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mais economia

A POSTAL SAÚDE, Caixa de Assistência e Saúde 

dos Empregados dos Correios, utiliza-se do modelo de 

autogestão para administrar o Plano CorreiosSaúde, 

que atualmente atende 419.129 Benefi ciários em todo 

o país. Em abril de 2015, a POSTAL SAÚDE completou 

dois anos de criação, marcados por desenvolvimento 

e grandes conquistas em apenas um ano de atuação.

A gestão realizada pela POSTAL SAÚDE reduziu 

custos e gerou economia para os Correios. De acordo 

com a União Nacional das Instituições de Autogestão 

em Saúde (UNIDAS), a autogestão é “um sistema no qual 

a própria empresa ou outro tipo de organização institui 

e administra o programa de assistência à saúde de seus 

Benefi ciários. Sem fi nalidade lucrativa, o modelo reduz 

os gastos da intermediação das empresas de planos 

de saúde do mercado”. No caso da POSTAL SAÚDE, a 

compra de órteses, próteses e materiais especiais (OPME), 

que passou a ser direta, gerou economia de 33%. 

A afi rmação da UNIDAS é indiscutivelmente 

comprovada pelos números apresentados nos 

demonstrativos fi nanceiros da caixa de assistência. De 

2010 a 2013 (ano em que o plano ainda era gerido pelos 

Correios), a despesa assistencial crescia a uma média de 

20% ao ano. Já no ano de 2014, mesmo considerando a 

inclusão de novos procedimentos para tratamento de 

câncer, o incremento de vidas em 3,3% e a infl ação de 

6,75%, o custo assistencial subiu apenas 0,43%. 

As despesas assistenciais totais no 

ano de 2013 foram de R$1.094.125.540, 

Construindo a verdade: 
POSTAL SAÚDE reduz despesas 
e gera economia para todos

um aumento de 27,13% em relação ao ano de 2012 

(veja o gráfi co). Já a despesa assistencial de 2014 foi 

de R$1.099.199.284. Se tivesse seguido a tendência dos 

últimos quatro anos, as despesas assistenciais teriam sido 

de R$1,3 bilhão.

Os R$219 milhões economizados nas despesas 

assistenciais pagam toda a despesa administrativa 

(que em 2014 foi de R$84.813.719, contra R$135.609.881 

no ano de 2013) e também cobrem as despesas de 

implementação do Plano Postal Benefício Medicamento, 

que foram cerca de R$50 milhões. Ainda “sobraram” cerca 

de R$70 milhões para os Correios.

 

Controle, acompanhamento e fi scalização dos 

procedimentos médico-hospitalares e odontológicos 

e compra direta de OPME são as principais causas 

desse sucesso. Mesmo tendo aumentado o número 

de atendimentos (foram 4,9 milhões de autorizações 

apenas em 2014), a caixa de assistência conquistou uma 

redução de 11% nos custos de assistência per capita: 

foram R$216,88 por pessoa no ano, contrariando o 

índice projetado pelo histórico dos Correios, que seria 

de R$259,53 por pessoa ao ano, e até mesmo o projetado 

conforme a infl ação de 2014, que seria de R$242,93 por 

pessoa ao ano. 

Em 2014, enquanto as outras autogestões tiveram 

um aumento de 18,71% em seus custos de assistência, 

a POSTAL SAÚDE teve as despesas assistenciais 

aumentadas em apenas 0,46%.

“Não temos objetivo de lucro, mas essa economia 

incide diretamente nos valores de compartilhamento de 

despesas médicas, descontados na folha de pagamento 

dos empregados”, destaca o diretor Administrativo e 

Financeiro da caixa de assistência, Fábio Souza.

O diretor-presidente, Sérgio Francisco da Silva, 

completa: “Desde que começamos a operacionalizar 

o plano, em janeiro de 2014, até maio deste ano, já 

realizamos cerca de 6 milhões de autorizações de 

atendimentos, entre consultas, internações, exames 

e tratamentos odontológicos em todo o país, tudo de 

maneira muito mais ágil, controlada e econômica. 

Resultados que se devem ao trabalho de equipes 

altamente profi ssionalizadas e comprometidas e de um 

sistema moderno de gestão”, diz. 
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POSTAL SAÚDE x demais autogestões (Fonte: ANS)

Operadora 2012 2013 2014

POSTAL SAÚDE 860.635.839 1.094.125.540 1.099.199.284

Autogestão 9.592.699.020 11.154.169.686 13.241.191.570

Variação da POSTAL SAÚDE 27,13% 0,46%

Variação das autogestões 16,28% 18,71%

Economia 
de R$219 

milhões frente 
à projeção.

Economia 
de R$22,85 

por vida




