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1.

Regulação Econômica e Falhas
de Mercado

Regulação Econômica
»

A regulação econômica tem por finalidade promover um
ajustamento de mercado que leve à competição entre as
empresas concorrentes, submetendo-as a um ambiente
fortemente competitivo.

»

O resultado perfeitamente competitivo é dificilmente verificado
na prática, onde a presença de falhas de mercado pode
conduzir a economia a resultados bastante distintos.

»

Os tipos mais comuns de falhas de mercado referem-se à
ocorrência de monopólios naturais, presença de externalidades
e distribuição assimétrica da informação.

»

Cada tipo de falha de mercado tem efeitos distintos sobre o
bem-estar e, portanto, devem ser tratados de forma
diferenciada pelo órgão regulador.

Falhas de Mercado
»

Monopólio natural, externalidades e informação assimétrica:
são tipos distintos de falhas de mercado, que geram
“ineficiências” de maneiras distintas.

»

As medidas de regulação econômica devem ser específicas,
uma vez que ineficiências com origens distintas não podem ser
compensadas por meio de medidas regulatórias uniformes e
gerais.

»

É necessário compreender quais as características dos bens e
serviços desses mercados, examinando grau de
homogeneidade, presença de economias de escala etc.

»

A formulação de um modelo regulatório para determinado setor
não pode prescindir da profunda compreensão das
características específicas das indústrias ou mercados a serem
regulados.

2.

Mercado de Saúde Suplementar

Mercado de Saúde Suplementar
»

Atividades que envolvem a operação de planos privados de
assistência à saúde que tem como base de funcionamento o
mutualismo.

»

Em 2009, cerca de 56,0 milhões de brasileiros estavam
cobertos por algum tipo de plano de saúde no Brasil (29% da
população).

»

Oferta: operadoras de planos de saúde, prestadores de
serviços de assistência médico-hospitalar e odontológica, a
indústria de medicamentos e indústria de materiais e
equipamentos.

»

Demanda: consumidores individuais, pessoas físicas, e os
clientes corporativos, pessoas jurídicas.

»

Mercado com características específicas e falhas de mercado
relacionadas à existência de assimetria de informações.

Especificidades do Setor
»

1.480 operadoras com registros ativos e beneficiários, sendo
1.085 operadoras médico-hospitalares e 395 operadoras
exclusivamente odontológicas.

»

Obrigatoriedade do oferecimento do plano referência por todas
as operadoras.

»

Os demais planos ofertados podem variar, ainda, em função da
rede credenciada de hospitais, laboratórios, médicos, tipos de
reembolsos, abrangência de atendimento em cidades e
estados do Brasil. São produtos e serviços diferenciados.

»

Há no mercado planos com prêmios diversos, que também
variam de acordo com a faixa etária do beneficiário.

»

Há operadoras que ofertam amplo portfólio de planos, para
todas os segmentos de renda e outras especializadas em
determinado segmento.

Especificidades do Setor
»

As operadoras estão espalhadas por todo o território nacional,
com maior concentração de beneficiários nas regiões Sul e
Sudeste do país, especialmente nos estados de São Paulo e
Rio de Janeiro. Quando se consideram os municípios, além
dessas localidades, nota-se maior concentração de usuários
nas capitais estaduais.

»

A oferta de planos de saúde no Brasil não é concentrada,
sendo o índice C4 nacional inferior a 20%.

»

Não há economias de escala significativas na oferta de planos
de saúde, não há custos irrecuperáveis e as barreiras à
entrada de novos competidores podem ser consideradas
baixas.

»

Na oferta de planos de saúde não se identifica a existência de
monopólios naturais.

Especificidades do Setor
»

O setor de saúde suplementar apresenta importantes
especificidades relacionadas aos custos da prestação de
serviços médicos hospitalares e laboratoriais, que tendem a se
elevar mais do que a maioria dos outros produtos e serviços ao
longo do tempo.

»

Demanda: envelhecimento da população; “transição
epidemiológica”; aumento das coberturas obrigatórias mínimas.

»

Oferta: surgimento e a incorporação de novas tecnologias, e a
presença do “consumidor substituto”.

»

Trata-se de setor com características específicas de
funcionamento e que, assim como outras indústrias reguladas,
requer medidas regulatórias próprias destinadas a combater
suas falhas de mercado particulares.

Outros Setores Regulados
»

STFC: monopólios naturais (elevadas economias de escala e
significativos investimentos em capital fixo, além de baixa
dinâmica tecnológica e homogeneidade do produto).

»

Fórmula de reajuste: price caps com desconto de um fator de
produtividade e estão previstas revisões periódicas com o
intuito de garantir o equilíbrio econômico-financeiro dos
contratos. Além disso, devido à essencialidade do serviço, há
metas de universalização e qualidade do serviço no STFC.

»

SMP: maior dinâmica tecnológica e menor homogeneidade de
produtos e serviços.

»

Determinação de um teto de preço para o chamado “plano
básico” e introduziu um modelo de competição, com mais de
uma empresa concorrendo em cada região do serviço. Não se
regula, portanto, os preços dos planos alternativos, que na
prática são aqueles comercializados pelas operadoras.

3.

Modelo de Regulação Proposto
pela ANS

Modelo Atual
»

»

»

»

»

Nos planos coletivos, os reajustes são livremente negociados
entre as partes e tão somente monitorados pela ANS.
Para os planos contratados por pessoas físicas o percentual de
reajuste limitado a um valor máximo definido pela ANS
anualmente, cuja base teórica é o modelo de regulação de
reajuste de preço-teto.
Trata-se de um modelo de yardstick competition (padrão de
medida de concorrência), caracterizado pela criação de uma
medida de comparação para as empresas reguladas.
A crítica central ao atual modelo reside no fato de resultar num
único percentual de reajuste, aplicado de forma linear a todos
os tipos de planos individuais, sem distinção.
Assim, deixa-se de considerar fatores importantes como as
diferenças na incorporação de inovações tecnológicas pelos
diferentes tipos de planos, diferenças regionais no grau de
competição entre as empresas, a evolução dos custos dos
procedimentos, entre outros.

Proposta da ANS
»

Modelo de value-cap::
R = Is – X + Y

»

»

Críticas:
»

Is: não há um índice setorial que reflita a variação real dos custos com
despesas médico-hospitalares do setor de saúde. Os custos variam
significativamente em função de fatores de demanda e oferta e crescem a
taxas superiores aos demais.

»

Fator X: conceito de eficiência no setor de saúde é complexo e de difícil
mensuração. O conceito de produtividade tradicional pode ser o oposto da
percepção de qualidade e eficiência dos consumidores, tendo em vista que
a diferenciação de produto é um aspecto absolutamente relevante.

Mesmo que esses indicadores sejam corretamente estimados,
ter-se-ia uma média do mercado como parâmetro,
permanecendo o desequilíbrio do reajuste para as operadoras
que ofertam planos cujos custos são superiores.

Proposta Alternativa Preliminar

»

»

»

Um modelo adequado às características do setor deve
incorporar a dinâmica de concorrencial e de custos específica
do setor.
Apenas parcela dos custos das operadoras é gerenciável,
sendo adequado apenas sobre esta parcela incidir um fator de
produtividade redutor do percentual de reajuste. Na parcela
não-gerenciável de custos estão itens sobre os quais as
operadoras não tem controle. Em alguns casos, embora
possam ter custo, mais elevado, podem trazer significativo
ganho de eficiência para o usuário.
Uma regulação eficiente contemplaria deveria enfrentar as
“falhas de mercado” típicas do setor.

