
CASSI - SUSTENTABILIDADE 

Ao Banco do Brasil S.A. 

Nesta 

Sr. Presidente, 

A ANABB, entidade que tradicionalmente atua em defesa do Banco do Brasil, 

de seus funcionários e de suas principais entidades (CASSI e PREVI), juntamente 

com as demais entidades que compõem a Mesa de Negociação, decidiram, desde 

2015, buscar alternativas para a reconstituição da sustentabilidade e perenidade da 

CASSI. 

Para a construção da proposta, foram considerados os seguintes princípios e 

premissas: 

a) as vantagens comparativas que a CASSI tem em relação aos demais planos 

de saúde de mercado; 

b) a manutenção da solidariedade entre seus associados no que se refere ao 

rateio das contribuições; 

c) o fortalecimento do Modelo de Atenção Integral à Saúde com a Estratégia de 

Saúde da Família (ESF) e foco na atenção primária; e, 

d) a manutenção da gestão compartilhada, com equilíbrio entre as duás.bases 

de representação. 

1. HISTÓRICO 

Em novembro/2015, a ANABB concluiu a elaboração da proposta, 

demonstrando os percentuais de contribuições pessoais e patronais necessários para 

o equacionamento do custeio da Caixa de Assistência e a recomposição de suas 

reservas, preservando os valores, os princípios e as premissas defendidos pelos 

funcionários do BB ao longo dos 74 anos de existência da CASSI. 

A proposta levou em conta informações divulgadas pela CASSI nos seus 

relatórios anuais de 2007 a 2014, a partir das quais identificamos que, no período: 
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a) a taxa média de crescimento das despesas assistenciais foi de 

12,02% a.a. 

b) a taxa média de crescimento das despesas totais foi de 11,93% a.a. 

c) a taxa média de crescimento da arrecadação total foi de 8,75% a.a. 

Os estudos e projeções apontaram para a necessidade de elevarmos o 

percentual total de contribuições, em janeiro/2016, dos então 7,5%, fixados em 1996, 

para 11,58%, como forma de garantir o restabelecimento dos índices adequados de 

liquidez e de solvência e a reconstituição das reservas obrigatórias e das reservas 

livres. 

Mantidos os parãmetros de rateio do custeio, 60% para a patrocinadora e 40% 

para os associados, a proposta apresentou a seguinte distribuição: 

Contribuição Total 
sobre a Folha de 

Pagamentos 

Contribuição do BB 
sobre a Folha de 

Pagamentos 

Contribuição dos 
Associados sobre 

suas Remunerações 
Atual 7,50% 4,50% 3,00% 

Proposta 11,58% 6,95% 4,63% 

A projeção dos números apontava para a estabilidade da CASSI, com 

resultados anuais positivos até 2023, quando seriam necessários novos ajustes nos 

percentuais de contribuição para um novo período a ser definido. 

A proposta da Diretoria Executiva da ANABB foi encaminhada para a 

apreciação das demais entidades e, embora sua viabilidade tenha sido constatada por 

gestores do Banco do Brasil e dirigentes da CASSI, não chegou a ser apresentada 

oficialmente ao patrocinador, tendo em vista que os aspectos negociais com o BB não 

evoluíram em função dos impactos nos limites da capacidade operacional definidos 

pelo Acordo de Basiléia IV. 

As negociações entre as entidades representantes dos associados e o Banco 

do Brasil, patrocinador do Plano de Associados da CASSI, se desenvolveram ao 

longo de 2016, culminando numa proposta de assinatura de Memorando de 

Entendimentos, a viger de 12/2016 a 12/2019, com aportes de recursos financeiros 

extraordinários e temporários, dos participantes e da patrocinadora, para dar fôlego à 

continuidade do processo negociai. 

Para esse Memorando de Entendimentos, representantes do Banco do Brasil 

apresentaram cálculos com os percentuais de contribuição que seriam necessários 

para manter, até dezembro/2019, os índices de liquidez e de solvência do Plano de 
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Associados adequados às normas da ANS. Assim, foi proposto que os associados 

concordassem com uma contribuição extraordinária de mais 1% sobre seus proventos 

(R$ 17 milhões/mês), de dezembro 2016 a dezembro/2019, corrigidos pelo reajuste 

dos funcionários do BB da ativa e aposentados, enquanto o Banco do Brasil também 

fizesse, no mesmo período, contribuições extraordinárias, na forma de ressarcimento 

de despesas, no valor de R$ 23 milhões/mês (cerca de 1,35% da folha de 

pagamentos), corrigidos pelo FIPE/Saúde. 

Aprovada a proposta em consulta ao Corpo Social, as contribuições, a 

partir de dezembro/2016, passaram a ser: 

Contribuição Patrocinadora (BB) Associados TOTAL 
Ordinária 4,50% 3% 7,50% 

Temporária R$ 23 milhões (1,35%) 1% (R$ 17 milhões) 2,35% 
TOTAL 5,85% 4% 9,85% 

Considerando que ficou pactuado que as negociações deveriam, além da 

sustentabilidade imediata (liquidez e solvência), versar também sobre a 

PERENIDADE da CASSI, o Memorando de Entendimentos previu a contratação, pela 

CASSI, de uma consultoria especializada, a ser custeada pelo Banco do Brasil, para 

uma análise geral do Modelo de Atenção Integral à Saúde com a Estratégia de Saúde 

da Família e sua possibilidade de expansão, bem como do Programa de Excelência 

no Atendimento e do Projeto para Aperfeiçoamento das Regras de Negociação e de 

Regulação. 

De forma a acelerar o processo negociai, as entidades representantes dos 

associados da CASSI solicitaram o acesso imediato ao relatório final da Consultoria 

Accenture para restabelecimento da mesa de negociações com base em dados já 

verificados/validados pela consultoria. 

Porém, a representação do Banco do Brasil informou que a contratação da 

consultoria havia sido efetuada pelo Banco do Brasil - e não pela CASSI -

considerando, portanto, o Banco do Brasil o proprietário de seu conteúdo. Assim, foi 

indeferido o acesso ao Relatório Final completo da Consultoria para avanço do 

processo negociai. 

Em maio/2018, o Banco do Brasil apresentou proposta para o equacionamento 

do custeio do Plano de Associados da CASSI, com algumas diretrizes previstas na 

Resolução CGPAR n°. 23, de 18 de janeiro de 2018, nos seguintes termos: 
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a) redução das contribuições ordinárias totais sobre a folha de pagamentos, 

dos atuais 9,85% - já insuficientes para atender às necessidades atuais da 

CASSI - para 8,5%, mantendo a contribuição patronal no mesmo nível pactuado 

em 1996 (4,5% da folha de pagamentos) e majorando, agora de forma 

definitiva, a contribuição dos associados de 3% para 4% de suas 

remunerações; 

b) complementação da arrecadação, até os níveis necessários para garantir 

a liquidez e a solvência do Plano de Associados da CASSI, por meio de: 

i. cobrança por dependentes de todos os associados, com patrocínio 

parcial e decrescente, apenas para os dependentes dos funcionários 

da ativa; 

ii. pagamento de taxa de administração por parte do BB, por 3 anos; 

Já a proposta do novo Estatuto da Cassi, apresentada ao Corpo Social 

para consulta, previa o seguinte: 

a) Taxa de administração anual: O Banco contribuiria com 10% sobre o 

somatório das contribuições patronais e pessoais dos funcionários da ativa e 

seus dependentes até dezembro de 2021: estimativa de R$ 147 milhões em 

2019; 

b) Taxa de administração retroativa: resultado da soma dos valores 

referentes ao período de julho a setembro de 2018: estimativa de R$ 111,2 

milhões; 

c) Contribuição retroativa do BB sobre o VRD por dependente: 

Contribuição do BB retroativa a julho de 2018, referente aos 80% do VRD por 

dependente dos ativos (limitado a três dependentes por funcionário); 

d) Manutenção do RTE pelo Banco até dezembro de 2019: O Banco 

manteria, até dezembro de 2019, o Ressarcimento Temporário e Extraordinário 

(RTE) à CASSI, acordado no Memorando de Entendimentos de outubro de 

2016, referente às despesas com programas (Programa de Atenção Domiciliar 

- PAD e Programa de Assistência Farmacêutica - PAF), coberturas especiais e 

CliniCASSI. O valor mensal, em vigor desde dezembro do ano passado, é de 

até R$ 24.941.200,00. Esse valor deveria somar em torno de R$ 299 milhões 

em 2018 e um valor ainda maior em 2019, já que em dezembro próximo haverá 

novo reajuste do RTE mensal. 
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A proposta do novo estatuto, além de insuficiente para o restabelecimento 

duradouro da liquidez e da solvência do Plano de Associados da CASSI, reduzia a 

proporcionalidade do custeio pactuada em 1996 em troca do modelo de governança 

compartilhada negociada à época, e também rompia com o princípio da solidariedade, 

criando oneração diferenciada entre os associados. Dessa forma, a proposta foi 

questionada pelas entidades que continuaram a exigir a disponibilização do relatório 

completo da consultoria Accenture para que todos pudessem debater uma solução 

definitiva e negociada a partir do conhecimento dos mesmos dados. 

Devido às inúmeras solicitações dos representantes dos associados, o Banco 

do Brasil, apesar de manter sob sigilo o relatório final da Accenture do Brasil Ltda., 

autorizou a disponibilização, no site da CASSI, de 573 telas de uma apresentação em 

powerpoint, acessáveis uma a uma, e sem possibilidade de salvamento em arquivo 

ou impressão, com as informações que considerou passíveis de disponibilização para 

os associados e entidades representativas. 

Do material disponibilizado no site da CASSI e nos slides da Accenture, foi 

possível colher as seguintes informações relevantes sobre a Caixa de Assistência e o 

Plano de Associados: 

a) A CASSI, ao contrário da maioria das demais autogestões, não é gerida pelo 

RH da sua patrocinadora e nem se utiliza do CNPJ da patrocinadora para 

administrar a prestação de serviço de atenção à saúde de seus usuários. A 

CASSI foi criada em 1944, pelos funcionários do Banco do Brasil, seus 

associados, sem a participação do Banco. Desde a sua criação a CASSI tem 

personalidade jurídica própria e gestão definida por seus associados. Somente 

em 1970 o Banco do Brasil decidiu patrocinar parte dos custos da CASSI, na 

forma de contribuições patronais mensais. Em troca desse patrocínio, os 

associados da CASSI aceitaram compartilhar a gestão da Caixa de Assistência 

com o patrocinador, permitindo a esse indicar, dentre os associados da CASSI, 

seus representantes na gestão da entidade, de forma a melhor acompanhar a 

gestão dos recursos colocados pelo BB na Caixa de Assistência. E, desde 

1970, o BB indica o Presidente e o Diretor Administrativo e Financeiro da 

CASSI; 

b) A CASSI é, hoje, não apenas uma operadora de planos de saúde, mas um 

sistema de saúde orientado para o cuidado integral à saúde de seus associados 

e demais usuários, a longo prazo, com gestão de saúde, cbrtura assistencial, 
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saúde ocupacional, serviços próprios, rede credenciada e quatro planos de 

saúde - Plano de Associados, Plano Cassi Família 1, Plano Cassi Família 2 e 

Plano Funci CASSI; 

c) A evolução do índice de eficiência da CASSI aponta ser ela, 

aproximadamente, 30% mais eficiente que os demais planos e seguros de 

saúde do mercado, inclusive demais autogestões; 

d) A CASSI tem um dos maiores índices de envelhecimento do mercado 

(154,9%) contra 156,2% das demais autogestões e 67,3% dos demais planos 

e seguros de saúde do mercado. Isso significa que as autogestões - e a CASSI 

dentre estas - têm uma população de usuários com muito mais idosos do que 

jovens. Se, por um lado, isso significa que o custo total das autogestões tende 

a ser maior do que o custo total dos planos e seguros de saúde de mercado, 

por outro lado, significa que as autogestões cumprem seu papel social de 

proporcionar assistência à saúde em todas as fases da vida de seus usuários, 

principalmente na fase idosa da vida, que é quando todos os seres humanos 

mais precisam desse tipo de cuidados. Vale o registro de que em 31/12/2017 a 

CASSI contava com 157 usuários com mais de 100 anos de idade, sendo 31 

homens e 126 mulheres; 

e) O rol de cobertura do Plano de Associados excede o rol de coberturas 

obrigatórias pela ANS, o que também eleva o custo total da CASSI; 

f) A CASSI apresenta índices de consulta por beneficiário/ano mais elevados 

do que os demais planos e seguros de saúde do mercado - 6,0 da CASSI contra 

3,9 de média do setor saúde, inclusive CASSI; 

g) A CASSI apresenta índices de exames por beneficiário/ano mais elevados 

do que os demais planos e seguros de saúde do mercado - 33,9 da CASSI 

contra 11,2 de média do setor saúde, inclusive CASSI; 

h) A CASSI apresenta índices de exames por consulta mais elevados do que 

os demais planos e seguros de saúde do mercado - 4,1 da CASSI contra 2,8 

de médio do setor saúde, inclusive CASSI; 

i) Mesmo tendo um rol de cobertura mais amplo do que o rol obrigatório definido 

pela ANS, uma população muito mais idosa do que os demais planos e seguros 

de saúde do mercado, um consumo de consultas por beneficiário/ano maior do 

que o dos planos e seguros de saúde do mercado, um consumo de exames por 

beneficiário/ano maior do que o dos planos e seguros de saúde do mercado, 
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um consumo de exames por consulta maior do que o dos demais planos e 

seguros de saúde do mercado, a CASSI continua a ter o menor custo per 

capita do mercado de saúde suplementar,  conforme tabela abaixo; 

CASSI Seguradora 1 Medicina
de Grupo Seguradora 2 

Custo per capita 
total 

356  480 500 504 

(ativos + 
dependentes) 247 333 347 350 

(aposentados + 
dependentes) 494 666 694 700 

j. Isso porque a estratégia de foco na atenção primária apresenta resultados 

expressivos, as CliniCassi viabilizam a Estratégia de Saúde da Família com 

protocolos assistenciais muito bem definidos, os programas assistenciais de 

CASSI, de prevenção e promoção de saúde, têm nível superior de maturidade 

e o uso qualificado da rede pode alavancar, ainda mais, a atenção primária das 

CliniCassi. 

2. DA ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PARA SUBSIDIAR NOVA PROPOSTA 

DA ANABB 

A ANABB buscou atualizar o estudo que havia feito em 2015, com dados 

colhidos de 2007 (ano do último acordo com o BB) até 2014, acrescentando no estudo 

os resultados de 2015, 2016 e 2017 da CASSI. A partir desses dados identificaos 

que, nesses três anos: 

a) a taxa média de crescimento das despesas assistenciais foi de 12,82% a.a. 

b) a taxa média de crescimento das despesas totais foi de 12,44% a.a. 

c) a taxa média de crescimento da arrecadação total foi de 8,57% a.a. 

Esses novos estudos e projeções apontaram para a necessidade de alterarmos 

o percentual total de contribuições sobre a folha de pagamentos do BB, a partir 

janeiro/2019, dos atuais 9,85% para 13,95%, de forma a garantir o restabelecimento 

dos índices adequados de liquidez e de solvência e a reconstituição das reservas 

obrigatórias (regras da ANS) e das reservas livres. 
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A proposta, respeitados os parâmetros de rateio do custeio de 60% para a 

patrocinadora e 40% para os associados, resultaria na seguinte distribuição: 

Contribuição Total 
sobre a Folha de 

Pagamentos 

Contribuição do BB 
sobre a Folha de 

Pagamentos 

Contribuição dos 
Associados sobre 

suas Remunerações 
3,00% Atual 7,50% 4,50% 

Proposta 13,95% 
Ativos - 8,37% Ativos - 5,58% 

Aposentados — 4,50% * Aposentados - 
5,58% 

* A diferença entre 8,37% e 4,50% no que se refere aos associados aposentados será coberta por 
recursos extraordinários do patrocinador, através de taxa de administração e ressarcimento por 
serviços prestados. 

3. PROPOSTA DA ANABB 

Considerando o resultado da Consulta ao Corpo Social levada a efeito pela 

CASSI, entre 24/09 e 05/10/2018, e as condições financeiras da Caixa de Assistência, 

com possibilidade iminente de aplicação do Regime Especial de Direção Fiscal pela 

ANS, a diretoria da ANABB reuniu-se, no dia 08/10/2018, com a Diretoria da CASSI, 

e manifestou seu firme propósito de construir, em conjunto com as demais entidades 

representativas dos funcionários do BB e aposentados, uma nova proposta para ser 

avaliada pela governança da CASSI e pelo Banco do Brasil. 

4. ESTRUTURA DA PROPOSTA 

4.1 Aditivo ao Memorando de Entendimentos 

De forma a garantir processo célere e evitar longo debate na busca de 

alternativas para reduzir impactos na capacidade operacional do BB, em função do 

Acordo de Basiléia IV, da Resolução BACEN 4424/15 e da Deliberação CVM 695/12, 

propomos que esse novo percentual de arrecadação para garantir a sustentabilidade 

da Caixa de Assistência seja baseado, num primeiro momento, não em alteração 

estatutária da CASSI, mas por meio de Aditivo ao Memorando de Entendimentos para 

alterar o Acordo de Contribuições Extraordinárias firmado no final de 2016. 

Considerando que os novos percentuais levantados nos estudos garantem a 

solvência do plano de associados até 2023, haverá tempo su ient para reiniciar e 

Página 8 de 12 



concluir os debates visando à efetivação de alterações estatutárias julgadas 

necessárias. 

4.2 Recursos extraordinários dos associados e do patrocinador - contribuição 

extraordinária dos associados 

Pelo memorando que se propõe aditivar, os associados da CASSI, funcionários 

da ativa e aposentados, assumem uma nova contribuição extraordinária e temporária, 

até dezembro/2023. Passará de 1% pelo acordo atual, para 2,58% com o aditivo 

proposto ao Memorando de Entendimentos. 

4.3 Ressarcimento do patrocinador por serviços prestados 

Da mesma forma, o BB assume o novo valor, a título de ressarcimento mensal 

extraordinário e integral, das despesas de programas vigentes, coberturas especiais 

e estrutura própria (CliniCassi), vinculadas ao Plano de Associados. 

4.4 Manutenção do atual estatuto da CASSI 

Como no aditivo ao Memorando não exige, nesta fase, alteração estatutária, 

serão mantidas as contribuições ordinárias para o Plano de Associados de 4,5% das 

remunerações dos funcionários da ativa e aposentados para o Banco do Brasil e de 

3% para os associados. 

Ainda, propõe-se que fique mantida a atual estrutura de governança da CASSI. 

4.5 Grupo de dependentes indiretos — GDI 

Propomos também que seja feita a liquidação antecipada da responsabilidade 

pelo GDI (Grupo de Dependentes Indiretos) do BB, no valor do cálculo atuarial feito 

pela Salutis, tendo como referência o valor de R$ 450 milhões, a ser atualizado. 
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4.6 Taxa de administração a ser paga pelo patrocinador 

O Banco do Brasil contribuirá com taxa de administração de 4% sobre a FOPAG 

dos funcionários da ativa, até dezembro de 2023, ou até o final do período transitório 

que perdurar o Memorando de Entendimentos Aditivado, caso seja concluída uma 

negociação ampla que trate de todos os demais aspectos da gestão da CASSI, além 

do custeio financeiro. 

Esse percentual deverá ser revisto caso ocorra um plano de 

aposentadoria/demissão voluntária que gere impacto na arrecadação. 

4.7 Taxa de administração retroativa a ser paga pelo patrocinador 

Com o objetivo de recompor as reservas do Plano de Associados para que 

façam frente à sua margem de solvência, propõe-se a retroatividade da taxa de 

administração a julho/2018. 

4.8 Avaliação técnica atuarial 

Esta proposta deve ser submetida à apreciação da equipe atuarial da CASSI, 

com o intuito de confirmar a densidade das proposições, reconhecer sua consistência 

atuarial, atestar se a proposta aponta para uma estabilidade da situação de solvência 

do Plano de Associados até 2023. Antes de dezembro/2023, deverão ser entabuladas 

novas negociações para determinação dos percentuais de contribuição que 

precisarão a ser arrecadados dos associados e do patrocinador, para a manutenção 

da estabilidade da CASSI por mais um longo período. 

4.9 Propostas de alterações estatutárias 

Tendo em vista as variáveis apresentadas, o fato de não ter havido no processo 

de consulta ao Corpo de Associados, concluído no início de outubro/2018, prévia 

discussão sobre alterações no Estatuto, bem como as implicações decorrentes da 

concessão da liminar que suspendeu os efeitos da resolução CGPAR n°. 23, as partes 

devem apresentar, no prazo de 180 (cento e oitenta dias) -propos as de ajuste 
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estatutário objetivando a sustentabilidade e a perenidade da CASSI e dos seus planos 

de saúde, para além de 2023. 

4.10 Debate amplo com todos os envolvidos 

As experiências anteriores nos levam a concluir que a reforma estatutária de 

uma instituição com o grau de complexidade da CASSI demanda tempo para estudos 

e amplo debate que envolvam os associados, suas associações representativas, 

especialistas, a governança da Caixa de Assistência, o patrocinador e seus órgãos 

reguladores. 

Em 2007, por exemplo, a reforma estatutária da CASSI foi aprovada na quarta 

consulta consecutiva, ocasião em que seu conteúdo foi sendo constantemente 

ajustado e discutido com a participação ampla de todos os envolvidos. 

Imperioso, portanto, destacar que a questão em tela enseja debate abrangente 

por parte dos envolvidos e deve ser conduzida com prudência e ponderação, 

disponibilizadas, de forma integral, todas as informações que subsidiem a análise dos 

associados que participarão da consulta para a decisão. O acesso irrestrito às 

informações e plena compreensão de suas razões conduzirão ao melhor resultado 

possível para a nossa Caixa de Assistência. 

5. Impactos financeiros da proposta das Entidades que subscrevem a presente 

para o custeio da CASSI 

Com base no Relatório Anual da CASSI, exercício 2017, o montante referente 

às contraprestações (receita anual oriunda dos salários dos funcionários da ativa, 

aposentados e pensionistas) importou em R$ 2.097 bi. 

Considerando que esse valor corresponde a 8,5% [7,5% da contribuição 

estatutária (3% + 4,5%) + 1% de contribuição extraordinária], o valor total anual da 

FOPAG (ativos + aposentados + pensionistas) importa em R$ 24,68 bilhões. O valor 

mensal das FOPAG BB e PREVI fica em torno de R$ 1,90 bilhão, sendo R$ 1,2 bilhão 

da FOPAG Previ e R$ 700 milhões da FOPAG BB. 
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CONTEC - Confedè 
Trabalhadores nas e 

José August 

ao Nacional dos 
presas de Crédito 
Cordeiro 

Tendo presente essas informações, estimamos que a proposta apresenta os 

seguintes impactos Financeiros: 

a) Contribuição Associados (R$ 1,9 bi x 5,58%) = R$ 106 milhões/mês 

b) Contribuição BB/Ativos (R$ 0,7 bi x 8,37%) = 58,6 milhões/mês 

c) Contribuição BB FOPAG PREVI (R$ 1,2 bi x 4,5%) = R$ 54 milhões/mês 

d) Ressarcimento Temporário Extraordinário: R$ 27 milhões/mês, atualizado 

anualmente pelo FIPE Saúde (estimativa, considerando ressarcimento integral, 

sem o limitador do Memorando de Entendimentos assinado em 

dezembro/2016) 

e) Taxa de Administração Ativos BB (R$ 0,7 bi x 4%) = R$ 28 milhões/mês 

f) Total Contribuição BB: (R$ 58,6 milhões + R$ 54 milhões + R$ 27 milhões + 

R$ 28 milhões) = R$ 167,6 milhões/mês 

g) Total de Contribuição Plano de Associados: R$ 167,6 milhões + R$ 106 

milhões: Total R$ 273,6 milhões/mês 

h) Total Arrecadação/ano = R$ 273,6 milhões x 13 meses = R$ 3,56 bilhões 

(valor sem a incidência dos 5% de aumento na FOPAG BB do Acordo Coletivo 

2018) 

Assim, visando construirmos uma solução perene para CASSI, que zele 

pelo interesse de todos os envolvidos, solicitamos a análise da presente 

proposta e do consequente aditamento do Memorando de Entendimentos, 

assinado em 21.10.2016, com vencimento em dezembro/2019, para 

dezembro/2023. 

Cordialmente, 

(ANABB - Associação Nacional dos 
' Funcionários do Banco do Brasil 

Reináldo Fujimoto 

presidente Diretor 

/ 
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