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O setor de saúde suplementar ainda não deu sinais de recuperação em 2019, registrando uma pequena queda no 

número total de bene�ciários nos planos de assistência médica, que totalizaram pouco mais de 47 milhões de 

vidas – o menor número desde dezembro de 2011. 

A perda de quase 100 mil bene�ciários, que deixaram de ter planos devido ao aumento da taxa de desocupação 

e queda da renda média da população ocupada, aliada a aumento crescente das despesas assistenciais, impactou 

ainda mais o setor, que encerrou 2019 com 22 operadoras a menos no mercado, uma redução de mais de 15% em 

comparação com 2018. Um quadro que se torna ainda mais complexo com a crescente concentração de vidas nas 

mãos das grandes empresas, muitas delas com aporte de capital estrangeiro. 

Mesmo nesse cenário adverso, a Caberj Integral registrou um resultado líquido R$580.850,00, mesmo com a 

redução do número de bene�ciários no primeiro semestre do ano, dentro de uma estratégia de saneamento da 

carteira, com expurgo de contratos de�citários, e forte atuação na �delização de clientes. Também contribuiu 

para esse resultado a gestão e�ciente de pacientes crônicos, a partir de programas de prevenção que vêm 

minimizando riscos e os impactos de determinadas patologias no resultado da carteira. 

Ao mesmo tempo, promovemos uma reestruturação da equipe comercial, criação de novos produtos, com uma 

rede credenciada adequada a cada grupo de clientes, e atuação junto aos distintos segmentos do mercado, a 

Caberj Integral encerrou 2019 com uma carteira renovada com a incorporação de mais de 6 mil vidas da Casa da 

Moeda do Brasil, que escolheu a Caberj Integral em um processo licitatório do qual participaram grandes 

operadoras. 

Uma conquista que reforça a estratégia da Caberj Integral de prospectar novos nichos, visando ampliar sua 

carteira, de forma a diluir os riscos e consolidar a marca, respaldada também em um programa de investimentos 

em marketing e na remuneração de parceiros. 

O Conselho de Administração apresenta a prestação de contas do exercício de 2019.
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