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O produto denominado Vida Gerador de Benefício Livre – Saúde, ou simplesmente
VGBL – Saúde é o produto que promete resolver, ou pelo menos diminuir, o impacto
da mensalidade dos planos de saúde na terceira idade. Tramitando a mais de 5 anos
no congresso, o projeto foi aprovado pela câmara de deputados em agosto de 2016
e há uma expectativa de apreciação e aprovação do senado em 2017.
Os demógrafos não nos deixam mentir que o Brasil
é um país em franco processo de envelhecimento. O
percentual de idosos que hoje é em torno de 11%
passará, em 2050, a superar a marca de 25% –
mesmo índice do Japão, que hoje é considerado o
país mais envelhecido do mundo. Isto ocorre pelo
acelerado aumento da longevidade e diminuição
abrupta da taxa de natalidade.
Os elevados custos dos idosos dificulta seu acesso
financeiro à saúde suplementar e, com intuito de
reincluir estes idosos neste setor, está sendo
estudada a possibilidade de criação de um novo
produto conhecido como VGBL – Saúde.
Este produto consiste em um modelo semelhante ao
da Previdência Complementar, na qual o benefício
tem o valor permanentemente ajustado, de acordo
com o saldo acumulado pelo participante, que é
resultante do somatório de parte das contribuições
investidas ao longo do tempo. Neste modelo cada
participante tem a sua conta individualizada, na qual
são contabilizadas suas reservas pessoais.
Obviamente, um produto assim já pode ser
encontrado em qualquer seguradora ou fundo de
previdência. Então, o grande apelo deste novo
produto saúde é a possibilidade de se resgatar este
fundo para arcar com contraprestações de
planos/seguros de saúde, após período de
contribuição, sem qualquer tarifação pela receita
federal.
Muitos têm comparado, erroneamente, o VGBLSaúde aprovado pela câmara com o modelo
americano Health Saving Accounts – HSA, mas
entendemos que especial semelhança entre os dois
sistemas é a isenção de impostos quando o resgate
se destina a pagar contraprestações do plano de
saúde ou de despesas médicas, conforme o produto.
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Vejam as principais diferenças entre o VGBL
aprovado pelo congresso e o HSA americano:
VGBL SAÚDE
•Finalidade:
Pagamento da
contraprestação do
plano de saúde
•Público: Pessoas
Jurídicas
•Franquia: Não existe
obrigatoriedade

HSA
•Finalidade:
Pagamento de
despesas médicas
•Público: Pessoas
Físicas, que possuam
planos individuais
para grandes riscos
(Hospitalar)
•Franquia: Altos
valores de franquia

A leitura do projeto de lei deixa claro que este
produto aprovado pela câmera só alcança os
indivíduos que estão empregados em Empresas que
ofereçam plano de saúde, as quais têm o grande
desafio de sustentar o crescente passivo atuarial
gerado pelo benefício saúde nos atuais moldes.
SOBRE MILLIMAN
Milliman é um dos maiores fornecedores mundiais
de produtos e serviços atuariais e afins. A empresa
tem práticas de consultoria na área de saúde,
propriedade e seguro contra acidentes, seguro de
vida e serviços financeiros e benefícios dos
empregados. Fundada em 1947, Milliman é uma
empresa independente, com escritórios nas
principais cidades ao redor do globo. Para mais
informações, visite milliman.com.br
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