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RESUMO 

 

O presente trabalho avalia dados mensais de variações percentuais acumuladas do 

índice VCMH (Variação do Custo Médico Hospitalar e Ambulatorial) diante de outros 

índices inflacionários nacionais relacionados à Saúde. Trata do ambiente econômico e 

regulatório da Saúde Suplementar. Realiza, através de análise de série temporal e testes 

estatísticos a comparação entre a VCMH e o INPC-IBGE Planos de Saúde – levantando 

questionamentos ao modelo atual de reajustes de planos de saúde coletivos e empresariais, 

sob bases atuarial, contábil, econômico e estatístico. Conclui, através das ferramentas 

estatísticas utilizadas, a falta de relação entre e evolução da VCMH e do INPC-IBGE Planos 

de Saúde – o que supõe a distinção entre métodos de avaliação de impactos econômicos no 

mesmo ambiente de avaliação de custos: saúde suplementar. 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: saúde suplementar, reajuste, inflação, série temporal  



ABSTRACT 

 

 This academic paper evaluates monthly data of accumulated percentage variations 

of the VCMH index (Brazilian Medical Cost Variation) in face of other inflationary indices 

related to health. It deals with the economic and regulatory environment of national 

supplementary health. It performs, through time series analysis and statistical tests, the 

comparison between the VCMH and the INPC-IBGE for the Health Plans – raising questions 

about the current model of readjustments of collective and corporate health plans, under 

actuarial, accounting, economic and statistical bases. It concludes, through the statistical 

tools used, the lack of relationship between the evolution of the VCMH and the INPC-IBGE 

for the Health Plans – which presupposes the distinction between methods of evaluating 

economic impacts in the same cost assessment environment: supplementary health. 
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1. INTRODUÇÃO 

A democracia brasileira em sua caminhada de consolidação ainda tem, em vários 

setores da sociedade uma longa estrada de conhecimento, pesquisa e desenvolvimento a 

percorrer. A Ciência Atuarial, um campo histórico e, reconhecidamente, de dinâmica 

transformação (ora mais estruturado em países chamados desenvolvidos), consiste uma das 

ciências sociais aplicadas, sobre as quais se percebe grande oportunidade de avanços em 

todas as suas áreas de abrangência; seja nos setores públicos ou privados, e mais, com 

possibilidades de geração de benefícios que decorrem das demandas atuariais diretamente 

relacionados à cidadania brasileira. Áreas como Previdência, Securitária (Vida ou Não 

Vida), Financeira, Saúde demandam, cada vez mais, estudos, pesquisas e produtos que se 

relacionem diretamente com as peculiaridades de uma sociedade, como a brasileira, carente 

de informações, dadas as notórias desigualdades sociais, econômicas e, principalmente, a 

limitada ou ausente formação financeira na educação formal básica. “Na dimensão da gestão 

informacional ocorre uma aceleração sem precedentes, tanto na geração de dados como no 

incremento do potencial analítico” (FRANCISCO, KUGLER e LARIERA, 2017) e num 

mundo de apregoada facilidade comunicacional, comparado a décadas anteriores, temos 

urgência em avanços no conhecimento e aplicação, nessa área, de modo a alcançarmos, no 

amplo setor de negócios da prestação de assistência de saúde, um ambiente econômico mais 

equilibrado entre cidadãos (consumidores ou beneficiários), empresas prestadoras de 

serviço, além dos órgãos normativos e fiscalizadores.  

 

1.1 Problemática 

No campo da Saúde (Pública e Privada), temos, no Brasil, legislação que prevê o 

acesso universal (CF, BRASIL, 1988), porém convivemos com uma estrutura pública 

geograficamente desigual, com limitações estruturais das mais diversas e que não alcança, 

em várias das suas divisões de atuação, a totalidade da população. Neste panorama, abre-se, 

legalmente, a oportunidade para atuação do setor privado. Para ambos os modelos temos 

diversas legislações antigas e recentes, para regrar a atuação e a gestão atuarial aplicadas por 

operadoras e gestoras de planos de saúde privados; e, direcionar a atuação dos gestores 

públicos (principalmente em cargos executivos). A Lei 9656/1998, entre outras finalidades, 

regulamenta a saúde suplementar. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), criada 

pela Lei 9961/2000, regula o setor, que hoje agrega cerca de 49 milhões de beneficiários. 
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1.2  Justificativa 

Neste trabalho de conclusão de curso, procuramos expor, sob ótica atuarial, a 

realidade recente dos reajustes dos planos de saúde privados coletivos, pesquisando o campo 

regulatório, a variação dos custos médicos, hospitalares e ambulatoriais (VCMH), além de 

temas diretamente relacionados a formação deste “índice”, os impactos da VCMH 

comparados a diversos outros índices (inclusive inflacionários) que pressionam a família 

brasileira. Para esta comparação utilizamos conceitos básicos de Séries Temporais e Testes 

para comparação de séries – objetivamente: verificando se séries distintas são provenientes 

de processos estocásticos semelhantes. 

O custo médico hospitalar é determinado através das despesas médicas hospitalares 

de um grupo de beneficiários de planos de saúde, durante um determinado período. Isso 

significa quanto custa em média, disponibilizar serviços de assistência médica cobertos pelo 

plano de saúde durante este tempo. O índice de variação de custo médico hospitalar, também 

chamado de inflação médica, expressa a variação do custo das operadoras de planos de 

saúde, comparando dois períodos consecutivos de 12 meses – considerando a frequência de 

utilização e a variação dos preços dos serviços como consultas, exames, cirurgias, 

tratamentos e internações. 

Em diversos países, assim como no Brasil, o mercado de saúde suplementar cada 

vez mais vem sofrendo impactos nos custos, o que faz subir os preços e encarecer o acesso 

à assistência privada. Desde os anos 80, os custos de atenção à saúde vêm aumentando 

sensivelmente. Isto é reflexo principalmente do envelhecimento populacional, da 

incorporação de novas tecnologias médicas e desperdício de materiais. Este aumento 

também é impulsionado pela elevação de renda da população e pela maior taxa de cobertura 

de seguros saúde. 

Pelo artigo 196 da Constituição Federal de 1988, a saúde é direito de todos e dever 

do Estado. Porém ainda que a constituição preveja a saúde para todos, a realidade é diferente. 

Dadas as limitações e ineficiências do Estado em prover de forma ampla o atendimento em 

saúde, são criadas oportunidades para o desenvolvimento da prestação de serviços em saúde, 

de forma privada. Nesta relação entre as empresas de saúde privada (operadoras e 

provedoras) e os beneficiários, bem como órgãos regulatórios e judiciários: surgem inúmeras 

situações de distorções, litígios e desequilíbrios. 
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1.3 Cenário da Saúde Suplementar no Brasil – Principais atores e regulações 

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é o órgão responsável, entre 

outras funções, por controlar os aumentos das mensalidades dos planos de saúde nos 

contratos individuais, além de analisar as causas dos reajustes, o que inclui a confirmação 

de cada índice VCMH (Variação de Custo Médico, Hospitalar e Ambulatorial), submetido 

por cada operadora/seguradora. 

Porém, este índice de reajuste, divulgado pela ANS, não é precisamente um índice 

de preços. Ele é composto pela variação da frequência de utilização de serviços, novas 

tecnologias e custos de saúde.  

A ANS regula o teto dos planos individuais, mas não determina limite para os 

planos empresariais, pelo entendimento que pessoas jurídicas possuem maior poder de 

negociação junto às operadoras. 

 

 

Figura 1: Caderno de Informações da Saúde Suplementar – dezembro/2021. Beneficiários: 

refere-se a vínculos aos planos de saúde, podendo incluir vários vínculos para um mesmo 

indivíduo. Fonte: SIB/ANS/MS 09/2021. 

O regramento jurídico relacionado à assistência de saúde, no Brasil, é extenso e 

tratamos no texto de alguns deles, principalmente, onde for direta a influência sobre os 

planos de saúde coletivos e sua forma de reajuste. 

Previamente, ressaltamos: há diferenças no tratamento regulatório dos reajustes dos 

planos de saúde dependendo do tipo de contratação (individual ou coletiva), do período de 
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contratação (anterior ou posterior à Lei dos Planos de Saúde 9658/98), do tipo de assistência 

(médico-hospitalar ou odontológica) e, no caso dos coletivos, do tamanho da empresa 

contratante (mais ou menos de 30 beneficiários). Para o reajuste por mudança de faixa etária 

há outras regulamentações: Código de Defesa do Consumidor (CDC), a própria Lei dos 

Planos de Saúde e Estatuto do Idoso. 

Planos individuais novos: contratos com início após a vigência da Lei 9658/98 (1° 

de janeiro de 1999) tem reajuste controlado pela ANS. A metodologia aplicada pela ANS 

para definição do índice máximo para estes planos é a mesma desde 2001 e considera a 

média dos percentuais de reajustes aplicados pelas operadoras aos planos coletivos com mais 

de 30 beneficiários. As operadoras são obrigadas a informar ao Órgão Regulador os reajustes 

aplicados aos contratos coletivos que são base para o cálculo do reajuste dos planos 

individuais. 

Este aumento de preço é autorizado pelo governo devido variação de custos 

ocorrida. Sendo diferente do reajuste por faixa etária e esperado que os custos aos idosos 

(acima de 59 anos) sejam superiores aos observados na faixa de 0-18 anos. A divisão por 

faixas etárias tem um caráter de compatibilizar preços conforme a faixa de risco, permitindo 

que pessoas com a mesma faixa etária estejam sob mesmo mútuo – fazendo com que pessoas 

com menor uso possam ‘financiar’ a utilização da assistência por pessoas mais expostas. 

O reajuste por faixa etária varia conforme data de contratação do plano e os 

percentuais de variação precisam estar expressos no contrato, ficando para o consumidor que 

muda de faixa etária a expectativa de dois reajustes num único ano. 

1.4 Tipos de planos 

1.4.1 Planos coletivos por adesão e planos coletivos empresariais 

Conforme dito anteriormente, a ANS não define percentual máximo de reajuste 

para os planos coletivos por entender que as pessoas jurídicas possuem maior poder de 

negociação junto às operadoras, o que, naturalmente, tende a possibilitar a obtenção de 

percentuais mais vantajosos para a contratante. O reajuste dos planos coletivos é calculado 

com base na livre negociação entre as operadoras e as empresas, fundações e associações 

etc. Além de os contratos coletivos empresariais com mais de 30 beneficiários não estarem 
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submetidos à carência, o que reduz o ônus da troca de operadora, observando as condições 

oferecidas. 

Sendo assim, a lei concede às operadoras de Planos de Saúde Coletivos e seus 

contratantes (pessoas jurídicas) um ambiente de livre negociação. 

1.4.2 Planos coletivos com menos de 30 beneficiários 

A resolução normativa n. 309/2012, da ANS, determina as regras de reajuste para 

os contratos dos planos coletivos com menos de 30 beneficiários. A resolução obriga as 

operadoras a agruparem estes contratos em um mesmo pool de riscos para o cálculo de um 

mesmo reajuste. 

A RN 309/2012 estabelece que sejam agrupados todos os contratos coletivos 

empresariais e coletivos por adesão firmados após 1° de janeiro de 1999, ou adaptados à Lei 

9656/98, que possuam menos de 30 beneficiários. No entanto, tal agrupamento poderá ser 

desmembrado em até três subagrupamentos, por tipo de cobertura, podendo ocorrer até três 

percentuais de reajustes diferentes. 

Da RN 309/2012 (capítulo II) segue esta divisão: 

Art. 5º O agrupamento de contratos coletivos de que trata o artigo 3º poderá ser 

desmembrado em até 3 (três) sub-agrupamentos, separados pelo tipo de cobertura, que é 

definido de acordo com a segmentação assistencial do plano ao qual o contrato está 

vinculado, da seguinte forma: 

I – sem internação: engloba os planos de segmentação assistencial “ambulatorial” 

e “ambulatorial + odontológico”; 

II – internação sem obstetrícia: engloba os planos que possuam segmentação 

assistencial “hospitalar sem obstetrícia”, “hospitalar sem obstetrícia + odontológico”, 

“ambulatorial + hospitalar sem obstetrícia” e “ambulatorial + hospitalar sem obstetrícia + 

odontológico”; e 

III – internação com obstetrícia: engloba os planos que possuam segmentação 

assistencial “hospitalar com obstetrícia”, “hospitalar com obstetrícia + odontológico”, 
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“ambulatorial + hospitalar com obstetrícia”, “ambulatorial + hospitalar com obstetrícia + 

odontológico”, e “referência”. 

Há exceções em que o contrato coletivo com menos de 30 beneficiários não 

participa do Agrupamento de Contratos. São elas: contratos firmados antes de 1° de janeiro 

1999 e não adaptados à lei 9656/98; contratos de planos exclusivamente odontológicos; 

contratos de plano exclusivo para empregados demitidos ou exonerados sem justa causa ou 

aposentados; contratos de planos com formação de preço pós-estabelecido; e contratos 

firmados antes de 1° de janeiro de 2013 e não acrescentados para contemplar a RN 309/2012, 

por opção da pessoa jurídica contratante. 

 

1.4.3 Planos individuais antigos 

A Lei 9658/98, em seu artigo n° 35-E, determina que a ANS autorize o reajuste 

tanto para os planos individuais antigos (assinados antes do início da vigência da lei), como 

para os planos individuais novos. Entretanto, a partir de setembro de 2003, este dispositivo 

legal foi suspenso por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que o julgou 

inconstitucional em resposta a uma Ação Direta da Inconstitucionalidade (ADIN). Diante 

disto, a ANS publicou a Súmula Normativa n. 5, em 2003, definindo que, caso não esteja 

clara no contrato a regra de reajuste, o reajuste anual deverá ser limitado ao reajuste máximo 

estipulado pela ANS ou ser definido por meio da celebração de Termo de Compromisso 

(ANEXO II) com órgão regulador. Em 2004, a ANS questionou os reajustes de planos 

individuais praticados por algumas operadoras com cláusulas de reajuste anual baseadas na 

variação dos custos médico-hospitalares (VCMH). A ANS propôs, então a assinatura de 

Termos de Compromisso que passou a ser aplicado aos contratos firmados individualmente 

até 1° de janeiro de 1999, e não índices claros e explícitos (IGP-M, IPCA, ou qualquer outro 

divulgado publicamente e que ainda esteja em vigor). 

 

1.4.4 Planos individuais odontológicos 

Desde maio de 2005, os planos exclusivamente odontológicos, devido às suas 

especificidades, não dependem mais de autorização previa da ANS para aplicação de 

reajustes, desde que esteja claro no contrato o índice que a operadora adota para o reajuste 

(IGP-M, IPCA, dentre outros). Caso não haja um índice estabelecido, a operadora deve 
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oferecer ao titular do plano um termo aditivo de contrato que defina esse índice. A não 

aceitação ao Termo implica na adoção do IPCA. 

Quadro 1: Forma de reajuste por tipo de plano assistencial 

Planos Característica Reajuste Anual 

Individuais ou Familiares 

Regulamentados 

Índice ANS 

Adaptados 

Não regulamentados sem 

reajuste previsto 
Índice ANS (máximo) 

Não regulamentados sem 

reajuste previsto 
Contrato 

Sem previsão em cláusula e 

operadora sem TAC 
Índice ANS (máximo) 

Sem previsão em cláusula e 

operadora com TAC 
ANS 

Coletivos 

Com até 30 beneficiários Contrato 

Com mais de 30 

beneficiários 
Contrato 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

1.5 Instituto de Estudos de Saúde Suplementar 

O Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, ainda que produza um índice setorial 

não oficial, se apresenta no site oficial da instituição, como uma organização sem fins 

lucrativos e tem como objetivo promover e realizar estudos de aspectos conceituais e 

técnicos que possam embasar implementação de políticas públicas e melhores práticas na 

saúde suplementar. Atua no fomento de pesquisas e na defesa de aspectos conceituais e 

técnicos para basear as chamadas melhores práticas; preparando o Brasil para o 

enfrentamento do financiamento à saúde. Não sem aproveitar as oportunidades de avanços 
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com alvo na promoção da saúde e dos cidadãos. E destaco a pública missão de “promover 

sustentabilidade da saúde suplementar”. 

 

1.5.1 Contabilidade de entidades sem fins lucrativos 

O NBC T-10 (Aspectos contábeis específicos em entidades diversas) e NBC T-

10.19 (Entidades sem finalidade de lucros) determina as diretrizes contábeis das entidades 

sem fins lucrativos, como: 

- Resultado positivo não é destinado aos detentores do patrimônio líquido; 

- Lucro e prejuízo denominados, superávit e déficit. 

A menos que possua subvenção de recursos públicos oficiais, as entidades de 

terceiro setor, ONGs, sem fins lucrativos, não tem obrigatoriedade de divulgação pública 

dos seus balanços contábeis (financeiros). Ainda que o Conselho Federal de Contabilidade 

(CFC) através da NBC T-6.1 recomende a publicação de balanço como uma forma de a 

entidade demonstrar transparência e ética em suas atividades. 

Ainda que haja cuidados técnicos e qualidade na divulgação das informações do 

IESS, não se encontram detalhes das suas bases de dados e da especificidade da metodologia 

aplicada para o cálculo da VCMH. A base informada é de “10% do mercado de saúde 

suplementar”, mas sem designação de quais empresas, sua relevância no setor, quais planos 

especificamente. E esse modelo, não oficial, é, há alguns anos, balizador para as empresas 

operadoras de planos de saúde.  

No caso do plano empresarial, a ANS apenas acompanha os aumentos de preços. O 

índice destes contratos é divulgado a cada ano pela própria operadora/seguradora, ou seja, 

cada um deles possui seu próprio VCMH. 

 

1.6 Código de defesa do consumidor (CDC) 

Ainda que as operadoras de planos de saúde (coletivos e empresariais), em livre 

negociação com os contratantes possam definir livremente os percentuais de reajustes, eles 

não podem ser abusivos, sem que haja um mínimo equilíbrio no contrato. No texto, citamos 

marcos regulatórios que se relacionam diretamente com o tema discutido. É importante 

destacar o Código de Defesa do Consumidor (também utilizado como base de questões 
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jurídicas nas relações entre operadoras de planos de saúde e beneficiários). Principalmente, 

num ambiente onde há um aumento na judicialização da relação beneficiário e provedor de 

assistência de saúde 

Entre outras limitações: a operadora do plano de saúde não pode exigir vantagem 

manifestamente excessiva do beneficiário. De acordo com o artigo 39, inciso V, do Código 

de Defesa do Consumidor.  

“É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: 

V – Exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva”. 

X – Elevar sem justa causa o preço de produtos e serviços. 

Cláusulas abusivas – Artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor:  

“São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao 

fornecimento de produtos e serviços que: 

IV – Estabelecem obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o 

consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a 

equidade.” 

Artigo 51, Parágrafo 1°, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor 

Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que: 

III – se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza 

e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso. 

Em casos de impugnação do aumento da mensalidade de plano de saúde em razão de 

aniversário de contrato há análises de contrato para verificação se o aumento está previsto 

no contrato e se há cláusula prevendo aumento contratual e se audita a clareza da redação. 

Calcula-se mês a mês para que o juiz de direito tenha uma visão ampla dos aumentos. E 

realiza-se cotejo com os aumentos dados pela ANS aos planos individuais – mais uma vez 

sendo utilizado como parâmetro. Há decisões que reduzem o aumento com base em índices 

inflacionários. 

1.7 Aumentos em razão da última faixa etária (59 anos) 

Do Artigo 15 da Lei n. 9656/98, temos: 
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“A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de produtos 

de que tratam o inciso I e o parágrafo 1° do art. 1° desta lei, em razão da idade do consumidor, 

somente poderá ocorrer caso estejam previstas no contrato inicial as faixas etárias e os 

percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas, conforme norma expedidas pela 

ANS, ressalvando o disposto no art. 35-E”. 

Parágrafo único: É vedada a variação a que alude o caput para consumidores com mais 

de sessenta anos de idade, que participarem dos produtos de que tratam o inciso I e o 

parágrafo 1° ou sucessores, há mais de dez anos. 

A RN 63/2003 trata das 10 faixas etárias (e das condições para variação de preços 

conforme faixa etária). 

Art. 3° da RN 63/2003 – Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária 

deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições: 

- O valor fixado para última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor 

da primeira faixa etária; 

- A variação acumulada entre a sétima e a décima faixa não poderá ser superior à 

variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas. 

 

1.8  Objetivos 

Neste trabalho, temos o objetivo de apresentar, discutir e avaliar informações 

diretamente relacionadas aos índices anuais de reajustes dos planos de saúde coletivos. 

Realizar e avaliar comparações com outros índices que impactam a economia de parcela 

relevante dos cidadãos brasileiros. Especificamente, trabalharemos com as informações do 

Instituto Saúde Suplementar (IESS) que se define como “uma organização sem fins 

lucrativos com objetivo de promover e realizar estudos de aspectos conceituais e técnicos 

que sirvam de embasamento para implementação de políticas e introdução de melhores 

práticas para saúde suplementar” (Atuação, Missão e Visão IESS – Fonte: Portal IESS). 

Ressaltamos que a VCMS/IESS não é um dado oficial. 

 

2 REFENCIAL TEÓRICO 
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Há muitas distorções que impactam custos da saúde. Inovação tecnológica sem 

disciplina; ampliação sem critérios das “coberturas” obrigatórias; remuneração da 

assistência médica pela quantidade de procedimentos realizados; e valoração dos serviços 

hospitalares segundo margem de lucro sobre preços de materiais e medicamentos usados são 

algumas delas. Essas devem ser o foco de ações que visem à sustentação do setor. Controlar 

preços é sempre um desafio que a economia em diversas áreas não monopolistas tende a 

falhar, não importando o setor em que é aplicado e por mais necessário que possa parecer. 

Neste trabalho, utilizaremos dados oficiais de índices inflacionários setoriais. Para 

comparação estatística selecionamos um dos índices pesquisados e verificamos através de 

técnicas de avaliação de séries temporais. 

Há vários interesses no estudo de séries temporais, como: (1) investigar o 

mecanismo gerador da série; (2) realizar previsões de valores futuros; (3) descrever 

comportamentos, existência de tendências, ciclos ou variações sazonais; (4) buscar 

periodicidades. 

Segundo MORETTIN e TOLOI, uma das suposições mais comuns sobre uma série 

temporal é sobre a sua estacionariedade – série se desenvolve no tempo ao redor de uma 

média constante – refletindo alguma forma de equilíbrio estável. Faz-se necessário, em 

procedimentos de análise estatística de séries temporais, a condição de estacionariedade – 

sendo, por vezes, necessário transformar os dados originais tomando diferenças sucessivas.  

 

3 METODOLOGIA 

Consiste este trabalho em pesquisa bibliográfica, com abordagens qualitativa e 

quantitativa. Com montagem de banco de dados de índices inflacionários e da VCMH, 

análise descritiva e estatística dos dados e séries temporais. 

 

3.1 Os principais índices inflacionários 

IPCA: o Índice de Preços ao Consumidor Amplo é produzido/calculado 

mensalmente pelo IBGE. Abrange as regiões metropolitanas de selecionadas cidades 

brasileiras, observa os gastos de pessoas que ganham entre 1 e 40 salários-mínimos. Pondera 

os principais gastos desta parcela da população. Com informações normalmente, 

pesquisadas entre o 1° e o último dia do mês de referência. Na divisão de pesos para cada 
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gasto figuram: Alimentação 25,21%, Transportes e Comunicação 18,77%, Despesas 

Pessoais 15,68%, Vestuário 12,49%, Habitação 10,91%, Saúde e cuidados pessoais 8,85%, 

Artigos de residência 8,09%. 

O IPCA é o índice oficial de inflação utilizado pelo Governo Federal; é balizador 

para inúmeras negociações e contratos em diversas áreas da economia. 

INPC: o Índice Nacional de Preços ao Consumidor verifica a variação de custo de 

vida médio apenas das famílias com renda mensal entre 1 e 5 salários-mínimos – parcela da 

população mais impactada pela variação de preços pois direcionam seus gastos para itens 

básicos como alimentação, medicamentos e transporte (por exemplo). Tanto INPC e IPCA 

provem da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF). 

IGP-M: o Índice Geral de Preços ao Consumidor, calculado pela Fundação Getúlio 

Vargas (FGV), é formado por três outros índices que medem os preços por atacado (IPA-

M), ao consumidor (IPC-M) e de construção (INCC).  

IPC-FIPE: o Índice de Preços ao Consumidor, calculado pela Fundação Instituto de 

Pesquisas Econômicas – FIPE, mede a variação de preços no Município de São Paulo, com 

base na variação do custo de vida médio de famílias com renda de 1 a 10 salários-mínimos. 

 

3.2 Delimitação do estudo 

O propósito deste trabalho é avaliar os índices de reajustes propostos/aplicados aos 

planos de saúde coletivos frente a outros índices que impactam a economia da família 

brasileira. Considerando o processo distinto de formação de cada um dos índices 

pesquisados, suas peculiaridades, influências e ainda que diversos, todos, invariavelmente, 

são desafios à economia doméstica, aos orçamentos familiares e ao cotidiano da sociedade 

brasileira. A base de dados é mensal, com as variações observadas no período de 12 meses 

e compreende janeiro de 2010 até março de 2021. 

 

3.3 Base de dados e estatística descritiva 

Para a análise, utilizamos uma amostra de índices (12 meses acumulado) num 

período acima de 10 anos (de janeiro/10 até março/21), 135 dados amostrais (meses) para 

cada índice. Abaixo, uma parte dos dados: 
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Quadro 2: Base de dados (parte) 

data iessvcmh fipes igpfgvs inpcpsibge inpcssibge ipcapsibge ipcassibge dolar

2010-01-01 0,12 0,07 0,05 0,06 0,07 0,06 0,07 -0,2559

2010-02-01 0,13 0,07 0,04 0,06 0,06 0,07 0,06 -0,1768

2010-03-01 0,12 0,07 0,04 0,06 0,07 0,07 0,07 -0,2333

2010-04-01 0,12 0,06 0,04 0,07 0,07 0,07 0,07 -0,2050

2010-05-01 0,11 0,06 0,04 0,07 0,07 0,07 0,07 -0,1346

2010-06-01 0,1 0,06 0,04 0,07 0,07 0,07 0,07 -0,0764

2010-07-01 0,09 0,06 0,04 0,07 0,07 0,07 0,07 -0,0891

2010-08-01 0,09 0,06 0,04 0,07 0,07 0,07 0,07 -0,0364

2010-09-01 0,08 0,06 0,05 0,07 0,07 0,07 0,07 -0,0508

2010-10-01 0,08 0,06 0,05 0,07 0,07 0,07 0,07 -0,0254

2010-11-01 0,08 0,06 0,05 0,07 0,07 0,07 0,07 -0,0053

2010-12-01 0,08 0,06 0,05 0,07 0,07 0,07 0,07 -0,0324

2011-01-01 0,08 0,06 0,05 0,07 0,07 0,07 0,07 -0,0490

2011-02-01 0,09 0,06 0,05 0,07 0,07 0,07 0,07 -0,1065

2011-03-01 0,08 0,07 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 -0,0540

2011-04-01 0,08 0,07 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 -0,0976

2011-05-01 0,09 0,07 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 -0,0912

2011-06-01 0,09 0,06 0,06 0,07 0,08 0,07 0,08 -0,1119

2011-07-01 0,1 0,06 0,06 0,07 0,08 0,07 0,08 -0,1101

2011-08-01 0,11 0,07 0,06 0,07 0,08 0,07 0,08 -0,0993

2011-09-01 0,12 0,07 0,06 0,08 0,08 0,07 0,08 -0,0037

2011-10-01 0,12 0,07 0,06 0,08 0,08 0,07 0,08 0,0465

2011-11-01 0,13 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,0262

2011-12-01 0,13 0,07 0,07 0,08 0,09 0,08 0,08 0,0954  

 

Tabela 1: Estatística descritiva 

Medida\Índice VCMH/IESS FIPE S IGPM S INPC PS INPC SS IPCA PS IPCA SS DÓLAR

Mínimo -3,0% 3,0% 3,0% 2,0% 3,0% 2,0% 3,0% -25,6%

Mediana 16,0% 7,0% 6,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 10,9%

Média 14,0% 7,3% 6,4% 9,5% 8,2% 9,5% 8,6% 10,6%

Máximo 21,0% 12,0% 11,0% 14,0% 11,0% 14,0% 12,0% 64,9%

Desvio Padrão 5,5% 2,0% 1,8% 3,0% 1,8% 2,9% 2,0% 18,0%

Amplitude Interquartil 4,0% 1,0% 2,0% 4,0% 3,0% 4,5% 3,0% 21,6%

Coeficiente de Variação 39,5% 28,1% 28,0% 31,1% 22,5% 31,1% 23,6% 169,9%  

 

3.4 Hipóteses 

Estão os índices de reajuste de planos de saúde coletivos estatisticamente 

associados a algum índice inflacionário ou a algum índice cambial? Estão associados a 

algum índice de variação de preços setorial ligado à saúde? É possível compará-los? É 

possível comparar as séries de variação de outros índices com o VCMH, proposto pelo 

Instituto de Saúde Suplementar? Uma série temporal da diferença entre a VCMH e outro 

índice possui Tendência ou Sazonalidade? 

Como não possuem intervenção da ANS na negociação de preços, as operadoras 

dos planos coletivos detêm melhores condições para definição de preços e reajustes, dado, 

também, o número mais expressivo – maior escala – de beneficiários. Reforçando, aplicam 
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seus preços através dos reajustes anuais, da mudança de faixa etária e da sinistralidade (que 

considera a utilização do seguro frente aos custos da operadora). 

Uma ampla discussão que se dá entre empresas e pessoas envolvidas no setor 

empresarial de assistência suplementar é sobre a prática da definição de teto máximo de 

reajuste dos planos individuais – algo que se considera predatório para o futuro da oferta 

destes planos, uma vez que, alegam as operadoras, tal intervenção vai de encontro com a 

sustentabilidade dos negócios. Neste trabalho não nos deteremos nos planos de saúde 

individuais. 

As empresas prestadoras de serviços de saúde buscam sua sustentabilidade 

financeira e dentre seus maiores desafios está reduzir as possibilidades de (1) RISCO 

MORAL e (2) SELEÇÃO ADVERSA. 

Risco Moral: a impossibilidade de antecipar comportamentos de beneficiários que 

eventualmente, estão propensos a elevar o ‘consumo’ dos serviços de saúde de forma 

excessiva. E até mesmo dos próprios agentes de saúde (médicos, clínicas, hospitais etc.) 

induzindo esse uso, acima de um patamar esperado. 

Seleção Adversa: desconhecimento da saúde dos beneficiários ou mesmo a 

condição de usuário que não contrata planos (ainda que integrante de uma empresa) porque 

entende que ‘não precisa’ de assistência, que é saudável; gerando no futuro um paciente com 

uso excessivo.  
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4 RESULTADOS 

Abaixo temos uma sequência de gráficos que apresentam a evolução dos índices e 

respectivos box-plots referenciando a dispersão ao longo do período de análise. 

Figura 2: VCMH: (a) Evolução de Jan/10 até Mar/21. (b) Box-Plot com dispersão dos dados. 

Elaboração própria. 

Figura 3: IGP FGV Saúde: (a) Evolução de Jan/10 até Mar/21. (b) Box-Plot com dispersão 

dos dados. Elaboração própria. 
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Figura 4: FIPE Saúde: (a) Evolução de Jan/10 até Mar/21. (b) Box-Plot com dispersão dos 

dados. Elaboração própria. 

Figura 5: INPC Plano de Saúde: (a) Evolução de Jan/10 até Mar/21. (b) Box-Plot com 

dispersão dos dados. Elaboração própria. 
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Figura 6: INPC Serviços de Saúde: (a) Evolução de Jan/10 até Mar/21. (b) Box-Plot com 

dispersão dos dados. Elaboração própria. 

 

Figura 7: IPCA IBGE Plano de Saúde: (a) Evolução de Jan/10 até Mar/21. (b) Box-Plot com 

dispersão dos dados. Elaboração própria. 
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Figura 8: IPCA IBGE serviços de Saúde: (a) Evolução de Jan/10 até Mar/21. (b) Box-Plot 

com dispersão dos dados. Elaboração própria. 

Em seguida temos gráficos do tipo box-plot (lado a lado) para observarmos a 

distinção com base na dispersão das variações (acumuladas 12 meses) desses índices no 

período compreendido na base de dados. 

 

Figura 9: VCMH x FIPE Saúde x FGV IGP Saúde. Elaboração própria. 
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Figura 10: VCMH x INPC Planos de Saúde x IPCA Planos de Saúde. Elaboração própria. 

Figura 11: VCMH x INPC Serviços de Saúde x IPCA Serviços de Saúde. Elaboração 

própria. 
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Figura 12: Evolução índices. VCMH: vermelho. Dólar: preto. Elaboração própria. 

 

4.1 Diferença VCMH x INPC IBGE Planos de Saúde 

Uma vez que temos um conjunto de dados sequenciais no tempo, direcionamos 

análise de dados estatísticos para as ferramentas de análise de séries temporais, e suas 

particularidades. Conforme AMARAL (ESALQ/2020), há alguns modelos estatísticos para 

comparação entre séries temporais, o faremos neste trabalho como proposto por SILVA, 

FERREIRA e SÁFADI (2000) se utilizando de uma nova série formada pela diferença entre 

os valores das séries a serem comparadas, e, então avaliando presença de tendência e de 

sazonalidade. 

Para a análise de dados e comparação das séries selecionamos dois dos índices da 

base de dados: (1) o IESS-VCMH [alvo principal do trabalho] e (2) o INPC-IBGE Plano de 

Saúde [mais diretamente relacionado a maior parcela da sociedade – renda abaixo de 3 SM]. 

Buscando verificar se estas séries de índices de variação (anual) são formadas pelo mesmo 

processo estocástico. 

Inicialmente calculamos a diferença entre os índices, resultando uma nova série 

temporal da diferença (pareada) entre a VCMH e o INPC-IBGE-Plano de Saúde. 
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Figura 13: Série das Diferenças VCMH INPC Plano de Saúde 

Figura 14: ACF e PACF 

Apesar da FACP truncar no lag 4, o que dá indícios para um processo 

autorregressivo de ordem 4 [AR(4)], a Função de Autocorrelação (FAC) denota um 

decaimento lento (mais associado a uma reta que uma exponencial) o que indica a 

estacionariedade da série temporal das diferenças. 
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Para o estudo da tendência 𝑇𝑡 e sazonalidade 𝑆𝑡 a modelagem da série não é uma 

condição imprescindível. A respeito dessas duas características de séries temporais 

MORETTIN e TOLOI (2004) afirmam: 

“tais componentes são, em geral, bastante relacionadas e a 

influência da tendência sobre a componente sazonal pode 

ser muito forte, por duas razões: (1) métodos de estimação 

de 𝑆𝑡 podem ser bastante afetados se não levarmos em conta 

a tendência; (2) a especificação de 𝑆𝑡  depende da 

especificação de 𝑇𝑡” 

Foram aplicados testes estatísticos, utilizando o software R, para verificação de 

estacionariedade, tendência e sazonalidade na série da diferença entre a VCMH e o INPC 

Plano de Saúde. 

O teste ADF (Teste de Dickey-Fuller Aumentado) verifica a estacionariedade da 

série. Um dos testes mais antigos e clássicos utilizados em análises de séries temporais. A 

metodologia de Box-Jenkins para construção de modelos ARIMA dependia basicamente de 

verificação gráfica daí o surgimento do teste Dickey-Fuller, formal, para testar a não-

estacionariedade, servindo também para checar presença de tendência estocástica. 

Com a Hipótese Nula: “Possuir Raiz Unit´sria” (logo, Série Estacionária”). para a 

série em questão resultou conforme abaixo (utilizando o software R – função ‘adf.test’):  

adf.test(bd$dif01) 

Augmented Dickey-Fuller Test 

data:  bd$dif01 

Dickey-Fuller = -2.7476, Lag order = 5, p-value = 0.2655 

alternative hypothesis: stationary 

Ao nível de significância 5%, não rejeitamos a hipótese nula, logo há indícios de 

que a série é estacionária, o que indica podermos supor variância constante. 
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Segundo MORETTIN e TOLOI (2006), o teste Cox-Stuart, é recomendado para 

verificação de tendência em Séries Temporais. Com a hipótese nula “A Série apresenta 

Tendência” o teste resultou (utilizando o software R – função ‘cs.test’): 

cs.test(bd$dif01) 

Cox and Stuart Trend test 

data:  bd$dif01 

z = 0.74536, n = 135, p-value = 0.4561 

alternative hypothesis: monotonic trend 

Ao nível de significância 5%, obtém-se o p-valor 0,4561 > 0,05. Logo rejeitamos a 

hipótese nula. A série estudada não apresenta tendência. 

O teste Box-Ljung com hipótese nula “Dados são distribuídos de forma 

independente” resultou conforme abaixo (utilizando o software R – função ‘Box.test’):  

Box.test(bd$dif01,lag=12,type = "Ljung") 

Box-Ljung test 

data:  bd$dif01 

X-squared = 464.59, df = 12, p-value < 2.2e-16  

Com p-valor abaixo do nível de significância 5%, devemos rejeitar a hipótese nula 

de independência dos dados. 

 

5 CONCLUSÃO 

A comparação entre séries temporais, por diferença pareada, através dos testes de 

aplicados denotou presença de estacionariedade (decaimento em formato de reta, com perda 

de significância no lag 4), decaimento lento; dependência dos dados com informações 

anteriores e ausência de tendência. 
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Com os resultados acima, para a série das diferenças entre a VCMH e o INPC IBGE 

Plano de Saúde, ao longo do período de 135 meses (da base de dados), não podemos afirmar 

que a evolução das duas séries se dá de forma semelhante (apesar da estacionariedade e da 

dependência dos dados), o que nos faz supor que ambas as séries são provenientes de 

parâmetros quantitativos distintos. Algo que direciona e reforça questionamentos quanto às 

particularidades do cálculo da VCMH (e seu possível uso como balizador dos reajustes em 

planos de saúde coletivos). Adicionalmente, pela observação descritiva dos dados a mediana 

da VCMH, no período estudado, fica acima de 15% e a mediana do INPC IBGE Planos de 

Saúde fica abaixo dos 10% – diferença que se observa também se comparado a outros 

índices, algo que também supõe a falta de relação com os índices setoriais mais relevantes. 

Ainda que seja baseado em metodologia internacional, faz-se necessária uma 

revisão ou uma maior transparência na execução dos cálculos definidores da VCMH. Visto 

que o apregoado “poder de barganha” de pessoas jurídicas (comparado às pessoas físicas) 

na relação com as operadoras de planos de saúde, não é tão elevado (pois a relação no 

cotidiano é entre beneficiário e operadora) e o impacto na economia das famílias brasileiras 

é (tem sido) anualmente elevado; maior que a magnitude de outros índices do mesmo setor; 

impactando diretamente o orçamento das famílias e empresas brasileiras. 
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ANEXO 1 (Códigos de Programação em R) 

# UNIFESP - EPPEN - Ciências Atuariais Integral 

# TCC - Projeto de Pesquisa 

# Orientador Prof. Doutor Antônio Cordeiro 

# Aluno Hugo Bezerra da Silva 

######################################################################### 

# Definição de local (arquivamento) 

setwd("~/unifesp/atuarias/2021-2/projeto de pesquisa/dados") 

# Leitura de banco de dados 

bd<-read.csv2("bd_csv_3.csv",header=TRUE,dec=",") 

# Pacotes  

library(dplyr) 

library(ggplot2) 

install.packages("sjPlot") 

library(sjPlot) 

require(gridExtra) 

library(extrafont) 

font_import() 

loadfonts(device = "win") 

library(lubridate) 

install.packages("hrbrthemes") 

library(hrbrthemes) 

library(gridExtra) 

library(forecast) 

library('tseries') 
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install.packages("snpar") 

library(snpar) 

install.packages("trend") 

library(trend) 

install.packages("fGarch") 

library(fGarch) 

# Identificção das colunas no banco de dados 

names(bd) 

# "ï..date"     "iessvcmh"   "fipes"      "igpfgvs"     

# "inpcpsibge" "inpcssibge" 

# "ipcapsibge" "ipcassibge" 

# Verificação da Classe "DATE" 

class(bd$ï..date) 

bd$ï..date <- as.Date(bd$ï..date) 

# Gráficos Séries e BoxPlot 

# plot todas variáveis 

plot_teste <- ggplot(bd, aes(x=ï..date)) + 

  geom_line(aes(y=iessvcmh),colour="red",size=1) + 

  geom_line(aes(y=fipes),colour="blue") + 

  geom_line(aes(y=igpfgvs),colour="green") + 

  geom_line(aes(y=inpcpsibge),colour="pink") + 

  geom_line(aes(y=inpcssibge),colour="brown") + 

  geom_line(aes(y=ipcapsibge),colour="yellow") + 

  geom_line(aes(y=ipcassibge),colour="orange") + 
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  geom_line(aes(y=dolar),colour="black",size=1) +  

  xlab("") + 

  theme(text=element_text(size=12,  family="Times New Roman"))+ 

  labs( 

    x="", 

    y="Variação")+ 

  scale_x_date(date_breaks = "2 years") 

plot_teste 

# Variável Dólar 

plotdolar_ts <- ggplot(bd, aes(x=bd$ï..date, y=bd$dolar)) + 

  geom_line() +  

  xlab("") + 

  theme(text=element_text(size=12,  family="Times New Roman"))+ 

  labs( 

    x="", 

    y="Variação")+ 

  scale_x_date(date_breaks = "2 years") 

plotdolar_ts 

# IESS VCMH 

plot1<-bd %>% 

  filter(!is.na(bd$iessvcmh)) %>% 

  ggplot(aes(x="",y=bd$iessvcmh))+ 

  geom_boxplot()+ 

  geom_jitter( 
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    width=0.05, 

    alpha=0.4, 

    size=1, 

    color="brown" 

  )+ 

  labs( 

    x="(b)", 

    y="") + 

  theme(text=element_text(size=12,  family="Times New Roman")) 

plot1 

# title="IESS-VCMH Dispersão das Variações Acumuladas  

# 12meses \nJAN/10 até MAR/21" 

plot1_ts <- ggplot(bd, aes(x=bd$ï..date, y=bd$iessvcmh)) + 

  geom_line() +  

  xlab("") + 

  theme(text=element_text(size=12,  family="Times New Roman"))+ 

  labs( 

    x="(a)", 

    y="Variação")+ 

  scale_x_date(date_breaks = "2 years") 

plot1_ts 

# title="Série Mensal IESS-VCMH Variações Acumuladas 12m \nJAN/10 até MAR/21" 

grid.arrange(plot1_ts, plot1, ncol=2, nrow =1) 
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# FIPE-Saúde 

plot3<-bd %>% 

  filter(!is.na(bd$fipes)) %>% 

  ggplot(aes(x="",y=bd$fipes))+ 

  geom_boxplot()+ 

  geom_jitter( 

    width=0.05, 

    alpha=0.4, 

    size=1, 

    color="brown" 

  )+ 

  labs( 

    x="(b)", 

    y="")+ 

  theme(text=element_text(size=12,  family="Times New Roman")) 

plot3 

# title="FIPE Saúde - Dispersão das Variações Acumuladas 

# 12m \nJAN/10 até MAR/21" 

plot3_ts <- ggplot(bd, aes(x=bd$ï..date, y=bd$fipes)) + 

  geom_line() +  

  xlab("") + 

  theme(text=element_text(size=12,  family="Times New Roman"))+ 

  labs( 

    x="(a)", 
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    y="Variação")+ 

  scale_x_date(date_breaks = "2 years") 

plot3_ts 

grid.arrange(plot3_ts, plot3, ncol=2, nrow =1) 

# FGV-Sáude 

plot4<-bd %>% 

  filter(!is.na(bd$igpfgvs)) %>% 

  ggplot(aes(x="",y=bd$igpfgvs))+ 

  geom_boxplot()+ 

  geom_jitter( 

    width=0.05, 

    alpha=0.4, 

    size=1, 

    color="brown" 

  )+ 

  labs( 

    x="(b)", 

    y="")+ 

  theme(text=element_text(size=12,  family="Times New Roman")) 

plot4 

# title="FGV IGP Saúde - Dispersão das Variações Acumuladas 

# 12m \nJAN/10 até MAR/21" 

plot4_ts <- ggplot(bd, aes(x=bd$ï..date, y=bd$igpfgvs)) + 

  geom_line() +  
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  xlab("") + 

  theme(text=element_text(size=12,  family="Times New Roman"))+ 

  labs( 

    x="(a)", 

    y="Variação")+ 

  scale_x_date(date_breaks = "2 years") 

plot4_ts 

grid.arrange(plot4_ts, plot4, ncol=2, nrow =1) 

# INPC IBGE 

plot2<-bd %>% 

  filter(!is.na(bd$inpcpsibge)) %>% 

  ggplot(aes(x="",y=bd$inpcpsibge))+ 

  geom_boxplot()+ 

  geom_jitter( 

    width=0.05, 

    alpha=0.4, 

    size=1, 

    color="brown" 

  )+ 

  labs( 

    x="(b)", 

    y="")+ 

  theme(text=element_text(size=12,  family="Times New Roman")) 

plot2 
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plot2_ts <- ggplot(bd, aes(x=bd$ï..date, y=bd$inpcpsibge)) + 

  geom_line() +  

  xlab("") + 

  theme(text=element_text(size=12,  family="Times New Roman"))+ 

  labs( 

    x="(a)", 

    y="Variação")+ 

  scale_x_date(date_breaks = "2 years") 

plot2_ts 

grid.arrange(plot2_ts, plot2, ncol=2, nrow =1) 

# title="INPC IBGE Planos Saúde - Dispersão das Variações Acumuladas 

# 12m\nJAN/10 até MAR/21" 

# IPCA-PS IBGE 

plot6<-bd %>% 

  filter(!is.na(bd$ipcapsibge)) %>% 

  ggplot(aes(x="",y=bd$ipcapsibge))+ 

  geom_boxplot()+ 

  geom_jitter( 

    width=0.05, 

    alpha=0.4, 

    size=1, 

    color="brown" 

  )+ 

  labs( 
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    x="(b)", 

    y="")+ 

  theme(text=element_text(size=12,  family="Times New Roman")) 

# title="IBGE IPCA Planos de Saúde - Dispersão das Variações Acumuladas  

# 12m\nJAN/10 até MAR/21" 

plot6 

plot6_ts <- ggplot(bd, aes(x=bd$ï..date, y=bd$ipcapsibge)) + 

  geom_line() +  

  xlab("") + 

  theme(text=element_text(size=12,  family="Times New Roman"))+ 

  labs( 

    x="(a)", 

    y="Variação")+ 

  scale_x_date(date_breaks = "2 years") 

plot6_ts 

grid.arrange(plot6_ts, plot6, ncol=2, nrow =1) 

# INPC-SS IBGE 

plot5<-bd %>% 

  filter(!is.na(bd$inpcssibge)) %>% 

  ggplot(aes(x="",y=bd$inpcssibge))+ 

  geom_boxplot()+ 

  geom_jitter( 

    width=0.05, 

    alpha=0.4, 
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    size=1, 

    color="brown" 

  )+ 

  labs( 

    x="(b)", 

    y="")+ 

  theme(text=element_text(size=12,  family="Times New Roman")) 

# title="IBGE INPC Serviços Saúde - Dispersão das Variações Acumuladas  

# 12m\nJAN/10 até MAR/21" 

plot5 

plot5_ts <- ggplot(bd, aes(x=bd$ï..date, y=bd$inpcssibge)) + 

  geom_line() +  

  xlab("") + 

  theme(text=element_text(size=12,  family="Times New Roman"))+ 

  labs( 

    x="(a)", 

    y="Variação")+ 

  scale_x_date(date_breaks = "2 years") 

plot5_ts 

grid.arrange(plot5_ts, plot5, ncol=2, nrow =1) 

# IPCA-SS IBGE 

plot7<-bd %>% 

  filter(!is.na(bd$ipcassibge)) %>% 

  ggplot(aes(x="",y=bd$ipcassibge))+ 
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  geom_boxplot()+ 

  geom_jitter( 

    width=0.05, 

    alpha=0.4, 

    size=1, 

    color="brown" 

  )+ 

  labs( 

    x="(b)", 

    y="Variação")+ 

  theme(text=element_text(size=12,  family="Times New Roman")) 

# title="IBGE IPCA Serviços Saúde - Dispersão das Variações Acumuladas  

# 12m\nJAN/10 até MAR/21" 

plot7 

plot7_ts <- ggplot(bd, aes(x=bd$ï..date, y=bd$ipcassibge)) + 

  geom_line() +  

  xlab("") + 

  theme(text=element_text(size=12,  family="Times New Roman"))+ 

  labs( 

    x="(a)", 

    y="Variação")+ 

  scale_x_date(date_breaks = "2 years") 

plot7_ts 

grid.arrange(plot7_ts, plot7, ncol=2, nrow =1) 
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# Analisando Série Temporal da Diferença entre VCMH e INPC IBGE PS 

# Nova série 

bd$dif01<-bd$iessvcmh-bd$inpcpsibge 

bd$dif01<-ts(bd$dif01) 

class(bd$dif01) 

ts.plot(bd$dif01,ylab="") 

# Gráficos ACF e PACF 

par(mfrow=c(1,2)) 

graf01<-acf(bd$dif01, main="",xlab="(a)") 

# main="ACF Dif VCMH - INPC IBGE PS" 

graf02<-pacf(bd$dif01, main="",xlab="(b)") 

# main="PACF Dif VCMH - INPC IBGE PS" 

# Teste de Estacionariedade 

# Dickey Fuller (Hipótese Estacionariedade da Série) 

library(tseries) 

adf.test(bd$dif01) 

# Resultado não estacionário 

# Teste de Tendência da Série  

# Cox-Stuart 

# Verificando tendência Cox-Stuart 

cs.test(bd$dif01) 

# Resultado: Ausência de tendência 

# Teste para Independência 

Box.test(bd$dif01,lag=12,type = "Ljung") 


