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Resumo

Historicamente, a política de controle de preços apresenta efeitos comprovadamente ruins para a sociedade, 
que geralmente resultam em escassez de produtos, redução de investimentos, piora na qualidade dos serviços 
prestados, surgimento de mercados negros, dentre outros efeitos colaterais indesejáveis, porém sempre 
presentes quando da adoção desse expediente. O mercado de saúde suplementar apresenta algumas 
distorções que pressionam constantemente os custos da saúde: inovação tecnológica adotada 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. A atuação na formação de custos deveria ser o foco 
de ações que visem à sustentação do setor, e controlar os reajustes de planos celebrados entre empresas 
não é a política adequada para entregar aos consumidores melhores condições de preço e contratação de 
planos de assistência à saúde. Como demonstram diversos casos abordados no artigo, os efeitos da excessiva 
intervenção nas relações privadas podem ser nefastos, e esta grande parcela de benefi ciários que hoje tem 
disponível a garantia de assistência suplementar à saúde, pode, num futuro próximo, ter este benefício suprimido. 
O artigo aborda a atual política de reajustes da ANS e tece considerações sobre este histórico e inefi ciente 
mecanismo. Também analisa a dinâmica dos custos em saúde concluindo por uma alteração urgente na 
política de reajustes.
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Summary

Historically, the policy of price control has delivered demonstrably negative effects on society, which often 
results in scarcity of products, reduced investment, poorer quality of the services provided, the emergence 
of black markets, among other undesirable side effects that always seem present under such arrangements. 
The private (supplementary) healthcare market shows some distortions that are prejudicial to the healthcare 
costs: the undisciplined adoption of technological innovation; amplifi cation of the mandatory “coverage” 
provided without criteria; remuneration for medical assistance based on the quantity of procedures 
performed; and hospital services evaluated according to the profi t margin on medicines and materials 
used, are just some of them. The formation of costs should focus on actions aimed at supporting the 
industry; controlling the adjustments of plans conducted amongst companies is not an appropriate policy for 
offering consumers the best conditions for the pricing and contracting of healthcare plans. As demonstrated 
by several cases discussed in the article, the effects of excessive intervention in private relations can be 
harmful, and a large portion of benefi ciaries that, today, have the guarantee of private healthcare may, in 
the near future, see this benefi t disappear. The article discusses the current adjustments policy of the ANS 
and refl ects on this historic and ineffi cient mechanism. It also analyzes the dynamics of healthcare costs 
concluding that urgent change in the adjustments policy is necessary. 
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Resumen

Históricamente, la política de control de precios presenta efectos comprobadamente perjudiciales para la 
sociedad y, generalmente, provocan escasez de productos, reducción de inversiones, empeoramiento de 
la calidad de los servicios prestados, surgimiento de mercados negros, entre otros efectos indeseables, 
pero siempre presentes cuando este expediente es adoptado. El mercado de salud suplementaria 
presenta algunas distorsiones que presionan constantemente los costos de la salud: innovación 
tecnológica adoptada sin disciplina; ampliación sin criterios de las “coberturas” obligatorias; remuneración 
de la asistencia médica por la cantidad de procedimientos realizados; y valoración de los servicios 
hospitalarios según la margen de lucro sobre precios de materiales y medicamentos utilizados son 
algunas de ellas. La actuación en la formación de costos debería ser el foco de acciones que busquen la 
sustentación del sector. Controlar los ajustes de planes celebrados entre las empresas no es la política 
adecuada para ofrecer a los consumidores, mejores condiciones de planes de asistencia a la salud. 
Tal como demuestran diversos casos abordados en el artículo, los efectos de la excesiva intervención 
en las relaciones privadas pueden ser negativos, siendo que gran parte de los benefi ciarios que hoy 
disponen de la garantía de asistencia suplementaria a la salud, pueden tener este benefi cio suprimido 
en un futuro cercano. El artículo aborda la actual política de ajustes de la ANS y plantea consideraciones 
sobre este histórico e inefi ciente mecanismo. También analiza la dinámica de los costos en salud, 
concluyendo por cambios urgentes en la política de ajustes.
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1. Introdução Com o intuito de proteger os consumidores de planos de saúde 
individuais e coletivos dos reajustes das mensalidades aplicadas 
pelas Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde, sempre 
surgem propostas, algumas delas transformadas em Projetos de Lei, 
que sugerem o controle governamental dos reajustes dos planos de 
saúde. No caso dos planos individuais, como os reajustes dos contratos 
regulamentados são controlados pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), algumas propostas buscam indexá-los a índices 
de preços ao consumidor, tais como o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo – IPCA ou Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
– INPC. Já para os planos coletivos empresariais ou de adesão, as 
propostas intervencionistas se dão no mesmo sentido de controle de 
preços e reajustes, ignorando o fato de que as relações econômicas se 
dão entre duas empresas privadas. Como abordaremos neste artigo, tais 
iniciativas possuem duas falhas principais em sua origem, e exatamente 
em razão disto o resultado de sua implementação inevitavelmente não 
alcançará o objetivo desejado, qual seja, o de proteger o consumidor. 
A primeira falha é desconsiderar a experiência e a história, não apenas 
brasileira como mundial, dos efeitos perversos que esse tipo de política 
ocasiona no mercado, resultando em escassez de produtos, redução de 
investimentos, piora na qualidade dos serviços prestados, surgimento 
de mercados negros, dentre outros efeitos colaterais indesejáveis, porém 
sempre presentes quando esse expediente foi adotado.

 O segundo equívoco de origem é desconsiderar que o controle 
dos reajustes dos planos não atinge a fonte geradora de cuidados 
assistenciais e dos custos, ou seja, a rede de prestadores de serviços 
médico-hospitalares. Parcela importante dos custos na saúde está 
fora do controle das Operadoras e também da regulação da ANS, pois 
decorrem da incorporação de novas tecnologias, de indicações que não 
se coadunam com as melhores evidências científi cas, além de fatores 
demográfi cos e epidemiológicos que implicam maior utilização dos 
serviços de saúde.

 O presente artigo apresenta algumas evidências históricas dos efeitos 
dos controles de reajuste quando aplicados a outras indústrias e 
em outros tempos, sempre com efeitos negativos para a sociedade. 
Também serão apresentados alguns indicadores da dinâmica de 
crescimento dos custos assistenciais que apresenta tendência 
de evolução superior aos indicadores de infl ação, um efeito conhecido 
há muito tempo pelos especialistas. Dada a estrutura atual da 
regulação, caberia perguntar o que a sociedade deseja para seu futuro. 
As pessoas estariam dispostas a ter menos oferta de planos individuais 
do que teriam caso a política de reajuste não fosse tão restritiva? Qual a 
melhor situação do ponto de vista do bem-estar social: uma sociedade 
que protege um grupo de benefi ciários em detrimento da coletividade? 
Essas e outras questões deveriam servir como ponderadores e 
parâmetros para que as políticas públicas sejam questionadas, 
mensuradas e avaliadas quanto à efetividade e os resultados alcançados 
de forma intertemporal. Mas o ciclo político da regulação daria condições 
para uma visão de longo alcance? As condições de contorno para a 
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tomada de decisão dos denominados policymakers são muito similares 
aos dilemas existentes na política econômica. Caberia explicitar os 
objetivos da regulação para reduzir o grau de arbítrio em decisões que 
provocam elogios no dia de hoje, mas podem provocar problemas muito 
superiores no futuro.

 A metodologia conhecida como Análise de Impacto Regulatório, já 
existente e em plena utilização em outros países, deveria preceder 
a formulação de regulações no mercado de saúde suplementar. Afi nal, a 
regulação produz custos privados e sociais que devem ser compensados 
pelos benefícios. Se não somos capazes de medir os efeitos que a 
regulação provoca no setor regulado, a produção de regulação fi ca 
muito mais sujeita aos desvios ideológicos de discurso fácil, mas que, 
inexoravelmente, provocam mais danos do que benefícios como a 
regulação dos preços.

 No caso da saúde suplementar brasileira, a atual política de regulação 
dos preços individuais, ao não dar previsibilidade e segurança regulatória 
diante de uma Variação dos Custos Médicos sistematicamente superior 
ao limite autorizado pelo governo, inibe o oferecimento deste produto. 
É urgente a revisão do modelo atual da regulação dos planos individuais 
para que o mercado volte a ter interesse pelo setor. É sintomático que, 
não obstante o fracasso retumbante das políticas de controle de preços e 
reajustes nos mais diversos mercados e períodos da história, proliferem 
propostas em algumas esferas da sociedade defendendo a ampliação 
deste modelo para mercados de planos coletivos empresariais. 

2. A Atual  Existem diferenças no tratamento regulatório dos reajustes dos planos
Política de de saúde dependendo do tipo de contratação (individual ou coletiva), do 
Reajustes período de contratação (anterior ou posterior à Lei dos Planos de Saúde), 

da segmentação assistencial (médico-hospitalar ou odontológica) e 
também do tamanho da empresa contratante (mais ou menos de 30 
benefi ciários). 

 No caso do reajuste por mudança de faixa etária também são diversas 
as regras que regulam o tema tendo como divisores o Código de Defesa 
do Consumidor, a Lei dos Planos de Saúde e o Estatuto do Idoso.

 Abaixo são apresentadas as principais diretrizes dessas regras.

2.1 Planos Os planos individuais novos, ou seja, aqueles planos individuais cujos 
Individuais  contratos tenham sido assinados após o início de vigência da Lei
Novos nº 9.656/98 (1º de janeiro de 1999) têm o reajuste anual controlado pela 

ANS. A metodologia aplicada pela ANS para defi nição do índice máximo 
para estes planos é a mesma desde 2001 e considera a média dos 
percentuais de reajuste aplicados pelas operadoras aos planos coletivos 
com mais de 30 benefi ciários3. As operadoras são obrigadas a informar 
ao Órgão Regulador os reajustes aplicados aos contratos coletivos que 
são o insumo para o cálculo do reajuste dos planos individuais.

3 Em 2013, vale lembrar, foi considerado também o impacto de fatores externos, como por exemplo, a utilização dos 
60 novos procedimentos incluídos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde ao longo de 2012. Fonte: ANS.
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 Importante registrar que este é o aumento de preço autorizado pelo 
governo devido à variação de custos ocorrida. É questão completamente 
diferente do reajuste por faixa etária. Por questões naturais, quanto mais 
idosa for a pessoa geralmente mais necessários e mais frequentes se 
tornam os cuidados com a saúde. Normalmente, o custo por idoso (59 
anos ou mais) é quase seis vezes superior nos exames complementares 
e internações, sete vezes nos demais atendimentos ambulatoriais 
e quase oito vezes nas demais despesas assistenciais, do que os 
custos observados na primeira faixa etária (0-18 anos). As faixas 
etárias para correção da mensalidade visam compatibilizar o preço 
pago pelo consumidor à sua faixa de risco, permitindo que pessoas 
com uma mesma faixa etária estejam em um mesmo mútuo. Algumas 
dessas pessoas podem ter mais necessidades enquanto outras menos. 
O mutualismo funciona nestes casos fazendo com que pessoas com 
menor uso possam pagar pelo uso das pessoas que precisaram de 
serviços de saúde.

 Diferentemente do reajuste anual autorizado pela ANS, o reajuste 
por mudança de faixas etárias varia conforme a data de contratação 
do plano, e os percentuais de variação precisam estar expressos no 
contrato. Portanto, se o consumidor muda de faixa etária, são esperados 
dois reajustes no mesmo ano: o de mudança de faixa etária e o reajuste 
anual da ANS.

2.2 Planos  A Lei nº 9.656/98, em seu artigo nº 35-E, determina que a ANS autorize
Individuais  o reajuste tanto para os planos individuais antigos (assinados antes
Antigos do início da vigência da lei), como para os planos individuais novos. 

Entretanto, a partir de setembro de 2003, esse dispositivo legal está 
suspenso por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que o julgou 
inconstitucional em resposta a uma Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(ADIN). Diante disto, a ANS publicou a Súmula Normativa nº 5, em 2003, 
defi nindo que, caso não esteja clara no contrato a regra de reajuste, o 
reajuste anual deverá estar limitado ao reajuste máximo estipulado pela 
ANS ou ser defi nido por meio da celebração de Termo de Compromisso 
com o órgão regulador. Neste último caso, haverá necessidade de 
autorização prévia da ANS. 

 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 fi rmados individualmente até 1º de janeiro de 1999, e não 
adaptados à Lei nº 9.656/98, e cujas cláusulas de reajuste não prevejam 
índices claros e explícitos (IGP-M4, IPCA, ou qualquer outro divulgado 
publicamente e que ainda esteja em vigor). 

4 IGP-M – Índice Geral de Preços do Mercado – FGV.
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2.3 Planos A Resolução Normativa nº 309/2012 determina as regras de reajuste 
Coletivos para os contratos dos planos coletivos com menos de 30 benefi ciários.  
com menos  A Resolução obriga as operadoras a agruparem estes contratos em
de 30 benefi ciários um mesmo pool de riscos para o cálculo de um mesmo reajuste. 

A RN 309 estabelece que sejam agrupados todos os contratos coletivos 
empresariais e coletivos por adesão fi rmados após 1º de janeiro de 
1999, ou adaptados à Lei nº 9.656/98, que possuam menos de 30 
benefi ciários. No entanto, tal agrupamento poderá ser desmembrado em 
até três subagrupamentos, separados pelo tipo de cobertura5, podendo 
ocorrer até três percentuais de reajuste diferentes. 

 Há exceções em que o contrato coletivo com menos de 30 benefi ciários 
não participa do Agrupamento de Contratos. São elas: contratos fi rmados 
antes de 1º de janeiro de 1999 e não adaptados à Lei nº 9.656/98; 
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 fi rmados antes de 1º de janeiro de 2013 e 
não aditados para contemplar a RN nº 309/2012, por opção da pessoa 
jurídica contratante. 

2.4 Planos A ANS não defi ne percentual máximo de reajuste para os planos 
Coletivos  coletivos por entender que as pessoas jurídicas possuem maior poder de
por Adesão negociação junto às operadoras, o que, naturalmente, tende a resultar na 
e Planos obtenção de percentuais vantajosos para a parte contratante. O reajuste 
Coletivos  dos planos coletivos é calculado com base na livre negociação entre as
Empresariais operadoras e as empresas, fundações, associações etc.

 Os contratos coletivos empresariais com mais de 30 benefi ciários não 
estão sujeitos à carência, o que reduz o ônus da mudança para outra 
operadora, caso as condições oferecidas não sejam satisfatórias.

2.5 Planos Desde maio de 2005, os planos exclusivamente odontológicos, devido 
Individuais às suas especifi cidades, não dependem mais de autorização prévia 
Odontológicos da ANS para a aplicação de reajustes, desde que esteja claro no contrato 

o índice que a operadora adota para o reajuste (IGP-M, IPC6, IPCA, 
dentre outros). Caso não haja um índice estabelecido, a operadora deve 
oferecer ao titular do plano um termo aditivo de contrato que defi na esse 
índice. A não aceitação ao Termo implica na adoção do IPCA.

5 – Sem internação: engloba os planos de segmentação assistencial “ambulatorial” e “ambulatorial + odontológico”;
– 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
– Internação com obstetrícia: engloba os planos que possuam segmentação assistencial “hospitalar com obstetrícia”, 
“hospitalar com obstetrícia + odontológico”, “ambulatorial + hospitalar com obstetrícia”, “ambulatorial + hospitalar 
com obstetrícia + odontológico”, e “referência”.
6 Índice de Preços ao Consumidor – FGV.
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3. A Inefi ciência Os argumentos contrários ao controle de preços não são meramente 
do Controle de acadêmicos, mas também históricos. A inefi ciência e escassez inerentes 
Preços e  à adoção dessa política econômica estão presentes há milhares de anos
Reajustes como mostram Schuettinger, Robert L and Buder, Eamonn F. (1978). 

Há 4.000 anos no Egito Antigo todos os preços foram congelados 
em todos os níveis. Havia burocratas que diariamente fi scalizavam a 
aplicação desses decretos. Nesse contexto, os agricultores egípcios se 
revoltaram e simplesmente abandonaram suas fazendas, culminando 
em um colapso econômico. Também há 4.000 anos, na Babilônia, o 
Código de Hamurabi realizou diversas formas de controle e regulações 
de preços. E os dados históricos mostram que assim que essas leis 
foram implementadas começou um retrocesso econômico progressivo.

 Na Grécia, o controle de preços também surgiu concomitantemente a 
um exército de fi scalizadores. Porém, culminou na escassez de cereais 
e ocorreu um fomento ao mercado negro. O imperador Diocleciano, no 
conhecido cenário de alta infl ação do Império Romano, também tentou 
se utilizar do controle de preços. Contudo, os romanos simplesmente 
pararam de vender seus bens no mercado à medida que o preço fi xado 
foi fi cando inferior aos custos.

 Não obstante os efeitos comprovadamente ruins, a política de controle de 
preços é ressuscitada de tempos em tempos. Há diversas experiências 
históricas fracassadas. Desde o Império Romano, da Europa Medieval 
se tem registros dessas tentativas infrutíferas de regular o mercado 
controlando preços. Os registros continuam desde o Séc. XVIII, 
passando pelas duas Guerras Mundiais, além da implosão da economia 
centralizada e planejada dos soviéticos e dos países comunistas 
nos quais era o estado que decidia o que produzir, quanto e como. 
Surpreendentemente, o apelo populista dos controles de preços ainda 
nos dias atuais acaba atraindo a atenção e o apoio de alguns grupos, 
não obstante os registros atualíssimos do efeito dessas políticas como o 
caso dramático da Venezuela onde a escassez generalizada resultante 
de políticas de controle de preços e outras políticas intervencionistas 
colocaram o país em uma posição de ajuda humanitária em 2016.

 Para entender a inefi cácia da administração de preços, nem é preciso 
ir tão longe, na história e geografi camente. Basta começar por uma 
política bem atual – a contenção das tarifas de eletricidade praticada 
nos dois anos anteriores às últimas eleições presidenciais. O resultado 
é bem conhecido: descapitalização das empresas do setor, atrasos 
em obras que deixam parques eólicos sem linhas de transmissão e, 
agora, as acentuadas altas das tarifas, para desespero e irritação dos 
consumidores.

 No Brasil, registros apontam que o controle de preços teve início 
durante a II Guerra Mundial, em decorrência da escassez de diversos 
produtos essenciais. Ofi cialmente, a primeira fase do tabelamento de 
preços no país começou em 1962, por meio da Lei Delegada nº 5, que 
instituiu a Superintendência Nacional de Abastecimento (SUNAB), 
cujo objetivo era, entre outras atribuições, fi xar e controlar os preços 
dos bens e mercadorias de primeira necessidade. A segunda fase 
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começou em 1965, com o Decreto nº 57.271, que criou a Comissão 
Nacional de Estímulo à Estabilização de Preços (CONEP) e instaurou 
o sistema de incentivos à estabilização de preços no mercado interno, 
mediante adesão voluntária das empresas industriais e comerciais em 
contrapartida a estímulos especiais. Nos anos seguintes, entre 1966 e 
1967, o controle de preços passou a ser compulsório e permaneceram 
os estímulos tributários às empresas. Na quarta fase, em 1968, foi criado 
o Conselho Interministerial de Preços (CIP). Instituído pelo Decreto 
nº 63.196, o órgão foi responsável por executar a política de controle de 
preços do Governo Federal. Nesta fase, institui-se a obrigatoriedade de 
apresentação de planilhas de custos padronizadas para cada produto 
e legitimou-se a regra de conferir aumentos de preços proporcionais 
aos relativos aumentos de custos. Por fi m, a busca pela estabilidade 
dos preços foi até 1979, com a criação da Secretaria Especial de 
Abastecimento e Preços (SEAP), por meio do Decreto nº 84.025. 
Todos esses órgãos fracassaram na tentativa de controlar os preços 
da economia e foram extintos.

 Outra experiência malsucedida foi o Plano Cruzado, de 1986: o 
congelamento dos preços e salários eliminaria a infl ação e forçaria a 
estabilidade da moeda. O povo aprovou e se promoveu a fi scal, elevando 
a popularidade do presidente a níveis sem precedentes. Mas o sucesso 
foi fugaz. A estabilidade monetária aumentou o poder aquisitivo, em 
especial das camadas de menor renda – indefesas contra a infl ação 
–, e o consumo se acelerou. Preços desalinhados desestimularam 
a produção. Em menos de seis meses, veio o desabastecimento e 
o mercado negro, cultivado pelos que antes agiam como fi scais do 
plano. A infl ação voltou a galope e a insatisfação derrubou a aprovação 
do presidente. A fracassada experiência não foi assimilada, pois se 
seguiram outros congelamentos, com resultados cada vez mais pífi os 
e fugazes, deixando herança nefasta para a sociedade.

 Vale citar ainda a prática de controle dos reajustes nos fi nanciamentos do 
Sistema Financeiro da Habitação (SFH), nos anos 80, com consequências 
fi nanceiras que se estenderão por mais algumas décadas. O SFH 
contava com o seguro estatal do Fundo de Compensação de Variações 
Salariais, para garantir o prazo de amortização contratado pela assunção 
do saldo residual ao fi nal do contrato. Sucessivas crises a partir de 1980, 
altas dos juros e da infl ação, além de baixo crescimento, faziam com 
que as prestações crescessem mais que salários. Para conter essa 
divergência, o governo inicialmente fi xou o reajuste das mensalidades 
em uma fração do INPC, depois o prefi xou em menos da metade do 
índice contratual e fi nalmente o vinculou ao aumento salarial da categoria 
profi ssional do mutuário.

 Resultado: estrangulamento do fi nanciamento habitacional, deterioração 
financeira dos agentes do sistema e acumulação de gigantescos 
passivos de responsabilidade última do Tesouro Nacional – estimados 
em quase 100% da receita corrente líquida da União, em 1995. Em torno 
de quatro milhões de mutuários, sobretudo das classes média e alta, 
herdaram habitações a baixíssimo custo. As contas? Serão quitadas 
em até 30 anos, por todos os contribuintes, inclusive os das classes de 
menor renda, que sequer tiveram acesso a esses fi nanciamentos.
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 O que esses episódios têm em comum é que o prejuízo, ao fi nal, pune o 
cidadão – mesmo quando as perdas são cobertas com dinheiro público. 
Os benefi ciários dos planos de saúde são os únicos provedores de 
recursos do setor. Assim, uma política desastrosa de controle de preços 
afetará toda a sociedade.

 Há muitas distorções que pressionam os custos da saúde. Inovação 
tecnológica adotada 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. O controle de preços é sempre 
uma ilusão, não importa o setor em que é aplicado, por mais necessário 
que possa parecer.

4. Dinâmica  Em junho deste ano, a ANS fi xou em 13,57% o índice máximo de reajuste
dos Custos a ser aplicado aos planos individuais ou familiares contratados a partir 
em Saúde de janeiro de 1999, ou adaptados à Lei nº 9.656/98. Inicialmente, cabe 

ressaltar que este não é um índice de preços, mas um índice de despesa, 
composto pela variação de preços dos serviços de assistência à saúde e 
pela variação da frequência de utilização desses serviços e, ainda, pelos 
efeitos combinados dessas duas variações. Para diversas operadoras, 
esse índice é insufi ciente para cobrir os expressivos aumentos das 
despesas assistenciais per capita. A variação da despesa assistencial 
per capita, inadequadamente chamada de infl ação médica, é, em média, 
duas vezes superior à infl ação que mede os demais preços da economia.

 Nos últimos dez anos, os gastos com saúde cresceram em um ritmo mais 
acelerado que o da infl ação de preços ao consumidor.  A série, a partir 
do ano de 2007, assinala para um acúmulo de 158,7% nas despesas 
assistenciais per capita no mercado de saúde suplementar, enquanto a 
variação do IPCA foi de 74,7% no mesmo período (tabela 1). Há muitas 
distorções e falhas no mercado que pressionam os custos da saúde, e a 
regulação dos reajustes sem intervenção nestes fatores que infl uenciam 
o crescimento acelerado de custos provoca descasamento entre receitas 
e despesas. Nenhuma empresa poderá continuar suas atividades por 
um longo período em um cenário de desequilíbrio pois, se assim o 
fi zer, acabará por afetar sua situação de solvência e a bancarrota será 
inevitável.  



R. Bras. Risco e Seg., Rio de Janeiro, v. 12, n. 21, p. 133-156, abr. 2016/set. 2016 143

José Cechin, Sandro Leal Alves, Álvaro Almeida

Tabela 1 – Variação anual da despesa assistencial per capita na saúde suplementar, reajuste ANS, 
IPCA  e VCMH (IESS) (2007/2016)

Fontes: Sistema de informações de benefi ciários – SIB/ANS/MS – Tabnet – Extraído em 6/6/16. IBGE 
– Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor IPCA – Extraído em 6/6/16. ANS – Índice de 
reajuste anual autorizado para planos de saúde individuais ou familiares contratados a partir de janeiro 
de 1999. Extraído em 6/6/16.
Notas:
1 IPCA – últimos doze meses terminados em abr/16.
2 Para o cálculo da variação acumulada da despesa assistencial per capita, não foram consideradas 
as despesas assistenciais e o número de benefi ciários das modalidades: Cooperativa odontológica e 
Odontologia de grupo. Considera a média de benefi ciários nos quatro trimestres de cada ano. Despesa 
Assistencial – considera o valor projetado para o ano de 2016.
3 VCMH (IESS) média da variação medida nos meses de outubro e novembro de cada ano. 
ANS – reajuste ANS considera o período de maio a abril de cada ano.

 As operadoras de planos e seguros privados de saúde vêm enfrentando 
escalada de crescimento da despesa assistencial per capita de seus 
benefi ciários, que, repassados aos compradores, comprometem a renda 
e o orçamento das famílias e das empresas. A difi culdade de repassar 
os custos aos preços comprime as margens e os investimentos das 
operadoras. Ressalta-se que a variação da despesa assistencial per 
capita muito acima dos índices de infl ação não vem sendo integralmente 
compensada nos reajustes das mensalidades dos planos individuais ou 
familiares (gráfi co 1).
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Gráfi co 1 – Variação anual da despesa assistencial per capita na saúde suplementar, reajuste ANS, 
IPCA e VCMH (IESS) (2007/2016)

Fontes: Sistema de informações de benefi ciários – SIB/ANS/MS – Tabnet – Extraído em 6/6/16. IBGE 
– Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor IPCA – Extraído em 6/6/16. ANS – Índice de 
reajuste anual autorizado para planos de saúde individuais ou familiares contratados a partir de janeiro 
de 1999. Extraído em 6/6/16. 

 Dados para um período mais longo (2001-2016) revelam uma tendência 
alarmante. A tabela 2 mostra que enquanto o IPCA variou 170,1% 
nesse período de 2001 a 2016, a despesa assistencial per capita dos 
benefi ciários da Saúde Suplementar cresceu 393,6%. Com isso, a 
despesa médico-hospitalar per capita cresceu à taxa média anual de 
4,1% em termos reais. No mesmo período, nos Estados Unidos, a taxa 
média anual foi de 2,8% em termos reais.
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Tabela 2 – Variação da despesa assistencial per capita e infl ação 2001/2016 (Brasil e Estados Unidos) 

Brasil Estados Unidos
Despesa assistencial per capita 393,6% 101,8%
Infl ação   170,1%   34,3%
Despesa assistencial real per capita   82,7%   50,3%

Fontes: Sistema de informações de benefi ciários – SIB/ANS/MS – Tabnet – Extraído em 6/6/16. 
IBGE – Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor IPCA – Extraído em 6/6/16. 
ANS – Índice de reajuste anual autorizado para planos de saúde individuais ou familiares contratados a partir 
de janeiro de 1999. Extraído em 6/6/16. Centers for Medicare & Medicaid Services, Offi ce of the Actuary. 
U.S. Bureau of Labor Statistics (CPI – Consumer Price Index – EUA). 

 Novas tecnologias, materiais e medicamentos são redesenhados e 
ofertados no mercado com frequência e podem desempenhar um papel 
signifi cativo no aumento da qualidade de vida e redução do sofrimento 
das pessoas. Entretanto, são muitas vezes caros e há escassez de 
evidências de custo-efetividade  que auxilie o médico e o paciente 
na tomada de decisão. Além disso, o aumento das rendas associado 
às alterações no perfi l demográfi co e epidemiológico da população 
pressiona as despesas em saúde. A inovação na saúde é bem-vinda, 
mas requer avaliação an tes da incorporação e diretrizes de utilização 
baseadas em evidências científi cas para sua prescrição. Isso torna 
imprescindível a avaliação de tecnologias em saúde (ATS), considerando 
o critério de custo-efetividade, evitando a utilização de tecnologias que 
não dispõem de efi cácia comprovada, de outras sem efeito ou com 
efeitos negativos e a não utilização de tecnologias realmente inefi cazes.

 O aumento de preços provocados por comportamentos cartelizados tanto 
por parte de cooperativas de trabalho médico quanto por fabricantes 
e distribuidores de materiais e medicamentos também acentua a 
questão do aumento de custos. Por vezes, os aumentos dos preços dos 
dispositivos são justifi cados por inovações neles embutidas ou alegações 
quanto a sua qualidade. Ocorre que em muitos casos as inovações são 
pequenas e sem efeitos perceptíveis nos desfechos clínicos. Observa-se 
no mercado de saúde o aumento expressivo e injustifi cado nos custos de 
materiais de consumo hospitalar, muito superior aos índices de infl ação 
que medem a variação dos preços da economia. Dentre os materiais 
utilizados nas internações hospitalares, estão os EQUIPOS7, que se 
destacam por apresentarem aumento na frequência de utilização e 
variação signifi cativa de preços muito acima da infl ação dos preços ao 
consumidor. Observou-se que 358 itens analisados (76,2% do total) no 
período de 2007 a 2015 aumentaram acima do INPC, que foi de 65,9% 
entre dez/15 e dez/07. O valor médio desses itens passou de R$ 91,92 
(dez/07) para R$ 401,59 (dez/15), com aumento de 336,9%, ou seja, 
mais de cinco vezes acima do IPCA acumulado no mesmo período.

7 Os equipos fi guram entre os artigos médico-hospitalares mais utilizados. Indicados para auxiliar a hidratar ou 
alimentar um paciente, transfundir sangue ou solução de diálise, bem como infundir medicamentos em solução 
parenteral, estes produtos se encontram associados a riscos significativos para a segurança do paciente. 
Estas tecnologias são constituídas por um complexo de partes soldadas, tornando-se um conduto capaz de permitir 
o controle exato do número de gotas por minuto de infusão, de acordo com a prescrição médica para responder 
às necessidades do paciente. Fonte: BIT – Boletim Informativo de Tecnovigilância – Número Especial, dez 2010. 
ISSN 2178-440X. Estudo multicêntrico de pré-qualifi cação: estudo de caso sobre equipos.
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Tabela 3 – Equipos – Quantidade de itens segundo classe de variação do INPC (2007-2015)

Fonte: Revista Simpro. Elaboração dos autores.

 A evolução das despesas com saúde acima dos índices de infl ação 
não é um fenômeno brasileiro apenas. O Gráfi co 2 a seguir demonstra 
a evolução do índice de preços ao consumidor (Consumer Price Index 
– CPI) e do gasto em saúde per capita nos Estados Unidos, entre 1960 
e 2016. Observa-se que a variação dos gastos em saúde superou em 
muito a taxa de infl ação em todos os anos, exceto em 2008 e 2011. 
Estima-se que desde 1960, a incorporação de novas tecnologias foi 
responsável pela expansão entre 27% e 48% do gasto com saúde nos 
Estados Unidos (SMITH et al., 2009).

Gráfi co 2 – Variação do gasto em saúde per capita e infl ação (CPI – Consumer Price Index – EUA) 
(1960-2016)

Fontes: Centers for Medicare & Medicaid Services, Offi ce of the Actuary.  U.S. Bureau of Labor Statistics.
Nota: 2015 e 2016 – Projeção – Centers for Disease Control and Prevention’s (CDC). CPI 2016 – média 
de jan a abr/16.
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 Nos anos mais recentes, nos E.U.A., por exemplo, em 2009, sob os 
efeitos da crise econômica, a variação da despesa com saúde per 
capita foi de 3,0%, uma das menores taxas verifi cadas desde o início da 
série, em 1960. Nesse cenário, dois fatores podem ser apontados para 
explicar a redução: os desdobramentos da crise econômica de 2008 e a 
utilização de mecanismos de compartilhamento de riscos como franquias 
acompanhadas de contas de poupança saúde, do tipo Health Saving 
Account com altos valores dedutíveis (deductibles) e coparticipação, em 
que o cliente assume parte do risco pelos serviços médico-hospitalares 
prestados, tornando-o mais responsável na utilização e na fi scalização 
dos gastos com assistência à saúde.

 No Brasil, o gasto per capita em saúde cresce de forma mais acentuada 
do que em muitos países desenvolvidos. Entre 2000 e 2013, a variação 
acumulada no Brasil foi de 131,3%, maior do que nos Estados Unidos, 
89,8%; Reino Unido, 80,6%; Canadá e Japão, 87,8% e França, 69,6% 
(gráfi co 3).  

 Esse aumento está associado, prin cipalmente, à crescente incorporação 
tecnológica sem a comprovação de custo -efetividade. Além disso, o 
aumento, seja na frequência ou na utilização de exa mes, consultas 
e procedimentos de alta complexidade, alterações demográfi cas e o 
desperdício dos recursos, contribuem para esse cenário.

Gráfi co 3 – Variação acumulada do gasto em saúde per capita (PPC US$)* – 2000-2013

Fonte: Organização Mundial da Saúde (OMS). Extraído em: 7/6/2016. 
Nota: *Paridade do Poder de Compra – US$.
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 Novos medicamentos, equipamentos de imagem e diagnóstico são 
redesenhados e ofertados no mercado com frequência. Essas novas 
tecnologias podem desempe nhar um papel signifi cativo no aumento da 
longevidade e na melhoria da qua lidade de vida. Entretanto, são muitas 
vezes caras, e há escassez de evidência custo-efetividade que auxilie 
o médico e o paciente na tomada de decisão. A decisão de utilizar 
tecnologias é baseada, muitas vezes, na experiência do passado de 
um médico. Além disso, a atual estrutura de pagamento fee for service8 
(FFS) incentiva a utilização, em alguns casos desnecessária, dessas 
no vas tecnologias.

5. Formação A formação de preços dos planos e seguros privados de saúde deve 
de Preços e levar em conta o equilíbrio econômico-fi nanceiro do produto e da 
Variação das própria operadora. Dessa forma, o valor das mensalidades deve ser 
Despesas adequado ao risco que o segurado representa adicionado aos custos 

de carregamentos, considerando todos os benefi ciários naquele grupo 
que pagarão mensalidades iguais.

 O único fator previsto na normatização dos planos de saúde para a 
composição dos prêmios9 é a idade (faixas etárias), sendo vedados 
outros fatores que possam infl uenciar o risco (gênero, hábitos de vida, 
ocupação profi ssional etc.). Portanto, o perfi l etário do risco, entre outros 
fatores relacionados à cobertura e à rede contratada, defi ne a estrutura 
dos preços dos planos de saúde.

 A ANS exige que a operadora elabore uma Nota Técnica de Registro 
de Produto (NTRP) como pré-requisito para a concessão do registro 
de planos e manutenção de sua comercialização. Esse documento 
deve guardar relação com as condições do contrato de prestação 
de serviço de assistência à saúde: público-alvo e abrangência; 
coberturas do produto; especificação das informações referentes 
a carências, franquias, coparticipações, metodologia adotada para a 
precifi cação do plano ou produto; descrição da margem de segurança 
estatística; margem de lucro e despesas não assistenciais, inclusive 
comissionamento, despesas com marketing, despesas administrativas, 
impostos e demais despesas. É vedado à operadora comercializar 
planos e produtos cobrando valores de contraprestações inferiores aos 
discriminados na respectiva NTRP. 

8 É um termo utilizado para definir uma forma de remuneração aos médicos. Para cada procedimento 
médico-hospitalar é defi nido e cobrado um valor específi co.
9 Também referida como mensalidade ou contraprestação pecuniária, é a importância paga pelo segurado, ou 
estipulante, à seguradora, em troca da transferência do risco contratado.
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 O atuário responsável deve calcular o preço a partir da experiência 
estatística, ou seja, dados reais do passado de uma população com 
perfi l o mais próximo possível da população-alvo do produto ofertado, 
para estimar a frequência de utilização (nº de eventos / nº de expostos) 
e severidade (custo / nº eventos) para cada item de cobertura: consultas, 
exames, internações, terapias etc. Isto é feito para cada uma das dez 
faixas etárias. A precifi cação deve considerar ainda uma margem 
de segurança estatística, a ser adicionada ao prêmio de risco, para 
suprir oscilações nos riscos assumidos e nos custos. Em seguida, os 
carregamentos devem ser adicionados para que o preço contemple não 
apenas o custo do risco (e a segurança estatística), mas também as 
despesas administrativas, comerciais, impostos e a margem de lucro 
esperada pelo empresário. Chega-se, portanto, ao preço comercial.

 A regulação permite que o preço seja comercializado dentro de uma 
banda de variação de 30% sobre o valor comercial da mensalidade. 
As operadoras devem acompanhar com periodicidade os custos 
de operação de seus produtos, podendo atualizar a NTRP, sempre 
que constatar alterações nas premissas epidemiológicas, atuariais e 
de outros custos que possam alterar os valores das mensalidades. 
Além disso, a variação entre os valores comerciais de cada faixa etária 
deve manter perfeita relação com a variação por faixa etária, tanto 
das tabelas de preços de venda quanto especifi cada em contrato. 
O regulador poderá suspender a comercialização de um produto quando 
a respectiva NTRP apresentar inconsistência nos parâmetros atuariais 
e epidemiológicos utilizados para fi xação do valor de comercialização.

 A faixa etária dos benefi ciários é o principal fator a infl uenciar na 
precificação e na variação dos custos médicos. Nesse contexto, 
ressalta-se que a participação de jovens e idosos tem se alterado 
sistematicamente ao longo do tempo no mercado de saúde suplementar, 
em convergência com a transição demográfi ca observada no país. 
A participação de benefi ciários de planos de assistência médica com 60 
anos ou mais passou de 11,1%, em dezembro de 2005, para 12,2%, em 
dezembro de 2015, aumento de 1,1 ponto percentual. Por outro lado, a 
participação de benefi ciários com idade entre zero e 19 anos, passou 
de 28,3% para 25,4%, na mesma base de comparação, com redução 
de 2,9 pontos percentuais. Esse crescimento mais acelerado do número de 
benefi ciários com 60 anos ou mais de idade nos planos de assistência 
médica tem alterado a proporção entre jovens e idosos no mercado de 
saúde suplementar. Em dezembro de 2000, para cada benefi ciário com 
60 anos ou mais de idade, havia três com idade entre zero e 19 anos, 
atualmente essa proporção é de 2 para 1 (gráfi co 4).
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Gráfi co 4 – Proporção de benefi ciários de planos de assistência médica por faixa etária (Dez/00 – 
Dez/15)

Fonte: FenaSaúde – Boletim da Saúde Suplementar. Edição Especial – Abril/16. Disponível em 
http://www.cnseg.org.br/fenasaude/publicacoes/boletim-da-saude-suplementar.

 Um indivíduo que esteja na faixa etária entre zero e 18 anos custa, 
anualmente, segundo estudos publicados10, R$ 1.303,92. Já um indivíduo 
que esteja na última faixa etária tem um custo assistencial anual de 
R$ 8.036,35 (gráfi co 5). A regra estabelece que o valor fi xado para a 
mensalidade na última faixa etária não pode ser maior do que seis vezes 
o valor da 1ª faixa. E a variação acumulada entre a 7ª e a 10ª faixa deve 
ser menor ou igual à variação entre a 1ª e a 7ª.

 Como a variação do custo entre a 1ª e a 10ª faixa etária é maior que 
seis vezes, a regra estabelece um pacto intergeracional implícito, com 
os mais jovens auxiliando no fi nanciamento do custo dos idosos, ou 
seja, as pessoas que se encontram na última faixa etária (59 anos 
ou mais) pagam um valor de mensalidade inferior ao custo do risco. 
Não estamos com isso dizendo que o plano de saúde é barato, ainda 
mais considerando que nessa faixa etária o rendimento do trabalho 
vai sendo substituído por renda de aposentadoria e, com isso, diminui 
a renda para a grande maioria das pessoas. Mas se considerarmos o 
quanto uma pessoa nesta faixa custa, verifi ca-se, pela regra da faixa 
etária, que ela acaba pagando um pouco menos do que o custo médio. 

10 Pesquisa Nacional Unidas 2015. A amostra contou com 57 instituições de Autogestão, que respondem por mais 
de 3,5 milhões de vidas.
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As pessoas nas faixas etárias inferiores, ao contrário, acabam pagando 
um pouco mais do que custam. Esta situação pode ser visualizada no 
Gráfi co 5, apresentado na sequência. É possível se verifi car que os 
custos assistenciais aumentam com a idade. O salto é muito grande da 
penúltima faixa (54-58), para última faixa etária (59 ou mais): mais que 
dobram. Assim, um reajuste elevado nessa mudança de faixa etária 
seria plenamente justifi cado pela variação do custo. 

Gráfi co 5 – Custo assistencial médio por benefi ciário segundo a faixa etária e linha de precifi cação

Fonte: Pesquisa Unidas 2015. Elaboração dos autores.

 Embora a regra de formação de preços não permita diferenciar 
mensalidade acima dessa idade, os custos para os septuagenários, 
octogenários e nonagenários são bem mais elevados do que para 
os sexagenários, e destes do que para os cinquentenários. Com o 
envelhecimento populacional deverá aumentar essa diferença entre os 
custos da primeira faixa e da faixa dos idosos. Isto ocorre devido ao 
aumento da proporção de octogenários e septuagenários dentro dessa 
última faixa etária. Com isto o custo médio desta última faixa etária 
também aumenta.
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 Entre as condições para a segurabilidade dos riscos está a exigência de 
homogeneidade. Não se podem assegurar riscos muito diferentes entre 
si. No caso da saúde, essa exigência está vinculada às faixas etárias. 
O risco, ou o gasto médio per capita, varia signifi cativamente entre as 
diferentes idades. Para proteger os mais idosos, a Lei estabeleceu a 
regra da faixa etária limitando o preço da última a seis vezes o preço 
da primeira. A Operadora deve considerar essa relação em sua política 
de precifi cação. Idealmente, pode-se imaginar que a faixa etária dos 
59 anos ou mais deveria ser mais segmentada, pois engloba grande 
diversidade de riscos. Sob o ponto de vista técnico faz sentido para a 
precifi cação. No entanto, ao se segmentar essa faixa em novas faixas, 
por exemplo, de 60 a 65, de 66 a 70, de 71 a 16 etc., essas novas faixas 
etárias teriam as mensalidades mais altas, o que difi cultaria ainda mais 
a manutenção dos planos por parte dessa coorte etária.

 O avanço mais acelerado do número de idosos na saúde suplementar 
trará consequências e desafi os importantes para os mecanismos de 
fi nanciamento do setor nos próximos anos. O atual modelo de precifi cação 
e cobertura assistencial dos planos e seguros privados de saúde pode 
não ser sufi ciente para o enfrentamento dos desafi os impostos pela 
transição demográfi ca, de forma a garantir a sustentabilidade do setor 
frente os impactos gerados pelo limite atual do pacto intergeracional.

6. Conclusão Com intuito de proteger os consumidores de planos de saúde coletivos 
de reajustes potencialmente elevados nas mensalidades, há diversos 
Projetos de Lei em discussão no Congresso Nacional que buscam 
controlar os reajustes desses produtos. Diante da importância do tema, 
e a título de contribuição ao debate, este artigo abordou dois erros 
fundamentais nos argumentos utilizados por aqueles que defendem o 
controle de reajustes, tanto nos planos individuais quanto nos coletivos.

 A primeira falha é desconsiderar a experiência e a história, não 
apenas brasileira como mundial, dos efeitos perversos que esse tipo 
de política ocasiona no mercado, resultando em escassez, redução de 
investimentos, piora na qualidade dos serviços prestados, surgimento 
de mercados negros, dentre outros efeitos colaterais indesejáveis, porém 
sempre presentes quando esse expediente foi adotado.

 O segundo grande erro de origem é que aqueles que defendem o controle 
dos reajustes desconsideram que a dinâmica do crescimento de parcela 
importante dos custos na saúde são fatores alheios à própria atuação 
das Operadoras e também da regulação da ANS, pois decorrem de 
incorporação de novas tecnologias, de indicações que não se coadunam 
com as melhores evidências científi cas, de fatores demográfi cos e 
epidemiológicos que implicam maior utilização dos serviços de saúde, 
de aumento nos preços dos insumos como os Equipos, da substituição 
de técnicas mais baratas por outras mais caras, da utilização de serviços 
tecnológicos em larga escala, dentre outros.



R. Bras. Risco e Seg., Rio de Janeiro, v. 12, n. 21, p. 133-156, abr. 2016/set. 2016 153

José Cechin, Sandro Leal Alves, Álvaro Almeida

 Por fi m, a regulação de preços e reajustes dos planos coletivos é uma 
política regulatória inadequada para o tipo de problema que se busca 
resolver e as consequências não desejadas dessa política poderão 
piorar a situação dos consumidores, justamente aqueles que se busca 
proteger.

 Isto porque a regulação de preços apenas é indicada em casos de 
ausência completa de competição, casos estes conhecidos na literatura 
especializada como monopólios naturais. Neste caso, quando por razões 
de efi ciência técnica, há apenas um único ofertante no mercado, a 
regulação de preços se faz necessária para impedir que esta empresa 
abuse de seu poder de monopólio e eleve os preços de mercado para 
níveis indesejáveis.

 O mercado de saúde suplementar não é um setor monopolístico, 
não sendo este, portanto, um argumento para o controle de preços. 
A literatura reporta a assimetria de informação como a principal falha 
de mercado existente neste setor. Em mercados dessa natureza, a 
medida mais recomendada é a ampla transparência e divulgação das 
informações e não a regulação de preços e reajustes. 

 Baseado na própria experiência recente do controle dos reajustes 
dos planos individuais, é urgente que se promova discussões acerca 
dos custos sociais que essa política tem imposto aos consumidores 
que buscam planos de saúde, mas não os encontram no mercado. 
A regulação está imputando um alto custo às gerações futuras. Por isto, 
é urgente que se revise a atual política e que não prosperem iniciativas 
intervencionistas que protejam determinados grupos impondo custos 
sociais a toda uma coletividade.

 Algumas das propostas veiculadas estabelecem que os reajustes 
de planos coletivos sejam submetidos à aprovação prévia da ANS. 
Desconsideram, por exemplo, que a contratação de planos coletivos 
possui características muito diversas da contratação de planos 
individuais, por se tratarem de contrato celebrado entre duas pessoas 
jurídicas, com informações plenas sobre as características relevantes 
do produto, e com poder de barganha e negociação equivalentes. 
Não há que se falar em assimetria de informações entre as partes e 
hipossufi ciência na relação de consumo, características geralmente 
utilizadas como argumento para intervenção do Estado nas relações 
econômicas privadas. Não há, melhor dizendo, falhas de mercado que 
justifi quem a regulação de reajustes por parte do governo.

 O plano coletivo empresarial, ressalta-se, é tido pelos benefi ciários 
como componente da maior relevância num pacote de benefícios 
oferecidos aos colaboradores, que em sua maioria contribuem com 
pequena parcela ou não contribuem para a continuidade do contrato, 
e o subsídio fi nanceiro é suportado pelo empregador. O mercado de 
planos de saúde coletivo é sufi cientemente competitivo do ponto de vista 
econômico, mesmo considerando os mercados relevantes como sendo 
locais e regionais. E as assimetrias de informação existentes devem ser 
corrigidas com outros mecanismos que não a regulação de preços de 
planos coletivos.
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 Além do que, mais efetivo do que impor controle sobre o reajuste do 
contrato coletivo seria estabelecer medidas para conter o aumento 
excessivo do custo médico-hospitalar, que avança de forma muito 
mais rápida que os preços gerais da economia, conforme demonstrado 
anteriormente. Agir sobre a fonte do aumento do custo traria benefícios 
para todos os benefi ciários de planos de saúde, inclusive de contratação 
individual, e também para o Estado, que também é afetado pelo aumento 
dos custos médicos. 

 Controlar os reajustes de planos celebrados entre empresas não 
nos parece ser iniciativa que propiciará aos consumidores melhores 
condições de preço e contratação de planos de assistência à saúde. 
Muito pelo contrário, os efeitos da excessiva intervenção nas relações 
privadas podem ser nefastos, e esta grande parcela de benefi ciários 
que hoje tem disponível a garantia de assistência suplementar à saúde, 
pode, num futuro próximo, ter este benefício suprimido. 

 É importante se rever a atual política por todos os motivos expostos ao 
longo do artigo. Uma atividade econômica, qualquer que seja ela, deve 
ter um fl uxo de recebimentos compatível com suas despesas para que 
consiga operar no mercado. Na saúde privada não é diferente.

 Há que se superar o atual modelo que se vale de um processo negocial 
entre empresas para imputar o reajuste ao mercado de planos individuais 
sob o argumento de que no processo de negociação entre empresas 
existiriam ganhos de efi ciência derivados de poder de barganha de 
ambos os lados que devem ser repassados aos consumidores de planos 
individuais. Ocorre que o resultado das negociações também considera 
as demais condições do contrato que muitas vezes precisa ser ajustada 
como a rede, a cobertura, o uso de mecanismos de regulação como 
a coparticipação, dentre outros. O resultado fi nal expresso no reajuste 
não considera apenas a variação dos custos assistenciais portanto.

 Não se imagina que a Autoridade Reguladora permita o simples repasse 
de custos tal como os modelos de regulação Cost-Plus que não traziam 
o elemento da busca da efi ciência para dentro das empresas.

 Por outro lado, regimes regulatórios de preço máximo – PriceCap, 
condicionam a remuneração auferida pelas empresas ao aumento de 
sua produtividade, induzindo o setor privado na busca por modelos 
mais efi cientes e produtivos para gerir seus negócios, o que passa pela 
redução das inefi ciências e despesas desnecessárias. A Agência, com a 
participação de todos os agentes envolvidos na cadeia produtiva setorial, 
já avançou em estudos nesta direção. É o momento de se retomar o 
debate.
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