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Resumo

O crescimento das despesas com assistência médica é um dos principais desafios à sustentabilidade do 
setor. Novas tecnologias, novos procedimentos e técnicas médicas, novos equipamentos e medicamentos 
são introduzidos diariamente no sistema. Por um lado, a sociedade demanda avanços na medicina mas 
por outro se defronta com custos crescentes e escolhas devem ser feitas. Este estudo busca, a partir 
de regressões econométricas, identificar relações de causalidade entre a modalidade das operadoras, 
o tamanho e o grau de verticalização e o aumento das despesas com saúde suplementar. Em suma, 
os resultados encontrados neste artigo se aplicam para os novos modelos de reajuste de preços em 
desenvolvimento assim como nos estudos sobre novos modelos de solvência que objetivem regular 
o mercado de saúde suplementar segundo as tipologias clássicas de modalidade, tamanho e grau de 
verticalização.
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Abstract

The Influence of Size, Modality, and Verticalization of Health Plan Operators on Medical and 
Hospital Expenses
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Summary

The growth in spending on medical care is one of the main challenges to the sustainability of the sector. 
New technologies, new medical techniques and procedures, new equipment and medicines are introduced 
into the system daily. On the one hand, society demands advances in medicine but it is faced with rising 
costs and choices must be made. This study seeks, by way of econometric regressions, to identify 
relationships of causality between the carriers’ modality, size, and the degree of vertical integration, 
and increased expenditure on supplemental (private) health. In summary, the results found in this article 
apply themselves to the new models of price adjustment in development as well as in studies on new 
models of solvency aimed at regulating the private health market according to modality, size and degree 
of vertical integration.
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La Influencia del Tamaño, la Modalidad y la Verticalización de las Operadoras de Planes de Salud 
en los Gastos Médico-Hospitalarios
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Resumen

El aumento de los gastos en asistencia médica representa uno de los principales desafíos para la 
sustentabilidad del sector. Nuevas tecnologías, nuevos procedimientos y técnicas médicas, así como 
nuevos equipos y medicamentos se introducen a diario en el sistema. Por un lado, la sociedad demanda 
avances en la medicina, pero por el otro se enfrenta a costos que van en aumento y por lo tanto se deben 
tomar decisiones al respecto. Este estudio busca, en base a regresiones econométricas, identificar las 
relaciones de causalidad entre la modalidad de las operadoras, el tamaño y el grado de verticalización, 
así como el aumento de los gastos en la salud complementaria. En resumen, los resultados encontrados 
en este artículo se aplican a los nuevos modelos de reajuste de precios en desarrollo, así como a 
los estudios sobre nuevos modelos de solvencia que tengan como finalidad el regular el mercado 
de la salud complementaria, de acuerdo a las tipologias clásicas de modalidad, tamaño y grado de 
verticalizaciòn. 

Palabras-Clave

Regularización económica, salud complementaria.

Sumario

1. Introducción. 2. Un modelo teórico de costos en asistencia para las operadoras. 3. Organización del 
sector y marcadores de los costos en asistencia para las operadoras. 3.1. Datos y modelos calculados. 
4. Conclusiones, posibles complicaciones y agenda. 5. Referencias bibliográficas.



4 R. Bras. Risco e Seg., Rio de Janeiro, v. 8, n. 15, p. 1-22, nov. 2012/abr. 2013

A influência do tamanho, da modalidade e da verticalização das operadoras de plano de saúde nas despesas médico-hospitalares

1. Introdução Um dos maiores desafios para a área da saúde é a obtenção de um 
índice de preços que reflita a real inflação do setor. Frequentemente, as 
variações nos preços dos planos de saúde são comparadas com o 
IPCA, ou seu subgrupo IPCA Saúde. Ocorre que nenhum dos dois 
reflete a variação da cesta de consumo das operadoras de planos de 
saúde, ou seja, a variação dos custos médicos setoriais. Ainda não se 
tem no Brasil um índice oficial capaz de mensurar a evolução dos custos 
incorridos com consultas, internações, equipamentos médicos, exames 
complementares, dentre outros. Sabe-se, contudo, que na ampla maioria 
dos países os custos da saúde crescem a uma velocidade superior ao 
dos demais preços da economia.

 Na saúde, os custos crescem tanto em função do crescimento 
de preços como das quantidades, neste caso, a frequência de 
utilização.1 A ausência de um índice de custos setorial das despesas 
médico-hospitalares impede que se dê maior visibilidade e transparência 
aos custos da saúde para a sociedade como um todo, motivando 
reflexões sobre a eficiência na alocação desses recursos, seus 
desperdícios e suas tendências.

 A criação de um índice de custos setorial não é das tarefas 
mais simples pelas seguintes razões. Os produtos vendidos no 
mercado são heterogêneos em sua amplitude, quanto à qualidade 
da rede prestadora de serviços médicos e hospitalares, quanto à 
disponibilidade de ampla oferta de serviços, quanto ao valor do 
reembolso, à facilidade de acesso, quanto à abrangência geográfica 
do produto, dentre outras razões. A criação de um índice único 
dificilmente refletiria toda a gama de variações de qualidade e 
do produto em si. A criação de um índice de despesas médicas e 
hospitalares poderia considerar algumas dessas variáveis. Este tem 
sido um desafio que começa a ser enfrentado.

 Sob o enfoque puramente regulatório, a ausência deste índice de custos 
impossibilita a adoção do modelo de reajustes do tipo price-cap no setor 
suplementar em substituição ao atual modelo onde os preços dos planos 
individuais são baseados na média de reajustes observados no mercado 
de planos coletivos.2 O modelo price-cap teve grande repercussão 
regulatória após a sua implantação no período pós-privatização no Reino 

1 Daí a razão pela qual um índice puro de preços não ser o mais adequado para se fazer avaliação neste setor. 
Além dos itens constantes de uma cesta teórica de consumo baseada nos produtos obrigatórios vendidos pelas 
operadoras, também influenciam os custos as entradas constantes de itens fora da cesta original tais como os 
novos equipamentos, procedimentos, medicamentos e outras tecnologias que são regularmente incorporadas ao 
processo de cuidado. Essa característica setorial depende em grande medida da intensidade da incorporação 
de novas tecnologias na área da saúde que, no Brasil, ainda carece fundamentalmente de análises prévias de  
custo-efetividade.
2 Tecnicamente não se justifica o atual modelo de regulação de preços dos planos individuais. O melhor mecanismo 
de regulação ainda é a concorrência entre as operadoras. Atualmente, a regulação já permite a portabilidade de 
carências de planos individuais e coletivos por adesão, o que só reforça que a regulação de reajustes na saúde 
suplementar não é tecnicamente defensável. Ao contrário, uma hipótese a ser testada é o impacto negativo que 
a regulação de reajustes tem sobre a sustentabilidade desse importante segmento, dado que muitas operadoras 
caminharam em direção aos planos coletivos.
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Unido do governo Thacher nos anos 80.3 Um novo modelo de reajuste 
vem sendo objeto de debate no setor de saúde suplementar, tanto 
que motivou a criação de uma Câmara Técnica da Agência Nacional  
de Saúde Suplementar (ANS)4 específica para tratar do tema ao longo de 
2011. A sugestão inicial da ANS para a nova metodologia de regulação 
de preços dos planos novos individuais buscava incorporar elementos 
de diferenciação e estímulo à eficiência no modelo de reajuste.  
Este sistema de incentivos é conhecido como modelo de value-cap em 
que o índice de reajuste dos planos (R) varia em função de um índice 
setorial (Is) de variação de custos (preços e quantidades), descontado 
de um fator de produtividade/eficiência (X) e adicionado de fatores 
exógenos (Y).

 R = Is – X + Y

 O modelo, ainda que relativamente simples do ponto de vista teórico, traz 
alguns importantes desafios técnicos e operacionais. Inicialmente, em 
relação ao indicador Is, convém lembrar que não há um índice setorial 
que reflita a variação real dos custos das empresas do setor, como 
mencionado anteriormente. Ademais, em relação ao fator X, o conceito 
de eficiência no setor de saúde é complexo e de difícil mensuração, de 
sorte que modelos que não incorporam a heterogeneidade de produtos 
não são recomendáveis. A eficiência em planos de saúde possui 
diferentes abordagens dependendo da função objetivo que se identifica 
com o plano. 

 O presente trabalho parte de um modelo geral de formação de custos 
assistenciais de operadoras de planos de saúde e tenta responder 
algumas perguntas bem específicas. Quais fatores, econômicos ou 
institucionais, influenciam a curva de custos das operadoras? Por fatores 
econômicos pode se considerar o grau de competição no mercado de 
insumos e produtos, a eficiência da operadora na gestão dos custos e 
o tamanho da operadora, dentre outros. Como fatores institucionais, 
procura-se investigar o possível impacto da modalidade da operadora 
e seu grau de verticalização sobre os custos.

 Os resultados encontrados nas regressões estimadas confirmam, no caso 
das cooperativas médicas, que a amplitude do contrato, medida pelo 
ticket médio, impacta em maior velocidade de crescimento de custos. 
Os resultados também apontam que, ainda no caso das cooperativas 
médicas, a verticalização, tendência das operadoras a adquirirem ou 

3	 A regulação por preço teto ajusta o preço do operador segundo um índice de preços máximo (teto), que deve 
refletir a taxa de inflação geral da economia, segundo a sua habilidade em obter ganhos de eficiência em relação 
à eficiência média da economia e a inflação nos preços dos insumos. No caso da saúde suplementar trabalha-se 
com a possibilidade de adoção de um modelo do tipo Value-Cap, dado que o custo depende tanto de preços quanto 
de intensidade de utilização de serviços de saúde.
4 A Câmara Técnica foi seguida de um Grupo de Trabalho para avançar na tecnicalidade do tema. Um dos eixos 
de discussão foi verificar a viabilidade de se construir um índice setorial com dados de custos das operadoras.  
O Grupo contou com a presença de representantes do setor regulado, da academia, dos consumidores, prestadores 
médicos e odontológicos, além de outras representações de governo. Ao fim de 2011, o Grupo foi desativado sob 
o argumento de que não se vislumbrava naquele momento um modelo de reajuste factível para substituir o atual 
em curto espaço de tempo. Embora desativado, os estudos continuam sendo feitos até que se tenha uma proposta 
concreta de um modelo.
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construírem redes próprias de atendimento (hospitais e clínicas, por 
exemplo) funciona como redutor do crescimento dos custos.

 Em seguida será apresentado o modelo teórico que norteou um conjunto 
de regressões estimadas a fim de testar o impacto de variáveis exógenas 
sobre os custos. Na terceira seção são apresentados os modelos 
estimados e, ao final, as conclusões dos estudos realizados e algumas 
de suas implicações. 

2. Um Modelo Em linhas gerais, a função custo das operadoras de planos de saúde 
Teórico de Custos pode ser representada da seguinte forma: 
Assistenciais das 
Operadoras5 CT = CA + DA + DC + OD

 Onde:
 CT = custo total;
 CA = custo assistencial;
 DA = despesas administrativas;
 DC = despesas de comercialização; e
 OD = outras despesas.

 A função objetivo da operadora pode ser descrita como aquela que 
minimiza a função CT acima. Entretanto, o processo de otimização 
não está totalmente sob o controle da operadora, pois grande parte 
da parcela CA é formada exogenamente. A parcela CA pode ser 
desenvolvida da seguinte forma geral:

 CA = R1W1 + R2W2 + ... + RNWN

 Onde:
 Ri= Preço do insumo i. Exemplos de insumos são os preços das consultas, 

internações e exames complementares, materiais e medicamentos.

 Por sua vez, Ri depende de variáveis econômicas como a competição 
no mercado de insumos e produtos (poder de barganha líquido), 
as estratégias competitivas das operadoras, o nível de qualidade e 
reputação do insumo utilizado (difícil de medir), dentre outros. Vejamos 
as quantidades.

 Wi = Quantidade utilizada do insumo i. Exemplos são o número de 
internações, o tempo de internação.

 A quantidade, por sua vez, depende do perfil de risco da carteira. 
Evidentemente, carteiras mais jovens tendem a ter gastos menores pela 
simples razão de que a idade e o custo em saúde são positivamente 
correlacionadas. Já o perfil de risco depende de uma variável relacionada 
à carga genética dos indivíduos, sua probabilidade intrínseca de ter 
determinado tipo de doença, e uma variável h que reflete o investimento 

5 O modelo apresentado a seguir parte da premissa de minimização de custos das operadoras. Não desenvolvemos 
as condições de primeira e segunda ordem e de otimização, pois não estamos, neste momento, interessados na 
equação de equilíbrio de mercado, mas apenas nas variáveis que afetam a função custo das operadoras.
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em hábitos saudáveis dos indivíduos. Supõe-se que atualmente cerca 
de 50% do estado de saúde das pessoas pode ser explicado por este 
fator exclusivamente.

 A quantidade de utilização também depende da amplitude do contrato. 
Contratos mais restritivos e com rede assistencial reduzida tendem a 
limitar a utilização enquanto contratos com rede aberta, do tipo livre 
escolha, podem incentivá-la. A adição a cada dois anos de novas 
coberturas obrigatórias mediante a atualização do rol de procedimentos 
pela ANS também serve de fonte de estímulo à utilização de serviços 
de saúde.

 Há também um conjunto expressivo de incentivos funcionando pelo lado 
da oferta, a chamada indução de demanda pela oferta, característica 
muito presente no setor de saúde. Como há assimetria de informação 
entre o paciente e o médico, este pode sugerir/indicar a adoção de 
diversos procedimentos que não necessariamente tenham respaldo 
técnico-científico. O modelo de remuneração atualmente preponderante 
no setor, o fee-for-service, também contribui para estimular essa indicação, 
pois o médico (ou o hospital) é remunerado pela quantidade de serviços 
utilizados e não pela eficácia e pelo resultado dessa utilização.

 Outra característica marcante do setor de saúde suplementar está 
no relacionamento da indústria de materiais e medicamentos e os 
prestadores de serviços médico-hospitalares. Sabe-se que a forma de 
estímulo, muitas vezes, baseia-se em comissões pagas pela indústria, 
o que estimula ainda mais a sobreutilização de serviços. Ainda no 
mercado de insumos, a assimetria de informações na indicação clínica 
e na especificação técnica dos produtos é muito elevada e os preços 
variam dependendo segundo a rede de distribuição. Em suma, produtos 
com a mesma especificação técnica possuem preços absolutamente 
distintos. 

 Outras variáveis que também atuam incentivando o uso seriam as 
características culturais e sociais da população beneficiária, talvez o 
nível de renda também, o intenso desenvolvimento tecnológico, e sua 
incorporação acrítica, e as políticas públicas em geral que atuam sempre 
no sentido de ampliar as coberturas obrigatórias. Por fim, o ativismo 
crescente do judiciário onde as decisões ampliam, muitas vezes, os 
direitos dos beneficiários, independentemente da legislação vigentes e 
dos próprios contratos firmados. A parcela Wi poderia então ser descrita 
da seguinte forma:

 wi = f {p(g, h), c, i (di (mp, mr, re, ac, dt) ... pp, j) }

 Onde:
 p = perfil de risco = f(g = genética, h = hábitos de vida); 
 c = contrato (amplitude/coberturas);e
 i = incentivos (di = demanda induzida pela oferta = f(mp = mercado de 

prestadores; mr = mecanismo de remuneração; re = relacionamento 
indústria-prestador; ac = aspectos culturais e sociais; dt = desenvolvimento 
tecnológico), pp = políticas públicas, j = judiciário).
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 Diante da forma geral apresentada, é possível modelar algumas equações 
a fim de testar o impacto e a influência das variáveis explicativas no 
custo das operadoras. Esse estudo está apresentado a seguir.

3. Organização Para efeito do modelo regulatório em desenvolvimento, esperam-se 
do Setor e  respostas para as seguintes perguntas: 1) O porte (tamanho) das
Determinantes  Operadoras influencia o crescimento dos custos assistenciais? E o que
dos Custos  dizer de outras características institucionais como a modalidade e o grau
Assistenciais de verticalização? Essas respostas são importantes porque dependendo 
das Operadoras da magnitude de influência dessas variáveis, poder-se-ia caminhar 

para um modelo de reajuste segmentado por porte e modalidade. 
Teríamos então um reajuste diferenciado por porte e por modalidade 
de operadora.

 Cabe salientar inicialmente as diferenças existentes entre as diversas 
modalidades de operadoras, em especial as diferenças na organização 
da oferta de serviços, o que, em economia institucional pode fazer grande 
diferença, dados os incentivos que a operadora recebe do ambiente 
externo. A modalidade é a classificação das operadoras de planos 
privados de assistência à saúde de acordo com suas peculiaridades.  
As operadoras são classif icadas nas seguintes modalidades: 
administradora; autogestão; cooperativa médica; cooperativa 
odontológica; filantropia; medicina de grupo; odontologia de grupo ou 
seguradora especializada em saúde.6

 A Tabela 1 apresenta a organização da estrutura de oferta por 
modalidade e porte de operadoras. Na Tabela 2, é possível se observar 
a existência de grandes operadoras no mercado, competindo com 
pequenas, indicando a importância da variável porte na dinâmica do 
setor. Já a Tabela 3 apresenta a estrutura de custos do setor, segundo 
segmentação assistencial que é separada em médico-hospitalar e 
odontológica. É possível observar o grande volume despendido no item 
de internações.

6 Algumas definições: Seguradora especializada em saúde – Empresa constituída em sociedade seguradora 
com fins lucrativos que comercializa seguros de saúde e oferece, obrigatoriamente, reembolso das despesas  
médico-hospitalares ou odontológicas. Não pode ter rede própria de hospitais ou clínicas. Medicina de grupo 
– Modalidade na qual é classificada uma operadora que se constitui em sociedade que comercializa ou opera 
planos de saúde, possui fins lucrativos e pode possuir rede própria de hospitais e clínicas. Cooperativa médica – 
Modalidade que se constitui em associação de pessoas sem fins lucrativos nos termos da Lei n° 5.764, de 16 de 
dezembro de 1971, formada por médicos, e que comercializa ou opera planos de assistência à saúde. Autogestão 
é a operadora que oferece o plano para um grupo fechado mediante seu departamento de RH tendo por trás a 
figura do patrocinador. As Filantropias são hospitais filantrópicos que comercializam planos. Fonte: Adaptado do 
Glossário Temático da Saúde Suplementar, ANS (2009).
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Tabela 1 – Operadora em atividade por porte, segundo modalidade (Brasil – março/2012)

Tabela 2 – Distribuição dos beneficiários de planos privados de saúde entre as operadoras, segundo 
cobertura assistencial do plano (Brasil – março/2012)

Tabela 3 – Despesa assistencial das operadoras de planos privados de saúde, por grupos de 
modalidade da operadora, segundo itens de despesa (Brasil – 2011)
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3.1 Dados e Foram realizados 16 estudos cujo objetivo inicial era o de encontrar 
Modelos regularidades estatísticas na evolução dos custos médico-hospitalares 
Estimados que por ventura justificassem eventuais recortes para efeito do índice 

setorial entre variáveis modalidade e porte. As bases de dados utilizadas 
foram as demonstrações contábeis das operadoras e o Sistema de 
Informações de Beneficiários, ambas disponíveis no site da ANS.  
Foram utilizados dados de 644 operadoras do segmento médico 
hospitalar com informações trimestrais disponíveis para o período 2007-1 
a 2010-4. Abaixo, o resumo da amostra.

• Total de Operadoras – 644

	 Distribuição por Modalidade
• 93 Autogestão
• 283 Cooperativas Médicas
• 56 Filantropias
• 220 Medicinas de Grupo
• 12 Seguradoras especializadas em saúde

 Distribuição por Porte
• 73 Grande Porte
• 207 Médio Porte
• 384 Pequeno Porte

 Segundo as regras da ANS, uma operadora de pequeno porte possui 
de 0 até 19.999 beneficiários. Uma operadora de médio porte possui 
entre 20 mil e 99.999 beneficiários e uma operadora de grande porte 
possui mais que 100 mil beneficiários. A representatividade da amostra 
utilizada no universo de beneficiários com planos médico-hospitalares 
foi de 81% (37.243.723).

 Uma importante dificuldade encontrada foi o nível de agregação dos 
dados de custos que não permitiu a separação dos custos por tipos de 
carteiras, individuais e coletivas. Tal impossibilidade impediu avançar no 
modelo real de regulação de preços dos planos individuais, por serem 
agregados e terem em sua composição diferentes fatores de risco com 
comportamento atuarial e estatístico diverso.

 A partir dos dados descritos anteriormente, buscou-se identificar variáveis 
estatisticamente significantes e determinantes para explicar variações 
de custo médio ao longo do período analisado de três anos (2008 a 
2010) e especificamente no ano de 2010, último período disponível.  
Dadas as dificuldades na obtenção dos dados mais relevantes do 
modelo, os estudos se limitaram a testar a influência do porte das 
operadoras, a amplitude do contrato, o grau de verticalização e o mix 
das carteiras, todas elas extraídas das demonstrações contábeis das 
empresas.
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 De forma simplificada, foram estimados por OLS 16 modelos que variam 
essencialmente em razão da variável dependente, ora a variação do 
custo médio da empresa nos três períodos analisados a fim de se 
ampliar o período de análise, ora a variação do custo médio no ano de 
2010. Também estimamos regressões segmentadas por modalidades 
(seguradoras, medicinas de grupo e cooperativas) para verificar se a 
organização institucional influencia de alguma forma o crescimento dos 
custos. Para cada um dos modelos ora retiramos os outliers utilizando 
box-plot, ora utilizamos toda a base. Não é possível saber, a priori, se 
dados extremos fazem parte da mecânica setorial ou são simplesmente 
dados ruins.

 As variáveis explicativas utilizadas foram o ticket médio da operadora 
fixado em 2010 como uma proxy para a amplitude do produto, partindo 
da premissa de que planos mais abrangentes são mais caros, o 
grau de verticalização da operadora, a premissa aqui é a de que 
organizações mais verticalizadas, integradas verticalmente com a rede 
própria de serviços, podem controlar mais acuradamente os custos, o 
porte (tamanho da empresa) medido pelo número de beneficiários e 
o mix da carteira, carteiras com muitos planos individuais podem ter 
comportamento de custos diferente das carteiras coletivas. Em seguida, 
apresenta-se a forma geral dos modelos.

 VCT = f(Pm, B10,GV10, Mix); e
 VC10 = f(Pm, B10,GV10, Mix).

 Onde:
 VCT = variação do custo médico da operadora no período 2008-2010;
 Pm = ticket médio da operadora em 2010 (proxy p/ padrão de 

produto);
 B10 = número de beneficiários da operadora em 2010; (tamanho);
 GV10 = grau de verticalização da operadora em 2010 (imóveis de uso 

próprio hospitalar/imóveis) – 0<GV10<1; e
 Mix das carteiras = % de beneficiários de planos individuais na carteira  

da OPS (apenas Seguradoras foram objeto de teste. As demais 
operadoras não disponibilizavam esses dados nas demonstrações.). 
A seguir é apresentado o quadro com o resumo dos modelos 
estimados. 
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Quadro 1 – Modelos Estimados

Modelos Variável 
Explicada Variáveis Explicativas Operadoras Outliers

1 VCT PM, B10, GV10 todas incluídos

2 VC10 PM, B10, GV10 todas incluídos

3 VC10 PM, B10, GV10 todas excluídos

4 VCT PM, B10, GV10 todas excluídos

5 VC10 PM, B10, GV10 Medicinas de Grupo incluídos

6 VCT PM, B10, GV10 Medicinas de Grupo incluídos

7 VCT PM, B10, GV10 Medicinas de Grupo excluídos

8 VC10 PM, B10, GV10 Medicinas de Grupo excluídos

9 VC10 PM, B10, GV10 Cooperativas Médicas incluídos

10 VCT PM, B10, GV10 Cooperativas Médicas incluídos

11 VCT PM, B10, GV10 Cooperativas Médicas excluídos

12 VC10 PM, B10, GV10 Cooperativas Médicas excluídos

13 VC10 PM, B10, GV10, MIX Seguradoras incluídos

14 VCT PM, B10, GV10, MIX Seguradoras incluídos

15 VCT PM, B10, GV10, MIX Seguradoras excluídos

16 VC10 PM, B10, GV10, MIX Seguradoras excluídos

Fonte: Elaboração do autor

 Após a realização das regressões, disponibilizadas no Anexo, ficou 
claro que os modelos estimados pouco explicam a variação de 
custos observada nas operadoras. Tal afirmação baseia-se tanto nos 
resultados dos baixíssimos coeficientes de determinação (R2) quanto 
nas significâncias estatísticas dos coeficientes estimados. Dos 52 
coeficientes estimados (nas 16 regressões), apenas o GC10 (modelo 1), 
GV 10 (modelo 6), PM e GV10 (modelo 11) se apresentaram significantes 
a 10% de probabilidade.

 O grau de verticalização, cuja expectativa era de sinal negativo (quanto 
mais verticalizada melhor o controle de custos, e sua tendência) 
apresentou sinal positivo nos modelos 1 e 6 e negativo no modelo 11.  
O preço médio, cujo sinal esperado era positivo, se confirmou apenas 
no modelo 11, das cooperativas médicas.
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 Os resultados encontrados nas regressões estimadas confirmam, no caso 
das cooperativas médicas, que a amplitude do contrato, medida pelo 
ticket médio, impacta em maior velocidade de crescimento de custos. 
Os resultados também apontam que, ainda no caso das cooperativas 
médicas, a verticalização, tendência das operadoras a adquirirem ou 
construírem redes próprias de atendimento (hospitais e clínicas, por 
exemplo) funciona como redutor do crescimento dos custos.

4. Conclusões, Este foi um típico estudo em que, ao se buscar a resposta para uma 
Possíveis pergunta relativamente simples (Que fatores influenciam o crescimento 
Implicações  dos custos médicos das operadoras?), mediante a implementação
e Agenda de estudos empíricos, não apenas não se confirmam diversas das 

premissas utilizadas, quanto a agenda muda inesperadamente de direção.

 O objetivo inicial dos estudos era avançar na construção de um índice de 
custos médicos assistenciais que pudesse não apenas orientar a política 
regulatória em debate (Price-cap) mas, principalmente, suplementar 
a sociedade de importantes informações. Como foi observado, 
equivocadamente muito se compara o reajuste dos planos com o IPCA 
quando são indicadores completamente diferentes, sem comunicação 
entre si.

 A dificuldade de mensuração inicial sugeriu a elaboração de recortes 
capazes de separar alguns fatores, econômicos e institucionais, que 
influenciassem o crescimento dos custos. Assim foram feitos testes 
estatísticos a fim de verificar se o porte, a modalidade, a verticalização, 
a amplitude dos contratos ou o mix das carteiras eram variáveis 
significativas para explicarem o crescimento dos custos. Muitas outras 
variáveis poderiam ser testadas a partir do modelo teórico apresentado, 
mas a ausência de dados limitou esses novos testes.

 Os resultados encontrados nas regressões estimadas confirmam, no 
caso das cooperativas médicas, que a amplitude do contrato, medida 
pelo ticket médio, aumenta a velocidade de crescimento de custos 
médicos. Adicionalmente, os resultados também apontam que, no caso 
das coopderativas médicas, a verticalização, tendência das operadoras 
a adquirirem ou construírem redes próprias de atendimento (hospitais 
e clínicas, por exemplo), funciona como redutor do crescimento dos 
custos.

 Uma agenda que se descortina consiste em verificar o impacto dessa 
estratégia de verticalização no relacionamento com os consumidores. 
Neste caso, caberia verificar o comportamento a posteriori do índice de 
reclamações, neste caso, variável endógena do modelo.

 Em suma, os resultados encontrados neste artigo se aplicam para os 
novos modelos de reajuste de preços em desenvolvimento assim como 
nos estudos sobre novos modelos de solvência que objetivem regular 
o mercado de saúde suplementar segundo as tipologias clássicas de 
modalidade, tamanho e grau de verticalização.
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Anexo

Regressões Estimadas

1. Modelo estimado por OLS com todas as OPS sem retirada de outliers

 VCTi = α+ βPMi + β B10i + βGV10i + εi

2. Modelo com todas as OPS sem retirada de outliers

 VC10i = α+ βPMi + β B10i + βGV10i + εi
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3. Modelo com todas as OPS após retirada de outliers

VC10i = α+ β PMi + β B10i + βGV10i + εi

4. Modelo com todas as OPS após retirada de outliers

VCTi = α+ βPMi + β B10i + βGV10i + εi
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5. Modelo com todas as OPS de MG sem retirada de outliers

VC10i = α+ βPMi + β B10i + βGV10i + εi

6. Modelo com todas as OPS de MG sem retirada de outliers

VCTi = α+ βPMi + β B10i + βGV10i + εi
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7. Modelo com todas as OPS de MG após retirada de outliers

VCTi = α+ βPMi + β B10i + βGV10i + εi

8. Modelo com todas as OPS de MG após retirada de outliers

VC10i = α+ βPMi + β B10i + βGV10i + εi
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9. Modelo com todas as OPS de CM sem retirada de outliers

VC10i = α+ βPMi + β B10i + βGV10i + εi

10. Modelo com todas as OPS de CM sem retirada de outliers

VCTi = α+ βPMi + β B10i + βGV10i + εi
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11. Modelo com todas as OPS de CM após retirada de outliers

VCTi = α+ βPMi + β B10i + βGV10i + εi

12. Modelo com todas as OPS de CM após retirada de outliers

VC10i = α+ βPMi + β B10i + βGV10i + εi
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13. Modelo com todas as OPS de SES sem retirada de outliers

VC10i = α+ βPMi + β B10i + βMIXi + εi

14. Modelo com todas as OPS de SES sem retirada de outliers

VCTi = α+ βPMi + β B10i + βMIXi + εi
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15. Modelo com todas as OPS de SES após retirada de outliers

VC10i = α+ βPMi + β B10i + βMIXi + εi

16. Modelo com todas as OPS de SES após retirada de outliers

VCTi = α+ β PMi + β B10i + βMIXi + εi


