego e redução do número de beneficiários plano médico-hospitalares
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De fato, como se observa no Gráfico 1, o número de trabalhadores por conta própria aumentou
1 A PNAD mensal, que divulga dados de ocupação, ainda não foi atualizada até
a realização desse relatório.
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Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Mensal – IBGE. Acesso em: 20/01/18.

Gráfico 2 – Taxa de crescimento em 12 meses número de beneficiários e empregados com carteira assinada.
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Beneficiários de planos coletivos empresariais

Fonte: ANS e CAGED.
2 Brant, D. Analistas projetam estagnação no emprego no Brasil em 2018.
Folha de S. Paulo, São Paulo, 03 jan. 2018. Caderno Mercado. Disponível
em: http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/01/1947679-analistasprojetam-estagnacao-no-emprego-no-brasil-em-2018.shtml
3 Com a ANS não disponibiliza na sala de Situação dados da série histórica
por tipo de contratação, foram utilizados dados do ANS TAbnet, que são
defasados.

fontes:
• ANS. Sala de situação: http://www.ans.gov.br/perfil-dosetor/dados-e-indicadores-do-setor/sala-de-situacao
Dados extraídos dia: 04/01/2018.
• IBGE. Projeção das populações mensais do Brasil: 2000
- 2030. http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/
populacao/projecao_da_populacao/2013/default_tab.
shtm.
• MS/CNES/Datasus. http://www2.datasus.gov.br/
DATASUS/index.php
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notas técnicas:
• Ao citar o termo beneficiário, o IESS reconhece a nota
técnica da ANS/Tabnet: “um beneficiário pode possuir mais
de um plano e assim constar no sistema tantas vezes
quantos forem os vínculos que possuir com planos privados
de assistência à saúde.” (Disponível em: http://www.ans.gov.
br/anstabnet/notas_beneficiario.htm).
• Os dados estão sujeitos a revisão pela Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS) ou qualquer outra fonte citada.
Por tal motivo, o IESS coloca a data de extração e elaboração
dos dados apresentados.
• Para o cálculo da taxa de cobertura, dividiu-se o número de
beneficiários pela projeção das populações mensais para o
1º dia de cada mês do IBGE. Desse modo, é possível
encontrar valores das taxas de cobertura divergentes
daqueles divulgados pela ANS, a qual divulga os dados
baseados na população brasileira de 2012.

