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RESUMO 

 

SANTOS, Natali de Vicente. A dinâmica do mercado de saúde suplementar sob a 

perspectiva do CADE. 115 f. 2018. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

Esta dissertação de mestrado tem como objetivo avaliar se as falhas de mercado intrínsecas 

ao mercado de saúde suplementar são consideradas pelo CADE na análise de casos 

envolvendo o setor. Para esse fim, o primeiro capítulo teve como objeto retomar a finalidade 

do Direito Antitruste e como ele pode se relacionar com o direito à saúde, que está no pano 

de fundo do mercado de saúde suplementar. Na sequência, buscou-se analisar, com base da 

literatura econômica sobre o assunto, a dinâmica do mercado de saúde suplementar, 

identificando as principais falhas de mercado do setor, bem como possíveis alternativas para 

mitigar os danos causados por tais características. Ao final, foram analisados precedentes do 

CADE, buscando-se identificar a metodologia de análise usualmente adotada e a aplicação 

dos valores que fundamentam a defesa da concorrência. 

 

Palavras-chave : Direito Antitruste; saúde suplementar; falhas de mercado; regra da razão. 

  



  



ABSTRACT 

 

SANTOS, Natali de Vicente. The dynamics of the health insurance market under CADE`s 

perspective. 115 pages. 2018. Dissertation (Masters of Laws) – Faculty of Law, University 

of São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

This dissertation has the purpose to assess whether the market failures that characterize the 

health insurance market are considered by CADE, the Brazilian antitrust authority, in cases 

involving the industry. For such an end the first chapter was dedicated to identify the 

purposes of Antitrust Law and how it s related to the right to health, the grounds for the 

health insurance market. Based on the economic literature on the subject, the dynamics of 

the health insurance market was analyzed in order to identify market failures and possible 

alternatives to mitigate them. Finally, CADE’s decisions were analyzed aiming to identify 

the method adopted by the authority in cases involving health insurance market and the 

application of competition defense values.  

 

Keywords : Antitrust Law, health insurance, market failures, rule of reason. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Há inúmeras discussões acerca da (má) qualidade da prestação de serviços à 

saúde no Brasil, sobretudo no setor de saúde suplementar. A crescente judicialização1, bem 

como a edição de novas regras pela ANS quanto a prazo, tempo e qualidade de atendimento 

em consultas e procedimentos cobertos por operadoras de planos de saúde2 ou ainda a 

suspensão da oferta de planos de saúde3 evidenciam a má qualidade na prestação de serviços 

privados de saúde. 

Concomitantemente, a discussão sobre o setor de saúde suplementar adquiriu maior 

destaque também na esfera antitruste com a análise de participações cruzadas entre 

operadoras de planos de saúde, que justificariam a soma de participações de mercado e a 

consideração de mais de uma empresa como um único interesse econômico4. Essa análise 

resultou em decisões de veto do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE em 

operações de aquisições de hospitais ou união a outras empresas do setor de saúde 

suplementar5. 

De outro lado, no que diz respeito ao controle de condutas, os efeitos deletérios à 

concorrência decorrentes de tabelas de preços, influência à adoção de conduta comercial 

uniforme em cooperativas médicas e cláusulas de exclusividade impostas a médicos têm sido 

                                                           
1 TRETTEL, D. B. Planos de Saúde na visão do STJ e do STF. São Paulo: Verbatim, 2010. Vide também 
BARROSO, L. R. BARROSO, L. R. Da falta de efetividade à judicialização excessiva: direito à saúde, 
fornecimento gratuito de medicamentos e parâmetros para a atuação judicial. Estado do Rio de Janeiro, 
2008. Disponível em: 
<http://www.repositorio.furg.br:8080/bitstream/handle/1/3464/La%20Inalienabilidad%20de%20los%20Dere
chos%20Humanos.%20An%C3%A1lisis%20Sistem%C3%A1tico%20sobre%20e 
l%20conocido%20caso%20del%20lanzamiento%20de%20enanos.pdf?sequence=1#page=89>. Acesso em: 
12.10. 2014.  
2 Resolução Normativa ANS nº 259/2011. 
3 Por exemplo, <http://www.ans.gov.br/a-ans/sala-de-noticias-ans/consumidor/2575-ans-suspende-
comercializacao-de-123-planos-de-28-operadoras>, acesso em 12.10.2014. 
4 Nesse sentido, vide, por exemplo, os Atos de Concentração nº 08012.009906/2009-17. (Requerentes: Medial 
Saúde S.A. e Amil Assistência Médica Internacional. Relator: Elvino Carvalho de Mendonça. Julgado em 
17.04.2013). 
5 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Atos de Concentração nº 08012.006653/2010-55. 
(Requerentes: Hospital Fluminense S.A e FMG Empreendimentos Hospitalares S.A. Relator: Marcos Paulo 
Veríssimo. Julgado em 10.10.2012), 08012.010094/2008-63 (Requerentes: Casa de Saúde Santa Lúcia S.A. e 
Amil Assistência Médica Internacional Ltda. Relator: Elvino de Carvalho Mendonça. Julgado em 29.08.2012), 
08700.004150/2012-59 (Requerentes: Hospital Santa Lúcia S.A, Medgrupo Participações S.A e Rede D’Or 
São Luiz S.A. Relator: Ricardo Machado Ruiz. Julgado em 10.10.2012). 
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analisados com frequência. A quantidade e relevância dos casos culminaram na elaboração 

do caderno “Mercado de Saúde Suplementar: Condutas”, editado em 2015 pelo CADE6. 

Vale dizer, decisões recentes da autoridade antitruste brasileira reconhecem a 

existência a redução no grau de concorrência dos mercados relacionados à prestação de 

serviços privados de saúde e os potenciais efeitos nocivos ao consumidor decorrentes das 

práticas abusivas objeto de condenação e de alguns atos de concentração econômica. 

Aliado a isso, verifica-se a crescente verticalização das operadoras de planos de saúde 

já constatada pela ANS. Hoje, segundo apurado pela agência, ao menos 20% das operadoras 

de planos de saúde já possuem estruturas verticalizadas, ou seja, atuam em mais de uma 

etapa da cadeia de prestação de serviços, possuindo, por exemplo, hospitais ou redes de 

laboratórios vinculados7. 

Nesse contexto, é importante lembrar que o Direito Antitruste é matéria 

interdisciplinar. Ou seja, á área do Direito que envolve não somente institutos e conceitos de 

áreas diferentes do Direito em sua aplicação, mas também exige a aplicação de conceitos e 

teorias econômicas para se avaliar adequadamente os impactos concorrenciais de 

determinadas conduta sobre o funcionamento dos mercados e, especialmente sobre o 

consumidor.8  

Diante disso, pretende-se analisar o posicionamento do CADE em suas decisões 

sobre o setor de saúde suplementar à luz da teoria econômica, com o objetivo de se verificar 

se os pressupostos teóricos são considerados pelo CADE em suas decisões. 

Para tanto, escolheu-se basear-se na posição de AKERLOF (1970), ARROW (1963) 

e STIGLITZ e ROTHSCHILD (1976), que foram identificados como as principais 

referências sobre as falhas de mercado que caracterizam o mercado de seguros-saúde,9 para 

                                                           
6 Disponível em <http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/dee-publicacoes-
anexos/copy_of_cadernos-do-cade-2013-mercado-de-saude-suplementar-condutas-2013-2015.pdf>. Acesso 
em 03.07.2016. 
7 Fonte: 
<http://www.ans.gov.br/images/stories/Materiais_para_pesquisa/Perfil_setor/Foco/foco_marco2014.pdf>, 
acesso em 12.10.2014. 
8 Nessa linha, vide, por exemplo a constatação feita por KHARMANDAYAN, L. A relação entre Direito e a 
Teoria Econômica na Jurisprudência do CADE sobre Tabelas Médicas. Dissertação de Mestrado—
Brasília: Universidade de Brasília, 2015. 
9 Os seguros-saúde referidos na literatura sobre o sistema norte-americano são equivalentes aos planos de saúde 
presentes no mercado brasileiro de saúde suplementar. 
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desenvolver a dissertação de mestrado. Segundo esses autores, o mercado de seguros é 

caracterizado por elevado grau de assimetria de informação, que, por sua vez, geraria 

significativo grau de incerteza à atuação de seguradoras e à demanda dos consumidores 

pacientes. A partir do quanto defendido por esses autores e, tendo em vista a relação entre 

Economia e Direito Antitruste, pretende-se analisar decisões do CADE envolvendo o 

mercado de saúde suplementar, com o objetivo de verificar se as preocupações apontadas 

por esses autores podem ser identificadas na análise realizada pela autoridade antitruste em 

casos envolvendo o mercado de saúde suplementar. 

Para responder a esse questionamento, o capítulo 1 traz informações que permitem 

contextualizar a discussão ora proposta. Para tanto, serão abordadas de forma sucinta a tutela 

do direito à saúde, desde sua afirmação histórica, até a previsão constitucional como direito 

fundamental no Brasil. Também serão abordadas a origem e finalidade do Direito Antitruste, 

ressaltando a relevância da relação entre Direito e Economia para esse ramo do direito. Por 

fim, serão apresentadas algumas considerações sobre a relação entre Direito e Saúde e 

Direito e Economia como forma de dar elementos que justifiquem a relevância do tema a ser 

estudado nesta dissertação. 

O Capítulo 2 trata da literatura sobre as falhas de mercado que caracterizam o 

mercado de saúde suplementar. Com base nos textos de de AKERLOF (1970), ARROW 

(1963) e STIGLITZ e ROTHSCHILD (1976), bem como de outros autores que, em vista das 

propostas dessas referências, analisaram os impactos da assimetria de informação, risco 

moral e seleção adversa sobre a dinâmica concorrencial do mercado de saúde suplementar, 

bem como se debruçaram sobre a identificação de outros fatores que podem contribuir para 

a tendência ao desequilíbrio competitivo desse mercado. Na mesma seção será abordado o 

tema da intervenção estatal, em especial a regulação, como forma de mitigação dos efeitos 

deletérios das falhas de mercado identificadas. 

Por fim, o Capítulo 3 tem como objetivo analisar o mercado de saúde suplementar 

no Brasil. Para tanto, será apresentado um panorama sobre a regulação do setor no País. Na 

sequência, será explorado o objeto principal deste trabalho: avaliar como o CADE tem 

decidido em casos envolvendo o mercado de saúde suplementar com a finalidade de 

identificar se e em que medida as falhas de mercado estudadas no Capítulo 2 são 

consideradas na análise antitruste da autoridade.  
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1. A RELAÇÃO ENTRE SAÚDE, DIREITO E ECONOMIA 

 

Esta dissertação tem como objeto analisar o mercado de saúde suplementar à luz de 

decisões recentes proferidas pelo CADE. Com o objetivo de subsidiar essa análise e fornecer 

elementos que demonstrem a relevância do tema, este primeiro capítulo, de natureza 

introdutória, tem como finalidade traçar breves considerações sobre a tutela do direito à 

saúde e a tutela do Direito Antitruste, bem como esses dois temas podem se relacionar. A 

finalidade dessa exposição é ressaltar a relevância dos dois temas, bem como justificar o 

tema do presente estudo. 

 

1.1. Considerações sobre o direito à saúde 

 

1.1.1. Contextualização: a afirmação histórica do direito à saúde10 

 

Para a devida compreensão do tema proposto, vale mencionar que a relevância do 

tema do direito à saúde desde períodos mais antigos até meados do século XIX estava 

associada à ausência de doenças. A partir do século XIX, começou-se a pensar na saúde 

como resultado das condições de vida e de trabalho da população11. 

Nessa linha, o ambiente social do século XIX e metade do século XX, que refletia o 

liberalismo burguês defendido na Revolução Francesa e na Constituição Norte-Americana 

de 1787, era marcado pela redução da intervenção estatal, cujo papel era de mera garantia às 

liberdades individuais (propriedade, liberdade e igualdade), sem qualquer preocupação com 

                                                           
10 Segundo Bobbio, os direitos humanos não são um dado da natureza, como defendem os jusnaturalistas, mas 
sim uma construção jurídica historicamente voltada para o aprimoramento político da convivência coletiva. Os 
direitos do homem são históricos, nascidos em certas circunstâncias, caracterizados por lutas em defesa de 
novas liberdades contra velhos poderes, nascidos de modo gradual, não todos de uma vez ou de uma vez por 
todas. BOBBIO, N. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 13ª tiragem, 2004, p. 5. 
11 Nessa linha, vide , DALLARI, S. G. O direito à saúde. In Revista de Saúde Pública vol. 22, nº 1, São Paulo, 
fev. 1988. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-
89101988000100008&script=sci_arttext>, acesso em 01.10.2014.1988)  
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o bem-estar coletivo. Após a Revolução Francesa, verificou-se que tais ideais liberais da 

época geraram enorme desequilíbrio social, o que, por sua vez, deu origem a diversos 

movimentos sociais em defesa da positivação de direitos sociais, econômicos e culturais, 

inclusive a saúde12. 

Foi justamente para corrigir e superar o individualismo próprio da civilização 

burguesa, fundado nas liberdades privadas e na isonomia, que o movimento socialista fez 

atuar, a partir do século XIX, o princípio da solidariedade como dever jurídico. A 

solidariedade prende-se à ideia de responsabilidade de todos pelas carências ou necessidades 

de qualquer indivíduo ou grupo social. O fundamento ético desse princípio encontra-se na 

ideia de justiça distributiva, entendida com a necessária compensação de bens e vantagens 

entre as classes sociais, com a socialização dos riscos normais da existência humana.  

Com base nesses princípios passaram a ser reconhecidos os direitos sociais, que 

abrangem o direito ao trabalho e os direitos do trabalhador assalariado, o direito à seguridade 

social (saúde, previdência e assistência social), à educação, bem como o direito a um nível 

de vida adequado, inclusivo à alimentação, vestimenta, moradia e melhoria nas condições 

de vida. 

A Constituição Mexicana de 1917 e a Constituição de Weimar de 1919 deram início 

ao processo de formalização desses direitos, que se ampliou na segunda metade do século 

XX, com o advento do Estado de Bem-Estar Social na Europa13. Os direitos econômicos e 

sociais ecoam os ideais socialistas de participação coletiva na riqueza acumulada, 

consistindo em verdadeiros direitos de crédito do indivíduo em relação à coletividade. Sob 

essa perspectiva, todos os indivíduos têm direitos perante o Estrado, que dispõe dos meios 

necessários para atender às reivindicações dos desprivilegiados e garantir a todos as 

condições de uma vida digna14.  

                                                           
12 AITH, F. Curso de Direito Sanitário: a proteção do direito à saúde no Brasil. São Paulo: Quartier Latin, 
2007, p. 64-65. 
13 “Estado de Bem-Estar Social” é um modelo estatal caracterizado por seu intenso intervencionismo na esfera 
privada, pelo planejamento e pela presença marcante do direito público para a promoção de programas políticos 
finalísticos, relacionado, portanto, ao dirigismo estatal. Nessa linha, vide BUCCI, M. P. D. Direito 
Administrativo e políticas públicas. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 245; HABERMAS, J. Mudança estrutural 
da esfera pública: investigações quanto a uma categoria da sociedade burguesa. 2ª edição. Rio de Janeiro: 
Tempo Brasileiro, 2003, p. 180-185; HARVEY, D. Condição pós-moderna. 17ª edição. São Paulo: Loyola, 
2008, p. 131 e 304-306. 
14 Sobre o que se entende por direitos sociais, vide SILVA, J. A. Curso de direito constitucional positivo. 16ª 
ed. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 289-290. 
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Nesse contexto, foram criados a Organização das Nações Unidas (ONU) e seus 

órgãos vinculados, entre eles a Organização Mundial da Saúde (OMS), cujo documento de 

constituição, por sua vez, conceitua saúde como “completo bem-estar físico, mental e social 

e não apenas a ausência de doença”. Também foi elaborada a Declaração Universal dos 

Direitos do Homem de 1948, que trouxe o direito à saúde como direito humano. 

Como se pode notar, o direito à saúde foi afirmado historicamente no contexto de 

reconhecimento dos direitos sociais, estando intimamente ligado à vida, à liberdade e à 

igualdade. 

 

1.1.2. O direito à saúde na Constituição Federal de 1988 

 

A Constituição Federal de 1988 foi a primeira a prever o direito à saúde como direito 

fundamental15. O direito à saúde é previsto na Constituição Federal no artigo 6º como direito 

social e como garantia nas relações de trabalho (artigo 7º). É também organizado 

sistematicamente ao lado da previdência e assistência social como integrante das normas 

sobre seguridade social, nos artigos 196 e seguintes, cujas ações e meios se destinam também 

a assegurá-lo e torná-lo eficaz.  

É definido no artigo 196 como “direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção 

e recuperação”. Portanto, a saúde é prevista na Constituição Federal também como um 

                                                           
15 Os direitos fundamentais, segundo a sistemática jurídica de Robert Alexy distinguem-se dos demais por 
possuírem cinco características: são direitos universais, morais, preferenciais, fundamentais e abstratos. 
Universais, pois pertencem a todos os indivíduos indistintamente. Morais, porque existem e são válidos perante 
cada um que aceita sua fundamentação racional. Preferenciais, uma vez que devem ser protegidos por uma 
norma positiva que verse sobre seu respeito, proteção e fomento. Sua fundamentalidade, por sua vez, remete 
ao seu conteúdo, o qual deve conter interesses e carências consideradas tão fundamentais que a sua violação 
ou não satisfação signifique a morte do indivíduo ou lhe proporcione qualquer padecimento grave ou ainda fira 
o âmbito nuclear de sua autonomia. Finalmente, são abstratos visto que sua aplicação pressupõe ponderações, 
já que a realização de todos os direitos fundamentais não é possível sem uma organização que limita uns perante 
os outros sem que isso signifique a perda de sua validade moral. ALEXY, R. Teoria dos direitos 
fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. 2ª edição. São Paulo: Malheiros 2012. 
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“direito social básico, fundada nos princípios da universalidade, equidade e integralidade 

(...)”16. 

Ou seja, o direito à saúde gera dever de respeito e até mesmo proteção e promoção a 

todos os particulares em geral, como destinatários das normas de direitos fundamentais. 

Assim, sem o reconhecimento de um dever jurídico por parte do Estado e dos particulares 

em geral, o direito à saúde estaria fragilizado, especialmente quanto à sua efetivação. 

De outra parte, existe o dever da pessoa para com sua própria saúde, ensejando um 

dever da própria pessoa com sua própria saúde, em homenagem ao caráter irrenunciável da 

dignidade da pessoa humana e dos direitos fundamentais. 

O direito à saúde significa também que nos casos de doença, cada um tem o direito 

a um tratamento condigno de acordo com o estado atual da ciência médica, 

independentemente de sua situação econômica, sob pena de não ter muito valor sua 

consignação em normas constitucionais. 

Assim como os direitos sociais em geral, o direito à saúde comporta duas vertentes: 

uma de natureza negativa, que consiste no direito de exigir do Estado ou de terceiros que se 

abstenham de qualquer ato que prejudique a saúde; e outra de natureza positiva, que significa 

o direito às medidas e prestações do Estado visando à prevenção de doenças e o tratamento 

delas. 

A saúde, portanto, possui dupla fundamentalidade, formal e material, de que se 

revestem os direitos e garantias fundamentais na ordem constitucional. A fundamentalidade 

formal encontra-se ligada ao direito constitucional positivo e desdobra-se em 03 elementos: 

é parte integrante da Constituição Federal, encontra-se no ápice do ordenamento jurídico, 

tendo hierarquia superior; encontra-se nos limites formais e materiais da reforma 

constitucional (cláusula pétrea); é norma de aplicação direta e vinculação erga omnes. 

Quanto à fundamentalidade material, é clara a relevância da saúde para garantir a vida com 

dignidade humana e a integridade física17. 

                                                           
16 GREGORI, M. S. Planos de Saúde: a ótica da proteção do consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2011, p.29. 
17 Nesse sentido, vide SARLET, I. W. Algumas considerações em torno do conteúdo, eficácia e efetividade 
do direito à saúde pela Constituição Federal de 1988. In Revista Eletrônica sobre a Reforma do Estado. 
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A prestação de serviços de saúde pode ser feita pelo Estado, por meio do Sistema 

Único de Saúde (SUS), nos termos dos artigos 197 e 198 da Constituição Federal, ou por 

meio da iniciativa privada (artigo 199). Entretanto, não obstante não haja exclusividade na 

prestação de serviços à saúde, a formação de políticas de saúde e a prestação dos serviços 

estão sujeitos à regulamentação, fiscalização e controle estatais (artigo 198). 

Isso porque, a Constituição Federal confere hierarquia superior ao direito à saúde, 

prevendo que, mesmo que os serviços de saúde sejam prestados por particulares, devem 

atender ao interesse público18. 

 

1.2. Notas sobre o Direito Antitruste no Brasil 

 

Esta subseção tem como propósito explorar as origens e finalidade do Direito 

Antitruste no Brasil (assunto a ser explorado na primeira parte a seguir) visando à 

compreensão das normas de defesa da concorrência vigentes no Brasil (conforme exposto 

na segunda parte.  

 

1.2.1. Origens e finalidade do Direito Antitruste 

 

O Direito Antitruste como o conhecemos atualmente surgiu como uma resposta às 

mudanças no pensamento e comportamento de agentes econômicos e políticos nos últimos 

anos.19 De forma mais objetiva, pode-se afirmar que o Direito Antitruste surgiu como uma 

forma de conciliar interesses de ordem pública e garantia das liberdades individuais em 

contexto de liberalismo econômico. 

                                                           
Salvador, nº 11, set./nov. 2007. Disponível em <http://www.direitopublico.com.br/pdf_10/DIALOGO-
JURIDICO-10-JANEIRO-2002-INGO-WOLFGANG-SARLET.pdf>, acesso em 01.10.2014.2007),  
18 TRETTEL, D. B. Planos de saúde na visão do STJ e do STF. São Paulo: Verbatim, 2010, p. 60. 
19 WHISH, R; BAILEY, D. Competition Law. Seventh Edition. Oxford: University Press, BAILEY, 2012. 
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Embora existam regras de concorrência desde que há comércio (ou seja, desde a 

Antiguidade), somente a partir do Século XVIII houve sua regulamentação com o objetivo 

de manter o sistema de produção, de proteger o mercado.20 A edição do Sherman Act, em 

1890, nos Estados Unidos da América, é considerada por muitos o principal marco legal que 

buscou disciplinar a concentração de poder nas mãos de poucos agentes econômicos, 

prevendo a concorrência como valor essencial, ao mesmo tempo em que busca combater 

suas possíveis distorções (FORGIONI, 2005). Hoje, a reconhecida relevância do Direito 

Antitruste se reflete na existência de leis de defesa da concorrência em mais de 120 países 

(WHISH; BAILEY, 2012). 

De modo geral, pode-se afirmar que as leis de defesa da concorrência têm como 

premissa a constatação de que agentes econômicos com poder de mercado são capazes de 

prejudicar o bem-estar dos consumidores de diversas formas, inclusive aumentando preços, 

reduzindo incentivos à inovação e à manutenção da qualidade de produtos e serviços, dentre 

outros fatores (WHISH; BAILEY, 2012). Dessa forma, a finalidade do Direito Antitruste 

não é somente proteger a eficiência alocativa de recursos21, mas também se preocupar com 

a maximização da riqueza do consumidor, proteção dos agentes econômicos de menor porte 

da ação de grandes players, garantir a entrada nos mercados, combater o abuso de poder 

econômico etc. (HOVENKAMP, 1985, p. 41–42). Em outras palavras, pode-se afirmar que, 

atualmente, a finalidade primordial da legislação de defesa da concorrência é buscar o bem-

estar do consumidor, que pode ser alcançado por meio da defesa dos interesses dos 

consumidores, redistribuição de riquezas decorrente da dispersão de poder econômico, sendo 

possível também considerar outros fatores, como nível de emprego e inflação (WHISH; 

BAILEY, 2012). 

Tendo em vista as origens e objetivos do Direito Antitruste, é inegável a relação entre 

Economia e Direito para a compreensão e interpretação das normas de defesa da 

concorrência. Dada a finalidade do Direito Antitruste de proteção do mercado, entender e 

mensurar possíveis danos e perdas de bem-estar resultantes do exercício de poder de 

                                                           
20 FORGIONI, P. Direito Antitruste. 2a. edição revista e atualizada. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2005. 
21 Por eficiência alocativa, entende-se que todos os recursos são alocados entre os diferentes bens e serviços de 
modo que não é possível beneficiar um agente econômico em detrimento de outro, o ganho do consumidor é 
máximo, os preços equivalem ao custo marginal (ou seja, o custo de se produzir uma unidade a mais de 
determinado produto) de produção (WHISH ; BAILEY, 2012, Op. Cit., p. 4). 
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mercado é essencial para justificar a intervenção em defesa da concorrência. Segundo, 

WHISH e BAILEY (2012, p. 2): 

“A análise de aspectos concorrenciais invariavelmente exige uma 
avaliação de poder de mercado e essa avaliação não pode ser feita 
sem a compreensão dos conceitos econômicos envolvidos. O mesmo 
se aplica aos tipos de conduta (...)”.22  

Como se observará a seguir, a necessidade de análise de poder mercado é pressuposto 

na legislação antitruste brasileira para justificar a imposição de penalidades em casos de 

abuso ou a intervenção em situações em que esse abuso em prejuízo do consumidor torna-

se provável. 

 

1.2.2. Lei Antitruste no Brasil e atuação do CADE 

 

A defesa da concorrência no Brasil tem fundamento constitucional, assim como o 

direito à saúde. O artigo 170, inciso IV prevê o princípio da livre concorrência como um dos 

valores norteadores da ordem econômica no País. Além disso, o artigo 173, parágrafo 4, 

prevê que “[a] lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, 

à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário de lucros.” Esses dispositivos visam a 

prever a atuação positiva do Estado com o objetivo de garantir a correta atuação do mercado. 

Mais que isso, a previsão constitucional da repressão ao abuso de poder econômico diz 

respeito à punição a partir de critérios objetivos, da análise dos efeitos potencialmente 

anticompetitivos da conduta.23 

Em regulamentação a esses dispositivos constitucionais, a atual lei antitruste 

brasileira, a Lei n. 12529/1124, em vigor desde maio de 2012, “estrutura o Sistema Brasileiro 

de Defesa da Concorrência - SBDC e dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações 

                                                           
22 Tradução livre de “The analysis of competition issues invariably requires an assessment of market power, 
and such na assessment cannot be conducted without an understanding of the economic concepts involved. The 
same is true od the types of behavior (...)”. 
23 SALOMÃO FILHO, C. Direito Concorrencial: As condutas. 1a. edição, segunda tiragem ed. São Paulo: 
Malheiros, 2007, p. 109-110. 
24 Não se pretende, neste trabalho, explorar o histórico normativo da defesa da concorrência no Brasil, mas 
limitar-se a tratar da legislação atualmente em vigor. Para mais informações sobre o histórico da legislação 
antitruste no Brasil, vide FORGIONI, 2005, Op. Cit. 
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contra a ordem econômica, orientada pelos ditames constitucionais de liberdade de 

iniciativa, livre concorrência, função social da propriedade, defesa dos consumidores e 

repressão ao abuso do poder econômico", em prol da coletividade. Referido diploma legal, 

portanto, confere aplicabilidade às previsões constitucionais. 

Desde o artigo 1 da Lei 12.529/11 já se podem identificar duas frentes de atuação do 

CADE: a prevenção e a repressão. 

A função preventiva das autoridades antitruste diz respeito à análise de operações de 

concentração econômica previstas no artigo 88 e seguintes da lei como, mas não se limitando 

a fusões, aquisições (de controle, de participação acionária, de ativos), joint ventures etc., à 

exceção dos contratos celebrados com o objetivo de participar de licitações promovidas pela 

Administração Pública direta e indireta e dos contratos delas decorrentes. O objetivo é 

impedir a formação de estruturas que possam, no futuro, abusar de seu poder de mercado em 

detrimento da concorrência e do consumidor. Nesse sentido, é bastante pertinente o 

comentário feito por CARVALHO e GODOY (2011): 

“O controle de estruturas está intimamente relacionado com a ideia de que 
é mais adequado analisar a sua pró-competitividade no momento de 
(de)formação do que permitir que essa estrutura se estabeleça para, então, 
e dentro dos limites legais e constitucionais, combater os abusos que dela 
venham a decorrer. 

Este controle depende de suas avaliações sucessivas: uma para identificar 
quais atos precisam ser submetidos para apreciação da autoridade antitruste 
(juízo de conhecimento) e outro para determinar quais atos devem ser 
aprovados e quais não devem (juízo de mérito)”.25 

Nesse sentido, o artigo 88, parágrafos 5 e 6 da Lei 12.529/11 dispõem que [s]erão 

proibidos os atos de concentração que impliquem eliminação da concorrência em parte 

substancial de mercado relevante, que possam criar ou reforçar uma posição dominante ou 

que possam resultar na dominação de mercado relevante de bens ou serviços”, a menos que 

resultem em aumento de produtividade e competitividade, maior qualidade de produtos ou 

serviços, eficiências e desenvolvimento econômico e/ou tecnológico. Esses benefícios, para 

justificar a aprovação de um ato de concentração, devem ser específicos da operação; ou 

seja, não poderiam ser obtidos de outra forma senão pela operação. 

                                                           
25 Apud RIBAS, G. F. C. Processo administrativo de investigação de cartel. São Paulo: Singular, 2016. 
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Para exercer a função preventiva, o CADE prevê que atos de concentração econômica 

devem ser submetidos à aprovação prévia da autoridade caso os grupos econômicos 

envolvidos na operação atinjam os seguintes critérios de faturamento: (i) R$ 750 milhões 

por um grupo econômico envolvido na operação registrado no Brasil no ano anterior à sua 

realização; e (ii) R$ 75 milhões por outro grupo econômico envolvido na operação registrado 

no Brasil no ano anterior à realização. Atendidos os critérios de faturamento, outros critérios 

de minimis podem ser aplicados, como se verifica no caso de participações acionárias sem 

aquisição de controle, aquisição de participações acionárias adicionais por cotistas e 

contratos associativos, por exemplo. Além disso, há regras específicas para operações 

envolvendo ofertas públicas de ações. 

A análise do CADE pode durar de 30 dias (em operações mais simples, analisadas 

sob rito sumário26) a 240 dias (nesta hipótese, prorrogáveis por até 90 dias). Durante esse 

período, as partes devem se abster de praticar atos que impliquem influência de uma sobre 

o processo decisório da outra ou unificação de atividades, sob pena de imposição de multa 

que varia de R$ 60 mil a R$ 60 milhões,  

A função repressiva, por sua vez, é realizada por meio da condução de investigações 

para apurar condutas que podem ser consideradas anticompetitivas. O artigo 36 da Lei 

12.529/11 menciona que são consideradas infrações à ordem econômica quaisquer condutas 

que tenham por objeto ou como efeito (real ou potencial) (i)  limitar, falsear ou de qualquer 

forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa ; (ii) dominar mercado relevante 

de bens ou serviços ; (iii) aumentar arbitrariamente os lucros ; ou (iv) exercer de forma 

abusiva posição dominante. Ademais, o dispositivo contém uma lista exemplificativa de 

algumas condutas usualmente adotadas com o objetivo de ter um fim anticoncorrencial e, 

consequentemente, que possam apresentar um dos efeitos acima. Dentre essas práticas, 

encontram-se os carteis, alguns tipos de acordos com concorrentes, as vendas casadas, as 

recusas injustificadas de contratar etc. 

É importante notar que o mesmo artigo 36 da Lei 12.529/11 tem como objetivo 

apenas combater o “abuso” e não coibir qualquer forma de conquista de poder de mercado. 

Por essa razão, o parágrafo 1 deixa claro que “[a] conquista de mercado resultante de 

                                                           
26 Dentre essas hipóteses, mencionam-se as participações de mercado conjuntas das partes inferiores a 20% 
após a operação, joint ventures, operações envolvendo partes que não atuam uma no mercado da outra, dentre 
outras hipóteses. 
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processo natural fundado na maior eficiência de agente econômico em relação a seus 

competidores não caracteriza o ilícito previsto no inciso II do caput deste artigo."  

Também se percebe no mesmo dispositivo a importância de se avaliar o poder de 

mercado para se verificar a ilicitude da prática. Sem poder de mercado, não há potencial 

anticompetitivo, como menciona WHISH e BAILEY (2012). Com esse fundamento, o 

parágrafo 2 do artigo 36 apresenta uma presunção relativa do que se entende por poder de 

mercado, a partir do qual agentes econômicos podem passar a apresentar conduta abusiva: 

Art. 36.  (...) 

§ 2o  Presume-se posição dominante sempre que uma empresa ou grupo de 
empresas for capaz de alterar unilateral ou coordenadamente as condições 
de mercado ou quando controlar 20% (vinte por cento) ou mais do mercado 
relevante, podendo este percentual ser alterado pelo Cade para setores 
específicos da economia.   

Há, por fim, uma última forma de atuação que, nos termos da Lei n. 12.529/11, cabe 

à Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda (SEAE/MF). Trata-

se da função educativa ou advocacia da concorrência. Essa função se dá por meio da emissão 

de opiniões em projetos de atos normativos, elaboração de estudos setoriais, propostas 

legislativas, manifestação sobre aspectos relevantes da política de defesa da concorrência no 

Brasil. Embora essa atividade seja atribuída legalmente à SEAE/MF, o CADE pode e de fato 

atua em advocacia da concorrência, por meio da instrução ao público sobre as possíveis 

infrações à ordem econômica e sua repressão, conforme previsto no artigo 13, inciso XV da 

Lei n. 12.529/11 (VORONKOFF, 2014). 

 

1.3. A relação entre a tutela do direito à saúde e Direito Antitruste à luz da teoria 

dos sistemas 

 

No campo das ciências sociais, a teoria dos sistemas proposta por Niklas Luhmann 

pode ser entendida como uma evolução do positivismo jurídico defendido por Kelsen, no 

início do século XX, e do jusnaturalismo, defendido em momento anterior. A teoria dos 

sistemas de Niklas Luhmann parte do pressuposto que tanto o jusnaturalismo quanto o 

positivismo são insuficientes para explicar a crescente complexidade social. Essa 
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complexidade, por sua vez, gera a diversidade e volume de conflitos, que extrapolam as 

normas já existentes e exigem novas respostas do Direito. Assim, justifica-se a criação de 

uma teoria social segundo a qual o Direito busca a atender as expectativas e contingências 

decorrentes de tal complexidade, reduzindo-as. 

Em outras palavras, a teoria dos sistemas é uma adaptação ou extensão da biologia 

para a sociologia jurídica no que tange os processos de cognição e concepção de organismos 

vivos. Assim, tem-se na autopoiese da biologia uma alternativa para justificar o impasse 

entre a consideração do sistema jurídico de forma fechada e autônoma e a crítica de que o 

Direito seria uma esfera condicionada a influências externas.27 Assim, conforme CORREIA: 

“(...) do ponto de vista interno ao Direito, tal abordagem teórica e prática 
consolidou-o como um mero sistema fechado, reduzido a uma relação 
formal entre normas hierarquicamente organizadas, consideradas como 
válidas simplesmente pela observância de procedimentos legislativos, sem 
a análise de seu conteúdo material nem de sua adequação aos valores e 
princípios mais elevados da sociedade, constitucionalmente garantidos”.28 

É importante notar que a teoria dos sistemas não refuta o positivismo ou o 

jusnaturalismo. No entanto, considera o direito posto como fator relevante na satisfação de 

contingências, relacionadas, por sua vez, à adaptação às transformações sociais e sua maior 

complexidade.29 

No que diz respeito às influências externas de cada sistema, por sua vez, vale 

mencionar que os diversos subsistemas comunicam-se com outros por meio de informação, 

participação e compreensão, de modo que é importante conhecer a função, racionalidade e 

códigos específicos de cada sistema, para que se possa incorporar a influência de outros 

sistemas, processando-a de forma autorreferencial.30 Dessa forma, a função do Direito seria 

manter expectativas normativas mínimas, por meio de normas jurídicas, regras ou princípios, 

tendo em vista a solução de problemas da sociedade.31 

                                                           
27 Nessa linha, vide CORREIA, M. O. G.; CRUZ, R. N. Teoria dos Sistemas de Niklas Luhmann e os 
desafios para a efetivação jurisdicional do direito à saúde em matéria de medicamentos. Revista 
Eletrônica de Comunicação, Informação e Inovação em Saúde. Rio de Janeiro, v. 1., n. 2,; CRUZ, 2007, p. 
262- 272, jul.-dez., 2007, p. 264; e SCHWARTZ, G. A. D. Tratamento Jurídico do Risco no Direito à Saúde. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004. 
28 CORREIA, M. O. G., 2007, Op. Cit., p. 264. 
29 LUHMANN, N. Law as a Social System. Oxford University Press, 2004. 
30 SCHWARTZ, G. A. D., 2004, Op. Cit., p. 29. 
31 LUHMANN, N., 2004, Op. Cit. 
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Entretanto, tendo em vista a interação entre os diferentes sistemas sociais, para fins 

de redução da complexidade das contingências geradas, é necessário que as expectativas 

sejam generalizadas socialmente. Nessa linha, o texto constitucional exerceria esse papel 

generalizante, por meio de suas regras e princípios. 

A partir das considerações acima, pode-se afirmar que a saúde é sistema social, 

dinâmico (i.e., em constante evolução de acordo com a evolução da sociedade), inserido no 

contexto de outro sistema maior da vida, que interage com outros sistemas, ao mesmo tempo 

em que é autorreferencial. Isso porque, o conceito de saúde, bem como outros conceitos 

relacionados, envolvem componentes subjetivos de difícil qualificação, que também podem 

ser alterados, afetando outros sistemas sociais.32 

Além disso, o Direito Sanitário é dotado de dinâmica própria, uma vez que decisões 

concernentes à saúde conferem estabilidade e, ao mesmo tempo, diferenciação com o 

ambiente e outros sistemas sociais. Consequentemente, a saúde pode ser compreendida como 

processo, cuja efetividade é o resultado da influência de forças externas que o definem de 

forma dinâmica. Sendo um processo sistêmico, o direito à saúde significa uma meta a ser 

alcançada, de acordo com a evolução da sociedade e dos demais sistemas com que se 

relaciona. Em outras, palavras, de acordo com Germano Schwartz: 

“(...) a saúde, para efeitos de aplicação do art. 196, da CF/88, pode ser 
conceituada como um processo sistêmico que objetiva a prevenção e cura 
de doenças, ao mesmo tempo que visa a melhor qualidade de vida possível, 
tendo como instrumento de aferição a realidade de cada indivíduo e 
pressuposto de efetivação a possibilidade de esse mesmo indivíduo ter 
acesso aos meios indispensáveis ao seu particular estado de bem-estar”.33 

Isso porque, uma vez previsto constitucionalmente, o direito à saúde abrange diversas 

operações sistêmicas que partem de uma conformação mínima às normas constitucionais, 

pois são expectativas normativas compartilhadas por todos os sistemas sociais.34 

                                                           
32 Nessa linha, vide SCHWARTZ, G. A. D. Direito à Saúde: Abordagem Sistêmica, Risco e Democracia. 
Revista de Direito Sanitário, vol. 2, n. 1, março de 2001, p. 31. 
33 Idem, p. 32 
34 Nesse contexto, SCHWARTZ (2004, Op. Cit.) e CORREIA (2007, Op. Cit.) entendem que o Poder Judiciário 
e a prestação estatal de serviços de saúde como um todo, exercem importante função de explicitação das 
expectativas sociais de caráter normativo. Nas palavras de SCHWARTZ (2004, Op. Cit.) “uma atuação intensa 
do Poder Judiciário na efetivação dos direitos fundamentais deve ser entendida como critério decisório a 
embasar a dinâmica autopoiética e organizacional do sistema jurídico”. Vale dizer, além das políticas públicas 
de promoção da saúde, seu reconhecimento doutrinário e jurisprudencial como direito fundamental é essencial 
para sua concretização, em termos de promoção e prevenção da saúde. 
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Adotando-se as mesmas premissas e conceitos acima para se relacionar o Direito e a 

Economia, pode-se considerar que o sistema econômico baseia em relações de propriedade, 

que permitem a realização de transações. No entanto, as consequências de uma transação 

sob as perspectivas econômica e jurídica podem ser bastante diversas, dado se tratar de 

sistemas distintos. Ainda assim, seria possível criar um canal de comunicação entre ambos 

os sistemas, possibilitando “que o direito não fique simplesmente encapsulado em si mesmo 

sem poder influenciar seu ambiente” (GONÇALVES; VILLAS BÔAS FILHO, 2013).  

No que diz respeito especificamente ao Direito Antitruste, a finalidade de buscar o 

bem-estar do consumidor e proteger o mercado de práticas abusivas permite que o Direito 

interfira na economia em prol do equilíbrio competitivo. De outro lado, a economia permite 

a interpretação jurídica das condutas tuteladas pelo Direito Antitruste. O trecho abaixo de 

uma decisão do CADE envolvendo o mercado de saúde suplementar traduz essa relação: 

“O Direito da Concorrência, além de buscar uma harmonia na 
concorrência, visa estimular a competição que de fato exista. Há um viés 
social no controle das práticas abusivas. Busca-se a tutela do consumidor 
e dos outros concorrentes, o que é regulado é a concorrência, e não o 
mercado. A possibilidade de escolha por parte do consumidor ou mesmo 
do agente econômico é dotado de um valor social que deve ser protegido 
pelo direito. Desse modo, o direito é tomado de um papel garantidor da 
igualdade de condições nas relações econômicas.”35 

Assim, a teoria dos sistemas permite a aplicação prática do Direito Antitruste. 

 

1.4. Considerações finais sobre o capítulo 

 

O conceito de saúde previsto pela OMS e a previsão constitucional do direito à saúde 

como direito fundamental exigem a compreensão de tal conceito de forma ampla, ou seja, 

como processo sistêmico, interdependente de diversas outros fatores e direitos afins. Assim, 

a saúde pode ser considerada um processo que tem um objetivo a ser alcançado, uma busca 

constante de bem-estar, que depende de condições a serem preservadas, tanto sob a ótica do 

indivíduo, como sob a ótica do ambiente em que as pessoas estão. Essa percepção está 

                                                           
35 Processo Administrativo n. 08700.001830/2014-82 (Federação Brasileira de Cooperativas de Anestesiologia 
- Febracan, Sociedade Brasileira de anestesiologia - SBA, e Jurandir Coan Turazzi, j. 22.03.2016). 
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diretamente relacionada à efetivação do direito à saúde, na medida em que sua percepção 

sistêmica pressupõe que o indivíduo possua mecanismos para sua efetivação, bem como que 

o Estado atenda as expectativas e reduza contingências sociais por meio do Poder Judiciário 

e políticas públicas de promoção à saúde. 

O Direito Antitruste é ramo do direito que tem como objetivo preservar o bem-estar 

do consumidor e coibir o abuso do poder econômico. Para alcançar esse fim, é ramo do 

direito que une conceitos de Economia, que permitem a compreensão e interpretação das 

condutas que podem ser consideradas abusivas. O combate ao abuso de poder econômico é 

previsto na Constituição Federal no artigo 173, parágrafo 4, e na Lei 12.529/11, lei antitruste 

brasileira. De acordo com as disposições da Lei n. 12.529/11, o abuso do poder econômico 

pode ser combatido pelo CADE de forma preventiva, na avaliação prévia de atos de 

concentração econômica, bem como de modo repressivo, na punição de práticas que 

comprovadamente tenham o objetivo ou a potencialidade de gerar efeitos anticompetitivos 

no mercado. 

Tendo em vista a relação entre Direito e o sistema sanitário, bem como entre Direito 

e Economia, também é possível traçar uma conexão entre Direito, Economia e sistema 

sanitário, visando entender, na perspectiva teórica, como uma área interfere na outra quando 

ocorre a análise antitruste de casos envolvendo o mercado da saúde suplementar. Essa 

relação pode ser feita a partir da teoria dos sistemas. 
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2. A DINÂMICA DO MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR 

 

Este capítulo tem como objetivo analisar o estado da arte acerca da dinâmica do 

mercado de saúde suplementar. Para tanto, à luz dos estudos de George A. Akerlof (1970), 

Kenneth J. Arrow (1963) e Joseph E. Stiglitz e Michael Rotschild (1976), que foram 

identificados como as principais referências sobre o tema, pretende-se explorar em mais 

detalhes a literatura disponível sobre as características intrínsecas do mercado de saúde 

suplementar, a interação entre eles e como impactam na dinâmica do mercado. 

Para fácil referência, é importante esclarecer desde já que, em virtude da literatura 

estrangeira na qual se baseia esse estudo, qualquer referência a seguros ou seguros de saúde 

deve ser entendida como aplicável a qualquer operadora de plano de saúde, de acordo com 

a legislação brasileira. Do mesmo modo, seguros podem ser considerados como análogos 

aos planos de saúde em nosso País. 

 

2.1. As características do mercado de saúde suplementar que o diferenciam do 

modelo de concorrência perfeita 

 

No artigo “The Market for ‘Lemons’: Quality Uncertainty and the Market 

Mechanism”36, George A. Akerlof (1970) traça uma relação entre preço e qualidade como 

forma de explicar o funcionamento de alguns mercados, inclusive o mercado de seguros-

saúde. Para tanto, o paper, que conferiu ao autor o Prêmio Nobel de Economia em 2001, 

juntamente com Joseph Stiglitz e Michael Spence, contém uma pesquisa conjunta sobre o 

impacto da informação assimétrica sobre o funcionamento de tais mercados.  

A partir do exemplo da indústria automobilística, o autor defende que diferenças na 

qualidade e incerteza podem explicar alguns institutos do mercado de trabalho. Nessa linha, 

aponta que alguns consumidores fazem uso de estatísticas de mercado para avaliar a 

                                                           
36 AKERLOF, George A. The Market for ‘Lemons’: Quality Uncertainty and the Marekt Mechanism. 
The Quarterly Journal of Economics, vol. 84, n. 3, agosto de 1970, pp. 488-500. 
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qualidade de um bem ou serviço a ser adquirido. Com isso, haveria uma tendência de queda 

na qualidade média dos produtos ofertados, uma vez que a elevada qualidade do produto 

oferecido por um agente seria diluída entre outros agentes que ofertam produtos de menor 

qualidade. Outra consequência do uso de estatísticas seria a redução do volume total do 

mercado e, portanto, uma maior concentração de poder. Essa dinâmica, segundo o autor, está 

diretamente ligada à assimetria de informação entre consumidor e ofertante acerca da 

qualidade do bem/serviço. Nesse cenário, afirma que a intervenção estatal seria bem-vinda, 

uma vez que poderia aumentar o bem-estar social, reduzindo as diferenças entre os retornos 

obtidos pelos setores público e privado.37 

Previamente ao trabalho de AKERLOF (1970), ARROW (1963) realizou estudo com 

o objetivo de explicar o funcionamento do mercado de serviços de saúde e seguros. Nesse 

trabalho, o autor descreve as principais falhas de mercado que caracterizam o setor de 

seguros de saúde: assimetria de informação, externalidades, mercados não competitivos e 

bens públicos.  

Externalidades consistem na transferência do ônus de custo do beneficiário de uma 

operação para terceiros, não envolvidos diretamente naquela operação.38 As externalidades 

podem ser positivas, se os terceiros que suportam o ônus também possam usufruir dos 

respectivos benefícios, ou negativas, caso não haja compartilhamento dos benefícios. Na 

grande área dos serviços de saúde, as externalidades podem ser facilmente verificadas em 

campanhas de imunização da população ou no pronto atendimento de emergência em 

hospitais (JHA; BAKER, 2012). 

Segundo ARROW (1963), todas as falhas de mercado do setor de seguros-saúde 

derivam das incertezas que permeiam tal setor. Essas incertezas podem ser verificadas em 

relação ao momento em que o serviço médico será demandado até a quantidade e tipo de 

serviços que serão necessários ao paciente.39 Ao tratar da incerteza como principal 

característica do mercado de seguros (ou planos de saúde), o autor aborda como ela se reflete 

em diversos outros aspectos do mercado como, por exemplo, preço, oferta, demanda, ensino 

                                                           
37 AKERLOF, 1970, Op. Cit., p. 488. 
38 Externalidades são os impactos da ação de um indivíduo sobre o bem-estar de terceiros ao redor. Como 
exemplo de externalidades, o autor menciona a poluição (como externalidade negativa) ou a criação de 
conhecimento (como externalidade positiva). MANKIW, G. Introdução à Economia: Princípios de Micro e 
Macroeconomia. (2aed.) Editora Elsevier. 2a. edição ed. Rio de Janeiro: Campus, 2001 
39 JHA, S.; BAKER, T. The Economics of Health Insurance. Journal of the American College of Radiology, 
v. 9, n. 12, p. 866–870, 1 dez. 2012, p. 867. 
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e regulação, evidenciando como o mercado de seguros-saúde se distancia do modelo 

hipotético de concorrência perfeita.40 

Em 1976, Joseph Stiglitz e Michael Rothschild também se debruçaram sobre o estudo 

da assimetria de informação e seu impacto sobre a concorrência dos mercados no paper 

“Equilibrium in Competitive Insurance Markets: An Essay on the Economics of Imperfect 

Information”. O objetivo desse estudo foi demonstrar que referido equilíbrio é inexistente, 

mas, caso existisse, possuiria características diferenciadas. Para tanto, os autores partiram da 

premissa de que a oferta de seguros não determina o preço que pacientes estão dispostos a 

pagar, mas quantos serviços se podem segurar a determinado valor. O artigo também se 

baseia na externalidade decorrente da assimetria de informação existente entre pacientes e 

seguradoras sobre o perfil de cada segurado (paciente). Vale dizer: os autores partem da 

premissa de que pacientes de elevado risco se beneficiam da existência de pacientes de baixo 

risco, em maior grau do que fariam se estes não existissem. Por outro lado, pacientes de 

baixo risco encontram-se em situação menos vantajosa do que a que estariam se não 

existissem os pacientes de alto risco.41  

Os três autores acima, amplamente citados na literatura que trata do funcionamento 

do mercado de saúde suplementar, identificam a assimetria de informação, a seleção adversa 

e o risco moral como principais características do mercado de saúde suplementar, o que o 

diferencia dos demais mercados. Segundo os autores citados, essas três características seriam 

as responsáveis pela impossibilidade de se verificar situações de equilíbrio no mercado, pela 

tendência de colapso do próprio mercado como resultado de seu funcionamento e pela sua 

consequente necessidade de regulação estatal. Cada um desses fatores será analisado a 

seguir, de acordo com a literatura disponível sobre o tema. 

 

 

                                                           
40 No modelo de concorrência perfeita, os bens e serviços ofertados no mercado são homogêneos e os 
compradores e vendedores são tão numerosos que não são capazes de influir no preço de mercado. Nessa 
situação, o equilíbrio seria a situação em que a demanda é igual à oferta de determinado bem ou serviço. Para 
mais informações, vide MANKIW, G., 2001, Op. Cit., p 66-80.  
41 STIGLITZ, J. E.; ROTHSCHILD, M. Equilibrium in Competitive Insurance Markets: An Essay on the 
Economics of Imperfect Information. Quarterly Journal of Economics, v. 90, n. 4, p. 629–649, nov. 1976, p. 
629. 
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2.1.1. Assimetria de informação 

 

De acordo com o modelo de concorrência perfeita, todos os agentes econômicos 

deveriam ter acesso a informações sobre a outra parte, de modo que fosse possível tomar 

decisões precisas. A assimetria de informação consiste na ausência de informações 

suficientes por uma parte a respeito da outra (TUMAY, 2009) e pode ser verificada por meio 

de uma característica omitida de uma parte à outra ou por meio de uma ação adotada por 

uma parte que não é observada pela outra.  

Conforme será exposto a seguir, a assimetria de informação no mercado de saúde 

suplementar (ou seguros-saúde ou somente seguros no contexto deste trabalho) poderia ser 

verificada entre médicos e pacientes (acerca dos riscos que cada paciente corre e das 

possibilidades de sucesso de um tratamento), bem como entre pacientes e seguradoras, no 

que diz respeito à classificação de riscos de cada paciente e, como resultado, sobre a 

cobertura e valor de prêmio ideais. 

Em seu exemplo sobre o mercado automobilístico, AKERLOF (1970, p. 489) afirma 

que, ao se adquirir um novo veículo, não há como ter certeza de se tratar de um bom carro 

ou um veículo de má qualidade. Todavia, o conhecimento do proprietário do novo veículo 

acerca da qualidade de seu carro se aprimora com o passar do tempo. Isso significa que há 

assimetria de informação entre montadoras, concessionárias e vendedores de carros, de um 

lado, e compradores de veículos, de outro.  

Em outras palavras, AKERLOF (1970) sustenta que a assimetria de informação leva 

à queda na qualidade do serviço prestado. Fazendo uso do exemplo do mercado de carros 

usados, o autor defende que, diante das informações limitadas que um possível comprador 

de um carro possui sobre os diferentes veículos disponíveis no mercado, o consumidor 

estaria disposto a pagar um valor médio que, muitas vezes, é inferior ao preço de mercado 

de um determinado veículo. Tendo conhecimento dessa informação, o vendedor reduz a 

oferta dos produtos de valor superior ao preço médio estimado pelo consumidor. 

Mesmo assim, veículos de uma mesma categoria são alienados a uma mesma faixa 

de preço, sejam automóveis de boa ou de má qualidade. Isso se deve ao fato de que os 

potenciais compradores de um carro, ao realizarem essa aquisição, não sabem se o produto 
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é bom ou ruim. Diante disso, teoricamente, não seria vantajoso alienar um carro de boa 

qualidade, dado que esse veículo tem o mesmo valor de mercado de um carro de má 

qualidade, cuja alienação é supervalorizada.42  

Partindo dessas premissas, AKERLOF (1970, p. 490) acredita que a tendência de 

mercado é o carro de má qualidade eliminar do mercado veículos de qualidade intermediária. 

Estes, por sua vez, eliminariam os carros de boa qualidade, que, então, reduziriam a oferta 

de veículos de qualidade superior. Dito isso, o funcionamento do mercado dependeria, 

basicamente, de duas variáveis: preço e qualidade. 

Em situação de equilíbrio, em que a demanda é igual à oferta43, tem-se que a redução 

nos preços leva à queda na qualidade do produto ou serviço. No limite, essa situação levaria 

à inexistência de oferta sob nenhum preço que possa ser sugerido.44 Além disso, AKERLOF 

(1970) oferece outros exemplos para demonstrar sua teoria, como o mercado de seguros 

médicos nos Estados Unidos. O autor defende que o preço do seguro-saúde aumenta 

conforme esse serviço é contratado por pessoas que possuem maior certeza de que se 

utilizarão de atendimentos médicos. Considerando que os consumidores (pacientes) detêm 

mais informações sobre os riscos envolvidos na contratação do seguro-saúde, buscam planos 

de saúde na medida em que demandam mais ou menos tais serviços. Vale dizer: a demanda 

por planos de saúde aumenta conforme o aumento da demanda por serviços de saúde, 

especialmente para aqueles com condições preexistentes. 

Como consequência dessa dinâmica, há a tendência de que planos de saúde sejam 

ofertados a preços mais elevados, visando a compensar os custos mais elevados dos serviços 

de saúde prestados às pessoas que mais necessitam deles.45 Quanto maior a demanda (ou a 

                                                           
42 AKERLOF, 1970, Op. Cit., p. 490. 
43 No modelo de concorrência perfeita, os bens e serviços ofertados no mercado são homogêneos e os 
compradores e vendedores são tão numerosos que não são capazes de influir no preço de mercado. Nessa 
situação, o equilíbrio seria a situação em que a demanda é igual à oferta de determinado bem ou serviço. Para 
mais informações, vide MANKIW, G., 2001, Op. Cit., p 66-80.  
44 Idem, p. 490. Akerlof acrescenta, ainda, que esse exemplo derivaria da teoria utilitarista, segundo a qual o 
homem estaria sujeito a duas variáveis : dor e prazer. No campo da economia, a teoria utilitarista foi utilizada 
como forma de compreensão do comprtamento de agentes econômicos de acordo com a busca pelo prazer total 
e o sacrifício necessário para essa conquista. Os grandes precursores da aplicação da teoria utilitarista na 
economia foram Alfred Marshall e John Stuart Mill. Para mais informações, vide (MARSHALL, A. Principles 
of Economics. [s.l.] Macmillan and Co., 1890) e MILL, J. S. On liberty. [s.l.] Boston, Ticknor and Fields, 
1863. 
45 JHA e BAKER, 2012, Op. Cit. fazem referência a um grupo de indivíduos que, embora não tenham 
problemas de saúde, contratam planos com o objetivo de mitigar riscos e se manterem saudáveis. A esse 
fenômeno dá-se o nome de “seleção propícia”. Segundo os autores, não se sabe o impacto desse grupo de 
pessoas sobre o funcionamento do mercado. De todo modo, não se pretende, neste estudo, explorar essa 
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expectativa de demanda) por serviços de saúde, mais elevado o valor do plano, o que acarreta 

uma falha de mercado (JHA; BAKER, 2012, p. 868).46 

Segundo ARROW (1963), a assimetria de informação e o relacionamento entre 

médico-paciente contribuiriam para as incertezas intrínsecas do setor de saúde, que seriam 

verificadas, sobretudo, a respeito da qualidade do serviço a ser prestado. Contudo, 

diferentemente da visão de AKERLOF (1970), o autor nota que, em sentido oposto ao que 

ocorre em outros mercados, o preço do seguro-saúde está necessariamente relacionado à 

qualidade do serviço a ser prestado.  

Assim, no que tange à assimetria de informação, ARROW (1963) concorda que há 

dois problemas principais. Um diz respeito ao lapso de conhecimento entre o médico e o 

paciente sobre o serviço prestado. O outro se refere ao desequilíbrio entre paciente e 

seguradora acerca do histórico do paciente.47 

Para se chegar a essa conclusão, o autor parte de uma comparação entre o mercado 

de serviços de saúde e o modelo de concorrência perfeita. A partir disso, inclui duas variáveis 

em seu estudo: organização institucional e características da profissão médica. As principais 

variáveis do modelo de concorrência perfeita analisado, por sua vez, são: (i) a existência de 

um equilíbrio competitivo; (ii) disponibilidade de todos os bens e serviços que são relevantes 

para custos e utilidades; e (iii) retornos estáveis.48  

Além disso, ARROW (1963) parte da premissa de que o mercado de seguros-saúde 

não é competitivo em virtude da indisponibilidade dos riscos assumidos pelas operadoras de 

planos de saúde e da disponibilidade imperfeita de informações49. O autor passa a identificar 

                                                           
perspectiva. Para mais informações sobre seleção propícia, vide HEMENWAY, D. Propitious Selection. The 
Quarterly Journal of Economics, v. 105, n. 4, p. 1063–1069, 1990. Em seu paper “Propitious Selection in 
Insurance”, Hemenway defende que esse grupo de pessoas adota hábitos e práticas que evitariam a exposição 
a riscos (especialmente financeiros e de saúde) e, consequentemente, o acionamento dos serviços segurados 
(HEMENWAY, D. Propitious Selection in Insurance. Journal of Risk and Uncertainty, v. 5, n. 3, p. 247–
251, 19921992). 
46 Falhas de mercado são eventos que demonstram a incapacidade do mercado alocar recursos de forma 
eficiente sem intervenção regulatória (MANKIW, G., 2001, Op. Cit., p. 157). 
47 ARROW, K. J. Uncertainty and The Welfare of Economics of Medical Care. The American Economic 
Review, p. 941–973, 1963, p. 867. 
48 ARROW, 1963, Op. Cit., p. 944. 
49 Idem, p. 948. 
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as principais características do setor de saúde, que o diferenciam de outros mercados, listadas 

a seguir:50 

i. Irregularidade e instabilidade da demanda por serviços médicos; 

ii. Comportamento esperado do médico, que deve ser voltado ao bem-

estar do paciente e inspirar uma relação de confiança com o paciente; 

iii. A dinâmica da oferta de serviços de saúde é diversa da 

comercialização de outros produtos e serviços, na medida em que concorrência por 

preços e propaganda são quase inexistentes; 

iv. As recomendações médicas são (ou ao menos deveriam ser) 

desvinculadas de qualquer interesse pessoal ou objetivo de agradar o paciente; 

v. O tratamento, via de regra, é proposto de acordo com as necessidades 

de cada paciente e, em tese, não haveria limitações por fatores financeiros; 

vi. Incerteza quanto à eficácia do tratamento; 

vii. Assimetria de informação entre médico e paciente sobre as 

consequências do tratamento e alternativas e a consciência que ambas as partes têm 

sobre esse fato; 

viii. As condições da oferta de serviços médicos, que é vinculada à 

necessidade de autorização para exercício da medicina, aos elevados custos de cursos 

de medicina; 

ix. Ampla discriminação de acordo com a renda do paciente e fixação de 

preços (implícita ou explícita), conforme variações de demanda.51 

ARROW (1963) também identifica os principais aspectos que envolvem a incerteza 

dos efeitos de tratamento médico. Esses fatores seriam a incerteza da eficácia do tratamento 

propriamente dita bem como a incerteza que o médico possui a esse respeito. Esses diferentes 

graus de incerteza derivam da assimetria de informação técnica que médico e paciente 

possuem sobre a doença e seu tratamento. 

A partir disso, ARROW (1963, p. 965) defende que o seguro ideal seria aquele que 

cobrisse possíveis falhas no aproveitamento do serviço médico pelo paciente, por meio, por 

                                                           
50 Ibidem, p. 948-954. 
51 É importante notar que a análise feita por ARROW (1963) se limita à dinâmica do mercado norte-americano 
à época, que parece bastante diverso do mercado brasileiro. De todo modo, a descrição do mercado não será 
capaz de afetar este estudo. 
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exemplo, do pagamento ao médico, condicionado ao grau de benefício obtido pelo paciente. 

Isso porque, segundo o autor, a transferência de riscos do paciente ao médico seria uma 

forma de agrupar os diferentes graus de risco em vez de distribuí-los igualmente. 

Adicionalmente, Arrow acredita que o seguro ideal seria aquele em que a utilidade esperada 

superasse o custo do serviço médico. 

Todavia, considerando a inexistência do seguro ideal, ARROW (1963, p. 965) 

acredita que há institutos capazes de oferecer garantias semelhantes. Nesse cenário, a relação 

de confiança entre médico e paciente assumiria papel relevante como garantia ao paciente 

da utilidade do serviço médico e do seguro, dado que a assimetria de informação entre 

médico e paciente não seria uma preocupação em relação à redução do grau de incerteza 

sobre a eficácia do tratamento. De outro lado, como resultado da relação de confiança, o 

médico não pode demonstrar que busca a maximização de suas receitas, uma vez que isso 

seria psicologicamente contrário à manutenção da relação de confiança. 

Outra consequência da assimetria de informação entre médico e paciente e da 

inexistência de um seguro ideal, é que o paciente se vê obrigado a delegar ao médico sua 

liberdade de escolha quanto ao tratamento, internação etc. Em troca, o médico se vê obrigado 

a prescrever o melhor tratamento disponível ao paciente.52 

Sob a perspectiva social, a incerteza derivada da assimetria de informação entre 

médico e paciente é controlada por meio dos requisitos de entrada no mercado. Com isso, os 

pacientes buscam ter mais segurança em relação à qualidade dos serviços médicos que 

poderão ser prestados a eles. Nessa linha, ARROW (1963, p. 965) sugere ainda o 

condicionamento do exercício de profissões relacionadas à prestação de serviços médicos 

(além da medicina) e à obtenção de licenças. Recomenda, ainda, a concessão de 

certificações. Por fim, sugere que a escolha fique somente a cargo do paciente. O melhor 

caminho, segundo o autor, depende do grau de dificuldade dos pacientes em fazer boas 

escolhas e das consequências dos seus julgamentos inadequados.  

No estudo de STIGLITZ e ROTHSCHILD (1976) ficou claro que, se os pacientes 

possuem mais informações sobre seus riscos futuros do que as seguradoras, esse excedente 

de informação não é utilizado na negociação do prêmio do seguro. Isso geraria, segundo 

                                                           
52 ARROW, 1963, Op. Cit., p. 965. 
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VAN DE VEN e VAN VLIET (1995, p. 152), instabilidade e desequilíbrio no mercado, dado 

que haveria uma distribuição de riscos entre os pacientes de alto e de baixo risco. Essa 

constatação dos autores se baseia no comportamento do equilíbrio de Nash, de que o 

comportamento dos agentes econômicos e pacientes não influenciariam o comportamento 

de terceiros. 

A partir de um modelo econômico sobre um hipotético mercado competitivo de 

seguros, STIGLITZ e ROTHSCHILD (1976, p. 638-639) concluíram que concorrentes 

poderiam limitar a quantidade de serviços adquiridos por clientes, mas não seria possível 

exercer poder de monopólio53, somente aprimorar as informações que detêm. Ademais, os 

autores concluíram que, se há equilíbrio, não há equivalência ao Ótimo de Pareto.54 Ainda 

segundo os autores, foram feitas diversas modificações em seu modelo com o objetivo de 

testar a consistência de sua proposta. Com isso, foi possível inferir, também, que indivíduos 

conhecem as probabilidades de sofrerem acidentes, ao passo que seguradoras, não. 

Ao avaliar tais conclusões, STIGLITZ e ROTHSCHILD identificaram uma das 

premissas que os permitiram concluir pela inexistência de equilíbrio no mercado de seguros. 

Tal premissa refere-se à impossibilidade de a seguradora ter informações precisas sobre o 

risco de cada paciente ou mesmo da categoria de risco a que pertenceria.55 No entanto, seria 

necessário que fosse possível identificar as características que diferenciam alguns pacientes 

no que diz respeito ao tipo de seguro que pretendem contratar e quais seguradoras tivessem 

conhecimento desse link.56 

Em linha com o pensamento de STIGLITZ; ROTHSCHILD, (1976), VAN DE VEM 

e VAN VLIET (1995) acreditam que, se os pacientes forem segmentados por seguradoras, 

de acordo com seu risco atuarial, não haverá excedente de informação do paciente e, neste 

cenário, não se falaria em seleção adversa. Os autores basearam seu estudo empírico em 

                                                           
53 O monopólio equivale à situação em que há somente um único ofertante de determinado bem ou serviço no 
mercado. Nessa situação, o monopolista tem a capacidade de controlar a oferta e o preço do mercado, buscando 
a maximização de seus ganhos. Cf. BRUNA, S. V. O poder econômico e a conceituação do abuso em seu 
exercício. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997, p. 31-36. 
54 Ótimo de Pareto ou eficiência de Pareto equivale à situação em que o equilibro não pode ser substituído por 
outra situação que aumente o bem-estar de alguns consumidores em detrimento do prejuízo de outros. Ou seja, 
é a situação de máximo bem-estar dos consumidores sem afetar terceiros. Nessa situação, o preço de um serviço 
equivale ao custo marginal, ou seja, o custo de produzir uma unidade a mais de determinado bem ou serviço. 
Cf. VISCUSI, W. K; HARRINGTON JR., J.E.; VERNON, J. M. Economics of Antitrust and Regulation. 
4ª. Edição. Cambridge: MIT Press, HARRINGTON, JR.; VERNON, 2005, p. 80. 
55 STIGLITZ e ROTHSCHILD, 1976, Op. Cit., p. 639. 
56 STIGLITZ e ROTHSCHILD, 1976, Op. Cit., p. 640. 
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pesquisa realizada em julho de 1976 (VAN DE VEM; VAN VLIET, p. 156) sobre as 

preferências dos pacientes em relação a planos de saúde, tendo limitado sua análise aos 

gastos com hospitais e cuidados médicos, que são registrados pelas companhias de seguro.57 

Além disso, optou-se por analisar um curto intervalo de tempo (1976 – 1980), pois isso 

eliminaria uma visão distorcida pelos efeitos de risco moral. A metodologia dos autores 

também excluiu pacientes que realizaram gastos adicionais com saúde (não registrados por 

seguradoras) ou que tinham a opção de apólices com valores dedutíveis. 

Como resultados, ao se analisar o excedente de informação em relação a gastos 

futuros no período de um ano, concluiu-se que a previsão de gastos pode alcançar até dois 

anos. O excedente de informação do paciente sobre seus gastos com serviços de saúde em 

relação às seguradoras diminui com o passar do tempo. Desse modo, ao se analisar períodos 

mais longos, o grau de concorrência entre seguradoras seria reduzido em virtude do 

desequilíbrio entre o elevado grau de seleção adversa e os elevados custos administrativos. 

Além disso, concluiu-se que, quanto mais fatores eram avaliados para fins de 

determinação do valor do prêmio do seguro, menor era o grau de assimetria de informação. 

Assim, segundo VAN DE VEM; VAN VLIET (1995, p. 161), a mera inclusão de fatores, 

como questões demográficas, idade e gênero seriam capazes de reduzir em até 40% o 

excedente de informação dos pacientes. 

Como observado acima, a assimetria de informação é a principal variável de 

instabilidade do mercado de saúde suplementar, pois impacta de forma significativa toda a 

dinâmica do mercado, gerando outras falhas, sendo as principais a seleção adversa e risco 

moral. 

 

2.1.2. Seleção adversa 

 

Entende-se por seleção adversa a tendência de elevados riscos serem mais propensos 

à aquisição de seguros ou pagamento de seguros mais caros para cobrir menos riscos. É uma 

                                                           
57 Gastos com profissionais generalistas e medicamentos não foram considerados, pois não são registrados por 
seguradoras. 
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consequência da assimetria de informação que resulta na seleção natural de indivíduos 

(pacientes) que não possuem acesso à determinada característica ou informação pela parte 

que detém ou tem conhecimento dessa característica ou informação (no caso, a seguradora) 

(TUMAY, 2009).  

Em outras palavras, a seleção adversa é a tendência de se incorporar indivíduos de 

maior risco. Isso significa que, em caso de aplicação de preços uniformes, há uma 

transferência de indivíduos com distintos graus de risco até o limite que indivíduos com 

menos risco de necessitarem de serviços de saúde optem por não mais contratar planos de 

saúde. Por outro lado, indivíduos com maior risco de uso de serviços de saúde tendem a 

manter seus interesses na contratação de planos de saúde, sobrecarregando-o e incentivando 

o aumento dos preços. 

Isso significa que a demanda por planos de saúde aumenta conforme o aumento da 

demanda por serviços de saúde, especialmente para aqueles com condições preexistentes 

(JHA; BAKER, 2012, p. 867). Como resultado, a qualidade média dos serviços prestados 

cai conforme o preço aumenta, até o limite da inviabilidade da contratação desses serviços, 

pois não há mais interesse no atendimento a pessoas de mais idade. Nesse ponto, o seguro 

saúde se torna indisponível a quem mais precisa dele (AKERLOF, 1970).58  

Como consequência dessa dinâmica, a tendência é que planos de saúde sejam 

ofertados a preços mais elevados, visando a compensar os custos mais elevados dos serviços 

de saúde prestados às pessoas que deles mais necessitam.59 Quanto maior a demanda (ou a 

expectativa de demanda) por serviços de saúde, mais elevado o valor do plano. Isso leva a 

uma falha de mercado (JHA; BAKER, 2012, p. 868).60 

                                                           
58 Sobre seleção adversa, risco moral e outros fatores que podem impactar a análise antitruste da prestação de 
serviços privados de saúde, vide ARROW, 1963, Op. Cit. Na mesma linha, vide MACERA, A. P.; SAINTIVE, 
M. B. O Mercado de Saúde Suplementar no Brasil. Documento de Trabalho no 31. Secretaria de 
Acompanhamento Econômico (SEAE/MF). Brasília. 2004. 
59 JHA e BAKER, 2012, Op. Cit. fazem referência a um grupo de indivíduos que, embora não tenham 
problemas de saúde, contratam planos com o objetivo de mitigar riscos e se manterem saudáveis. A esse 
fenômeno dá-se o nome de “seleção propícia”. Segundo os autores, não se sabe o impacto desse grupo de 
pessoas sobre o funcionamento do mercado. De todo modo, não se pretende, neste estudo, explorar essa 
perspectiva. Para mais informações sobre seleção propícia, vide HEMENWAY (1990; 1992). Em seu paper 
Propitious Selection in Insurance, Hemenway defende que esse grupo de pessoas adota hábitos e práticas 
que evitariam a exposição a riscos (especialmente financeiros e de saúde) e, consequentemente, o acionamento 
dos serviços segurados (HEMENWAY, 1992). 
60 Falhas de mercado são eventos que demonstram a incapacidade do mercado alocar recursos de forma 
eficiente sem intervenção regulatória (MANKIW, 2001, Op. Cit., p. 157). 
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KEANE e STAVRUNOVA (2010, p.1-3) analisaram os impactos da seleção adversa 

e, portanto, a demanda por seguros. A partir de estudos prévios e dados disponíveis sobre o 

programa de saúde suplementar norte-americano, Medigap, os autores prepararam um 

modelo econômico para demonstrar os fatores que mais impactam risco moral e seleção 

adversa no mercado de saúde suplementar. Uma das conclusões desses autores é que, em 

linha com o pensamento de AKERLOF (1970), indivíduos de maior risco são menos 

propensos a adquirir seguros, fenômeno que os autores chamam de “seleção vantajosa” 

(advantageous selection). Mesmo assim, os autores concluíram que ainda existe seleção 

adversa, uma vez observadas algumas variáveis relacionadas ao perfil de cada paciente 

(gênero, renda, grau de escolaridade, estado civil etc.). Essas variáveis, em regra, teriam 

pouco impacto sobre a seleção adversa, à exceção das habilidades cognitivas e relativas à 

renda, que seriam os fatores mais importantes. 

Nessa linha, VAN DE VEM e VAN VLIET (1995) entendem que a seleção adversa 

seria um resultado da assimetria de informação, especialmente no caso de o prêmio do seguro 

não ser relacionado à avaliação de risco mencionada acima. Assim, o levantamento feito 

pelos autores indica que é possível reduzir a assimetria de informação ao se ajustar o valor 

do prêmio conforme o risco avaliado. Nesse cenário, a seleção adversa não seria um 

problema em um hipotético mercado competitivo com prêmios ajustados de acordo com o 

risco de cada paciente. 

Para se chegar a essa conclusão, os autores conduziram estudo empírico para avaliar 

em que condições seria possível mitigar os efeitos da seleção adversa no mercado de saúde 

suplementar. Para tanto, partem da premissa de que a seleção adversa resulta das 

informações adicionais que os pacientes têm sobre futuros riscos em relação às seguradoras 

e operadoras de planos de saúde. Nessa linha, os autores buscaram avaliar a relevância desse 

excedente de informação para o equilíbrio competitivo do mercado, tendo em vista que, no 

modelo de STIGLITZ e ROTHSCHILD (1976), não haveria equilíbrio competitivo, dado 

que os pacientes que se encontram abaixo da média na demanda por serviços tendem a 

formar grupos separados, ao passo que aqueles pacientes de “maior risco” tentariam mitigá-

los; portanto, sistemas competitivos com vários players poderiam ser inviáveis. 

Segundo BOONE (2014), a oferta universal de serviços básicos de saúde pelo 

governo poderia representar uma solução para mitigar os efeitos negativos da seleção 

adversa. Conforme apurado pelo autor, pode-se verificar uma maximização de bem-estar, 
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caso tratamentos em que o problema da seleção adversa for mais acentuado sejam ofertados 

pelo governo. Isso porque a efetividade do tratamento que, segundo ARROW (1963), 

influencia a oferta de seguros privados ou planos de saúde não afeta a priorização da oferta 

de serviços médicos pela rede pública. Com isso, a combinação da oferta de seguros de saúde 

públicos e privados seria uma solução para as imperfeições do mercado de saúde 

suplementar. 

Ao analisar a cobertura de serviços de saúde de um pacote limitado de serviços 

segurados pelo Estado, considerando os impactos da seleção adversa e risco moral, o autor 

baseou-se em três observações como ponto de partida. A primeira relaciona-se à premissa 

de que o governo estabelece alguns parâmetros para determinar a cobertura dos serviços 

básicos de saúde que afetam o equilíbrio competitivo do mercado de saúde suplementar. A 

segunda diz respeito ao fato de que a classificação de pacientes, por seguradoras, conforme 

o risco e a consequente oferta de menor cobertura, para pacientes de menor risco, e maior 

cobertura a pacientes de maior risco, em regra, ignora o risco moral, isto é, a tendência de 

aumento de demanda de serviços de saúde como resultado da contratação de seguro. A 

terceira refere-se ao risco moral propriamente dito. 

Como conclusão, BOONE (2014) entende, a partir de seu modelo, que o seguro 

básico a ser ofertado pelo Estado deve cobrir serviços que estariam mais expostos à seleção 

adversa e para os quais as ineficiências do mercado de saúde suplementar seriam maiores. 

Como exemplo, o autor cita o caso de doenças crônicas, como diabetes, atrites, mal de 

Alzheimer etc.  

Ocorre que a intervenção estatal também oferece os seus desafios. Nessa linha,  

NEUDECK e PODCZECK (1996) entendem que arranjos não compulsórios61 não mitigam 

a capacidade do seguro estatal de superar as ineficiências resultantes da seleção adversa. A 

celebração de contratos padrão ou a inclusão de requisitos mínimos, por sua vez, tampouco 

resolve o problema e pode agravar ainda mais a seleção adversa. Ao analisarem as diversas 

formas de intervenção estatal como meios de reduzir os impactos da seleção adversa, os 

autores concluíram que não é possível segregar contratos e subsídios cruzados em apólices 

de seguro, ao mesmo tempo, sob as condições de livre mercado. Diante disso, qualquer ação 

governamental deve manter subsídios cruzados somente na esfera pública ou conceder aos 

                                                           
61 Para os autores, esses arranjos seriam aqueles em que o indivíduo tem direito à cobertura oferecida pelo 
Estado, mas tem a opção de se desligar do programa governamental para adquirir somente seguros privados. 
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agentes privados o direito exclusivo de atender certos grupos da população. A concessão de 

subsídios pelo Estado à esfera privada poderia acentuar ainda mais os problemas de seleção 

adversa, segundo o modelo desenvolvido pelos autores. 

Mais especificamente, os autores analisaram as seguintes formas de intervenção 

Estatal, que submetidas ao modelo de análise proposto, indicaram:  

(i) A oferta obrigatória de seguros de cobertura total pelo Estado mediante a 

cobrança de valor único independente de classificação de risco: resultaria em 

redistribuição de recursos e elevados riscos; 

(ii) A oferta obrigatória de seguros de cobertura parcial pelo Estado em 

coexistência com o mercado de saúde suplementar privado: ferramenta 

eficiente para superar os efeitos negativos da seleção adversa; 

(iii) Oferta de seguros de cobertura total pelo Estado de modo opcional e 

alternativo: ferramenta eficiente para superar os efeitos negativos da seleção 

adversa, pois evidencia os subsídios dos pacientes de elevado risco por 

pacientes de baixo risco; 

(iv) Cláusulas obrigatórias em seguros de cobertura total: provocam a 

desestabilização do mercado; 

(v) Cláusulas obrigatórias em seguros de cobertura parcial: também seriam 

ineficientes para solucionar problemas de seleção adversa, pois o ônus dos 

subsídios cruzados entre pacientes de elevado risco e baixo risco seria 

somente do agente privado; 

(vi) Cobertura mínima obrigatória a ser observada por agentes privados: apesar 

dos indicadores de desequilíbrio, não seria possível contratar somente com 

pacientes de baixo risco por meio da redução dos serviços incluídos no 

seguro. 

Por fim, os autores citam os modelos norte-americano (proposto por Bill Clinton em 

1993, de divisão da população em grupos que negociam coletivamente o seguro a ser 

contratado com agentes privados) e holandês (de criação de um fundo central financiado por 

meio de prêmios devidos em função da renda dos cidadãos) como eficientes, pois os 

subsídios cruzados entre contratos ficariam limitados aos agentes privados.  
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Faz parte do parágrafo anterior. Assim como no que diz respeito à assimetria de 

informação, a intervenção estatal também é considerada uma proposta apta a mitigar as 

falhas de mercado advindas da seleção adversa. 

 

2.1.3. Risco moral 

 

Risco moral diz respeito à sobrecarga dos serviços de saúde prestados por meio do 

plano de saúde. Ou seja, o paciente tem a percepção dos benefícios que tem com o plano de 

saúde e que estes superam os custos dos serviços caso estes fossem pagos diretamente ao 

prestador de serviços. O paciente tem, portanto, incentivos para utilizar tantos serviços 

quanto forem necessários sem qualquer tipo de racionalidade, pois o preço para o 

consumidor é o mesmo.  

Além disso, as operadoras de planos de saúde têm incentivos para alimentar esse 

aumento da demanda por serviços de saúde, pois sua remuneração é diretamente 

proporcional ao número de procedimentos realizados. Por outro lado, quanto maiores os 

benefícios ofertados pelas operadoras aos pacientes, maiores as mensalidades devidas. 

Risco moral é considerado por KEANE e STAVRUNOVA (2010, p. 1) outro tipo de 

assimetria de informação. De modo diverso, PAULY (1974) entende que o risco moral 

deriva da assimetria de informação, na medida em que pacientes conhecem sua demanda por 

serviços de saúde para fins de prevenção, ao passo que as seguradoras não possuem essa 

informação. Como resultado, seguradoras presumem que pacientes podem prestar 

informações falsas sobre seu histórico.  

De forma bastante didática, TUMAY (2009, p. 108-109) afirma que o risco moral 

pode ser verificado quando uma parte envolvida em certa atividade econômica age de modo 

indesejado para com a outra parte. Aplicando-se esse conceito aos planos de saúde (ou 

seguros), pode-se dizer que o risco moral é a tendência do mínimo esforço dos segurados 

para se evitar eventos que ensejem o acionamento do seguro. Em outras palavras, o risco 

moral é a tendência de adotar comportamento diverso diante de determinado evento em 

virtude da existência do seguro (FARNSWORTH, 2006, p. 253).  
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Podem ser verificadas situações em que o agente econômico, em posse de 

informações, age de modo a afetar negativamente a probabilidade de se obter um resultado 

ruim; ou seja, quando o segurado age de modo a prejudicar as previsões da seguradora, 

impedindo que esta determine valores de prêmio adequados ao risco real a ser protegido, 

resultando em falha de mercado.62 De modo mais prático e simples, pode-se afirmar que o 

risco moral é a tendência de aumento da utilização de serviços médicos que estejam incluídos 

na cobertura dos seguros, especialmente em detrimento da demanda por serviços não 

segurados (FARNSWORTH, 2006, p. 254). 

Segundo JHA e BAKER (2012, p. 868-869), risco moral consiste no não 

aproveitamento de custos incrementais. O não custeio do incremento com base no consumo 

incremental incentiva a redução do consumo, ao passo que o custeio igualitário por todos os 

beneficiários, de um produto ou serviço de forma desvinculada do grau de consumo desse 

bem, tende à maximização do consumo. Com isso, o custo total a ser dividido é mais elevado, 

assim como a conta individual. Aplicando-se tal evento ao setor de saúde, pode-se falar em 

risco moral ex-ante e ex-post. 

Fala-se em risco moral ex-ante para a maior probabilidade de o segurado se expor a 

situações de risco que justifiquem o acionamento do seguro. Risco moral ex-post, por sua 

vez, seria a chance reduzida de o segurado tomar conhecimento dos preços de mercado dos 

serviços contratados, pois não se importa com o custo dos serviços e não incorre em gastos 

maiores, em virtude do aumento de sua demanda por serviços de saúde. Operadoras de 

planos de saúde buscam mitigar os impactos do risco moral por meio da obtenção de mais 

informações sobre os pacientes, até que essas informações sejam capazes de reduzir custos 

de transação63 e incentivar a adoção de comportamentos de menor risco (JHA; BAKER, 

2012, p. 868-869). O risco moral pode ser observado se o risco de indivíduos segurados é 

maior em situações ex-post do que ex-ante; ou seja, se a seguradora aumenta o grau de 

utilização de serviços médicos segurados ou reduz o incentivo para evitar resultados 

                                                           
62 De modo bastante sucinto, TUMAY (2009) apresenta as principais características do risco moral como sendo 
a presença de ação que é omitida da seguradora pelo segurando e o consequente aumento das chances de um 
resultado negativo derivado dessa omissão. Para mais informações, vide TUMAY, M. Asymmetric Information 
and Adverse Selection in Insurance Markets: The Problem of Moral Hazard. Yönetim ve Ekonomi, v. 16/1, 
p. 107–1114, 2009. 
63 Custos de transação são os custos incorridos pelas partes no processo de efetivação de uma negociação 
(MANKIW, 2001, Op. Cit., p. 216).  
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negativos por meio da redução dos custos do seguro (KEANE; STAVRUNOVA, 2010, p. 

1). 

O risco moral pode ter causas diversas. Dentre elas, mencionam-se (i) a tendência do 

paciente de agir de acordo com seu interesse econômico, fazendo com que haja racionalidade 

econômica no aumento da demanda por serviços médicos, na medida em que o custo 

marginal do serviço diminui, bem como (ii) o fato de que o paciente segurado não tem 

conhecimento dos custos envolvidos na tomada de decisão sobre tratamento. Nessa linha, 

vale mencionar que a assimetria de informação também pode ser considerada outra causa da 

existência de risco moral no mercado de saúde suplementar (FARNSWORTH, 2006, p. 255).  

Por assimetria de informação como causa de risco moral, FARNSWORTH (2006, p. 

254–255) afirma que tanto a assimetria entre pacientes e médicos (no que diz respeito aos 

tratamentos disponíveis, riscos, diagnósticos, dentre outras informações, que não são 

completamente compartilhadas com os pacientes e fazem com que a relação de confiança 

entre médico e paciente se torne relevante) quanto aquela verificada entre seguradora e 

paciente contribuem para o risco moral.  

ARROW (1963, p. 961) defende que há limitações à contratação de seguros saúde, 

mesmo nas situações em que o governo intervém para prover a necessidade de contratação 

de seguros por pacientes. Uma dessas limitações seria o impacto do seguro sobre os 

incentivos para o aumento da demanda do serviço segurado. Vale dizer que a disseminação 

da oferta de seguros-saúde resulta no aumento da demanda por prestação de serviços 

médicos, conclusão que decorre da intenção de evitar riscos do segurado, que demanda 

serviços com o objetivo de evitar doenças.64 Desse modo, tem-se que o custo do serviço de 

saúde não é necessariamente  determinado pela gravidade da doença, mas pelo profissional 

escolhido e pela capacidade de prestar ou contratar os serviços médicos. 

Nesse contexto, ARROW (1963, p. 961) defende que o risco moral pode ser mitigado 

de diversas formas pela relação médico-paciente. Como exemplo, o autor cita o atestado 

dado pelo médico de que certo tratamento é necessário como forma de agir em prol da 

seguradora, mitigando o risco moral. Em linha com esse pensamento e tendo em vista que 

                                                           
64 Sobre o aumento na demanda por serviços de saúde, PAULY (1974) afirma que o indivíduo que adquire 
mais seguro está, na verdade, alterando seu risco. Cf. PAULY, M. V. Overinsurance and Public Provision of 
Insurance: The Roles of Moral Hazard and Adverse Selection. The Quarterly Journal of Economics, v. 88, 
n. 1, p. 44–62, 1974. 
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ARROW (1963) defende o pagamento de seguros conforme o grau de aproveitamento do 

serviço médico, FARNSWORTH (2006, p. 256) defende que a remoção do evento segurado 

como forma de controle sobre o paciente seria uma forma de mitigação dos impactos do 

risco moral, sendo o seguro ideal aquele que ofereça proteção contra gastos imprevisíveis 

com serviços médicos efetivamente necessários. 

FARNSWORTH (2006, p. 273) conclui, ainda, que o risco moral decorre, em parte, 

da constatação de que o prêmio de seguro é inferior ao efetivo custo do serviço médico e que 

isso resulta da distribuição equânime de riscos entre todos os pacientes. Assim, o segurado 

acaba gastando recursos que não são dele. Se os pacientes gastassem somente recursos 

próprios com serviços médicos e preço do seguro, o risco moral poderia ser reduzido. 

KEANE e STAVRUNOVA (2010, p. 4) também analisaram os impactos do risco 

moral sobre a demanda por seguros. Segundo os autores, os impactos do risco moral seriam 

significativos, na medida em que pacientes segurados gastam aproximadamente 25% a mais, 

com serviços de saúde, do que pacientes que não são segurados. Essa observação está em 

consonância com as conclusões dos modelos de ARROW (1963) e STIGLITZ e 

ROTSCHILD (1976). Além disso, e como conclusão lógica, segundo os autores, a demanda 

por seguros é bastante elástica para os pacientes mais saudáveis e inelástica para pacientes 

de mais idade e pior estado de saúde. Como resultado, tendo em vista a ampla cobertura 

oferecida pelo seguro (no caso do estudo dos autores, o Medigap norte-americano), o 

aumento dos gastos com serviços de saúde seria destinado às pessoas de idade mais saudável. 

Considerando-se que o risco moral decorre da omissão de ações, a cobertura total das 

ações seria capaz de eliminar esse vetor da dinâmica do mercado de seguros, pois a ampla 

cobertura não ensejaria o surgimento de custos adicionais visando à prevenção dos danos 

resultantes da ação do segurado, já que o seguro, por si só, cobriria todos os tipos de perdas. 

Esses custos adicionais poderiam ser repassados por seguradoras por meio da cobrança de 

um valor indenizatório inicial ou, ainda, por meio de valores de coparticipação, em que o 

paciente paga uma parcela do valor dos serviços segurados como forma de reduzir o risco 

moral.65 

                                                           
65 TUMAY, 2009, Op. Cit., p. 109. 
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Ainda a respeito desse assunto, EINAV et al. (2011) realizaram estudo sobre o 

impacto da seleção adversa sobre o risco moral. Como conclusão do modelo desenvolvido 

pelos autores para avaliar o tema, observou-se que há significativa heterogeneidade no risco 

moral em pacientes que exigem maior cobertura do seguro. Essa heterogeneidade seria tão 

significativa quanto à variação da expectativa em decidir pela aquisição de seguros com 

maior ou menor cobertura. Isso significa que a seleção adversa decorrente dos gastos 

adicionais com seguros é tão relevante quanto a seleção adversa baseada no valor gasto com 

serviços de saúde.  

De modo similar, POWELL e GOLDMAN (2016), ao analisarem o impacto de 

diferentes planos de saúde sobre a distribuição do consumo de serviços médicos, concluíram 

que referida distribuição se dá somente na ausência de seleção dos planos. Concluíram, 

também, que o risco moral é responsável por aproximadamente 53% das diferenças entre 

gastos com planos, com maior ou menor cobertura, sendo os 47% restantes decorrentes da 

seleção adversa. 

Nesse contexto, vale mencionar que, no que diz respeito à saúde pública, o Estado 

pode responder ao risco moral por meio de tributos ou subsídios a serviços médicos. 

Todavia, TUMAY (2009, p. 113) entende que essas medidas somente seriam viáveis em 

caso de cobertura parcial, dado que a cobertura total poderia ser um incentivo à sociedade a 

cuidar menos da saúde. Ainda assim, não seria possível eliminar totalmente o impacto do 

risco moral. Também a favor da oferta compulsória de cobertura de alguns serviços pelo 

Estado, PAULY (1974) entende que esse movimento, embora não resulte em equilíbrio 

conforme o Ótimo de Pareto, pode representar uma tendência nesse sentido. BOONE (2014), 

por sua vez, em seu estudo sobre a oferta de seguros pelo Estado, entende que o risco moral 

não afeta a decisão sobre a cobertura de determinados serviços de  saúde pelo Estado ou por 

entidades privadas.  

Ainda acerca dos custos adicionais mencionados acima, é importante indicar que 

JACK (2002) propôs um modelo para considerar risco moral na análise do equilíbrio (ou sua 

inexistência) no mercado de saúde suplementar. Em seu trabalho, o autor afirma que, ao se 

considerar o risco moral, observa-se que tanto os pacientes de elevado risco quanto aqueles 

de baixo risco adquirem, de modo geral, menor cobertura de seguros do que deveriam, ainda 

que diante da inexistência de seleção adversa, uma vez que a aquisição de cobertura total 

representaria um custo muito elevado para todas as classificações de risco, em virtude de 
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inexistência de realocação de recursos entre as diversas classes. Com isso, os custos para 

classificação de riscos para aqueles pacientes que representam menor risco seriam menores 

e, nesta situação, o risco moral poderia ampliar as situações de equilíbrio. Em outras 

palavras, o autor entende que pacientes de baixo risco se veem limitados a adquirir seguros 

de menor cobertura, desde que custem um preço que seja considerado justo. Com isso, 

quanto maior o preço do seguro, menor a chance de verificação de situações de equilíbrio.  

O risco moral ex post, segundo JACK (2002), teria dois efeitos principais sobre a 

tendência de adquirir seguros a preços excessivamente elevados. Em primeiro lugar, o risco 

moral seria capaz de reduzir a demanda por seguros, como um todo, de modo que o maior 

preço possível de ser praticado também cairia. Em segundo lugar, a cobertura mínima 

desejada por pacientes de baixo risco também se reduziria em virtude do fato de que 

pacientes de elevado risco também tendem a adquirir seguros com cobertura menor do que 

aquela considerada adequada para eles. Como resultado, o preço dos seguros de cobertura 

total se eleva ao passo que o número de opções se reduz. Ainda segundo o autor, 

considerando uma situação de equilíbrio, a inexistência de risco moral ex post seria positiva. 

No entanto, uma vez que a assimetria de informação leva à inexistência de equilíbrio, a 

redução no grau de assimetria de informação poderia apresentar efeito ainda mais negativo, 

levando a crises mais frequentes no mercado. 

 

2.2. Outros fatores relevantes para compreender o funcionamento do mercado de 

saúde suplementar 

 

ARROW (1963) também analisou em seu estudo alguns fatores concorrencialmente 

relevantes e certos do mercado de prestação de serviços de saúde, comparando a dinâmica 

do mercado com o modelo de concorrência perfeita, caso não houvesse incerteza no 

mercado. Nessa linha, o autor analisou a preocupação que, em geral, é demonstrada com a 

saúde de terceiros, por meio de doações a hospitais, por exemplo, como indicativo da 
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existência de fator indisponível comercialmente. De modo similar, os retornos crescentes 

seriam um incentivo à oferta de subsídios para certas áreas nesse cenário.66  

Ainda sob a hipótese de que o mercado pudesse ser comparado ao modelo de 

concorrência perfeita, a entrada no mercado de prestação de serviços médicos seria diversa. 

Segundo ARROW (1963, p. 956), haveria um aumento na quantidade de alunos ingressos 

em cursos de medicina, ao passo que a qualidade do curso cairia. Ademais, a necessidade de 

licença para exercício da medicina poderia ser considerada supérflua e, portanto, poderia 

excluir muitos médicos das escolhas dos pacientes. Esse resultado deriva da mera 

constatação de que, no modelo de concorrência perfeita, os consumidores são capazes de 

distinguir a qualidade do produto ou serviço adquirido, sendo possível identificar médicos 

que receberam melhor treinamento e dispensando a seleção feita por exames para obtenção 

de licença. 

Como outro fator a ser desconstruído sob o cenário hipotético do modelo de 

concorrência perfeita, ARROW (1963, p. 957) afirma que a prática de discriminação de 

preços no mercado de prestação de serviços de saúde, à luz do elevado número de médicos, 

equivale à situação de monopólio (coletivo). Considerando-se que há uma demanda 

inelástica por serviços de saúde, a discriminação de preços não teria como resultado a 

maximização de lucros, mas somente resultaria em perda de bem-estar, dado que não haveria 

alocação de recursos, já que a demanda no mercado é inflexível.67 

Ao se considerar as incertezas que permeiam o mercado de prestação de serviços de 

saúde (e, por conseguinte, o mercado de seguros-saúde), ARROW (1963, p. 959) defende, 

como ponto de partida para sua análise, que há dois riscos envolvidos em tal mercado: o 

risco de ficar doente e o risco de recuperação total ou parcial. Ambos ensejam a demanda 

por seguros saúde. Entretanto, segundo o autor, não haveria seguros adequados para 

contemplar ambos os riscos, resultando em perda de bem-estar social. 

                                                           
66 ARROW, 1963, Op. Cit., p. 955. 
67 A elasticidade é a medida pela qual se avalia resposta de clientes e fornecedores às alterações nas condições 
de mercado. A elasticidade-preço da demanda, portanto, é a medida da variação da demanda em função de 
alterações no preço de um produto ou serviço. A demanda é considerada inelástica se o resultado de seu cálculo 
for inferior a 1, o que significa que a demanda pouco se altera diante de variações no preço. Por outro lado, a 
demanda é elástica se o volume da demanda mostra-se bastante sensível à variação de preços. Cf. MANKIW, 
2001, Op. Cit., p. 93-100. 
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Com isso, o autor propõe as características do seguro ideal, ou seja, aquele que seria 

capaz de cobrir tanto os riscos do surgimento de uma doença, quanto aqueles relacionados à 

ineficácia de tratamento. Para tanto, ARROW (1963, p. 959) presume que cada indivíduo 

age de modo a maximizar o valor esperado da utilidade de um bem ou serviço; no caso de 

seguros saúde, portanto, cada indivíduo tende a maximizar o valor de sua renda, deduzidas 

as despesas médicas. Adota como premissa, também, que todos os indivíduos preferem 

evitar riscos. Nesse cenário, caso houvesse a oferta de seguros, haveria bem-estar social e 

preferência pela contratação do seguro se o valor do respectivo prêmio fosse equivalente ao 

valor da renda destinada a despesas médicas.68  

Contudo, o que se verifica é que o valor do prêmio é superior ao custo dos serviços 

médicos, vale dizer, do risco assumido pelo governo ou pela seguradora de cobrir despesas 

médicas do paciente. Isso decorre da distribuição equânime dos riscos entre os pacientes que 

demandariam maior ou menor quantidade de serviços médicos. Outros fatores que 

justificariam os elevados preços do seguro-saúde são custos administrativos e custos de 

capital relacionados à irregularidade de pagamentos de prêmios pelos segurados.69 

Acerca do valor do prêmio, cabe uma observação importante feita por PAULY 

(1974): se as seguradoras podem determinar o volume de seguro adquirido por um paciente, 

é possível perceber que indivíduos com uma determinada cobertura podem  apresentar uma 

perda financeira maior do que outros. Isso permitiria que alterações no valor do prêmio 

pudessem impactar a cobertura de seguro adquirida. De modo diverso, ao se incluir como 

variável a aversão ao risco, tem-se que pacientes adquirem seguros tanto porque a 

probabilidade de perda financeira é menor do que o valor do seguro quanto porque o 

indivíduo quer evitar situações de risco. De todo modo, considerando que a ação sobre o 

risco é independente da distribuição da probabilidade de perda, pacientes com maior 

cobertura segurada tendem a ter mais perdas esperadas do que aquelas pessoas com menor 

cobertura contratada. A consequência disso é que seguradoras tentam variar os valores de 

prêmio para cobrir determinado evento como forma de ter mais informação.  

Não obstante, tendo em vista os cenários acima, seria possível identificar, de acordo 

com ARROW (1963, p. 961), os principais problemas dos seguros-saúde: risco moral,70 

                                                           
68 ARROW, 1963, Op. Cit., p. 960. 
69 Idem, p. 960. 
70 Para breves considerações sobre o que ARROW (1963) expõe sobre risco moral, vide a seção 2.1.3 acima. 
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meios alternativos de pagamento do seguro, custos administrativos e previsibilidade do 

seguro.  

No que tange os meios alternativos de pagamento do seguro, ARROW (1963, p. 962) 

menciona que seguros podem ser pagos de três formas: pagamento prévio (em moeda), 

indenização de acordo com cronograma fixo ou seguro contra os custos dos serviços.71 Em 

um modelo de concorrência perfeita, todas as formas de pagamento seriam equivalentes, 

dado que seguro contra o pagamento total das despesas e pagamento antecipado abrangeriam 

o fator da incerteza ao valor dos serviços médicos. Além disso, no caso de pagamento 

antecipado, haveria menos opções de médicos disponíveis à escolha do paciente.72 

O controle de terceiros sobre pagamentos, seria um elemento importante para 

controle de custos da seguradora, como forma de mitigar risco moral, como também do 

seguro eliminar o incentivo de busca por melhores preços. Como resultado, as forças de 

mercado seriam substituídas por controle institucional.73  

Os custos administrativos, por sua vez, elevam consideravelmente o preço do seguro, 

dado que representam mais de 50% do valor total do prêmio para seguros individuais e cerca 

de 10% para apólices coletivas. Isso implica a existência de economias de escala na oferta 

do seguro, que vão além da cobertura propriamente dita.74 

Sobre a perspectiva da previsibilidade, ARROW (1963, p. 963) aponta que a 

contratação de seguro tem mais valor quanto maior for a incerteza do risco contra o qual se 

deseja o seguro. Essa seria a principal razão, segundo o autor, para se dar maior destaque ao 

seguro sobre internação e cirurgias em detrimento de outros serviços médicos. A questão da 

imprevisibilidade também seria importante na hipótese de doenças crônicas ou, até mesmo, 

maternidade, dado que ambos envolvem elevados custos. 

Acerca do agrupamento de diferentes graus e classificações de riscos, o mercado 

tende a tratar de forma generalizada, equânime, diferentes riscos avaliados para os mais 

diversos pacientes, ao passo que o ideal seria cobrar valores mais elevados dos pacientes 

                                                           
71 Na segunda hipótese, os montantes devidos são fixados antecipadamente ao passo que o último caso refere-
se ao pagamento das despesas médicas, que poderão, posteriormente, ser deduzidas. Cf. ARROW, 1963, Op. 
Cit. 
72 Idem. 
73 Ibidem, p. 962. 
74 Ibidem, p. 963. 
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com histórico que representam maior risco à seguradora. Isso seria uma forma de redistribuir 

a receita proveniente dos pacientes com baixa probabilidade de desenvolver doenças para 

aqueles pacientes de maior risco, sendo também uma evidência da ausência de competição 

no mercado. Na hipótese de mercado competitivo, haveria seleção adversa somente para 

planos sem discriminação entre diferentes riscos e haveria uma preferência por seguros com 

prêmios mais baixos, conforme os riscos identificados.75  

Por fim, ARROW (1963, p. 963) observa que seguros sobre as despesas médicas não 

são universais. Nessa linha, desempregados e pessoas da terceira idade, por exemplo, em sua 

maioria, não são segurados, sendo que apenas 20% a 25% dos custos com serviços médicos 

são cobertos por seguros. Ainda que essa proporção seja maior em setores cujos custos 

variam de forma mais ampla, a cobertura de serviços médicos estaria longe de atingir a 

penetração desejável no mercado.  

Segundo STIGLITZ e ROTHSCHILD (1976, p. 641), o mercado de seguros-saúde é 

caracterizado por competição por preços, bem como pela competição por quantidade. Como 

resultado, existem diferentes modalidades de contratos disponíveis aos pacientes a diferentes 

preços, sendo que pacientes que buscam maior grau de cobertura estão dispostos a pagar um 

preço mais elevado pelo serviço. Caso o mercado funcionasse somente com base na 

competição por preços, pacientes buscariam o menor preço por determinado serviço.76 

Adicionalmente, segundo STIGLITZ e ROTHSCHILD (1976, p. 641–642), essa 

premissa somente poderia ser verdadeira se baseada na constatação de que pacientes 

adquirem somente uma apólice de seguro, cujo valor é conhecido por todos os ofertantes de 

seguros do mercado. Segundo os autores, essa característica seria uma consequência do risco 

moral. Ou seja, uma vez que a contratação de seguro pode aumentar a probabilidade de 

ocorrência do evento segurado, as seguradoras tendem a limitar as ofertas disponíveis a 

pacientes, monitorando a demanda. 

Uma terceira verificação que subsidiou as conclusões do modelo de STIGLITZ e 

ROTSCHILD (1976, p. 643) é a de que, não obstante pacientes adquiram somente uma 

apólice de seguros, a oferta de uma variedade de contratos é importante para a seguradora. 

                                                           
75 ARROW, K. J. Uncertainty and The Welfare of Economics of Medical Care. The American Economic 
Review, p. 964, 1963. 
76 STIGLITZ e ROTHSCHILD, 1976, Op. Cit., p. 641. 
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Isso permite que elas obtenham informações diretamente de seus clientes-pacientes sobre as 

probabilidades de incorrerem em situações de risco ou não. Neste aspecto, embora não haja 

necessariamente um equilíbrio entre a lucratividade de certos contratos para compensar as 

perdas de outro, não é possível inferir que esses contratos gerariam, por sua vez, 

desequilíbrio. 

Por fim, os autores comparam o conceito de equilíbrio adotado em seu trabalho com 

outras definições de equilíbrio, rejeitando-as como adequadas ao estudo. A esse respeito, é 

importante notar que os autores se basearam no equilíbrio como sendo aquele em que o 

comportamento dos agentes econômicos não afeta o mercado. Com isso, as apólices de 

seguro ofertadas por concorrentes seriam independentes de suas próprias ofertas. Outros três 

modelos identificados pelos autores trariam resultados que não seriam consistentes com a 

dinâmica do mercado de seguros.77 Embora os autores não tenham explorado a noção de 

“qualidade” dos seguros e sua relação com o preço, como faz AKERLOF (1970), trazem a 

relação entre quantidade e preço como fatores que caracterizam o mercado de seguros, 

explorando, em mais detalhes, as condições de equilíbrio do referido mercado. 

Tendo em vista as características acima, o CADE, em seu Caderno de Estudos sobre 

o Mercado de Saúde Suplementar, aponta que a manutenção de uma carteira de clientes 

segurados relativamente grande tem peso significativo às seguradoras para reduzir os efeitos 

dos elevados custos operacionais e de entrada no mercado. 

 

2.3. Justificativa a intervenção estatal no mercado de saúde suplementar 

 

 JHA e BAKER (2012, p. 868-869) defendem que, não obstante as características 

acima que são capazes de gerar falhas de mercado, a decisão de contratação de planos de 

saúde ainda é racional, especialmente ao se pensar no conceito de utilidade marginal 

decrescente. À luz desse conceito, a contratação de planos de saúde é interessante somente 

se o valor do prêmio for inferior aos gastos que seriam incorridos se todos os serviços fossem 

pagos integralmente. Por outro lado, é maior o interesse de operadoras em ter maior número 

                                                           
77 Idem, p. 645-647. 
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de segurados saudáveis, que paguem valores mensais ou prêmios inferiores, do que pacientes 

com condições preexistentes, cujos prêmios cobrados são mais elevados. De acordo com 

essa lógica, as operadoras de plano de saúde realizam uma classificação de riscos de seus 

segurados, dividindo-os em grupos de acordo com  seu estado de saúde, idade, condições 

preexistentes etc.78 

Uma vez que referida classificação de riscos, juntamente com as falhas de mercado 

identificadas acima, tende à exclusão de pessoas de mais idade e com condições de risco da 

cobertura de planos de saúde, JHA e BAKER (2012, p. 869), em linha com a proposta de 

AKERLOF (1970), defendem que a regulação do setor seria necessária para contrabalancear 

a tendência de exclusão do acesso a serviços de planos de saúde por aqueles indivíduos que 

deles mais necessitam, o que pode levar ao colapso do mercado. 

Além disso, AKERLOF (1970) e ARROW (1963) defendem que a oferta de seguro 

obrigatório pelo Estado poderia reduzir os impactos das ineficiências do mercado de saúde 

suplementar.  PAULY (1974) entende que a vantagem da cobertura de certos serviços pelo 

Estado seria gerar um tipo de informação capaz de resultar em um ponto ótimo (mas não 

equilíbrio) competitivo no mercado. Para obter esse resultado positivo, BOONE (2014) 

entende que esse seguro obrigatório poderia ter, no mínimo, como cobertura, serviços de 

saúde relacionados ao tratamento de doenças crônicas e outros casos em que se verifica 

maior interferência da seleção adversa. 

Do mesmo modo, NEUDECK e PODCZECK (1996) defendem que a prestação de 

serviços de seguro-saúde, exclusivamente pelo Estado, permitiria a introdução de elementos 

pró-competitivos como saúde suplementar por agentes privados e arranjos opcionais, ainda 

que se trate de medida extremamente intervencionista. Além disso, os autores também 

defendem a adoção de medidas que, não obstante reduzam a capacidade de redistribuição de 

riscos e recursos, mantêm maior grau de concorrência entre os agentes privados. 

Em suma, a intervenção estatal seria a principal medida apta a mitigar os efeitos da 

assimetria de informação, seleção adversa e risco moral no mercado de saúde suplementar. 

Essa intervenção poderia ser efetuada, principalmente, de duas formas: pela prestação de 

                                                           
78 Para um estudo aprofundado sobre os impactos da classificação de riscos de pacientes, sobretudo sobre o 
risco moral, vide MANNING, W. G.; MARQUIS, M. S. Health insurance: the tradeoff between risk pooling 
and moral hazard. Journal of Health Economics, v. 15, n. 5, p. 609–639, out. 1996. 
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serviços de seguros-saúde diretamente pelo Estado e por meio da regulação da oferta de 

seguros por agentes privados. A seção a seguir tratará da racionalidade da regulação do 

mercado de saúde suplementar, tendo em vista as características do mercado brasileiro, que 

é regulado e integra o escopo desta dissertação. 

 

2.3.1. Considerações sobre a regulação estatal 

 

 Desde o édito de Turgot, de 9 de fevereiro de 1776 até os dias atuais defende-se o 

princípio da livre iniciativa como postulado básico do Estado. Por livre iniciativa, por sua 

vez, entende-se a total liberdade individual de decidir qual atividade profissional exercer, 

como isso será feito, em que setor, quanto trabalhar, gastar etc., desde que pagos os tributos 

incidentes sobre a atividade e respeitados o poder de polícia do Estado79. 

Uma vez que a atuação estatal pode influenciar a atuação dos agentes privados, e 

considerando o poder de coerção do Estado, a regulação vem sendo abordada como “o uso 

desse poder com o objetivo de restringir decisões de agentes econômicos”80. Contudo, a 

regulação não trata de toda e qualquer forma de intervenção na atuação dos agentes privados. 

Trata-se da imposição de restrições às empresas sobre suas decisões a respeito de, 

basicamente, quatro variáveis: (i) preço; (ii) quantidade; (iii) entrada; e (iv) saída. Em alguns 

casos, pode haver também regulação sobre qualidade, propaganda e investimentos81. Tendo 

em vista o conceito de regulação econômica, cabe analisar as principais teorias que tratam 

da motivação que ensejaria a intervenção estatal sobre as variáveis indicadas acima. 

A primeira teoria refere-se à racionalidade normativa. De acordo com essa hipótese, 

a regulação estatal seria justificada em casos de monopólios naturais, para corrigir 

desequilíbrios decorrentes dos conflitos entre eficiências alocativas e produtivas. Ou seja, a 

regulação, nesse caso, serviria para manter os preços do agente monopolista próximos de 

seu custo marginal, bem como manter a oferta em equilíbrio com a demanda. Essa primeira 

                                                           
79 Nessa linha, vide GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 14ª edição revista e 
atualizada. São Paulo: Malheiros, 2010, p.205. 
80 VISCUSI et al., Op. Cit., 2005, p. 358. p. 357. 
81 Cf. VISCUSI et al., Op. Cit., 2005, p. 358. 
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teoria também pode se aplicar para corrigir externalidades, vale dizer: para corrigir os efeitos 

positivos ou negativos gerados para o mercado decorrentes da ação de um agente específico 

ou por fatores alheios como questões ambientais. 

A principal crítica a esse modelo é que ele não trata dos mecanismos pelos quais o 

legislador poderia aferir o maior ou menor grau de bem-estar e, então, criar novas normas 

regulatórias. Essa hipótese também não considera setores regulados por lobby de agentes 

privados. 

A segunda teoria que justificaria a regulação de determinados setores da economia é 

conhecida como teoria da captura. Segundo essa teoria, a regulação estatal decorreria não 

somente da demanda de determinado setor de atividade pela correção de falhas de mercado, 

mas também do controle da atuação da agência reguladora pelos agentes privados. No 

entanto, essa teoria padece das mesmas críticas feitas à primeira: não aborda como ocorreria 

o controle regulatório pelos agentes privados, que não é verificado em inúmeros setores de 

atividades. Além disso, a existência de subsídios cruzados seria inconsistente com esse 

modelo, pois, na maioria dos casos, não apresenta efeitos favoráveis aos produtores. 

Em 1971, George Stigler publicou um artigo a respeito da “teoria econômica da 

regulação”. Segundo esse trabalho, a regulação estatal baseia-se nas premissas de que (i) o 

principal recurso do Estado é seu poder coercitivo; e (ii) agentes econômicos racionais 

buscam ações que resultem na maximização de seus lucros. Assim, a regulação estatal seria 

o resultado da influência política que determinados grupos exercem sobre o poder público 

para que este toma medidas que resultem na redistribuição de riqueza conforme os interesses 

daqueles grupos. 

Esse trabalho foi desenvolvido em mais detalhes por Sam Peltzman, que tratou dos 

fatores que determinariam quais grupos de interesse controlariam a regulação estatal. A nova 

teoria de Stigler/Peltzman baseia-se em três elementos essenciais. Em primeiro lugar, a 

legislação regulatória seria capaz de redistribuir riquezas. Em segundo lugar, o 

comportamento dos legisladores é direcionado pela intenção de permanecer no poder e, 

assim, a normativa editada visaria maximizar o apoio político. Grupos de interesse, por sua 

vez, disputaria a oferta de apoio político em troca de normativa favorável aos seus interesses. 
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Como resultado da aplicação dessas três premissas, Stigler/Peltzman propõem que a 

regulação econômica beneficiaria grupos de interesse melhor organizados e são mais 

beneficiados pela legislação regulatória. 

A teoria econômica da regulação foi contraposta posteriormente por Gary Becker. 

Para ele, agentes e partidos políticos, bem como os eleitores, transmitem a pressão de grupos 

de interesse ativos. Ou seja, segundo essa formulação, o papel do legislador seria secundário, 

ao passo que a disputa entre grupos de interesse assumiria papel fundamental na regulação 

estatal. Além disso, a regulação seria utilizada para aumentar o bem-estar de grupos de 

interesse mais influentes. 

 

2.3.2. Por que regular a saúde suplementar? 

 

O setor de prestação de serviços de saúde suplementar tem como principal aspecto a 

relação contratual entre paciente, operadora do plano de saúde e provedor da assistência 

médica. Essa relação é permeada de especificidades, tais como a heterogeneidade de 

serviços, subjetividade de avaliação de qualidade e assimetria de informação82. Esta, como 

observado acima, seria responsável pelas principais falhas de mercado verificadas no 

mercado de saúde suplementar: risco moral, seleção adversa e seleção de risco.  

Nesse contexto, menciona-se a prática recorrente de operadoras de planos de saúde 

de não aceitarem a contratação de indivíduos com doenças pré-existentes ou determinarem 

limitações de cobertura. Essas práticas teriam como objetivo escapar do elevado volume de 

contratados de baixo risco e, portanto, de prêmios mais baixos e alto potencial de custo83. 

Embora o risco moral e a seleção adversa estejam diretamente relacionados à 

assimetria de informação, segundo ALMEIDA (1998) e outros autores acima citados, a 

uniformização da informação não seria suficiente para eliminar ou reduzir de forma 

                                                           
82 MACERA, A. P.; SAINTIVE, M. B. O Mercado de Saúde Suplementar no Brasil. Documento de 
Trabalho no 31. Secretaria de Acompanhamento Econômico (SEAE/MF). Brasília. 2004. 
83 ALMEIDA, C. O mercado privado de serviços de saúde no Brasil: panorama atual e tendências da 
assistência médica suplementar. Texto para Discussão nº 599, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – 
IPEA. 1998. 
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suficiente os problemas de risco moral e seleção adversa, pois pode agravar as falhas 

mencionadas acima. Além do conhecimento incompleto e mutável sobre formas de controle 

de saúde, trata-se de setor sujeito a inovações tecnológicas que podem alterar a forma e 

tempo de diagnósticos e utilização excessiva. Assim, a regulação teria como principal 

objetivo corrigir tais falhas de mercado. 

Além disso, ALMEIDA (1998) defende, a partir de exemplos internacionais, que “é 

difícil, inclusive do ponto de vista técnico, e bastante caro, em termos de financiamento, 

custo e gasto, corrigir as falhas do mercado em saúde, sobretudo nos seguros privados”. Isso 

porque, corrigir as falhas de mercado exigiria alcançar eficiências capazes de suprir as perdas 

da ineficiência do financiamento público, bem como alcançar cobertura ampla para a 

população, ainda que haja subsídios estatais. 

Assim, somente com a intervenção estatal seria possível ter um mercado privado de 

saúde que seja competitivo e eficiente. Nessa linha, e tendo em vista as principais 

características do mercado de saúde suplementar, MACERA e SAINTIVE (2004) apontam 

que a regulação do setor de saúde suplementar teria os seguintes objetivos: “a) manutenção 

da estabilidade do mercado segurador, o que inclui a definição de padrões de entrada, 

operação e saída das empresas; b) regulação das relações paciente-seguradora / operadora-

provedor, tendo em vista os problemas de assimetria de informação acima mencionados; e 

c) maximização do bem estar do consumidor, garantindo maior justiça e equidade no acesso 

aos serviços de assistência médica-hospitalar.” 

 

2.4. Considerações finais sobre o capítulo 

 

O mercado de saúde suplementar diferencia-se dos demais, pois, segundo a literatura 

disponível sobre o tema, caracteriza-se pelo acentuado grau de assimetria de informação que 

justificaria a inexistência de um ponto de equilíbrio no mercado. Essa assimetria de 

informação envolve dois aspectos. O primeiro deles diz respeito à diferença de conhecimento 

entre médico e paciente sobre os riscos de cada indivíduo, tratamentos existentes, chances 

de êxito dos procedimentos, etc., reforçando a importância da relação de confiança entre 

médico e paciente, e o segundo refere-se aos diferentes graus de informação que paciente e 
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seguradora possuem sobre o histórico de saúde do paciente e, como consequência, do risco 

que esse indivíduo representa para a seguradora. A assimetria de informação, em ambas as 

formas, tem como resultado a seleção adversa e risco moral.  

Por seleção adversa, entende-se a tendência de cobrar preços mais elevados para a 

prestação de serviços de seguro (ou planos de saúde) para pacientes que apresentem maior 

risco. A seleção adversa tem como consequência, segundo AKERLOF (1970), a tendência 

de colapso do mercado até o limite que o valor do plano de saúde se torne inviável ao 

paciente, de modo que a demanda pelo plano caia, na medida em que seu preço se eleva até 

o ponto em que não haja demanda para planos de saúde a determinado valor e tampouco haja 

oferta para pacientes a partir de determinada idade ou grau de risco. 

O risco moral, por sua vez, refere-se ao aumento da demanda por serviços de saúde 

que estejam incluídos na cobertura do plano de saúde, ainda que esses serviços não sejam de 

emergência. Tal risco é um resultado do comportamento humano de evitar atemorizações e, 

com isso, recorrer a serviços de saúde com fins preventivos. Também decorre da 

racionalidade humana de incorrer em mais situações de risco (que resultam na necessidade 

de prestação de serviços médicos), diante da existência do seguro. 

Tendo em vista tais falhas de mercado, a prestação de serviços de seguros em relação 

a alguns serviços de saúde pelo Estado é reconhecida pela literatura como formas eficientes 

de mitigar os impactos negativos da assimetria de informação, seleção adversa e risco moral, 

bem como da consequente tendência de inexistência de equilíbrio competitivo no mercado 

de saúde suplementar. 

A regulação da saúde suplementar exercida por agentes privados também seria uma 

forma importante de mitigar os efeitos da assimetria de informação e conferir mais bem-

estar aos pacientes que usufruem dos seguros-saúde. 
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3. PANORAMA SOBRE O MERCADO DE SAÚDE 

SUPLEMENTAR NO BRASIL 

 

3.1. Histórico da regulação do mercado de saúde suplementar no Brasil 

 

A prestação de serviços privados de saúde pode ocorrer diretamente ou, na sua 

maioria, por meio da intermediação de serviços, por meio da cobertura dos riscos de 

assistência à saúde pelas operadoras de planos de saúde. Trata-se de segmento que surgiu 

sem qualquer espécie de controle ou intervenção estatal. 

Na década de 40 e 50 foram criadas a Caixa de Assistência aos Funcionários do 

Banco do Brasil – Cassi e a Assistência Patronal para os Servidores do antigo Instituto de 

Aposentadorias e Pensões dos Industriários – IAPI.  

Na década de 60, houve uma grande movimentação de contratação coletiva de planos 

de saúde, em resposta à demanda dos empregadores. Com isso, a previdência social passou 

a, mediante convênio, transferir para as empresas a responsabilidade pela assistência à saúde 

de seus empregados. Nesse momento surgem também as cooperativas médicas. 

Na década de 80, o setor de saúde suplementar encontrava-se no auge de sua 

expansão, como uma resposta à queda na qualidade dos serviços públicos de saúde, bem 

como o aumento do trabalho informal e a crise financeira do Estado. Diante desse cenário, 

mesmo após a promulgação da Constituição de 1988 que elegeu o direito à saúde à categoria 

de direito fundamental, a ausência de regulamentação do setor deu ensejo à adoção de 

condutas abusivas por parte das operadoras de planos de saúde. 

Esses abusos, por sua vez, deram ensejo a reclamações e à judicialização contra 

operadoras de planos de saúde. Diversas eram as queixas apontadas: aumento nas 
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mensalidades, carência e cobertura do plano, negativas para a realização de procedimentos 

cobertos etc.84 

Diante disso, o Código de Defesa do Consumidor passou a ser um importante 

instrumento para a defesa dos usuários de planos de saúde, até a promulgação da Lei nº 

9.656/98 e a criação da ANS. Embora a regulamentação do setor tenha suprido uma série de 

lacunas (tais como criação de reservas financeiras nas empresas, descontinuidade da 

assistência etc.), até hoje o setor enfrenta problemas decorrentes das práticas abusivas de 

operadoras de planos de saúde (GREGORI, 2011). 

Nesse contexto, a Superintendência de Seguros Privados (“SUSEP”) do Ministério 

da Fazenda defendia a regulação do setor na década de 1980. No decurso de seis anos, vinte 

e quatro projetos e 130 emendas foram discutidos para regulamentar o setor. Em 1996, o 

Conselho Nacional de Saúde aprovou a proposta de regulação do setor. 

Assim, 03 de junho de 1998, foi promulgada a Lei nº 9.656. No mesmo ano, foi 

editada a Medida Provisória nº 1665 (hoje, MP 2.177-44/01), que alterava referida lei. Na 

sequência, outras normas foram editadas para suprir as lacunas na lei. A esse respeito, cabe 

mencionar que essa normativa buscou regulamentar a transição de planos de saúde para as 

novas regras, bem como impor regras para as operadoras de planos de saúde (sobre 

autorização para funcionamento, regras operacionais, sujeição à intervenção e liquidação e 

exigência de reservas) e seus produtos (cobertura integral obrigatória, controle de reajustes, 

limitação de carências etc.). 

No ano 2000, foi criada a Agência Nacional de Saúde Suplementar (“ANS”), por 

meio da Lei nº 9.961/00. Como autarquia85, a ANS é dotada das seguintes características: 

autonomia administrativa, financeira e política, arrecadação própria, decisões colegiadas, 

dirigentes com mandato definido em lei86 e poder de execução de suas decisões. Além disso, 

                                                           
84 Para um estudo aprofundado sobre a judicialização contra operadoras de planos de saúde, vide (TRETTEL, 
D. B. Planos de Saúde na visão do STJ e do STF. São Paulo: Verbatim 2010) 
85 Autarquias são entes da Administração Pública indireta criadas por lei específica e com personalidade de 
direito público, dotadas de patrimônio próprio, com capacidade de autoadministração, que realizam atribuições 
estatais específicas. Para mais detalhes, vide DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São 
Paulo: Atlas, 2006. 
86 Que podem ser exonerados caso não cumpram suas atribuições de forma injustificada. 
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a ANS é vinculada ao Ministério da Saúde e tem suas diretrizes e políticas setoriais atribuídas 

ao Conselho de Saúde Suplementar (CONSU). 

 

3.2. Objeto de regulação da ANS 

 

Logo após a criação da ANS, a agência editou dois ciclos de normativas infralegais. 

O primeiro tratou de temas como instrumentos de acompanhamento econômico-financeiro 

das operadoras, aplicação de penalidades, alienação voluntária de carteiras, procedimentos 

para revisão técnica, instituição da nota técnica de registro de produtos e reajustes de 

contraprestações pecuniárias de planos de saúde. O segundo, por sua vez, abordou 

mecanismos de controle, como plano de contas, o envio de informações periódicas, a 

segmentação e classificação das operadoras, a constituição de garantias financeiras, os 

regimes de direção fiscal e técnicas, a alienação compulsória das carteiras, a revisão do rol 

mínimo de procedimentos de obrigação dos planos de saúde, os procedimentos de alta 

complexidade, a cobertura parcial temporária, o sistema de informações de produtos, o termo 

de ajuste de conduta, liquidação extra judicial e as seguradoras especializadas em saúde. 

Em suma, conforme MONTONE (2003), a regulação do setor de saúde suplementar 

pode ser sintetizada em seis dimensões, a serem tratadas brevemente a seguir: 

“1. Cobertura assistencial e condições de acesso; 2. Condições de ingresso, 
operação e saída do setor; 3. Regulação de preço; 4. Fiscalização e 
efetividade da regulação; 5. Comunicação e informação; 6. Ressarcimento 
ao SUS..” 

A cobertura assistencial e condições de acesso dizem respeito, à integralidade de 

cobertura, proibição de seleção de risco, limite de vinte e quatro meses para alegação de 

doença e lesão preexistente com fixação de conceito jurídico para sua definição e proibição 

de rompimento unilateral do contrato individual ou familiar. Assim, foram criadas 

regulamentações sobre planos de referência, registro de produtos, listas de procedimentos 

médicos e odontológicos a serem prestados por planos, urgência e emergência, cobertura 

parcial temporária, procedimentos de alta complexidade, declaração de saúde. 
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Além disso, a ANS exerce papel de regulador de acesso e saída do setor, 

estabelecendo normas de condições de registro de ingresso, funcionamento e saída de 

operação do setor de saúde suplementar. Nessa linha, há diferenciação entre as empresas que 

já operavam antes da regulamentação e aquelas que foram constituídas posteriormente. A 

normativa sobre esse assunto prevê regras de transição e a obrigatoriedade de apresentação 

de um plano de contas padrão que permite que a agência compare a situação econômico-

financeira das operadoras de planos de saúde. 

Outros aspectos regulados pela ANS que dizem respeito ao controle de acesso ao 

mercado, tais como: 

i. Regras para constituição de garantias financeiras, em que se prevê metas 

anuais a serem provisionadas com prazo de seis anos para serem atingidas; 

ii. Exclusividade das seguradoras especializadas em saúde, que não podem atuar 

em outras modalidades de seguro; 

iii. Regras para transferência de carteiras entre operadoras, mantendo-se as 

condições dos contratos vigentes; 

iv. Controle de estruturas; 

v. Cancelamento de registro; 

No que diz respeito à regulação de preço, a ANS o exerce de forma indireta, de modo 

que as operadoras de planos de saúde são livres para determinar os preços de seus planos. 

Contudo, deve-se registrar o custo do plano ofertado com o objetivo de garantir sua 

operacionalidade. Além disso, há regras para diferenciação de preços por faixa etária87, bem 

como regras para reajuste de equilíbrio econômico-financeiro de contratos individuais e 

coletivos (tais como índices de reajuste e diferentes graus de interferência para planos 

individuais e coletivos88). 

Por fim, para planos não regulamentados, pode haver a revisão técnica, sobre 

cobertura e direitos e obrigações da operadora e segurado, o que pode implicar em revisão 

da mensalidade. 

                                                           
87 Sete faixas com dez anos de intervalo cada uma. 
88 Essa diferença decorre do poder de barganha envolvido nos contratos coletivos resultantes do número de 
beneficiários e ausência de período de carência. 
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O quarto ponto a ser tratado diz respeito à fiscalização. O papel de monitoramento 

da ANS pode ser direto (por meio de denúncias e diligências) ou indireto (acompanhamento 

dos documentos fornecidos à agência).  

A fiscalização direta, embora tenha bastante visibilidade, pois as penalidades 

pecuniárias são divulgadas, não tem a capacidade de ressarcir o dano sofrido pelo paciente. 

Com isso, não se resolve o problema da judicialização em relação à negativa de cobertura 

do plano de saúde. Por outro lado, podem resultar na inoperabilidade do plano ou liquidação 

da operadora. Para exercer a fiscalização direta, a ANS dispõe de mecanismos de denúncia 

(como Disque ANS e fiscalização programada, a partir de indicadores e documentos 

fornecidos à agência (por exemplo, programa olho vivo). 

A fiscalização indireta, por sua vez, fica adstrita às questões regulamentares que têm 

impacto direto aos pacientes usuários dos planos. Nesse contexto, a normativa da ANS prevê 

mecanismos e indicadores que visem a ajustar o comportamento das operadoras de planos 

de saúde. A título ilustrativo, menciona-se o Termo de Ajustamento de Conduta (acordo pelo 

qual se acorda a ajustar falhas contratuais ou outras violações verificadas reiteradamente), 

planos de recuperação financeira, regimes de gestão especiais (sobretudo em caso de 

recuperação extrajudicial) e alienação compulsória de carteira. 

A respeito da transparência, a ANS dispõe em sua página da internet toda a legislação 

do setor, bem como outros dados que possam ser de interesse à população. Nessa linha, vale 

mencionar o índice de reclamações, consultas a autorizações de reajustes em preços das 

operadoras, canais de comunicação direta com as operadoras de planos de saúde, regras 

sobre publicidade e pesquisa de satisfação. 

Por fim, as operadoras de planos de saúde, de acordo com o marco regulatório do 

setor, devem ressarcir o Sistema Único de Saúde em caso de procedimentos cobertos pelo 

plano de saúde e realizados no sistema público. Procedimentos e prazos para esse pagamento 

são previstos na normativa da ANS. Segundo RAGAZZO e MACHADO (2011),  

"[o] marco regulatório do setor de saúde complementar sofreu mudanças 
nos últimos anos com o objetivo de dar maior segurança ao consumidor 
em relação aos seus direitos, tornando mais equilibrada a relação 
consumidor-operadora, aumentando as exigências econômico-
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financeiras das operadoras de forma a torná-las menos suscetíveis à 
falência".89  

Assim, além da correção dos efeitos negativos das falhas de mercado intrínsecas à 

saúde suplementar, a regulação setorial visaria não somente a maximização de bem-estar do 

consumidor paciente, mas também das operadoras de planos de saúde. 

Ocorre que, conforme apontado por VIANNA (2003) “a lei 9.656/98 alterou 

profundamente a estrutura do risco das operadoras. Ao introduzir a obrigação de ofertar um 

pacote mínimo de benefícios, as operadoras perderam uma das suas estratégias mais 

utilizadas de diminuir os efeitos da seleção adversa. Em outras palavras, elas não podiam 

mais criar “classes” de usuários, com graus distintos de serviços de saúde cobertos”. Com 

isso, as operadoras de planos de saúde passaram a ter seus custos elevados 

(KHARMANDAYAN, 2015). Portanto, embora a regulação da saúde suplementar no Brasil 

possa ter como fundamento a mitigação dos impactos da assimetria de informação, seleção 

adversa e risco moral, as normas da ANS não parecem eliminar totalmente essas falhas de 

mercado.  

 

3.3. Dados da ANS sobre a dinâmica do mercado brasileiro de saúde suplementar 

 

Dados divulgados pela ANS são capazes de refletir algumas falhas de mercado 

identificadas no capítulo anterior, bem como os impactos da regulação no setor. 

Conforma dados da ANS, o País contava com 780 operadoras médico-hospitalares e 

296 operadoras exclusivamente odontológicas, totalizando 1.076 operadoras registradas com 

beneficiários. Esses dados refletem uma redução acumulada de 31,73% em relação ao 

número total de operadoras de planos de saúde em 2007, evidenciando a tendência de 

concentração do setor. A tabela abaixo evidencia a redução do número de ofertantes de 

planos de saúde a cada ano entre 2007 e 2017. 

                                                           
89 Para mais informações sobre o assunto, vide LEANDRO, Tainá. Defesa da Concorrência e Saúde 
Complementar: A Integração Vertical entre Planos de Saúde e Hospitais e seus Efeitos no Mercado. 
Dissertação de mestrado. Departamento de Economia. Universidade de Brasília, Brasília, 2010. 
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Operadoras com beneficiários (Brasil – 2007-2017) 
Ano Operadoras 

médico-
hospitalares 

Operadoras 
exclusivament

e 
odontológicas 

Total de 
operadoras 

com 
beneficiários 

Redução no 
número de 

agentes 
econômicos 

Dez /2007 1.168 408 1.576  
Dez /2008 1.118 403 1.521 -3,49% 
Dez /2009 1.088 391 1.479 -2,76% 
Dez /2010 1.045 366 1.411 -4,60% 
Dez /2011 1.006 365 1.371 -2,83% 
Dez /2012 961 359 1.320 -3,72% 
Dez /2013 915 341 1.256 -4,85% 
Dez /2014 875 342 1.217 -3,11% 
Dez /2015 824 326 1.150 -5,51% 
Dez/2016 789 306 1.095 -4,78% 
Mar/2017 780 296 1.076 -1,74% 

Fontes: Cadastro de Operadoras/ANS/MS – 03/2017 e Sistema de Informações de Beneficiários/ANS/MS - 
03/2017. ANS. .Disponível em <http://www.ans.gov.br/perfil-do-setor/dados-gerais>. Acesso em 07.01.2018. 
Elaboração própria. 

 

A redução no número de agentes econômicos que ofertam planos de saúde pode ser 

um indício da tendência de concentração do setor. Acerca dessa constatação, o CADE, em 

seu Caderno de Estudos sobre o mercado de saúde suplementar, afirmou que, que as 10 

maiores empresas concentram 70% do total dos beneficiários, enquanto mais de 1000 

operadoras dividem os restantes 30% (CADE, 2015). 

Nesse sentido, é importante notar que, além da redução no número de operadoras de 

planos de saúde ao longo dos anos, até 2013, 70% das operadoras eram consideradas de 

grande porte, ou seja, contavam com mais de 100.000 beneficiários, 23% de médio porte 

(com 20.000 a 100.000 beneficiários) e apenas 7% do mercado de saúde suplementar é 

composto de agentes de pequeno porte (que contam com menos de 20.000 beneficiários). 

Ainda, “apenas as operadoras de grande porte tiveram receitas maiores que despesas no ano. 

No caso das operadoras de pequeno porte, o resultado médio foi de um déficit superior a 

10%" (AZEVEDO et al., 2016). 

Por outro lado, também pode ser um indício da tendência de redução do mercado e 

de tendência ao colapso, conforme indicado por AKERLOF (1970). Nessa linha, os dados 
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da ANS colacionados abaixo indicam a redução no número de novos beneficiários nos 

últimos 10 anos em relação ao ano anterior. 

 

Taxa de crescimento (%) do número de beneficiários em relação a dezembro do ano 
anterior (Brasil - 2007-2017) 

Ano Beneficiários em planos 
privados de assistência 
médica com ou sem 
odontologia 

Beneficiários em planos 
privados exclusivamente 
odontológicos 

Dez /2007 5,6 24,7 
Dez /2008 5,5 20,7 
Dez /2009 2,6 19,8 
Dez /2010 5,6 9,5 
Dez /2011 2,4 14,9 
Dez /2012 3,9 11,1 
Dez /2013 3,4 5,6 
Dez /2014 2,0 3,9 
Dez /2015 -2,3 4,1 
Dez/2016 -3,1 3,8 
Mar/2017 -0,3 2,3 

Fonte: Sistema de Informações de Beneficiários/ANS/MS - 03/2017. Disponível em 
<http://www.ans.gov.br/perfil-do-setor/dados-gerais>. Acesso em 07.01.2018. Elaboração própria. 

 

Adicionalmente, os impactos da seleção adversa podem ser observados no mercado 

brasileiro, na medida em que dados da ANS também apontam que o número de pacientes 

segurados diminui na medida em que sua respectiva faixa etária aumenta. O mesmo se 

verifica para os planos ofertados por operadoras de planos de saúde. 
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Fonte: ANS. Dados consolidados do setor. Disponível em <http://www.ans.gov.br/perfil-do-setor/dados-e-
indicadores-do-setor>. Acesso em 07.01.2018. 

Por fim, é importante observar que o risco moral também é refletido nos dados do 

setor. Números sobre sinistralidade e receita das operadoras de planos de saúde indicam 

cerca de 85% de sinistralidade, ou seja, a cada R$ 1,00 pago por pacientes em prêmios de 

seguros, a seguradora desembolsa R$ 0,85 para o pagamento das despesas médicas.  

 
Fonte: ANS. Dados consolidados do setor. Disponível em <>. Acesso em 07.01.2018. 
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Além disso, nos últimos anos, a receita auferida por operadoras de planos de saúde 

aumentou. 

 
Fonte: ANS. Dados consolidados do setor. Disponível em <http://www.ans.gov.br/perfil-do-setor/dados-e-
indicadores-do-setor>. Acesso em 07.01.2018. 

 

Em suma, como se pode concluir a partir dos dados divulgados pela própria ANS, 

não obstante a regulação setorial, os impactos da assimetria de informação, seleção adversa 

e risco moral se fazem presentes no mercado brasileiro de saúde suplementar. Isso se observa 

a partir da tendência de concentração do setor em menor número de players de maior porte, 

no menor número de beneficiários de mais idade (ou seja, de maior risco) e no aumento 

contínuo das receitas das operadoras de planos de saúde e do elevado grau de sinistralidade 

dos serviços. 

 

3.4. O mercado de saúde suplementar à luz de precedentes do CADE 

 

Como identificado por RAGAZZO e MACHADO (2011), entre 2003 e 2010, foram 

notificadas 29 operações de fusão e aquisição envolvendo o mercado de saúde suplementar, 

incluindo grupos econômicos no mesmo nível da cadeia (concentração horizontal) ou 

agentes que atuam em segmentos verticalmente relacionados (no caso de operadoras de 

planos de saúde e hospitais, por exemplo). Concomitantemente, o número significativo de 

investigações por práticas anticompetitivas envolvendo operadoras de planos de saúde 



77 

culminou com a edição, em 2015, do Caderno do CADE sobre o Mercado de Saúde 

Suplementar – Condutas. Trata-se, portanto, de setor de atividades que tem se revelado de 

extrema importância para a análise da autoridade antitruste brasileira e da sociedade como 

um todo. 

Contudo, o objetivo desse trabalho não é reiterar e tampouco atualizar o conteúdo do 

estudo do CADE realizado sobre o setor e tampouco retomar outros trabalhos que tenham 

tipo por objeto analisar decisões da autoridade antitruste envolvendo o setor.90 Pretende-se 

analisar os casos mais recentes julgados pelo CADE sob a égide da Lei n. 12.529/11, a atual 

lei antitruste brasileira para observar se as principais características do mercado de saúde 

suplementar identificadas no capítulo anterior são atualmente consideradas pela autoridade 

na análise de operações e investigações envolvendo o setor. 

 

3.4.1. Metodologia 

 

Para a elaboração da análise que se propõe, foram selecionados casos envolvendo o 

mercado de saúde suplementar e mercados relacionados. A busca de casos se deu, 

principalmente, com base nos códigos CNAE de identificação da atividade econômica 

envolvida na análise e em palavras-chave, como “plano de saúde”, “apoio à medicina”, 

“hospital”, “assistência médica” etc. 

Em relação ao critério temporal, limitou-se a casos analisados e/ou julgados sob a 

Lei n. 12.529/11, especialmente, desde a entrada em vigor da lei, em 29 de maio de 2012, 

até o aniversário de cinco anos de vigência, em 29 de maio de 2017. A escolha desse 

intervalo se justifica pela abundância de trabalhos abrangendo período anterior à nova lei e 

ao interesse em acompanhar as mais recentes decisões do CADE sobre o assunto sem repetir 

análises feitas em outros trabalhos envolvendo o mercado de saúde suplementar. 

Tendo em vista o escopo da análise, foram selecionados casos em que o CADE 

tipicamente realiza análise mais aprofundada do mercado. Para tanto, nos procedimentos de 

                                                           
90 Por exemplo, KHARMANDAYAN (2015), RAGAZZO e MACHADO (2011), AZEVEDO et al. (2016), 
dentre outros. 
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análise de atos de concentração, foram selecionados somente os casos que resultaram no 

conhecimento da operação e na consequente imposição de restrições à sua aprovação. Foram 

excluídos, portanto, atos de concentração não conhecidos (ou seja, que não seriam de 

notificação obrigatória) e aqueles que foram analisados sob rito sumário por terem sido 

considerados simples em seu mérito. Atos de concentração analisados sob rito ordinário e 

aprovados sem qualquer restrição também foram excluídos da análise. 

A triagem proposta se justifica, pois o Guia de Análise de Atos de Concentração 

(CADE, 2016) exige o aprofundamento da análise de argumentos econômicos em casos que 

têm o potencial de gerar preocupações concorrenciais. De modo geral e sem citar outras 

hipóteses específicas91, presume-se que uma operação tem o potencial de afetar 

negativamente a concorrência se resultar em participação conjunta detida pelas partes maior 

que 20%92 ou, em caso de operações entre segmentos verticalmente relacionados, se uma 

das partes detém mais 30% do mercado a montante ou a jusante. Referida análise detalhada 

inclui argumentos que vão muito além de cálculo de participação de mercado e incluem 

barreiras à entrada, condições de rivalidade, efeitos coordenados, poder de barganha de 

clientes e junto a fornecedores e eficiências específicas da operação. Dito isso, entende-se 

que somente nessas oportunidades o CADE poderia explorar em mais detalhes os impactos 

da assimetria de informação, seleção adversa e risco moral. 

De modo similar, foram excluídos da seleção de casos os procedimentos 

administrativos em etapas preliminares (procedimentos preparatórios e inquéritos 

administrativos, nos termos do artigo 66 e seguintes da Lei n. 12.529/11), pois apenas têm 

como objetivos apurar a incidência da lei antitruste e a existência de indícios de práticas 

anticompetitivas.  

Também foram desconsiderados os requerimentos de celebração de Termo de 

Compromisso de Cessação (TCC) homologados, dado que esse tipo de incidente processual 

envolve a celebração de acordo entre parte investigada e CADE visando ao arquivamento da 

conduta mediante obrigações de não fazer, de colaboração com as investigações, de 

recolhimento de contribuição pecuniária e, em casos de cartel, de confissão da conduta. Por 

                                                           
91 Como joint ventures ou operações envolvendo a entrada de uma das partes no mercado de atuação da outra 
(substituição de agente econômico). 
92 As participações de mercado das partes são sempre consideradas abrangendo-se as participações de mercado 
de todas as empresas pertencentes ao grupo econômico das partes, nos termos da Resolução CADE n. 02/2012. 
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essa razão, os TCCs envolvem somente a análise jurídica do atendimento dos requisitos 

legais para sua celebração e qualquer análise mais aprofundada de provas é utilizada pelo 

CADE para fundamentar o julgamento das respectivas investigações relacionadas ao acordo 

celebrado. 

Assim, foram considerados somente os processos administrativos para apuração de 

infrações à ordem econômica. Dentre esses casos, foram priorizadas as investigações que 

resultaram em condenação das entidades e pessoas físicas investigadas, com o objetivo de 

identificar se alguma das características intrínsecas ao mercado de saúde suplementar 

abordadas no Capítulo 2 poderiam contribuir para a adoção de práticas anticompetitivas. 

O último critério de seleção das decisões a serem analisadas diz respeito à 

identificação das partes identificadas como operadoras de planos de saúde e o mercado 

investigado como sendo o de planos de saúde. Para essa finalidade, adotaram-se os conceitos 

e definições da Lei n. 9.656/98. Nessa linha, entende-se por “plano de saúde” o conceito 

dado pelo artigo 1, inciso I de referido marco regulatório:  

“prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a 
preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade 
de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de 
acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente 
escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou 
referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser 
paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, 
mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem 
do consumidor”.  

As operadoras de planos de saúde, por sua vez, é toda “pessoa jurídica constituída 

sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de autogestão, 

que opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I deste artigo” (artigo 1º, inciso 

II). 

A aplicação dos filtros acima levou à identificação de apenas um único ato de 

concentração e 39 processos administrativos, listados em apêndice e analisados a seguir. 

Vale mencionar que não foram aplicados critérios uniformes e objetivos visando à realização 

de pesquisa empírica, mas limitou-se a apontar os principais fatores considerados relevantes 

à análise antitruste realizada pelo CADE nos casos analisados, com o objetivo de identificar 

se assimetria de informação, risco moral e seleção adversa se encontram entre os critérios 

considerados concorrencialmente relevantes pela autoridade. 
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3.4.2. Análise 

 

O único ato de concentração a ser analisado tratou da oferta pública voluntária de 

ações para a aquisição de ações ordinárias da Diagnósticos da América S.A., realizada por 

conta e ordem de Cromossomos Participações II. As informações e documentos disponíveis 

sobre esta operação não permitem acessar detalhes do teor do acordo contendo as obrigações 

identificadas como necessárias para mitigar as preocupações concorrenciais decorrentes da 

operação. Tampouco foi possível localizar a íntegra da decisão proferida pelo Plenário do 

CADE no caso, com o objetivo de explorar mais informações sobre todos os elementos que 

serviram de fundamento à decisão do CADE. Com isso, a análise deste caso restou 

prejudicada. 

No que diz respeito às condutas, dos 38 processos administrativos identificados, 

apenas 6 foram arquivados e os demais resultaram em condenação de ao menos uma das 

partes investigadas.93 A tabela listada em apêndice identifica esses procedimentos, as 

respectivas partes investigadas, objeto, data de julgamento e resultado. 

                                                           
93 Em alguns casos, houve o arquivamento do Processo Administrativo em relação a uma das partes 
investigadas em decorrência do cumprimento das obrigações assumidas em TCC celebrado com o CADE (por 
exemplo, no Processo Administrativo n° 08012.003422/2004-41, envolvendo TCC celebrado por Cooperativa 
dos Médicos Anestesiologistas do Estado do Mato Grosso - COOPANEST-MT e condenação da União 
Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde – UNIDAS, j. 18.01.2017) ou por ausência de provas da 
participação na conduta investigada (por exemplo, Processo Administrativo nº 08012.000432/2005-14, 
envolvendo a condenação da Associação Médica de Divinópolis – AMD e da Unimed Divinópolis - 
Cooperativa de Trabalho Médico, e o arquivamento do processo em relação aos Srs. Antônio de Pádua Silva - 
ex-Presidente da AMD, Evangelista José Miguel - Diretor-Presidente da Unimed Divinópolis, j. 17.03.2015). 
No entanto, como houve condenação de ao menos uma das partes investigadas, considera-se que se trata de 
caso de condenação.  
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No que diz respeito às investigações encerradas sem qualquer imposição de 

penalidade,94 é importante notar que 4 tratam de tabelas médicas95, 1 de influência à adoção 

de prática comercial uniforme96 e 1 sobre imposição de obrigação de contratar.97 

Nos casos de tabelas médicas, o que se observa é que a primeira etapa da análise de 

mérito diz respeito a critérios predominantemente jurídicos para caracterização da violação 

à lei antitruste. A título ilustrativo, na investigação envolvendo a imposição de tabela de 

Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos (CBHPM) por 

COOPANEST-AM e UNIDAS, a análise de mérito do Conselheiro Relator Márcio Oliveira 

Júnior se inicia da seguinte forma:  

“Como já foi ressaltado em diversos outros precedentes deste Conselho, a 
negociação coletiva em âmbito médico pode ser considerada infração 
concorrencial quando existentes cinco elementos: (i) ilegitimidade para 
tratar do tema de forma coletiva, (ii) existência de imposição via coerção 
direta ou indireta, (iii) inexistência de negociação diante da 
impossibilidade de estabelecimento de poder de barganha bilateral, (iv) 
simetria entre as estruturas resultantes da conduta e (v) efeitos sociais 
líquidos positivos. Esses critérios não são arrolados de forma hierárquica, 
mas trazem os elementos que entendo imprescindíveis para análise da tese 
sob a perspectiva da regra da razão. Nesse sentido, a comprovação da 
coerção é fundamental para se avaliar se teria havido supressão da 
barganha bilateral causada por ajuste influenciado pela operadora de plano 
de saúde.”98 

Como se observa na citação acima, a caracterização da conduta leva em consideração 

alguns critérios jurídicos (como a legitimidade para a negociação coletiva), bem como alguns 

                                                           
94 Processos Administrativos n. 08012.013467/2007-77 (Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas do Estado 
do Amazonas - COOPANEST-AM e União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde - UNIDAS, j. 
22.03.2016), 08012.012217/2007-10 (Sociedade de Oftalmologia do Ceará - SOC e Cooperativa de 
Oftalmologistas do Ceará – COFTALCE, j. 20.10.2015), 08012.006859/2008-61 (Clínica de Neurocirurgiões 
do Rio Grande do Norte – Clineuro, j. 22.09.2015), 08012.006312/2004-31 (Cooperativa Braziliense dos 
Anestesiologistas - COOPANEST- DF, j. 12.05.2015), 08012.005644/2004-07 (Cooperativa de Atendimentos 
Médicos do Sul do Estado do Espírito Santo, j. 19.02.2014) e 08012.008739/2007-17 (Unimed de Itabuna, j. 
19.02.2014). 
95 Processos Administrativos n. 08012.013467/2007-77 (Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas do Estado 
do Amazonas - COOPANEST-AM e União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde - UNIDAS, j. 
22.03.2016), 08012.012217/2007-10 (Sociedade de Oftalmologia do Ceará - SOC e Cooperativa de 
Oftalmologistas do Ceará – COFTALCE, j. 20.10.2015), 08012.006312/2004-31 (Cooperativa Braziliense dos 
Anestesiologistas - COOPANEST- DF, j. 12.05.2015) e 08012.008739/2007-17 (Unimed de Itabuna, j. 
19.02.2014). 
96 Processo Administrativo n. 08012.006859/2008-61 (Clínica de Neurocirurgiões do Rio Grande do Norte – 
Clineuro, j. 22.09.2015).  
97 Processo Administrativo n. 08012.005644/2004-07 (Cooperativa de Atendimentos Médicos do Sul do Estado 
do Espírito Santo, j. 19.02.2014). 
98 Processo Administrativo n. Processos Administrativos n. 08012.013467/2007-77 (Cooperativa dos Médicos 
Anestesiologistas do Estado do Amazonas - COOPANEST-AM e União Nacional das Instituições de 
Autogestão em Saúde - UNIDAS, j. 22.03.2016). 
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critérios econômicos (simetria de estruturas, poder de barganha e efeitos sociais líquidos 

positivos). Dentre os critérios econômicos analisados, percebe-se que as falhas de mercado 

identificadas no Capítulo 2 não se encontram dentre os requisitos de caracterização da 

conduta. Além disso, nota-se que, embora o CADE tenha avaliado a inexistência de indícios 

de prejuízo ao poder de barganha, a inexistência de coerção foi predominante para a 

argumentação neste caso. Por fim, é importante notar que a simetria de estruturas sequer foi 

considerada. Contudo, é importante observar que, por se tratar de caso que aborda a tentativa 

de uniformização de uma conduta, o CADE reconheceu a necessidade de eventualmente se 

alterar o padrão de análise para se considerar o compartilhamento de informações sensíveis 

(ou seja, a redução no grau de assimetria de informação) entre as diversas operadoras de 

planos de saúde, de forma independente da análise da redução do poder de barganha que 

pode ser exercido por médicos e hospitais.99 A esse respeito, o mesmo voto traz o seguinte 

trecho:  

“É possível, então, que entidades de classe – também, mas não apenas em 
âmbito médico – estejam sendo utilizadas como proteção aos membros 
infratores, os quais utilizam a estrutura da entidade como biombo para 
prática de cartel, seja quanto ao compartilhamento de informações 
sensíveis, seja quanto à fixação e imposição de preços uniformes no setor. 
Nesse sentido, ainda que se abstraia a discussão sobre a existência ou não 
de barganha da OPS com hospitais e médicos, é preciso entender melhor 
se haveria algum tipo de compartilhamento prévio de informações entre 
concorrentes associados para repassar a um único agente, isto é, se a 
Unidas atuaria ou não como um coordenador de um cartel. Caso isso fique 
comprovado, é necessário que o CADE altere sua frente de análise para 
investigar os associados da Unidas e a forma pela qual estabelecem a 
negociação conjunta de seus interesses.” 

Esses mesmos critérios de análise foram empregados na análise do Processo 

Administrativo n. 08012.006859/2008-61 (Clínica de Neurocirurgiões do Rio Grande do 

Norte – Clineuro, j. 22.09.2015). Trata-se de investigação que teve por objeto apurar o 

descredenciamento coletivo de médicos, bem como avaliar a ilicitude da tentativa de 

negociação de valores acima e abaixo da CBHPM. 

De modo diverso e mais simplista, no Processo Administrativo n. 

08012.005644/2004-07 (Cooperativa de Atendimentos Médicos do Sul do Estado do 

Espírito Santo, j. 19.02.2014), que teve como objeto a apuração de tentativa de imposição 

                                                           
99 Sobre o exercício de poder compensatório por médicos, vide ALMEIDA, S. F. Poder Compensatório e 
Política de Defesa da Concorrência: Referencial Geral e Aplicação ao Mercado de Saúde Suplementar 
Brasileiro. Tese de doutorado. Orientador: Paulo Furquim de Azevedo, EESP – FGV, 2009. 
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de preços de honorários médicos e a realização de paralisações, o CADE sequer se 

aprofundou na análise de qualquer critério jurídico ou econômico e, portanto, não se discutiu 

a dinâmica do mercado de saúde suplementar. Neste caso, o procedimento foi arquivado 

simplesmente porque não ficou comprovado que a Cooperativa de fato havia entrado em 

funcionamento. 

Os casos de condenação, por sua vez, envolvem um número limitado (apenas 3) de 

casos de unimilitância e, majoritariamente, a imposição de tabelas médicas, 

descredenciamento de médicos, negociação coletiva de valores de reajuste ou outras formas 

de conduta concertada. 

Por unimilitância, entende-se a “criação de dificuldades ao funcionamento de 

concorrentes por meio do bloqueio do seu acesso a profissionais médicos no mercado de 

saúde suplementar. Tal fim anticompetitivo é usualmente alcançado por meio de cláusulas 

nos estatutos das cooperativas médicas que impedem os cooperados de prestarem serviços a 

outros planos de saúde e estabelecem punições para aqueles que violarem tal previsão, suj 

inclusive, à expulsão da cooperativa."100 Trata-se de prática que já foi objeto de mais de 50 

investigações pelo CADE, bem como de infração administrativa à legislação regulatória do 

setor de saúde suplementar. O artigo 18 da Lei n. 9656/98, que veda a imposição de 

exclusividade por operadoras de planos de saúde. Na mesma linha, a Resolução Normativa 

n° 175/2008 exige a inserção de cláusula, nos estatutos sociais das operadoras de planos de 

saúde atuantes sob a forma de cooperativa, que preveja expressamente a ausência de 

qualquer vínculo de exclusividade ou de restrição à atividade profissional decorrente do 

credenciamento de cooperados. 

Tendo vista a recorrência de investigações de infração à ordem econômica 

envolvendo o tema da militância e a ilicitude da prática no contexto da regulação setorial, o 

posicionamento mais recente do CADE indica que autoridade considera a prática como 

anticompetitiva em virtude da mera constatação de sua existência, sem que haja qualquer 

aprofundamento de análise sobre a racionalidade econômica da conduta ou, ainda, sobre as 

características do mercado que pudessem contribuir para a prática. Nesse sentido: 

"Vale ressaltar que a jurisprudência do CADE é sólida em afirmar a 
prescindibilidade da efetiva exclusão do médico dos quadros de 

                                                           
100 Voto do Conselheiro Ricardo Machado Ruiz, proferido no Processo Administrativo n. 
08012.001503/2006-79 (Uniodonto de Lençóis Paulista – Cooperativa Odontológica, j. 04.12.2013). 
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cooperados para a caracterização da infração contra a ordem a econômica. 
A simples disposição estatutária ou regimental, aliada ao poder de mercado 
detido pelo agente econômico, expressam elementos suficientes para a 
comprovação da possibilidade de ocorrência de efeitos deletérios ao 
ambiente concorrencial."101 

Não obstante, há precedentes em que o CADE mensurou a existência de poder de 

mercado detida pela operadora de plano de saúde investigada,102 com o objetivo de confirmar 

a potencialidade presumida de efeitos negativos à concorrência resultantes da prática.103 

Mesmo assim, não há qualquer aprofundamento da análise antitruste sobre as falhas de 

mercado que caracterizam o mercado de saúde suplementar ou sobre os benefícios e 

prejuízos decorrentes da prática, ainda que a legislação antitruste e regulamentação aplicável 

preveja a necessidade de se avaliar a racionalidade econômica da conduta. 

A Resolução CADE n. 20/99 tem como anexo orientações para a análise de condutas 

anticompetitivas. Mais especificamente, a Resolução apresenta uma proposta de 

identificação e classificação de condutas que comumente podem ser consideradas 

anticompetitivas sob a lei antitruste, bem como um roteiro de análise a ser conduzida pelo 

CADE.104 Além disso, a Resolução deixa claro que as condutas lá previstas e os respectivos 

critérios de caracterização de sua ilicitude sob a lei antitruste não são absolutos, de modo 

que se faz necessário avaliar a racionalidade econômica da conduta e suas possíveis 

eficiências. In verbis: 

“As experiências nacional e internacional revelam a necessidade de se 
levar em conta o contexto específico em que cada prática ocorre e sua 
razoabilidade econômica. Assim, é preciso considerar não apenas os custos 
decorrentes do impacto, mas também o conjunto de eventuais benefícios 
dela decorrentes de forma a apurar seus efeitos líquidos sobre o mercado e 
o consumidor. 

As definições e classificação contidas no Anexo I não exaurem o universo 
de práticas que, em determinadas circunstâncias, podem ser consideradas 

                                                           
101 Voto do Conselheiro Ricardo Machado Ruiz, proferido no Processo Administrativo n. 08012.001503/2006-
79 (Uniodonto de Lençóis Paulista – Cooperativa Odontológica, j. 04.12.2013). Na mesma linha, vide também 
os Processos Administrativos n. 08012.010576/2009-02 (Unimed - Cooperativa de Serviços de Saúde dos 
Vales do Taquari e Rio Pardo Ltda., j. 06.11.2013) e 08012.007205/2009-35 (Unimed Nordeste Goiano, j. 
03.07.2013). 
102 Nos termos do artigo 36, parágrafo 2, da Lei 12529/11, ‘[p]resume-se posição dominante sempre que uma 
empresa ou grupo de empresas for capaz de alterar unilateral ou coordenadamente as condições de mercado ou 
quando controlar 20% (vinte por cento) ou mais do mercado relevante, podendo este percentual ser alterado 
pelo Cade para setores específicos da economia." 
103 Voto do Conselheiro Ricardo Machado Ruiz, proferido no 08012.001503/2006-79 (Uniodonto de Lençóis 
Paulista – Cooperativa Odontológica, j. 04.12.2013). 
104 A Resolução n. 20/99 foi editada sob a vigência da Lei n. 8.884/94, revogada pela Lei n. 12.529/11. No 
entanto, seu teor não foi totalmente revogado até hoje, permanecendo seu anexo em vigor. 
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como infração à ordem econômica. Os passos básicos na análise de práticas 
restritivas do Anexo II, da mesma forma, servem tão somente para 
explicitar roteiro de análise habitual da autoridade, assegurando a 
transparência dos procedimentos e critérios adotados pelo CADE”. 

Em outras palavras, a Resolução n. 20/99 prevê que qualquer conduta deve ser 

analisada sob a regra da razão em não pode ser considerada um ilícito per se. Sobre a noção 

da diferença entre as duas formas de avaliação de condutas, FORGIONI (2005, p. 207-210) 

esclarece: 

“Pela regra da razão são consideradas ilegais as práticas que restringem a 
concorrência de forma não razoável (que se subsumiriam, por via de 
consequência, à regra da proibição per ser). A contrário sensu, por óbvio, 
são permitidas as práticas que não impliquem restrição desarrazoada ao 
livre comércio. 

(...) 

A ilicitude per se, quando aplicada, desobriga a autoridade antitruste de 
uma profunda análise sobre o ato praticado pelo agente e seu contexto 
econômico: a partir do momento em que um ato é tomado como um ‘ilícito 
per se’ e considerado como restritivo da concorrência, de forma não 
razoável, deverá ser repudiado”. 

A unimilitância, como observado acima, é uma forma de acordo de exclusividade e, 

como tal, pode apresentar tanto eficiências quanto ser prejudicial do ponto de vista 

concorrencial. A Resolução n. 20/99 aponta as principais vantagens e efeitos deletérios de 

acordos de exclusividade: 

"3. Acordos de exclusividade: os compradores de determinado bem ou 
serviço se comprometem a adquiri-lo com exclusividade de determinado 
vendedor (ou vice-versa), ficando assim proibidos de comercializar os bens 
dos rivais. Os efeitos potenciais anticompetitivos estão associados: (i) à 
implementação de condutas colusivas, tendentes usualmente à 
cartelização, no mercado ‘de origem’, quando são utilizados como 
instrumento de divisão do mercado entre produtos substitutos; ou (ii) ao 
aumento unilateral do poder de mercado da empresa que impõe a 
exclusividade, por meio do ‘bloqueio’ e/ou aumento de barreiras à entrada 
no segmento de distribuição (ou de fornecimento de insumos), o que pode 
resultar diretamente de cláusulas contratuais, ou indiretamente por 
aumento de custos dos rivais. Os possíveis benefícios da prática envolvem 
novamente a economia de custos de transação, ao buscar a contenção de 
condutas oportunistas em defesa de investimentos não recuperáveis, como 
em marcas e tecnologia, e na proteção de ativos específicos. Devem ser 
cuidadosamente ponderados, como sempre, na avaliação final." 

Apesar da necessidade de análise de acordos de exclusividade sob a regra da razão, 

o que se observa nas decisões mais recentes do CADE em casos de unimilitância, repita-se, 
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é que, em virtude da vedação à exclusividade na Lei n. 9.656/98 e do volume de casos já 

analisados, o CADE praticamente considera a conduta da unimilitância um ilícito per se. 

Diante disso, obviamente, nenhuma falha de mercado é incluída na análise antitruste dessa 

prática. 

No que diz respeito aos casos de influência à adoção de conduta comercial uniforme 

ou outras formas de conduta concertada, incluídas aqui, as tabelas médicas, o 

posicionamento do CADE varia. Em alguns casos, observa-se a aplicação da regra da razão, 

na qual o CADE avalia o poder de mercado da operadora de plano de saúde e a 

potencialidade de efeitos líquidos negativos decorrentes da prática; em outros, o CADE 

considera a conduta um ilícito antitruste pelo objeto.  

Observa-se que, até 2015, todos os casos de condenação consideraram as tabelas 

médicas, negociações coletivas ou outros casos de conduta concertada identificados como 

ilícitos per se, ou seja, pelo objeto. Sob essa perspectiva, a mera existência da tabela de 

preços foi considerada evidência suficiente de infração à ordem econômica, sujeita à 

imposição das penalidades previstas em lei.105 Nesses precedentes, o que se observa é que o 

CADE analisa o poder de mercado das operadoras de planos de saúde investigadas e até 

inclui em sua análise eficiências ou racionalidade da conduta. Ainda assim, a conclusão do 

CADE nessas situações apontou a presunção do objeto e efeitos ilícitos. 

Recentemente, ou melhor, depois de 2015, o CADE parece ter mudado um pouco o 

seu entendimento. As tabelas médicas e outras formas de colusão continuam sendo 

consideradas infrações à ordem econômica (salvo os poucos casos de arquivamento 

indicados acima). Todavia, em alguns casos, a autoridade antitruste não se limitou à 

verificação da comprovada colusão e aos critérios jurídicos aplicáveis à análise desse tipo 

de caso (por exemplo, a existência de coerção). O CADE passou a avaliar critérios 

econômicos, inclusive as falhas de mercado típicas do mercado de saúde suplementar. 

                                                           
105 Vide, por exemplo, os Processos Administrativos n. 08012.009606/2011-44 (Clínica de Oncologia 
Diagnose e Terapia S/C LTDA. - ONCOCAMP, Instituto de Oncologia Clínica S/S Ltda. - IOC, Instituto do 
Radium de Campinas Ltda., Oncologia Clínica de Campinas S/C Ltda. - OCC, Oncologia e Hematologia de 
Campinas S/C Ltda., j. 03.09.2016), 08012.010187/2004-64 (Associação Medica de Pouso Alegre, Corpus 
Hospitalar, Hospital e Clinicas Santa Paula, Hospital Renascentista, j. 04.07.2015), dentre outros. 
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No Processo Administrativo n. 08012.002874/2004-14106, por exemplo, que teve 

como objeto analisar a tentativa de imposição da tabela de preços CBHPM, reforçada por 

paralizações e ameaças de descredenciamento de profissionais, o Conselheiro-Relator do 

caso concluiu que esse tipo de conduta não envolve cartel clássico (ou cartel hard core),107 

em que os efeitos decorrentes da prática são sempre presumidamente negativos, mas poderia 

apresentar eficiências, justificando a análise sob a regra da razão. 

“Ressalto que esse meu entendimento decorre do fato de o caso não se 
tratar de um cartel hardcore ou de mera elaboração e publicação de tabela, 
situações em que não há qualquer eficiência potencial. No presente caso, a 
negociação coletiva de pequenos players pode ter o condão de gerar 
eficiências e entendo que isso deve ser considerado na análise da 
autoridade antitruste, utilizando-se, pois, da regra da razão”. 

Quando analisadas sob a regra da razão, as tabelas de honorários médicos têm sido 

consideradas, em sua maioria, infração à ordem econômica com base em fundamentos tanto 

jurídicos quanto econômicos. Em relação aos argumentos econômicos normalmente 

utilizados, mencionam-se (i) o poder de mercado da entidade que impõe a tabela de preços; 

(ii) o constrangimento naturalmente criado diante da existência da tabela, ainda que sem 

mecanismos de coerção; e (iii) o aumento artificial de lucros (no caso, de renda) visado para 

quem implanta a tabela.108 Para tanto, foram levados em consideração fatores como a 

remuneração dos médicos, a forma de seu pagamento (direta ou por meio de intermediários), 

o consequente repasse do aumento gerado pela tabela ao paciente, o impacto desse aumento 

sobre a escolha do consumidor em manter um plano de saúde ou recorrer à rede pública de 

saúde. Ainda no mesmo caso envolvendo tabelas médicas no Estado do Mato Grosso do Sul, 

entendeu-se o seguinte: 

“Primeiro, como já visto, restou claro que os Representados possuem poder 
de mercado para alterar artificialmente os preços que seriam naturalmente 
formados a partir da lei da oferta e procura. A tabela sugestiva de preço 
mínimo por si só já cria um constrangimento na formação dos preços, mas 

                                                           
106 Associação Médica da Grande Dourado - AMGD, Conselho Regional de Medicina do Mato Grosso do Sul 
- CRM/MS, União Nacional das Instituições de Auto Gestão em Saúde - UNIDAS e Dr. Antonio Fernando 
Gaiga, j. 07.02.2017. 
107 RIBAS (2016, Op. cit,) menciona que, segundo difundido na jurisprudência do CADE, os carteis clássicos 
são aqueles estruturados, que dispõem de mecanismos de monitoramento e coerção, cujo objeto, em regra, é a 
divisão de mercados, fixação de preços ou fraude a licitações. 
108 Idem nota 104. Os mesmos critérios foram adotados anteriormente nos Processos Administrativos n. 
08700.001830/2014-82 (Federação Brasileira de Cooperativas de Anestesiologia - Febracan, Sociedade 
Brasileira de anestesiologia - SBA, e Jurandir Coan Turazzi, j. 22.03.2016), 08012.009381/2006-69 (Conselho 
Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro – CREMERJ, j. 12.12.2015) e outros. 
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no caso o incentivo é mais forte, visto que havia ameaça de sanções por 
parte dos Representados. 

Ressalte-se que não há dúvidas de que o preço fixado artificialmente acima 
do preço competitivo prejudica os consumidores, mesmo quando o 
pagamento é feito por intermediários. No caso, os planos de saúde terão 
que repassar os preços aos consumidores em forma de mensalidades mais 
caras. Parte desses consumidores serão prejudicados por terem uma parte 
maior de seu orçamento alocado com saúde, mas parte será simplesmente 
excluído do consumo, dada a restrição orçamentária, sendo obrigados a 
utilizar o sistema público. Essas consequências sociais negativas são 
exatamente o que a lei concorrencial visa impedir. 

Assim, o argumento das Representadas carece não apenas de fundamento 
jurídico, mas também econômico. Se alguns médicos entendem que a 
remuneração naquele local não está satisfatória, ele deve procurar outro 
lugar em que sua atividade é mais escassa, e por isso, mais valorizada. O 
preço não apenas informa o ganho das partes, mas também serve de 
referência para uma alocação mais eficiente de recursos da sociedade. 
Distorções artificiais de preços levam a alocações ineficientes. 

Mais do que isso, tabelamento de preços mínimos tira a vantagem 
competitiva especialmente dos profissionais mais novos, que precisam 
ganhar experiência e renda, e que, para tanto, aceitam trabalhar com uma 
remuneração menor do que a obtida por profissionais mais experientes, que 
possuem uma carteira já consolidada de pacientes. Com isso, não apenas 
esses profissionais mais jovens seriam beneficiados, mas também os 
pacientes, especialmente de classe mais baixa, com mais oferta, mais 
concorrência e preços mais acessíveis. 

Admito, contudo, que é racional que as associações de classe busquem a 
manutenção ou o aumento de renda de seus associados. Contudo, de um 
ponto de vista social, tal conduta é perversa. Em função disso é prevista a 
intervenção estatal para garantir que o interesse privado não se sobreponha 
ao interesse coletivo. 

A lógica do tabelamento de preços é exatamente a mesma dos cartéis, ainda 
que se utilizando de outros meios. Ambas ações são implementadas para 
aumentar artificialmente os lucros a partir do aumento dos preços. O 
argumento das Representadas, no sentido de que apenas buscam evitar 
honorários vis, é o mesmo argumento de empresas que fazem cartel. 
Ambos não estão satisfeitos com a renda obtida, que é limitada em função 
da concorrência. A possibilidade de se aceitar tabelamento de preços por 
parte de associações, apenas cria um incentivo para que elas organizem os 
acordos de preços, a fim de que as empresas ou os profissionais não o 
façam diretamente e mitigar o risco de sanções. Isso colide com toda a 
lógica adotada pela Constituição, que é permitir que a livre concorrência e 
a livre iniciativa sejam instrumentais, em uma economia de mercado, ao 
desenvolvimento do país. Aquela velha cultura de tabelamento de preços 
já não é mais aceita em nosso ordenamento jurídico, tendo em vista seus 
efeitos nefastos. 

Assim, se o médico deseja aumentar sua renda, deve fazê-lo melhorando a 
atratividade de seus serviços, havendo diferentes meios de se alcançar esse 
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objetivo. O que não é permitido é fazer isso restringindo a concorrência, 
ao impedir que outros médicos cobrem preços mais competitivos, 
prejudicando os consumidores e a sociedade.” 

Como se pode observar nessa recente decisão, o CADE abordou alguns aspectos 

econômicos da dinâmica do mercado de saúde suplementar. Embora não se tenha abordado 

explicitamente as falhas de mercado identificadas no Capítulo 2 (assimetria de informação, 

risco moral e seleção adversa), foi possível identificar a fixação da remuneração dos médicos 

como uma das causas do aumento do preço do seguro ou plano de saúde. 

Metodologia de análise semelhante foi adotada no julgamento do Processo 

Administrativo n. 08012.003422/2004-41109, que também tratou da imposição de tabela 

CBHPM. No entanto, neste caso, o Conselheiro Relator Márcio de Oliveira Júnior também 

analisou outras características do mercado como, por exemplo, a ilicitude da coerção para 

adotar a tabela de preços e, especialmente, a influência dos elevados custos de transação para 

que um paciente troque de plano de saúde. Sobre esse último fator, o CADE entendeu que 

os elevados custos do paciente para a troca de plano de saúde reforçariam ainda mais o poder 

de mercado das cooperativas, conforme transcrito abaixo: 

“Ademais, é importante mencionar que os clientes de planos de saúde de 
autogestão tendem a não migrar para outra operadora de plano de saúde de 
maneira tempestiva, caso haja o descredenciamento de determinado 
prestador, em razão das próprias características dessa modalidade. Por 
serem, muitas vezes, subsidiados pelos empregadores, o custo final para o 
consumidor desse tipo de plano é, em geral, inferior ao um plano de saúde 
disponível no mercado. Assim, a migração de clientes de um determinado 
plano de autogestão para outro plano de saúde concorrente, em busca de 
uma melhor rede credenciada, não parece ser uma opção, o que reforça o 
poder da UNIDAS em relação às clínicas, hospitais e médicos.” 

A decisão se torna ainda mais interessante, pois conclui que os impactos das tabelas 

médicas são totalmente repassados aos pacientes, sendo refletidas na forma de recusa de 

atendimento e elevação de preços. Observa-se, portanto, de forma mais evidente no 

precedente acima, uma preocupação com os efeitos negativos das tabelas médicas sobre os 

pacientes: 

"Considerando que parte dos custos das operadoras de saúde se refere ao 
pagamento da prestação de serviços médico-hospitalares, qualquer conduta 
deletéria à concorrência que afete esses serviços implicaria repasse de 
parcelas indevidas ao consumidor final. Esse consumidor sofreria não 

                                                           
109 Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas do Estado do Mato Grosso - COOPANEST-MT  e União 
Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde – UNIDAS, j. 18.01.2017. 
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apenas com esse possível sobrepreço embutido nos preços uniformes 
impostos por tabelas de operadoras de planos de saúde, mas também com 
um possível descredenciamento como forma de retaliação da não aceitação 
das condições determinadas por eles.” 

Ainda que a falta de credenciamento ou recusa de atendimento não esteja diretamente 

vinculada à assimetria de informação e outras falhas de mercado, tampouco pode-se recusar 

que essa relação existe. Nesse sentido, o CADE, em algumas ocasiões abordou esse tema no 

contexto da avaliação da ilicitude de tabelas médicas. Como ilustração, no Processo 

Administrativo n. 08012.009606/2011-44110, o CADE se referiu claramente à assimetria de 

informação existente entre paciente e operadora de planos de saúde como fator que resulta 

em barreira à entrada e aumenta o poder de mercado das operadoras de planos de saúde. Nos 

termos do voto: 

“Com uma participação de mercado tão elevada, dificilmente se poderia 
concluir que as Representadas, quando atuando em conjunto, não teriam 
poder de mercado. Adicionalmente, destaque-se, como alegado 
anteriormente, que a prestação do serviço envolve equipamentos 
específicos, que podem representar em algum grau um custo afundado, 
bem como exige médicos especialistas, de forma que a entrada não é tão 
simples como para serviços em geral. Além disso, nessas condições, e 
considerando a assimetria de informação do consumidor, a marca para 
novas clínicas também pode ser uma forte barreira à entrada. Na verdade, 
esse é um dos mercados que apresenta maior problema relacionado à falha 
de mercado denominada assimetria de informação.” 

Infere-se do trecho citado acima que o CADE buscou verdadeiramente não só 

analisar de forma mais aprofundada as falhas do mercado de saúde suplementar como 

também observar os impactos da prática ao consumidor. A decisão, neste caso, claramente 

procurou alcançar a finalidade da lei antitruste indicada no Capítulo 1 acima, de proteger o 

consumidor. 

Outro caso em que o CADE se aprofundou um pouco mais nas razões para as 

elevadas barreiras à entrada no mercado de saúde suplementar tratou da análise da formação 

médica e inelasticidade da oferta de médicos (ambos os critérios também identificados no 

Capítulo 2). Nos termos do voto condutor da decisão do CADE: 

“A oferta inelástica de médicos cirurgiões torácicos e cirurgiões 
cardiovasculares pode ser considerada como um fator que dificulta a 
contestação do poder de mercado da cooperativa médica investigada. A 

                                                           
110 Clínica de Oncologia Diagnose e Terapia S/C LTDA. - ONCOCAMP, Instituto de Oncologia Clínica S/S 
Ltda. - IOC, Instituto do Radium de Campinas Ltda., Oncologia Clínica de Campinas S/C Ltda. - OCC, 
Oncologia e Hematologia de Campinas S/C Ltda., j. 05.09.2016. 



91 

atuação no campo da medicina, por exigir conhecimentos muito 
específicos sobre diagnósticos e procedimentos, demandam uma longa 
formação – em média, 6 anos para se tornar clínico. Para se tornar 
especialista em alguma área específica, exige-se uma formação 
complementar, que costuma durar em média mais dois anos. Algumas 
especialidades podem durar período ainda maior, tendo em vista a 
necessidade de realizar uma especialização anterior, como por exemplo, as 
cirurgias em regiões determinadas (cirurgia cardíaca e cirurgia torácica, 
por exemplo), que demanda o conhecimento anterior em cirurgia geral. 

De fato, o tempo necessário para a formação de cirurgiões torácicos e 
cirurgiões cardiovasculares impede que a possibilidade de entrada de 
novos especialistas no mercado seja um fator suficiente e tempestivo para 
inibir o exercício de poder de mercado dessa cooperativa. Devido a esses 
fatores, não é uma alternativa viável para os tomadores de serviços dessas 
especialidades contratar médicos recém-saídos das especializações e 
residências. 

Pela legislação brasileira, não é necessário ter feito residência médica ou 
cursos de especialização para que um médico com registro no Conselho 
Regional de Medicina exerça qualquer especialidade médica. Contudo, 
tendo em vista que, na cirurgia cardiovascular e na torácica, assim como 
em outras especialidades médicas, os riscos de eventuais complicações 
tornam-se sequelas graves ou evoluem para óbito, essas especialidades 
exigem, do profissional, treinamento técnico-científico apurado. Portanto, 
em circunstâncias normais, é pouco provável que pacientes se submetam a 
procedimentos médicos mais complexos nessas áreas com um profissional 
médico sem o título de especialista.  

Todos esses fatores fazem com que a entrada no mercado de cirurgia 
cardiovascular seja difícil. Tal conclusão intensifica a probabilidade e a 
efetividade de práticas anticompetitivas nesse mercado, que, como acaba 
de ser visto, tem enfrentado um nível de concentração elevado nas mãos 
da Cardiotórax, tornando amplamente possíveis efeitos anticompetitivos 
derivados de eventuais condutas anticoncorrenciais, já que a cooperativa 
detinha 75% dos cooperados à época da conduta.”111 

Esse mesmo precedente ainda traz uma avaliação do impacto da tabela médica ao 

paciente, que se vê obrigado a pagar valores mais elevados, dado que sua demanda por 

serviços de saúde subsiste, e muitas vezes tem o atendimento recusado. Após relatar alguns 

casos de recusa de atendimento a pacientes, o Conselheiro-Relator assim conclui sobre o 

tema: 

“Portanto, entendo que o descredenciamento de planos de saúde e, 
posteriormente, a cobrança de honorários de forma direta dos pacientes é 
pratica rotineira da Representada. Além disso, a cooperativa atua em um 
mercado que envolve uma área delicada, que é a da saúde. A essencialidade 
do serviço e muitas vezes a urgência da utilização confere à cooperativa de 

                                                           
111 Processo Administrativo n. 08012.010470/2005-77 (Cooperativa de Cirurgiões Cardiovasculares do Estado 
da Bahia, j. 22.09.2015). 
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serviços médicos um inegável poder de mercado. Isso porque, 
independentemente do preço ou das condições que sejam impostas ao 
consumidor (final), este não poderá desistir, adiar ou substituir o 
serviço.”112 

De modo bastante detalhado, a Conselheira Ana Frazão analisou a dinâmica do 

mercado de saúde suplementar com o objetivo de avaliar os impactos das tabelas médicas e 

a existência de possível poder compensatório dos médicos no Processo Administrativo n. 

08012.004276/2004-71.113 Nesse contexto, com base em estudos setoriais, a Conselheira 

tratou de forma mais aprofundada se comparada às demais decisões envolvendo o mercado 

de saúde suplementar a assimetria de informação entre paciente e operadoras de planos de 

saúde. Esse tema foi abordado em dois contextos diferentes. O primeiro deles no que se 

refere à tendência de concentração do mercado de saúde suplementar, em que a assimetria 

de informação entre pacientes e operadoras de planos de saúde seria um incentivo à 

concentração do setor. Outro aspecto diz respeito à assimetria de informação como elemento 

que contribui para a análise de poder compensatório de médicos frente à imposição de tabelas 

de honorários. Acerca de tais aspectos, a Conselheira afirma:  

“A tendência é que esse movimento de concentração se intensifique nos 
próximos anos.  Isso porque, como advertem Furquim e Almeida, há uma 
série de características no setor de saúde suplementar, como as assimetrias 
de informação, a existência de externalidades difusas, o risco de 
insolvência e a crescente necessidade de intervenção do Estado, que 
conferem maior eficiência ao funcionamento do mercado quando existe 
um número reduzido de operadoras de grande porte. 

Observa-se, em primeiro lugar, que o setor de saúde exige, naturalmente, 
investimentos elevados para a elaboração de novos equipamentos e 
produtos. Ademais, há uma grande assimetria de informação entre as OPSs 
e os prestadores de serviços e entre estes e os beneficiários. Como os 
médicos possuem mais informações sobre os usuários dos que as 
operadoras, podem ter incentivos para despender recursos de modo 
ineficiente, ampliando as despesas. Por outro lado, o consumidor, por não 
ter conhecimento técnico sobre seus problemas de saúde, pode ter um 

                                                           
112 O mesmo entendimento foi adotado no Processo Administrativo n. 08012.002706/2009-25 (Servan 
Anestesiologia e Tratamento de Dor de Campo Grande, j. 26.08.2015). Neste caso, o Conselheiro-Relator 
apresentou outra barreira à entrada, específica do segmento de anestesiologia, investigado na ocasião: “Além 
da formação, a atividade também cria circunstâncias específicas. Diferentemente de diversas outras 
especialidades, que podem abrir consultórios e atuar de forma independente, um médico anestesista deve ser 
aceito pela equipe médica do hospital para começar a atuar em uma determinada região. Isto passa a ser bem 
grave para a atuação no mercado quando a grande maioria de médicos já é cooperada. Nesses casos aumenta-
se a potencialidade de que para fazer parte da equipe o médico “entrante” tenha que ingressar na cooperativa 
ou entidade similar." (grifos originais) 
113 Conselho Federal de Medicina, Associação Médica Brasileira, Confederação Médica Brasileira, Federação 
Nacional dos Médicos, j. 04.08.2015. 
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estímulo para sobreutilizar os serviços da rede referenciada, já que o custo 
marginal pela utilização é próximo de zero, após a aquisição do plano. 

(...) 

Registre-se que, no mercado de saúde suplementar, há uma relevante 
assimetria de informação entre o consumidor final e as operadoras de 
saúde, que torna a preocupação com a qualidade ainda mais delicada. 

Tal assimetria projeta-se tanto na contratação como na execução do 
contrato de saúde suplementar. Na contratação, ainda que as OPSs possam 
se encontrar em posição de desvantagem no que diz respeito às 
informações fáticas indispensáveis para o cálculo de risco, estão em 
evidente vantagem no que diz respeito às condições de negociação. Afinal, 
os contratos apresentados são todos de adesão, elaborados unilateralmente 
por elas, de forma que cabe ao usuário final tão somente escolher um dentre 
os modelos e opções disponíveis, sem qualquer possibilidade de 
negociação das cláusulas. 

Já no tocante à execução do contrato, a assimetria manifesta-se com maior 
intensidade: do ponto de vista jurídico, o usuário final dificilmente tem a 
precisa noção da extensão dos seus direitos quando contrata um plano de 
saúde – especialmente os relacionados à extensão da cobertura e aos 
critérios de reajuste dos planos coletivos –, circunstância que o coloca em 
posição de extrema vulnerabilidade diante de todos os prestadores de 
serviços envolvidos na cadeia. 

Isso explica o altíssimo grau de litigiosidade relacionado à execução dos 
contratos de planos de saúde suplementar, bem como o grande número de 
planos de saúde que vêm sendo suspensos pela ANS e o elevado número 
de multas que vêm sendo aplicadas pelos PROCONs às operadoras e 
administradoras de saúde.” 

Os precedentes colacionados acima mostram uma evolução nas decisões do CADE. 

Se antes a autoridade se limitava a apurar a comprovação da existência de acordo entre 

operadoras de planos de saúde para considerar a ocorrência de infração à ordem econômica, 

hoje existe a tendência de se justificar, ainda que de forma não pormenorizada, a conclusão 

pela punibilidade da conduta com base em argumentos econômicos, especialmente com base 

nas falhas do mercado de saúde suplementar, que contribuem para um ambiente pouco 

competitivo. Dentre esses argumentos, mencionam-se a assimetria de informação entre 

pacientes e operadoras de planos de saúde, assimetria no relacionamento entre estas e 

médicos, elevadas barreiras à entrada, elevados custos de transação de pacientes, 

inelasticidade da oferta de serviços médicos e da demanda por eles, dentre outros. 
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3.5. Considerações finais sobre o capítulo 

 

Do universo de 38 decisões do CADE analisadas, foram poucas aquelas que 

abordaram explicitamente a questão da assimetria de informação, das elevadas barreiras à 

entrada ou de qualquer outra falha de mercado estudada no Capítulo 2. 

Observou-se que os casos de arquivamento e aqueles de condenação por prática de 

unimilitância limitaram-se à avaliação de critérios jurídicos, sobretudo sobre padrão de 

prova para a comprovação da existência formal da prática anticompetitiva. 

Já nos casos de condenação envolvendo tabelas médicas e outras situações de 

colusão, observa-se notável avanço desde 2015, quando a autoridade deixou de avaliar 

somente a existência da tabela ou de meios formais de ação concertada para começar a 

considerar outros fatores, sobretudo econômicos, que poderiam contribuir para a verificação 

da potencialidade de efeitos deletérios à concorrência. Essa mudança não significa que o 

CADE passou a conduzir sua análise sob a regra da razão. Mas, embora a ilicitude pelo 

objeto seja predominante, a racionalidade da conduta e suas eficiências passaram a completar 

a avaliação da autoridade. 
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CONCLUSÕES 

 

É inegável a relevância e destaque que a saúde suplementar tem adquirido nos 

últimos tempos em todas as esferas. Do ponto de vista exclusivamente social, a crescente 

judicialização relacionada a negativas de cobertura, bem como os aumentos significativos 

dos preços de planos de saúde a cada ano de cerca de 20%, chegando a 60% quando há 

alteração para faixa etária correspondente à terceira idade relevam tratar-se de setor tendente 

ao colapso. 

Do ponto de vista econômico e jurídico (mas também do ponto de vista social) a 

regulação setorial não tem se mostrado suficiente para eliminar os danos causados pelas 

falhas de mercado que levam à situação da saúde suplementar no Brasil. No mesmo sentido, 

o número de fusões e aquisições entre operadoras de planos de saúde e movimentos de 

verticalização por meio de aquisições de hospitais, laboratórios e outras entidades de 

prestação de serviços de saúde indicam, em conjunto com os outros elementos apontados 

acima, que o mercado de saúde suplementar no Brasil começa a mostrar os primeiros sinais 

de declínio. 

Esse movimento tendente ao colapso foi descrito por AKERLOF (1970) como 

resultado do elevado grau de assimetria de informação que permeia o setor. Essa assimetria 

de informação, por sua vez, gera uma série de incertezas no mercado descritas em detalhes 

por ARROW (1963). Dentre esses fatores, merecem destaque a seleção adversa 

(indisponibilidade de planos de saúde para pacientes de mais idade ou saúde mais debilitada, 

que oferecem mais risco à operadora de plano de saúde em virtude o crescente preço do 

plano) e o risco moral (aumento da demanda por serviços de saúde em virtude da própria 

existência de um plano de saúde contratado). 

A assimetria de informação, juntamente à seleção adversa e ao risco moral, bem 

como as elevadas barreiras à entrada características do mercado, a assimetria de informação 

entre médico e paciente, bem como entre médico e operadora de plano de saúde elevam 

bastante os custos e os riscos operacionais das operadoras de planos de saúde. Esse aumento 

de custo, por sua vez, representa um incentivo à concentração do setor nas mãos de 

operadoras de saúde de maior porte, com maior número de beneficiários. 
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Diante desse cenário, buscou-se avaliar a perspectiva do CADE sobre o mercado de 

saúde suplementar. Essa proposta se justifica não somente pela dinâmica do mercado 

apontada acima, mas também pelo objetivo intrínseco do Direito Antitruste: buscar o bem-

estar do consumidor e proteger o mercado dos abusos de poder econômico. Se a literatura 

econômica é farta ao identificar todas as falhas de mercado da saúde suplementar e propor 

modelos sob os quais a concorrência no mercado e as condições ofertadas aos pacientes 

seriam mais positivas, por que não avaliar, do ponto de vista jurídico, especificamente do 

Direito Antitruste, se essas falhas de mercado também são abordadas pelo CADE na 

aplicação da Lei Antitruste? 

Com esse objetivo, buscou-se, no primeiro capítulo, compreender a relevância do 

tema do direito à saúde, sobre o qual a saúde suplementar se funda, bem como entender os 

mecanismos do Direito Antitruste e como esses dois temas podem se mesclar para a análise 

do objeto deste trabalho. Neste capítulo, foi possível observar que o Direito Antitruste 

representa a interface entre Direito e Economia, buscando o equilíbrio das relações 

econômicas por meio de mecanismos jurídicos. A saúde suplementar, por sua vez, mistura 

o sistema sanitário e economia na formação de um mercado que envolve um direito 

fundamental, supostamente a ser priorizado sobre os interesses individuais, mas que é 

sopesado o tempo todo com os mecanismos de livre mercado. 

O segundo capítulo teve como propósito explorar a literatura econômica sobre o 

funcionamento do mercado de saúde suplementar, buscando entender os fatores que 

contribuem para a verificação da dinâmica do setor verificada no Brasil. Essa dinâmica 

deveria ser considerada pelo CADE em suas decisões, pois afeta diretamente os incentivos 

das operadoras de planos de saúde para exercer seu poder econômico. 

Por essa razão, o terceiro capítulo teve como objeto analisar decisões recentes do 

CADE sobre o mercado de saúde suplementar, visando a identificação das falhas de mercado 

responsáveis pela instabilidade do setor. A conclusão é que a avaliação desses fatores existe, 

mas ainda é incipiente. A análise das decisões mais recentes proferidas pela autoridade 

antitruste indica que a análise de critérios jurídicos ainda é predominante. Vale dizer, as 

decisões baseiam-se, majoritariamente, na constatação formal de fatos que são 

presumidamente considerados ilícitos antitruste sob a teoria acerca dos efeitos da ação 

concertada e da exclusividade no mercado. 
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No entanto, há poucas decisões em que o CADE avaliou aspectos como a assimetria 

de informação e barreiras à entrada como aptos a afetar a análise antitruste de casos. A 

consideração desses aspectos econômicos não implica a mudança do sistema de análise da 

autoridade antitruste brasileira. Isso significa que o CADE não deixou de configurar 

infrações à ordem econômica por seu objeto para passar a avaliar eficiência e racionalidade 

econômica da conduta. Esse método de análise foi aplicado em poucos precedentes, mas o 

que se verifica é a avaliação dos fatores econômicos foram utilizados como elementos 

adicionais para subsidiar o julgamento final. 

A avaliação das características econômicas do mercado de saúde suplementar 

representa significativo avanço do posicionamento do CADE sobre o setor. Contudo, essa 

evolução ainda é pouco representativa e está longe do ideal, dado que o bem-estar do 

paciente é pouco mencionado (quando o é) nas decisões proferidas pela autoridade antitruste. 

Com isso, não fica claro se os julgamentos de fato buscam alcançar a verdadeira finalidade 

da legislação antitruste. 
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APÊNDICE – LISTA DE DECISÕES ANALISADAS 

 

Ato de Concentração 
Número do processo Partes Data de Julgamento Resultado 

08700.002372/2014-07 
Cromossomo Participações II 

S.A. e Diagnósticos da América 
S.A. ("DASA"). 

16.07.2014 
Aprovação condicionada à 

celebração de acordo. 

 

Processos Administrativos 

Processo Representante Representados Objeto Data do julgamento Decisão 

08012.002874/2004-14 

União Nacional das 
Instituições de Auto 
Gestão em Saúde - 

UNIDAS 

Associação Médica da 
Grande Dourado - 
AMGD, Conselho 

Regional de Medicina 
do Mato Grosso do Sul - 

CRM/MS, União 
Nacional das 

Instituições de Auto 
Gestão em Saúde 
- UNIDAS e Dr. 

Antonio Fernando 
Gaiga 

Tabela 
médica.  Paralisação e 

ameaça de 
descredenciamento 

coletivo. Negociação 
Coletiva.  

07/02/2017 Condenação 



 

Processos Administrativos 

Processo Representante Representados Objeto Data do julgamento Decisão 

08012.003422/2004-41  
GEAP-Fundação de 
Seguridade Social 

Cooperativa dos 
Médicos 

Anestesiologistas do 
Estado do Mato Grosso 
- COOPANEST-MT e 

União Nacional das 
Instituições de 

Autogestão em Saúde - 
UNIDAS.  

Tabela 
médica.  Paralisação e 

ameaça de 
descredenciamento 

coletivo. Negociação 
Coletiva.  

18/01/2017 Condenação 

08012.009606/2011-44 
Procuradoria da 

República em Campinas 
- MPF/SP. 

Clínica de Oncologia 
Diagnose e Terapia S/C 

LTDA. - 
ONCOCAMP, Instituto 
de Oncologia Clínica 

S/S Ltda. - IOC, 
Instituto 

do Radium de Campinas 
Ltda., Oncologia Clínica 

de Campinas 
S/C Ltda. - OCC, 

Oncologia e 
Hematologia de 

Campinas S/C Ltda. 

Cartel para negociação 
coletiva. 

05/09/2016 Condenação 

08012.013467/2007-77 

Público Federal - 
Procuradoria da 

República no 
Amazonas. 

Cooperativa dos 
Médicos 

Anestesiologistas do 
Estado do Amazonas - 
COOPANEST-AM e 
União Nacional das 

Instituições de 

Imposição da 
Classificação Brasileira 

Hierarquizada de 
Procedimentos Médicos 

(CBHPM).  

22/03/2016 Arquivamento 



 

Processos Administrativos 

Processo Representante Representados Objeto Data do julgamento Decisão 

Autogestão em Saúde - 
UNIDAS.  

08700.001830/2014-82 CADE Ex-Ofício 

Federação Brasileira de 
Cooperativas de 
Anestesiologia - 

Febracan, Sociedade 
Brasileira de 

anestesiologia - SBA, e 
Jurandir Coan Turazzi.  

Cartel 22/03/2016 Condenação 

08012.009381/2006-69 

Caixa de Assistência 
dos Advogados do 

Estado 
do Rio de Janeiro - 

CAARJ 

Conselho Regional de 
Medicina do Estado do 

Rio de Janeiro - 
CREMERJ 

Imposição da 
Classificação Brasileira 

Hierarquizada de 
Procedimentos Médicos 

(CBHPM).  

12/12/2015 Condenação 

08012.012217/2007-10 
Secretaria de Direito 

Econômico ex-officio. 

Sociedade de 
Oftalmologia do Ceará 
(SOC) e Cooperativa de 

Oftalmologistas do 
Ceará (COFTALCE) 

Tabelas médicas. 20/10/2015 Arquivamento 

08012.010470/2005-77 
Ministério Público da 

Bahia.  

Cooperativa de 
Cirurgiões 

Cardiovasculares do 
Estado da Bahia.  

Limitação da 
concorrência através de 
imposição de tabela de 

preços para 
procedimentos médicos.  

22/09/2015 Condenação 



 

Processos Administrativos 

Processo Representante Representados Objeto Data do julgamento Decisão 

08012.006859/2008-61 
Unimed Natal - 

Cooperativa de Trabalho 
Médico. 

Clínica de 
Neurocirurgiões do Rio 

Grande do Norte - 
Clineuro.  

Influência de prática 
concertada entre 

neurocirurgiões para 
formação de uma 

clínica, supostamente 
para fixação de preços 

em patamares mais 
elevados.  

22/09/2015 Arquivamento 

08012.002706/2009-25 

Ministério Público 
Federal - Procuradoria 
da República no Mato 

Grosso do Sul.  

Servan Anestesiologia e 
Tratamento de Dor de 

Campo Grande.  

Tabela de honorários. 
CBHPM. Imposição de 
dificuldades à entrada 
de novos profissionais. 

26/08/2015 Condenação 

08012.004276/2004-71  SDE ex-officio  

Conselho Federal de 
Medicina, Associação 

Médica Brasileira, 
Confederação Médica 
Brasileira, Federação 

Nacional dos Médicos. 

Imposição da 
Classificação Brasileira 

Hierarquizada de 
Procedimentos Médicos 

(CBHPM).  

04/08/2015 Condenação 

08012.010187/2004-64  AGF Saúde 

Associação Medica de 
Pouso Alegre, Corpus 
Hospitalar, Hospital e 
Clinicas Santa Paula, 

Hospital Renascentista  

Imposição da 
Classificação Brasileira 

Hierarquizada de 
Procedimentos Médicos 

(CBHPM).  

04/07/2015 Condenação 

08012.000377/2004-73 
Ministério Público do 

Estado da Bahia 

Clínica Ortopédica e 
Traumatológica Ltda., 
Clínica Santa Cecília, 
Clínica Sobaby Ltda., 

Empreendimentos 
Médico-Cirúrgicos 

Suposta prática de 
conduta concertada com 

fins de elevar 
artificialmente preços no 

mercado de serviços 
médicos e hospitalares 
em Feira de Santana, 

16/06/2015 Condenação 



 

Processos Administrativos 

Processo Representante Representados Objeto Data do julgamento Decisão 

Ltda., Hospital e Clínica 
São Mateus Ltda. 

Bahia. Suposta tentativa 
de imposição em bloco 

de reajuste de seus 
serviços a planos de 

saúde.  

08012.006312/2004-31 
Conselho 

Administrativo de 
Defesa Econômica.  

Cooperativa Brasiliense 
dos Anestesiologistas - 

COOPANEST- DF.  
Tabela de preços.  12/05/2015 Arquivamento 

08012.006647/2004-50 SDE ex-officio 

Conselho Regional de 
Medicina de São Paulo, 
Associação Paulista de 
Medicina e Sindicato 
dos Médicos de São 

Paulo 

Imposição da 
Classificação Brasileira 

Hierarquizada de 
Procedimentos Médicos 

(CBHPM).  

17/03/2015 Condenação 

08012.000432/2005-14 
Ministério Público de 

Minas Gerais - MP/MG. 

Associação Médica de 
Divinópolis - AMD, 

Unimed Divinópolis - 
Cooperativa de Trabalho 

Médico, Antônio de 
Pádua Silva - ex-

presidente da AMD, 
Evangelista José Miguel 
- Diretor-Presidente da 
Unimed Divinópolis. 

Imposição da 
Classificação Brasileira 

Hierarquizada de 
Procedimentos Médicos 

(CBHPM).  

17/03/2015 Condenação 

08012.007033/2006-57 PROCON Londrina PR 

Clínica de Ortopedia e 
Traumatologia de 

Londrina S/C Ltda., 
Hospital do Câncer, 

Irmandade Santa Casa 

Suposta prática de 
conduta concertada. 
Suposta tentativa de 

imposição em bloco de 
reajuste de seus serviços 

26/11/2014 Condenação 



 

Processos Administrativos 

Processo Representante Representados Objeto Data do julgamento Decisão 

de Londrina, Sociedade 
Evangélica Beneficente  

à Caixa de Assistência, 
Aposentadoria e 

Pensões dos Servidores 
Municipais de Londrina.  

08012.008551/2013-69 CADE ex-officio 
Instituto de Medicina, 

Cirurgia e Ginecologia e 
Hospital Cristo Rei. 

Cartel. Negociação 
conjunta de valores dos 

serviços prestados, 
aumentando 

indevidamente o poder 
de barganha dos 

hospitais frente às 
operadoras de planos de 

saúde. 

26/11/2014 Condenação 

08012.005101/2004-81 
SINAMGE - Sindicato 
Nacional das Empresas 
de Medicina de Grupo 

Conselho Regional de 
Medicina de Minas 
Gerais - CRM/MG, 

Associação Médica de 
Minas Gerais - 

AMMMG, Sindicato 
dos Médicos de Minas 

Gerais, Federação 
Mineira das 

Cooperativas Médicas - 
FEMCOM 

Imposição da 
Classificação Brasileira 

Hierarquizada de 
Procedimentos Médicos 

(CBHPM).  

12/11/2014 Condenação 

08012.001020/2003-21 
Procon - Campina 

Grande 

Clínica e Pronto Socorro 
Infantil e Hospital 

Geral, Clínica Santa 
Clara, Fundação 

Assistencial da Paraíba, 
Hospital Antonio 

Cartel. Fixação de 
preços e condições de 
contratos homogêneos. 

Boicote.  

29/10/2014 Condenação 



 

Processos Administrativos 

Processo Representante Representados Objeto Data do julgamento Decisão 

Targino, Hospital João 
XXII, Serviço de 

Assistência Médica 
Infantil de Campina 

08012.001591/2004-47  SDE ex-officio 

Conselho Regional de 
Medicina do Distrito 
Federal - CRM/DF, 

Associação Médica dos 
Hospitais Privados do 

DF - AMPH-DF, 
Associação Médica 

Brasileira, Sindicato dos 
Médicos do Distrito 

Federal e Dr. Joaquim 
de Oliveira Fernandes, 
presidente da AMPH-

DF  

Imposição da 
Classificação Brasileira 

Hierarquizada de 
Procedimentos Médicos 

(CBHPM).  

29/10/2014 Condenação 

08012.001790/2004-55 
Ministério Público do 

Estado do Pará 

Conselho Regional de 
Medicina do Pará, 

Sindicato dos Médicos 
do  Estado do Pará e 
Sociedade Médico-
Cirúrgica do Pará 

Imposição da 
Classificação Brasileira 

Hierarquizada de 
Procedimentos Médicos 

(CBHPM).  

29/10/2014 Condenação 

08012.002381/2004-76 

União Nacional das 
Instituições de 

Autogestão em Saúde - 
UNIDAS 

: Sociedade Brasileira 
de Ortopedia e 

Traumatologia - 
Regional de Mato 
Grosso do Sul - 

SBOT/MS, Cláudio 
Wanderley Luz Saad e 

Imposição da 
Classificação Brasileira 

Hierarquizada de 
Procedimentos Médicos 

(CBHPM).  

29/10/2014 Condenação 



 

Processos Administrativos 

Processo Representante Representados Objeto Data do julgamento Decisão 

União Nacional das 
Instituições de 

Autogestão em Saúde - 
UNIDAS 

08012.002985/2004-12 
Hapvida Assistência 

Médica Ltda. 
Conselho Regional do 
Estado do Maranhão 

Imposição da 
Classificação Brasileira 

Hierarquizada de 
Procedimentos Médicos 

(CBHPM).  

29/10/2014 Condenação 

08012.003568/2005-78 

União Nacional das 
Instituições de 

Autogestão em Saúde - 
UNIDAS 

Conselho Regional de 
Medicina do Estado de 

Roraima 

Imposição da 
Classificação Brasileira 

Hierarquizada de 
Procedimentos Médicos 

(CBHPM).  

29/10/2014 Condenação 

08012.005374/2002-64 

Comitê de Integração de 
Entidades Fechadas de 
Assistência à Saúde - 

CIEFAS 

Associação Médica da 
Paraíba, Sindicato dos 
Médicos do Estado da 

Paraíba, Conselho 
Regional de Medicina 
no Estado da Paraíba, 

Academia Paraibana de 
Medicina e União 

Nacional das 
Instituições de 

Autogestão em Saúde 

Imposição da 
Classificação Brasileira 

Hierarquizada de 
Procedimentos Médicos 

(CBHPM). Boicote. 

15/10/2014 Condenação 

08012.003048/2003-01 
Hapvida Assistência 

Médica 

Sindicato dos Médicos 
do Estado do Ceará; 

Conselho Regional de 
Medicina do Estado do 

Tabela de preços.  15/10/2014 Condenação 
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Processo Representante Representados Objeto Data do julgamento Decisão 

Ceará e Associação 
Médica Cearense 

08012.004020/2004-64 
Ministério Público da 

Bahia 

Conselho Regional de 
Medicina da Bahia - 

CREMEB 

Tabela de honorários 
mínimos. Ameaça de 
descredenciamento 

coletivo. 

15/10/2014 Condenação 

08012.008477/2004-48 
Ministério Público do 

Estado de Santa 
Catarina 

Sindicato dos Médicos 
do Estado de Santa 
Catarina - SIMESC, 

Conselho Regional de 
Medicina do Estado de 

Santa Catarina - 
CREMESC, Associação 
Catarinense de Medicina 

- ACM 

Imposição da 
Classificação Brasileira 

Hierarquizada de 
Procedimentos Médicos 

(CBHPM). 

15/10/2014 Condenação 

08012.006552/2005-17 

União Nacional das 
Instituições de 

Autogestão em Saúde - 
UNIDAS/MT 

Conselho Regional de 
Medicina do Estado de 

Mato Grosso - 
CRM/MT, Associação 

Médica de Mato 
Grosso-AMMT e 

Sindicado dos Médicos 
do Mato Grosso - 

Sindimed-MT 

Imposição da 
Classificação Brasileira 

Hierarquizada de 
Procedimentos Médicos 

(CBHPM). 

15/10/2014 Condenação 
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08012.007833/2006-78 

Ministério Público 
Federal - Procuradoria 

da República em 
Rondônia 

Conselho Regional de 
Medicina do Estado de 

Rondônia - CREMERO, 
Associação Médica de 

Rondônia – AMR  

Imposição da 
Classificação Brasileira 

Hierarquizada de 
Procedimentos Médicos 

(CBHPM). Boicote e 
punição. 

15/10/2014 Condenação 

08012.002866/2011-99 SDE ex officio 

Conselho Federal de 
Medicina, Associação 
Médica Brasileira e 

Federação Nacional dos 
Médicos  

Tabela médica. Boicote. 15/10/2014 Condenação 

08012.005644/2004-07 
Ministério Público do 

Estado do Espírito Santo 

Cooperativa de 
Atendimentos Médicos 

do Sul do Estado do 
Espírito Santo 

(“COOPAMESES”) 

Imposição de 
contratação como única 

forma de obterem a 
prestação de serviços 

médicos, principalmente 
nas áreas de anestesia, 

cirurgia pediátrica, 
ortopedia e 

neurocirurgia.  

19/02/2014 Arquivamento 

08012.008739/2007-17 SDE ex-officio Unimed de Itabuna Prática de unimilitância 19/02/2014 Arquivamento 

08012.014463/2007-14 
Laboratório Atalaia 

Ltda. 

Unimed Goiânia - 
Cooperativa de Trabalho 

Médico e Comitê de 
Integração das 
Entidades de 

Representação dos 

Denúncia de 
descredenciamento em 
razão de suposta ação 
coordenada promovida 

por concorrentes do 

22/01/2014 Condenação 
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Médicos e dos 
Estabelecimentos 

Assistenciais de Saúde - 
CIER - Saúde. 

setor de apoio à 
medicina diagnóstica.  

08012.001503/2006-79 

Sindicato Nacional das 
Empresas de 

Odontologia de Grupo - 
SINOG 

Uniodonto de Lençóis 
Paulista – Cooperativa 

Odontológica 
Prática de unimilitância 04/12/2013 Condenação 

08012.010576/2009-02 SDE ex-officio 

Unimed - Cooperativa 
de Serviços de Saúde 

dos Vales do Taquari e 
Rio Pardo Ltda. 

Prática de unimilitância.  06/11/2013 Condenação 

08012.007205/2009-35 SDE ex-officio 
Unimed Nordeste 

Goiano 
Prática de unimilitância.  03/07/2013 Condenação 

 


