
Principais tendências que moldam a 
saúde e os benefícios fornecidos pelo 
empregador
O estudo da MMB Tendências de Saúde entrevistou 210 seguradoras em 59 países e 
identificou quatro descobertas principais que impulsionam o futuro dos cuidados de 
saúde patrocinados pelo empregador.

MMB                   
Tendências de saúde

Relatório de seguro global

Gerenciando o custo e o risco dos 
cuidados de saúde fornecidos pelo 
empregador em um mundo em 
mudança

Baixe o estudo
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A COVID-19 está 
impactando a 
sinistralidade

1

A tendência médica 
em taxas e sinistros 

está aumentando

3

A prevenção e o 
autocuidado são 
necessários para 
mitigar os riscos            

à saúde

 

4

Equidade em saúde 
nos planos médicos 

é uma prioridade 
crescente

De acordo com as 
seguradoras pesquisadas, a 
tendência das taxas médicas 
se recuperou em 2021 e 
deve permanecer em níveis 
semelhantes em 2022, mas 
as incertezas relacionadas 
à pandemia, bem como 
as diferenças geográficas, 
persistem.

9.5%
Tendência global da taxa 
médica para 2022.

As seguradoras identificaram 
a COVID-19 e o risco mental 
ou emocional como o 
principal fator que influencia 
os custos dos planos 
médicos fornecidos pelos 
empregadores.

2 de 3
As seguradoras esperam 
cobrir os cuidados para 
pacientes hospitalizados com 
COVID-19 em 2022.

O risco metabólico e 
cardiovascular, assim como 
o câncer e as doenças 
circulatórias, foram as áreas 
de maior preocupação das 
seguradoras.

#1
Risco metabólico e 
cardiovascular são classificados 
em uma lista de fatores de 
risco que influenciam os custos 
médicos em planos coletivos 
fornecidos pelo empregador

As seguradoras estão 
fazendo mudanças para 
facilitar a elaboração de 
planos de saúde mais 
inclusivos.

30%
Porcentagem de 
seguradoras que estão 
revisando suas redes 
médicas para garantir a 
diversidade de provedores.
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Uma entre duas (49%) seguradoras comunicaram atividade de processos maior do que os 
níveis pré-pandêmicos.

A COVID-19 é agora a principal causa de acidentes devido à sua 
frequência e a segunda em custo. Contudo, o verdadeiro impacto 
da COVID-19 tem sido quase certamente subnotificado.

Quais são as tendências atuais dos processos médicos?

Atividade dos processos médicos

A COVID-19 está causando impacto 
na experiência processual

As seguradoras viram as taxas 
globais de 2021 voltarem a 
se aproximar dos níveis pré-
pandêmicos (2019), e esperam 
que as taxas permaneçam nesse 
nível em 2022, mas as incertezas 
relacionadas à pandemia e as 
diferenças geográficas persistem.

Ver a comparação com a sua região no Relatório de Tendências de Saúde.
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3 entre 4

54%

seguradoras informam 
que a atividade 
processual está 
tendendo a crescer

das seguradoras 
informaram 
que não estão 
planejando 
acrescentar 
exclusões  
relacionadas à 
futura pandemia 
ou COVID-19 
longa

Em resposta 
ao cenário de 
benefícios variáveis, 
que ações você está 
tomando?

Mais baixas do que os 
níveis pré-pandêmicos, 
mas tendendo a 
aumentar

Mais baixas do que os 
níveis pré-pandêmicos, 
mas tendendo a 
diminuir

Quase iguais aos 
níveis pré-pandêmicos

Mais altas do que os 
níveis pré-pandêmicos 
e tendendo a 
aumentar

Mais altas do que os 
níveis pré-pandêmicos, 
mas tendendo a 
diminuir

26% 0% 15% 15%41%

Exclui as respostas de “não aplicável”.
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O que você está fazendo para oferecer acesso à prevenção, administração e tratamento da saúde mental como 
parte dos planos de saúde dos seus segurados?

73%

58%

45%

33%

24%

Cobrindo o tratamento ambulatorial para saúde mental 
(aconselhamento psicológico e/ou psiquiátrico)

Cobrindo o tratamento de internação para saúde mental

Cobrindo o tratamento ambulatorial para saúde mental           
(com medicamentos prescritos)

Cobrindo as medidas preventivas de saúde mental        
(coaching de resiliência ou de atenção plena)

Não oferecemos planos que cobrem serviços de saúde mental

Ver a comparação com a sua região no Relatório de Tendências de Saúde.

Duas causas principais dos processos – Custo.

As soluções de saúde digital ajudam os empregadores a oferecer 
cuidados e estão mais disponíveis do que antes:

Prevenção e autocuidado são necessários 
para mitigar os riscos à saúde

Câncer Doenças 
do sistema 
circulatório

As seguradoras 
pesquisadas informaram 
que o câncer é a 
principal causa dos 
custos processuais em 
dólar globalmente e nas 
regiões da Ásia, América 
Latina e Europa.

Isso inclui hipertensão, 
infarto agudo do 
miocárdio e eventos 
cerebrovasculares.

70%
das seguradoras 
hoje oferecem ou 
cobrem serviços de 
telemedicina para 
problemas simples de 
saúde como erupção 
cutânea ou resfriado

61%
das seguradoras 
fornecem acesso por 
vídeo, telefone ou texto 
para o tratamento de 
problemas importantes 
como diabete

47%
dos colaboradores 
classificam isso 
como “altamente” ou 

“extremamente” 
apreciados2.

33%
das seguradoras 
fornecem ou cobrem 
aconselhamento 
virtual de saúde 
mental,1 

1  Conforme os resultados da pesquisa deste ano de Tendências de Saúde da MMB. 2 Health On Demand de MMB 2021.
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Ver o Relatório de Tendências de 
Saúde para saber em quais soluções de 
autocuidado os empregadores estão 
investindo.

1 entre 2

1 entre 5

colaboradores considera os dispositivos 
vestíveis para administrar os problemas de 

saúde como diabete e insuficiência cardíaca 
como “altamente” ou “extremamente”

apreciados.3

das seguradoras oferece ou cobre 
o custo da tecnologia vestível para 
ajudar a autoadministrar o bem-
estar.4

As soluções de autocuidado são altamente apreciadas pelos 
colaboradores.

60%
de investimento 
crescente no 
bem-estar do 
colaborador
The age of adaptability – A 
digital first approach to 
benefits in a post pandemic 
world. – MMB 2021

3 Saúde sob Demanda de 2021 da MMB.
4  Conforme os resultados da pesquisa deste ano de Tendências 

de Saúde da MMB.

As seguradoras estão 
determinando as 
suas prioridades 
estratégicas com 
equidade em mente 
e estão inovando 
e diversificando as 
ofertas de produto.

A equidade em saúde nos planos de 
saúde é uma prioridade cada vez maior

30%

das seguradoras 
realizaram mudanças 

para assegurar que haja 
diversidade entre os 

provedores médicos em 
suas redes.

27% 34%

das seguradoras 
mudaram o acesso 
à elegibilidade para 
tornar a cobertura 

mais inclusiva para os 
colaboradores LGBTQ+.

das seguradoras 
compartilharam que o data 
analytics é a sua principal 

prioridade estratégica com 
referência ao seguro de 

saúde de grupo.

Ao realinhar os programas de benefícios para apoiar a força de 
trabalho agora e no futuro, os empregadores podem lidar com 
lacunas críticas e criar vantagem.

Baixe o Relatório de Tendências de Saúde da 
MMB.
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A Mercer Marsh Benefits (MMB) surgiu da unificação de uma das consultorias de RH mais respeitada do mundo, a líder global em consultoria de risco às pessoas e a empresa de tecnologia de benefícios n° 1 para formar 
uma única empresa. Juntas, elas adaptaram algumas das experiências de benefício do colaborador mais apreciadas do mundo para pequenas empresas, empreendimentos em crescimento e empresas globais. A MMB é 
composta por 7.000 pessoas localizadas em 73 países e atendendo a clientes em mais de 150 países. Ela traz a expertise local para mais lugares e trabalha lado a lado com os clientes e com os colaboradores da Mercer e 
da Marsh pelo mundo. Mercer e Marsh são duas empresas da Marsh McLennan (NYSE: MMC), junto com Guy Carpenter e Oliver Wyman. Os 81.000 colegas da empresa orientam clientes em mais de 130 países. Com uma 
receita anual de cerca de US$ 20 bilhões  através de suas empresas líderes no mercado, a Marsh McLennan ajuda os clientes a navegar em um ambiente cada vez mais dinâmico e complexo.

Procure um de nossos especialistas para 
conversar sobre as ações que são certas para os 
seus colaboradores e a sua empresa.
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