
R. Bras. Risco e Seg., Rio de Janeiro, v. 7, n. 14, p. 65-82, out. 2011/out. 2012 65

Um Modelo Hierárquico de Credibilidade para Avaliação Setorial 
das Despesas Médico-Hospitalares
William Moreira Lima Neto
Atuário
wmlneto@gmail.com

Sandro Leal Alves 
Economista
sandroleal@fenasaude.org.br

Resumo

Este paper adota metodologia baseada na teoria da credibilidade para avaliar a variação das despesas 
médico-hospitalares das operadoras de planos de saúde. A variação dessas despesas deve ser 
incorporada em um modelo de regulação de reajuste de preços que estimule a eficiência, tal como o 
price-cap, atualmente em estudo no mercado de saúde suplementar. Neste sentido, para testar modelos 
hierárquicos foram consideradas a segmentação do mercado baseada nas modalidades das operadoras 
(autogestão, medicina de grupo, cooperativas médicas, seguradoras especializadas em saúde etc), o 
porte das operadoras, segundo definição do regulador, e outro critério de porte desenvolvido a partir 
de estratos criados do número de beneficiários. Para inferir os parâmetros do modelo, foi utilizado o 
método de simulação estocástica conhecido por Markov Chain Monte Carlo (MCMC). A abordagem por 
estratos foi a que apresentou os melhores resultados. 
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Abstract

A Hierarchical Model of Credibility for the Sectoral Assessment of Medical and Hospital Expenses
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Summary

This paper adopts a methodology based on credibility theory to evaluate the variation in medical and 
hospital expenses of health insurance providers. The variation of these costs should be included in a 
model of price adjustment regulation that encourages efficiency, such as the price-cap, currently under 
scrutiny in the supplemental health market. With this purpose in mind, this study took into consideration 
market segmentation, in order to test hierarchical models based on the modalities of providers  
(self-management, group medicine, medical cooperatives, insurers specialised in health etc.), the size of 
the provider, according to the definition given by the regulatory body, and other criteria of size developed 
from strata derived from the number of beneficiaries. To infer the model parameters, the stochastic 
simulation method known as Markov Chain Monte Carlo (MCMC) was used. The approach by strata 
showed the best results.
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Resumen 

En este trabajo se adopta una metodología basada en la teoría de la credibilidad para evaluar la variación 
de los gastos médicos y hospitalarios de las empresas operadoras de planes de salud. La variación de 
estos gastos debe ser incorporada a un modelo de regulación de reajuste de precios que fomente la 
eficiencia, como el price cap, actualmente en estudio en el mercado de salud suplementaria. En este 
sentido, para poner a prueba los modelos jerárquicos se consideraron la segmentación de mercado 
basada en los tipos de operadoras (autogestión, medicina de grupo, cooperativas médicas, aseguradoras 
especializadas en salud etc.), en el porte de los proveedores, según lo definido por el regulador, y otro 
criterio de tamaño desarrollado a partir de las capas creadas con base en el número de beneficiarios. 
Para inferir los parámetros del modelo, se utilizó el método de simulación estocástica conocido como 
Markov Chain Monte Carlo (MCMC). El enfoque por capas mostró los mejores resultados. 
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1. Introdução Anualmente, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), entidade 
governamental que regula as operadoras de planos de saúde no Brasil, 
estabelece o índice máximo de reajuste de preços para planos individuais 
contratados após a entrada em vigor da Lei nº 9.656 de 1998. Este índice 
se baseia na média da variação de preços observados no mercado de 
planos coletivos. O regulador busca se apropriar da maior competição 
existente no mercado coletivo, onde supostamente existe maior poder de 
barganha, pois as empresas contratantes negociam com as operadoras, 
e estabelece o parâmetro para reajuste máximo autorizado no mercado 
dos planos individuais. A regulação, conhecida como yardstick, busca a 
proteção do consumidor destes planos individuais diante de aumentos 
elevados de custos médicos e preços de planos de saúde.

 Nos últimos anos vem sendo intensificada a discussão de um novo 
modelo de reajuste que substitua o atual modelo e possa introduzir 
elementos de eficiência e incentivos para a inovação no mercado.  
O atual modelo rebebe críticas por não considerar o real aumento de 
custos setoriais e por aplicar a média de reajuste dos planos coletivos 
aos planos individuais, sendo que nestes últimos a estrutura de risco 
e a seleção adversa são bastante distintas. A forma de regulação 
que vem sendo estudada para substituir a regulação por yardstick é 
conhecida na literatura como regulação por price-cap. Em suma, neste 
modelo regulatório se estabelece uma forma de reajuste periódico, 
levando em conta um índice setorial de variação de custos, um fator 
de produtividade e efeitos relativos a fatores exógenos tais como a 
alteração do rol de procedimentos cobertos, epidemias, pandemias, 
entre outros. Basicamente, o modelo de regulação por price-cap parte 
de um índice de custos setorial que será ajustado por uma medida de 
eficiência, conhecido como fator X, e por fim serão incorporados efeitos 
associados a fatores exógenos.

 O índice setorial geralmente adotado em outros setores regulados sob a 
forma de price-cap é o índice de inflação geral ou algum índice setorial 
para se medir o custo dos insumos. Na saúde suplementar, a formação 
dos custos depende em parte de fatores fora do controle das operadoras, 
pois as decisões sobre os diagnósticos e tratamentos dos pacientes são 
responsabilidade da rede prestadora de serviços, isto é, os médicos e os 
hospitais. Além disso, as inovações tecnológicas, sempre aceleradas na 
medicina, não têm uma regra de entrada no mercado que seja baseada 
na relação de custo-eficiência, o que acaba por muitas vezes elevando 
os custos da assistência sem a necessária contrapartida dos benefícios. 
Veja o caso das órteses e próteses, por exemplo.

 Outros elementos que podem influenciar custos são o grau de 
verticalização da operadora (uma operadora mais verticalizada tem, 
em tese, maior controle sobre os custos hospitalares), a qualidade da 
rede de prestadores (hospitais de ponta tendem a ter uma velocidade 
de crescimento de custo superior devido às novas tecnologias), o 
tamanho da operadora (melhor distribuição e alocação dos riscos) 
e a modalidade de operação (esta, uma variável que a priori não se 
tem uma direção concreta da variação, mas pode ser considerada como  
um possível elemento de diferenciação). Como todos esses fatores 
operam simultaneamente, poder-se-ia isolá-los em sequenciais 
dimensões a fim de explorar um conjunto de subíndices setoriais. 
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 Enquanto o índice de custos tem todas essas peculiariadades, o fator 
X possui apenas duas formas de cálculo: uma retrospectiva, baseada 
numa fronteira de produção; e outra prospectiva, obtida a partir do cálculo 
do fluxo de caixa descontado. Não obstante a relativa simplicidade  
da técnica de mensuração, a maior dificuldade recai sobre a definição do 
significado de eficiência produtiva em planos de saúde. Veja Alves, SL 
(2011) a esse respeito. Por fim, apenas para fins de definição, o efeito 
de fatores exógenos pode ser quantificado por modelos de quebra de 
estrutura de séries temporais. 

 No presente trabalho apresenta-se metodologia que leva em conta que 
os riscos individuais, no caso as operadoras de planos de saúde, estão 
compartimentados em função de uma estrutura hierárquica conhecida. 
Neste sentido, tem-se o interesse em modelar a variação anual dos 
custos assistenciais (VC) das operadoras de planos de saúde, fazendo 
uso de uma ferramenta vastamente utilizada em estatística bayesiana, 
conhecida como teoria da credibilidade.

 A ideia básica por trás desta teoria parte do conceito de seguro em 
que indivíduos que possuem o mesmo risco se agrupam para partilhar 
este risco. Contudo, dentro de uma carteira de seguros, sabe-se que 
essa homogeneidade dificilmente é atingida. Sendo assim, como seria 
possível dentro do grupo segurado (coletivo) dividir o prêmio de tal forma 
que o valor individual a ser cobrado de cada indivíduo seja justo?

 A teoria da credibilidade tenta suprir essa dificuldade ao disponibilizar uma 
série de ferramentas matemáticas para descrever a heterogeneidade do 
coletivo, combinando tanto a experiência individual quanto a coletiva. 
Além disso, utilizar uma estrutura hierárquica possibilita estimar a 
variável-chave, por exemplo, a variação de custos médicos do setor de 
saúde suplementar, a partir de sucessivos agrupamentos em torno de 
semelhantes, ponderados pelo grau de influência destes em relação à 
coletividade.

 O embrião desta teoria foi introduzido no final da década de 60 na Europa 
e foi motivado pelo órgão regulador suíço que buscava aprovar taxas para 
a cobertura de responsabilidade civil de veículos, somente se levasse em 
conta experiências individuais dos condutores. Este problema pode ser 
encontrado em BPColl2005 e sua solução é conhecida como sistema 
Bônus-Malus. Ao aplicar estes conceitos no problema de avaliação 
da variação dos custos das operadoras, verifica-se que há um grupo 
de operadoras (coletivo) com experiências individuais de variação de 
custos em um determinado período. Neste sentido, é necessário estimar 
esta variação, ponderando a experiência do grupo de operadoras com 
a experiência individual de cada uma delas. Na próxima seção, serão 
apresentados os conceitos da teoria da credibilidade em função da 
aplicação proposta.

 Nas próximas duas seções, serão apresentados conceitos da teoria 
da credibilidade e da inferência bayesiana em função da aplicação 
proposta. Em seguida, serão apresentados os dados e ainda uma 
análise exploratória dos mesmos. Na seção 5, serão especificados 
os modelos e analisados os resultados. Por fim, serão apresentadas 
algumas conclusões e sugestões para futuros trabalhos.



70 R. Bras. Risco e Seg., Rio de Janeiro, v. 7, n. 14, p. 65-82, out. 2011/out. 2012

Um Modelo Hierárquico de Credibilidade para Avaliação Setorial das Despesas Médico-Hospitalares

2. Modelos Nos últimos anos, a estatística bayesiana tem sido utilizada amplamente 
de Credibilidade para estudar problemas atuariais tais como cálculo de prêmios e 

estimação das provisões de sinistros ocorridos e não avisados (IBNR). 
Contudo, já na década de 60, estudos no campo da teoria da credibilidade 
que usaram estimadores de Bayes empírico foram desenvolvidos em 
Buhlmann (1967) e Buhlmann, (1969). Nestes trabalhos, o autor procurou 
solucionar o problema de calcular o preço justo de um risco segurado 
(tarifação de seguros), levando em conta experiências passadas de 
sinistros, a partir da afirmação que cada risco em uma carteira era 
caracterizado por um perfil de risco individual que deveria ser tratado 
como uma variável aleatória e não como algo constante.

 A formulação deste modelo par t ia da hipótese que, para 
cada replicação j = 1, ..., n de cada risco i = 1, ..., I, as variáveis 
aleatórias Xij eram, condicionalmente aos parâmetros dos riscos mi, 

, independentes e que a carteira seria heterogênea. Também 
se considerava que os parâmetros Q = (m1, ..., mI)´ eram variáveis 
aleatórias independentes com a mesma distr ibuição a priori 
dada por U (m0, s

2). De modo que  
e que  e, por conseguinte, 

.

 O que se desejava era estimar o prêmio (de Bayes), representado 
por   (esperança a posteriori), como uma ponderação entre 
o risco individual e o coletivo. Daí surge a conhecida fórmula da 
credibilidade exata em que , onde a é o fator 
de credibilidade.

3. Modelo de Para o estudo proposto neste trabalho, considere que a variação do 
Credibilidade custo anual e o número médio de beneficiários de uma operadora i num 
de Despesas determinado ano j são denominados, respectivamente, por VCij e wij.  
Médico-Hospitalares Desta forma, considerando as hipóteses do modelo Bühlmann-Straub,  

tem-se que:

  (1)

 onde 

  (2)

  (3)

 onde , ,  e .
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 Deste modo, ai é conhecido como fator de credibilidade, m0 é a variação 
esperada do mercado e mi é a variação a posteriori da operadora i.

 Pode-se ainda interpretar esse modelo de forma hierárquica, tal que 
os dados são modelados por uma distribuição qualquer com média (mi) 
e a variância (s2), e estas médias também podem ser modeladas por 
uma outra distribuição cuja média (m0) e a variância (t2) são conhecidas. 
Isto pode ser ilustrado pela figura 2 e formulado, considerando os riscos 
Qi, conforme segue:

 VCi : fi (mi, s
2)

 mi : f0 (m0, t
2)

  
 Para inferir sobre os parâmetros é possível utilizar análise aproximada, 

baseado somente nos dados, acarretando no estimador bayes empírico 
para a média a posteriori . Estes estimadores se baseiam 
unicamente nos dados, uma vez que, segundo Makov (2001), buscavam 
contrapor dois pontos da estatística bayesiana: a subjetividade e a 
dificuldade em estabelecer soluções analíticas. As propriedades destes 
estimadores estão descritas em Buhlmann e Gisler (2005c).

 Contudo, nas últimas décadas, a partir de estudos teóricos sobre 
simulação estocástica bem como na melhoria da capacidade de 
processamento dos computadores, tem sido possível desenvolver 
métodos de estimação de bayes completo, dentre os quais os mais 
estudados são o amostrador de Gibbs e o Metropolis-Hasting.  
Ambos consistem em um esquema de simulação estocástica de 
cadeias de Markov, conhecido por Monte-Carlo Markov Chain (MCMC) 
(Gamerman e Lopes (2006), Robert e Casella (2004)).

 Em muitos casos, os dados em seguro possuem uma estrutura 
hierárquica de modo que os riscos individuais estão classificados 
por suas classes tarifárias, estas estão agrupadas por subgrupos, 
que estão dispostos em grupos, grupos em grupos principais e esse 
conjunto faz parte de uma linha de negócio. A figura 1 ilustra um 
exemplo de como os dados podem ser agrupados hierarquicamente 
dentro da aplicação proposta no paper. Modelos que captam essa 
estrutura são conhecidos por modelos de credibilidade hieráquica 
(Buhlmann e Gilder (2005ª)). Já Migon et al. (2008) preferem definir 
como modelos hierárquicos normais em múltiplos estágios.
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Figura 1 – Ilustração de uma estrutura hierárquica no mercado de saúde suplementar

4. Inferência  O processo de inferência dos modelos de credibilidade parte do
Bayesiana pressuposto de que as observações (y) possuem uma distribuição 

de probabilidade com densidade ou função de probabilidade f (yq), 
que a partir de agora será chamada apenas de densidade, em que 
os componentes do vetor de parâmetros q são conhecidos como 
hiperparâmetros. Quando se vê essa função como função de q, obtém-se 
a função de verossimilhança de q, l(q) = f (yq), que fornece as chances 
de cada valor de q ter levado aquele valor observado para y.

 Outro ingrediente existente na estatística bayesiana, que não existe na 
clássica, é chamado de densidade a priori p(q), pois contém a distribuição 
de q antes da observação do valor de x. A partir do Teorema de Bayes, 
essa distribuição a priori será agregada à verossimilhança para obter a 
distribuição a posteriori de q, p (qy), ou melhor

 
 
 onde

 

 Sendo assim, a estatística bayesiana trabalha sempre com a distribuição 
de probabilidade, permitindo tanto estimações pontuais dos parâmetros 
como o cálculo de qualquer intervalo de probabilidade, também 
conhecido como intervalo de credibilidade.

Porte

Operadoras

Dados
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Figura 2 – Ilustração da hierarquia do Modelo Bühlmann-Straub

 Para inferir as distribuições a posteriori dos parâmetros, há vários métodos 
e, neste estudo, será utilizado o algoritmo de simulação estocástica 
conhecido por Amostrador de Gibbs, que é um esquema iterativo de 
amostragem de uma cadeia de Markov cujo núcleo de transição é 
formado pelas distribuições condicionais completas. Esse algoritmo 
é baseado em sucessivas gerações de distribuições cuja posteriori 
condicional completa pertence à mesma família de distribuições. Ele é 
descrito da seguinte forma:

1. inicialize o contador de iterações da cadeia j = 1 e estipule valores 
iniciais ;

2. obtenha um novo valor para   a partir de qj–1 através 
de sucessivas gerações de valores;

 
 
  

 
 

e

3. mude o contador de j para j + 1 e retorne a (ii) até a convergência.
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 O objetivo desse algoritmo é identificar as distribuições limites e, por 
conseguinte, trabalhar com os valores gerados após a convergência ter 
sido verificada. Será definida como burn in a iteração a partir da qual 
os valores gerados serão considerados para gerar os resultados.

 Gelman e Rubin (1992) propôs um método de verificação da convergência 
baseado na geração de m cadeias em paralelo que testa se a dispersão 
dentro de cada cadeia é maior que a dispersão entre as cadeias.  
O algoritmo inicializa cada cadeia em pontos distintos do espaço do 
parâmetro. Desta forma, considere   as n tragetórias 
da cadeia i = 1, ..., m para o parâmetro q. A variância entre as cadeias 
VE e dentro das cadeias VD são dadas por:

 

 onde   é a média das gerações da cadeia n e  é a média destas 
médias. Ao convergir, a variância de q pode ser estimada por 

 . O fator de convergência pode ser dado pelo 
estimador do potencial redutor de escala . Desta forma, 
quando n → ∞ então  e . Outros aspectos relacionados à 
estatística bayesiana podem ser encontrados em Migon e Gamerman 
(1999).

5. Descrição A variação dos custos assistenciais (VCi,t) da operadora i no ano t é 
e Análise  calculada conforme segue:
dos Dados 
 
 

 onde Ci,t são os valores pagos pela operadora i entre os anos t e t – 1 
aos seus prestadores de serviços médicos e hospitalares. O valor do 
IBNR não está computado nestes custos.

 A base de dados contém os custos assistenciais (médico-hospitalares) 
anuais entre os anos 2007 e 2010 de 664 operadoras. Cada uma delas 
é classificada por porte e por modalidade, conforme determinado pela 
ANS, e também por cinco estratos gerados a partir de metodologia 
apresentada em Cochran (1977) para construção de estratos. 
Para tanto, as empresas foram agrupadas de acordo com o número 
de beneficiários médios anuais considerando os seguintes intervalos:  

1. até 9.999 beneficiários;
2. entre 10.000 e 19.999;
3. entre 20.000 e 29.999;
4. entre 30.000 e 39.999;
5. entre 40.000 e 49.999;
6. entre 50.000 e 59.999;
7. entre 60.000 e 69.999;
8. entre 70.000 e 79.999;
9. entre 80.000 e 89.999;
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10. entre 90.000 e 99.999;
11. entre 100.000 e 199.999;
12. entre 200.000 e 299.999;
13. entre 300.000 e 399.999;
14. entre 400.000 e 499.999;
15. entre 500.000 e 999.999; e
16. maior ou igual 1.000.000.

 A partir destes grupamentos, será aplicada a regra dos intervalos iguais na 
escala acumulada   onde, f(y) representa o número de empresas 
no grupo y = 1, ..., 16. Deste modo, foram construídos os seguintes cinco 
estratos:

1. até 29.999 beneficiários;
2. entre 30.000 e 79.999;
3. entre 80.000 e 199.999;
4. entre 200.000 e 399.999; e
5. maior ou igual a 400.000.

 A ANS define o porte das operadoras conforme o número de beneficiários 
informados trimestralmente. Pequenas operadoras possuem até 9.999 
beneficiários, médias possuem de 10.000 a 99.999 e grandes, possuem 
mais de 100.000. O resumo dos dados agrupados por esses portes está 
descrito na tabela 4.

 
Tabela 1 – Resumo dos dados pelos estratos 

 Estrato  Número de 
Operadoras

 Beneficiário Médio 

2008 2009 2010

1 465  9.818.33  10.569.15  11.407.10 

2 111  44.450.22  47.438.61  51.866.78 

3   57  103.039.65  110.116.87  113.623.97 

4   15  254.814.92  271.130.07  281.789.35 

5   16  837.501.80  890.366.00  938.757.67 

Fonte: Autores 
 

 Um resumo dos estratos é apresentado na Tabela 1. A primeira coluna 
descreve o estrato, a segunda, o total de operadoras em cada estrato, 
as demais colunas informam o número médio de beneficiários nos 
estratos, respectivamente, nos anos de 2008, 2009, 2010. Já a Tabela 
2 apresenta as mesmas informações por modalidade. Os Gráficos das 
figuras ilustram como se comporta a variação anual dos custos tanto 
pelos estratos como por modalidades.
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Tabela 2 – Resumo dos dados pelas modalidades 

 Modalidade  Número de 
Operadoras

 Beneficiário Médio 

2008 2009 2010

 A  92  25.766.73  26.049.30  26.370.51 

 B  283  41.164.74  44.525.70  47.660.11 

 C  66  15.073.66  16.421.64  17.066.56 

 D  211  53.143.42  57.518.11  61.406.03 

 E  12  335.059.44  364.796.04  397.737.12 

Fonte: Autores 

 
Gráfico 1 – Variação anual dos custos assistenciais por estratos

Gráfico 2 – Variação anual dos custos assistenciais por modalidade
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 De maneira geral, há um crescimento no número de beneficiários para 
qualquer um dos agrupamentos feitos (modalidades, portes ANS ou 
estratos). No que diz respeito à variação dos custos por estratos (Gráfico 
1) não é possível concluir muita coisa. Quanto às variações de custos 
por modalidades, algo que chama a atenção é a redução na variação 
dos custos da modalidade autogestão entre os anos 2009 e 2010, em 
torno de 10%, já que a do ano anterior foi próximo a 40%.

Tabela 3 – Resumo dos dados pelos portes, segundo regra da ANS 

 Porte  Número de 
Operadoras 

 Beneficiário Médio  Variação de  
Custo  Mensal (%)

2008 2009 2010 2008 2009 2010

Pequena  246    3.908.77      4.078.66    4.307.84  12,89  12,71  7,91 

Média  345    27.153.59    28.995.00    30.795.77  16,66    9,37  8,05 

Grande  73  272.869.21  295.731.30  316.240.22     8,65    3,81  6,77 

Fonte: Autores 

 Para calcular os pesos do modelo de credibilidade (w i,t), será utilizado 
o número médio de beneficiários da operadora i no ano (t) de 208, 2009 
e 2010 calculado a partir das informações dos dados trimestrais.

6. Especificação Para estimação do índice de reajustes, será utilizado o modelo que 
e Avaliação dos tiver melhor resultado dentre três modelos hierárquicos propostos.  
Modelos Os modelos seguem a seguinte estrutura hierárquica:

 

    (4)

 

 Deste modo, inicialmente, os dados são modelados por uma média da 
operadora (mg,i), que pertence ao grupo g, e uma variância que depende 

do número de beneficiários (mg,i,t) tal que .

 Em outro nível hierárquico, a média da operadora é modelada pela 
média do grupo ao qual ela pertence mg e uma variância constante . 
 Em seguida, mg é modelada por uma média geral (m0) e uma variância 
constante .

 Por f im, são f ixadas prior is vagas para os hiperparâmetros  
m0 : N (0,1000), s–2, t1

–2 e t2
–2: G (0.001,0.001).

 Como há pouca informação sobre estes parâmetros, serão propostas 
prioris vagas. Deste modo, tem-se que m0 : N (0,103), s–2, t1

–2, t2
–2 e 

t3
–2 : IG (10–3, 10–3).
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 Por fim, os modelos podem ser resumidos pela Tabela 4.

 
Tabela 4 – Resumo dos Modelos 

Modelo Descrição

M1  Operadoras agrupada por estratos.

M2  Operadoras agrupadas por modalidades ANS.

M3  Operadoras agrupadas por porte ANS.

Fonte: Autores

  
 Para inferência, o esquema de Monte Carlo Markov Chain (MCMC) 

será desenvolvido pelo software Winbugs. Maiores detalhes sobre o 
MCMC podem ser encontrados em Gamerman e Lopes (2006) e Gilks 
et all (1996). Já sobre modelagem bayesiana com o Winbugs, uma boa 
referência pode ser encontrada em Ntzoufras (2009).

 Foram inicializadas duas cadeias e algumas iterações foram descartadas 
conforme critério proposto por Gelmand e Rubin (1992). Em seguida, 
foram verificadas as autocorrelações entre as gerações, uma vez que 
o MCMC não necessariamente produz uma amostra independente. 
Sendo assim, serão somente armazenados valores a cada L (lag) 
iterações que garantam uma amostra independente. A Tabela 5 resume 
os procedimentos para armazenamento da amostra.

 
Tabela 5 – Resumo da amostra 

Modelo burn in lag Tamanho da Amostra

M1 100 10 1980

M2 200 10 1960

M3 500 30 1966

Fonte: Autores

 
 Uma vez definidos os dados, serão utilizados dois critérios propostos 

por Gneiting e Raftery (2007): o escore logaritmo (LS) e o continuous 
ranked probability score – CRPS. Ambos escores são orientados 
positivamente, ou seja, o modelo com maior escore é considerado 
melhor. A Tabela 6 apresenta o resultado destas medidas para cada 
um dos modelos testados a partir do método proposto por Gschlöβl, 
S. e Czado (2007) que utilizou os resultados armazenados do MCMC 
para o cálculo destes valores.
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Tabela 6 – Seleção do modelo conforme regra do score para 
variáveis contínuas: CRPS – Score e LS – Logaritmo do Score

Modelo Regra do Score
CRPS LS

M1 -0.3635282 -0.6934428

M2 -0.3750973 -0.6933834

M3 -0.3982800 -0.6929002

Fonte: Autores
 
 
 A medida do escore logaritmo (LS) não chega a um resultado muito 

conclusivo. Por outro lado, o CRPS permite concluir que o modelo que 
segue os estratos gerados a partir do número de beneficiários possui o 
melhor resultado.

 A abordagem proposta por este trabalho será avaliar índices de reajustes 
setorias de acordo com a peculiaridade da operadora/seguradora.  
Neste sentido, serão avaliadas as médias a posteriori de cada um dos 
cinco estratos definidos no modelo M1.

 Sendo assim, a tabela 8 apresenta um resumo dos valores armazenanos 
do mecanismo de simulação (MCMC) das distribuições a posteriori das 
médias dentro dos estratos 1 a 5 (m1 a m5) e da média populacional a 
posteriori (m0). A segunda e terceira colunas mostram a média e o desvio 
padrão das gerações. Já as três últimas colunas são, respectivamente, 
o percentil de 2,5%, a mediana e o percentil de 95%.

 
 Como a média a posteriori tem propriedades ótimas desejáveis, ela 

pode ser utilizada como estimador dos índices. Desta forma, o estrato 
3 (operadoras com 80.000 a 199.999 beneficiários) teria o maior índice 
de reajuste (9,34%). Por outro lado, o estrato subsequente (operadoras 
com 200.000 a 399.999 beneficiários) teria o menor índice (5,55%). 
Outro fator interessante diz respeito à média populacional (m0) estar 
muito próxima da média do estrato 5 (m5) que contempla as empresas 
com maior número de beneficiários.

 
Tabela 7 – Resumo do MCMC para as distribuições a posteriori das médias dos estratos e da média 
da população 

 Parâmetro  Média  Desvio 
Padrão  25%  50%  95% 

m1  8.85  1.04  6.93  8.83  10.55 

m2  6.56  1.16  4.28  6.56  8.48 

m3  9.34  1.25  6.83  9.33  11.41 

m4  5.55  1.95  1.52  5.64  8.77 

m5  7.77  1.68  4.47  7.75  10.58 

m0  7.52  2.03  3.43  7.61  10.42 

Fonte: Autores
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 Apesar desta abordagem permitir uma série de análises em relação 
aos portes das operadoras e as respectivas variações nos custos 
assistenciais, ela possui alguns incovenientes para fins de determinação 
dos índices setoriais pela agência reguladora, uma vez que a regra para 
enquadramento da operadora no estrato não é tão simples. Em função 
disto, utilizar o modelo por modalidade não traria muito prejuízo já que 
as diferenças entre os critérios de seleção de modelos (tabela 6) não 
são muito discrepantes a ponto de inviabilizar o uso do modelo M2.

 A Tabela 8 apresenta um sumário dos valores armazenados das gerações 
do MCMC. Os valores esperados das médias de cada modalidade, 
A (m1

m), B (m2
m), C (m3

m), D (m4
m) e E (m5

m), podem ser utilizados diretamente 
como estimadores pontuais dos índices de reajuste. Neste caso, 
percebe-se que as empresas enquadradas na modalidade A teriam  
os maiores reajustes (10,88%) enquanto as da modalidade D teriam os 
menores reajustes (5,79%). Já a média populacional (m0

m) está muito 
próxima das médias das da modalidade C (m3

m).

Tabela 8 – Resumo do MCMC para as distribuições a posteriori das médias das modalidades e da 
média da população 

 Parâmetro  Média  Desvio Padrão  2.5%  50%  95% 

m1
m  10.88  1.94  7.34  10.86  14.15 

m2
m  7.05  0.88  5.36  7.05  8.47 

m3
m  7.55  2.10  3.38  7.51  11.06 

m4
m  8.90  1.03  6.90  8.91  10.52 

m5
m  5.79  2.34  1.08  5.91  9.54 

m0
m  7.96  2.31  3.34  7.99  11.34 

Fonte: Autores

7. Conclusão Este trabalho consistiu em estabelecer uma metodologia para a 
avaliação setorial das despesas médico-hospitalares levando em conta 
as peculiaridades do mercado de saúde suplementar. Neste sentido, 
buscou-se agrupar as operadoras conforme porte e/ou modalidade, 
verificar qual dos agrupamentos possuem melhor resposta e, por fim, 
avaliar o índice setorial.

 Optou-se por usar uma metodologia que modela a variação do custo 
assistencial utilizando modelos hierárquicos bayesianos, ou credibilidade 
hierárquica e inferir usando bayes completo em vez de usar o empirical 
bayes. Com esta abordagem, concluiu-se que a melhor alternativa 
foi avaliar o índice setorial por estrato. Entretanto, em função da 
dificuldade de enquadrar as operadoras nos estratos, utilizar o modelo 
por modalidade não prejudicaria a análise, haja vista as diferenças entre 
os métodos de comparação serem pequenas.
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 Nesta abordagem, o mais justo seria utilizar as médias a posteriori das 
médias por estratos em vez de utilizar uma média global. Deste modo, 
o reajuste refletiria melhor cada mercado específico. É importante 
frisar que neste estudo não foram consideradas questões de eficiência. 
Portanto, somente foram refletidos os padrões das variações de custos 
dentro de cada modalidade. Isso quer dizer que modalidades com 
maiores variações médias de custos ao longo do período de estudo 
deveriam possuir maiores índices de reajustes. Fatores redutores 
nestes índices deveriam ser pensados a partir do estudo de fronteiras 
de eficiência.

 Outra possibilidade de estudo seria modelar os custos assistenciais, 
que estão disponíveis trimestralmente, utilizando modelos dinâmicos.  
Neste caso, seria utilizado um modelo mutiltivariado a partir de 
metodologia proposta em West e Harrison (1997). Também seria 
possível utilizar conjuntamente a informação do número de beneficiário, 
que também está disponível trimestralmente. Desta forma, poder-se-ia 
fazer previsão de um ano e, com esta informação, calcular o índice de 
reajuste setorial.
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