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Resumo: A participação da assistência privada à saúde tem papel de extrema relevância para a 

sociedade por se tratar de um bem meritório e direito de todos. Assim, a busca por eficiência 

produtiva das Operadoras de Planos de Saúde é fundamental para o bem-estar dos indivíduos. 

Este trabalho buscou analisar as medidas de eficiência das OPS de acordo com os dados 

contábeis de 27 operadoras no estado do Rio Grande do Sul, fornecidos pela Agência Nacional 

de Saúde Suplementar. A análise quantitativa da eficiência foi realizada utilizando-se o método 

não paramétrico conhecido como Análise Envoltória de Dados - DEA, com retornos variáveis e 

orientação a insumo. Três abordagens foram feitas: a Social, a de Tamanho e a Econômica. Os 

principais resultados foram: grande número de OPS apresentou ineficiência produtiva nas três 

abordagens. Poucas OPS apresentaram escore de eficiência máxima, as quais tiveram 

desempenho médio muito maior do que as ineficientes. 
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Abstract: Health insurance is a main issue for society’s wellbeing. So, its efficiency is our 

concern on this paper, in which we analyze data from 27 companies of health insurance from 

the state of Rio Grande do Sul. The data was supplied by the Supplementary Agency of 

National Health. We employed a method of Data Envelopment Analysis - with variable returns 

of scale and input oriented - to do an efficiency quantitative analysis. Three different approaches 

were used: Social, Size and Economic. The main results achieved were: the majority of 

companies were considered inefficient by all three approaches. Few of them, however, were 

efficient in all three approaches. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O tema da saúde há muito tempo tem sido alvo da atenção de pesquisadores da área 

social, principalmente nos aspectos relacionados ao papel público e privado na atenção 

a saúde, associados aos interesses políticos e econômicos. A participação da assistência 

privada à saúde tem papel de extrema relevância, uma vez que ainda há desafios 

significativos relacionados à ineficiência e baixa qualidade dos serviços públicos 

prestados. Assim, as empresas que exploram o setor econômico da saúde suplementar, 

muitas vezes, são judicialmente obrigadas a garantir o amplo e irrestrito direito à saúde, 

em substituição ao próprio Estado (CALAZANS, 2008). 

Segundo Godoy (2008), o setor de saúde suplementar brasileiro é o segundo 

maior mercado mundial de planos privados de assistênca à saúde. O segmento atende 

atualmente 2.538.392 gaúchos, de um total de 10.693.929 habitantes no Rio Grande do 
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 Mestrando em economia aplicada – UFRGS. 
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Sul. Isto corresponde a uma taxa de 23,8% de atendidos pela assistência médica 

privada. 

Com a regulação do setor, as operadoras de Planos de Saúde são obrigadas a 

confrontar com inúmeros custos diretos e indiretos impostos por lei, impondo inúmeras 

ineficiências às empresas do setor. Diante deste cenário, sua organização vem se 

modificando com a crescente verticalização e outras mudanças na forma de produção 

das firmas de saúde suplementar (ALVES, 2008). 

Assim como em outros setores, as exigências do mercado consumidor e o 

elevado número de empresas fazem com que o setor de saúde suplementar busque maior 

qualidade e produtividade na prestação de seus serviços. Assim, busca alcançar 

vantagens competitivas em relação aos concorrentes, objetivando melhores resultados e 

produção mais eficiente.  

Deste modo, ressalta-se a necessidade de mecanismos que consigam monitorar o 

desempenho das empresas na busca por vantagens frente à concorrência para obter 

maior eficiência na produção em virtude da importância estratégica do setor, gerando 

maior desenvolvimento socio econômico para todo o país. Nesse sentido, a busca pela 

eficiência deve ser um ponto fundamental das operadoras de planos de saúde, para que 

continuem exercendo seu papel tão importante. 

A grande maioria dos estudos empíricos de eficiência técnica em atividades 

relacionadas à saúde, se dedica à análise de hospitais. Segundo a pesquisa de 

Worthington (2004), ao longo do tempo cerca de 68% dos estudos realizados nos 

Estados Unidos foram na área de hospitais, 10% na área de centros de enfermagem e 

apenas 5% na área de planos de saúde e centros de saúde locais enquanto o restante 

estudou outras atividades de saúde. 

Segundo Alves (2008) os custos com a prestação de serviços médicos vêm 

crescendo na maioria dos países, seja por força da expressiva inovação tecnológica na 

área médica, seja pelo aumento da demanda por serviços de saúde, oriundos da 

mudança do padrão epidemiológico e do envelhecimento populacional. O fato concreto 

é que lidar com as demandas crescentes da população e a limitação de recursos da 

sociedade exigirá cada vez mais eficiência e qualidade das organizações de saúde, 

públicas e privadas. 

Dessa forma, é importante que se observe como está o desempenho de cada 

operadora em relação às demais do mercado e analisar as possibilidades de se eliminar 

as ineficiências, caso estas sejam verificadas. Na literatura sobre eficiência das 

operadoras de planos de saúde, destaca os trabalhos de Alves (2008) e Alves(2009), 

sendo os únicos trabalhos disponíveis a estudar a eficiência das operadoras no Brasil. O 

primeiro buscou comparar a eficiência estimada pela metodologia da análise envoltória 

de dados - DEA com o Indice de Desempenho em Saúde Suplementar – IDSS proposto 

pela a ANS desde 2004. O segundo buscou comparar a abordagem da análise envoltória 

de dados com a abordagem da fronteira estocástica e criticar o escopo regulatório 

vigente da ANS. Nos outros trabalhos são verificados apenas estudos com relação aos 

impactos da regulamentação sobre o desempenho das operadoras, nos problemas de 

Risco Moral e Seleção Adversa, nas distorções causadas pela intervenção judicial sobre 

os planos de saúde e sobre a demanda por planos de saúde. 

Neste trabalho, propõe-se a utilização da metodologia DEA para analisar a 

eficiência das operadoras no estado do Rio Grande do Sul. Foi escolhido o foco nas 

comunidades médicas, para se obter uma maior homogeneidade entre as operadoras e, 

assim, a metodologia fornecer uma análise mais confiável. É dado como entrada do 

processo da operação dos planos de saúde valores relevantes de custo como insumo. 

Como saída são consideradas informações tais como a quantidade de pessoas atendidas 
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cobertas e dinheiro gasto no auxílio. As operadoras são classificadas de acordo com sua 

eficiência, e definidas as que podem ser benchmarking de processo para as outras. 

 

2 Referencial teórico 

 

O processo produtivo consiste em alocar os insumos ou fatores de produção resultando 

na produção de um ou mais produtos. A utilização dos fatores de produção no processo 

de transformação está subordinada a várias restrições técnicas, econômicas e 

financeiras. Uma restrição técnica fundamental é a função de produção. De acordo com 

Pindyck e Rubinfeld (2007), uma função de produção indica quanto de um determinado 

produto pode ser obtido a partir de uma dada quantidade de fatores.  

O conceito de eficiência vem a partir da alocação ótima dos insumos, de modo 

que gere o máximo de produto, sujeito a um nível de insumos disponíveis. Neste 

sentido, a produtividade dos fatores no processo produtivo é fundamental para se obter 

eficiência técnica. Segundo Ferreira e Gomes (2009), a produtividade é definida através 

do quociente do produto agregado sobre o insumo agregado. O conceito de 

produtividade nos remete que o insumo esteja sendo utilizado da melhor forma possível, 

sem excesso ou falta dele. Assim, ela mede a eficiência com que uma unidade de 

produção converte insumos em produtos, ou seja, é a avaliação do rendimento dos 

recursos utilizados na produção. De acordo com Ferreira e Gomes (2009) esse indicador 

é capaz de analisar o desempenho de firmas, constatando quais estão tendo melhores 

resultados em relação às quantidades de insumos utilizadas. 

Segundo Alves (2009), através das comparações e diferenças de produtividade é 

que são estabelecidas as causas de ineficiências de determinadas firmas. Assim se insere 

o conceito de eficiência relativa. Ferreira e Gomes (2009) reflete que a “eficiência 

técnica é um conceito relativo que compara o que foi produzido por unidade de insumo 

utilizado com o que poderia ser produzido”. 

De acordo com Farrell (1957) cada unidade de produção é avaliada em relação 

às outras unidades de um conjunto homogêneo e representativo. O mesmo autor divide 

o conceito de medidas de eficiência através de dois componentes: eficiência técnica e 

eficiência alocativa. A eficiência técnica refere-se à capacidade da unidade de produção 

obter o máximo nível de produto, dado um conjunto de insumos ou, a partir de 

determinado nível de produto, conseguir produzir com a menor combinação de insumos. 

Uma produção é tecnicamente eficiente se não existir outro processo, ou combinação de 

processos, que consiga produzir o mesmo nível de produção, utilizando menores 

quantidades de insumos. A eficiência alocativa indica a habilidade de uma unidade de 

produção utilizar os insumos em proporções ótimas, dados os seus respectivos preços, e 

obter determinado nível de produção, a menor custo, ou, dado determinado nível de 

custos, obter a máxima quantidade de produtos. A eficiência econômica é resultado da 

combinação dessas duas medidas de eficiência. Diante disso, verifica-se que enquanto a 

eficiência técnica está preocupada com o aspecto físico da produção, a eficiência 

alocativa é uma extensão da eficiência técnica, que se preocupa com o aspecto 

monetário da produção. 

Conforme Ferreira e Gomes (2009) a orientação-insumo ou, alternativamente, a 

orientação-produto são duas formas de se definir a eficiência. Na orientação-insumo, a 

eficiência é analisada pela combinação ótima de insumos para atingir certo nível de 

produto; sob a ótica da orientação-produto, ela se refere à quantidade ótima de produtos 

que podem ser produzidos com determinado nível de insumo. 
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Enquanto na orientação-insumo, a eficiência técnica mede a fração da 

quantidade de insumos que pode ser reduzida proporcionalmente sem reduzir a 

quantidade de produtos, e orientação-produtos, a eficiência técnica mede a fração da 

quantidade de produtos que pode ser aumentada proporcionalmente sem aumentar a 

quantidade de insumos. (FERREIRA e GOMES, 2009) 

A análise da eficiência exposta anteriormente nos sugere que o nível de 

eficiência técnica de uma unidade de produção é caracterizado pela relação entre 

produção observada e produção possível. O alcance da eficiência das unidades baseia-se 

nos desvios da produção observada em relação à fronteira de possibilidade de produção. 

Quanto mais próximo da fronteira, melhor será a eficiência relativa das unidades; se 

estiver em cima da fronteira, será eficiente, caso contrário, ineficiente. 

De acordo com Santerre e Neum (1996), o mercado de serviços médicos ou de 

saúde é formado por três agentes: os consumidores, as seguradoras e os provedores de 

serviços. Stancioli (2002) afirma que:  

“Os consumidores e as seguradoras correspondem à 

demanda do mercado e são responsáveis, respectivamente, 

pelo financiamento dos serviços e pelo reembolso aos 

ofertantes. Por outro lado, a produção ou oferta de serviços 

é feita pelos provedores, categoria que inclui os médicos, os 

profissionais responsáveis por serviços auxiliares de 

diagnose e tratamento, os hospitais e os laboratórios”. 

Diferentemente dos mercados de commodities, caracterizado por um sistema de 

mercado muito próximo ao de concorrência perfeita, o mercado de serviços médicos 

possui inúmeras distorções. A princípio, o mercado de serviços médicos teria a seguinte 

funcionalidade: os pacientes receberiam tratamentos médicos e fariam os pagamentos 

diretamente aos provedores. Na realidade esse mercado conta com características que o 

distinguem dos outros mercados (ARROW 1963). 

A grande maioria das vezes, as despesas médicas não podem ser previstas com 

antecipação. Além disso os valores dos serviços médicos possuem uma alta variação, 

podendo atingir níveis muito altos, o que eleva consideravelmente o grau de risco ou 

incerteza a que os consumidores são expostos. Como os consumidores são considerados 

avessos ao risco, há incentivo para o estabelecimento de contratos de seguro que, ao 

promover o campartilhamento de riscos, diminuem a exposição individual média ao 

risco e consequentemente aumentam o bem-estar social (STANCIOLI, 2002). 

Existem também problemas relacionados com a presença de informações 

assimétricas. Os problemas com relação as diferenças na informação acontecem quando 

um dos agentes econômicos possuem informações previlegiadas e com um alto custo de 

se obter, o que acabam gerando distorções nos preços (VARIAN, 2006). 

Akerlof (1970) apresentou o problema da seleção adversa e exemplifica como 

essa característica do mercado de planos de saúde pode tornar difícil a tarefa de alguém 

com mais de 65 anos de idade conseguir um seguro saúde. O autor argumenta que o 

preço mais alto para compensar o risco mais alto só seria atrativo para indivíduos que 

estivessem mal de saúde, tornando inviável que se oferecesse o seguro. 

Rothschild e Stiglitz (1976) analisam o mercado de seguro e as implicações da 

assimetria de informações entre seguradoras e sgurados. Como os indivíduos possuem 

informações privadas sobre a quantidade de risco que se expõem, Rothschild e Stiglitz 

(1976) mostram que um equilíbrio em estratégias puras pode não existir. Segundo 

Stancioli (2002) e Cutler e Zeckhauser (2000) no mercado de saúde o consumidor 

(paciente) dispões de informações sobre seu estado de saúde que não é revelada à 

operadora de plano de saúde. Além disso, os ofertantes de serviços médicos (médicos) 
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dispõem de informações sobre o estado de saúde do paciente que não são reveladas nem 

ao paciente, nem à seguradora. Neste sentido, comportamentos oportunistas podem ser 

presentes, já que existe a presença do seguro, o agente responsável pela decisão, não 

arca com os custos totais decorrentes da realização dos serviços médicos e assim 

realizar tratamentos mais caros e com mais frequencia do que aqueles que seriam 

realizados se os custos das ações fossem atribuídos diretamente ao responsável pela 

decisão (STANCIOLI, 2002). 

Para o indivíduo, o valor do plano de saúde é determinado pela capacidade de 

compartilhar os riscos individuais, o que traz segurança aos consumidores e assim 

permite ganhos de bem-estar. Isso acontece porque, para um indivíduo isoladamente é 

dificil determinar com razoável certeza seus riscos, entretanto, para uma população 

suficientemente grande é possível prever quais as taxas de incidência de morbidades em 

geral, possibilitando à seguradora cobrar prêmios justos que lhe permitam obter um 

lucro normal de longo prazo (STANCIOLI, 2002). 

Além da incerteza sobre o perfil de risco dos indivíduos, as seguradoras ainda 

podem sofrer o ônus de risco moral por parte dos segurados. Pauly (2007) define o risco 

moral quando há aumento na perda esperada de um evento adverso à medida que o 

número de segurados aumenta. Essa perda é decorrente da mudança de comportamento 

dos segurados, que passam a tomar menos cuidados após estarem assegurados, dado o 

fato de saberem que, se algo ruim acontecer, terão direito a uma indenização da 

seguradora. 

 

 

3 METODOLOGIA 
 

3.1 Análise Envoltória de Dados (DEA) 
 

As medidas de eficiência começaram a ser estudadas pelos autores Charnes, Cooper e 

Rhodes (1978), que analisaram a relação entre as empresas com múltiplos insumos e 

múltiplos produtos por meio de uma abordagem não-paramétrica, instituindo o termo 

Data Envelopment Analysis (DEA). Em outras palavras Kassai (2002) em Alves (2009), 

afirma a esse respeito que: 

 

DEA é um procedimento baseado em programação linear em 

que é avaliada a eficiência de cada unidade tomadora de 

decisão, tratada como Decision Making Units (DMU). 

 

Segundo Alves (2008), os métodos DEA têm se destacado sobre os modelos 

econométricos para medir eficiência no setor de saúde e as principais técnicas 

empregadas para esses estudos são: Análise envoltória de dados (Data Envelopment 

Analysis – DEA) e a abordagem das fronteiras estocásticas (Stochastic Frontirer 

Approach – SFA). 

O método DEA fornece uma medida de eficiência (escore) que permite 

determinar em uma amostra, quais estão sendo eficientes e quais estão sendo 

ineficientes no processo produtivo a partir da relação entre a quantidade de insumos 

utilizados e a quantidade de produtos produzidos. Desta forma, a medida de eficiência 

técnica de uma Operadora de Plano de Saúde ineficiente será igual a relação entre a sua 

produtividade e a produtividade de uma OPS mais eficiente. 

Seguindo a referência de Ferreira e Gomes (2009), sejam k insumos e m 

produtos para cada n OPSs, serão construídas duas matrizes: a matriz X de insumos, de 
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dimensões k x n e a matriz Y de produtos, de dimensões m x n, representando os dados 

de todas as n OPSs. Na matriz X, cada coluna representa uma OPS e cada linha 

representa um insumo. Já na matriz Y, cada coluna também representa uma OPS e cada 

linha representa um produto. É necessário que os coeficientes sejam não-negativos, para 

a matriz X, e que cada coluna e cada linha contenham, no mínimo, um coeficiente 

positivo, ou seja, cada OPS consome ao menos um insumo e uma OPS, pelo menos, 

consome o insumo que está em cada linha. Para a matriz Y se aplica o mesmo princípio. 

Deste modo, são representados os vetores Xi para insumos e Yi para produtos, 

para a i-ésima OPS. Uma medida de eficiência pode ser obtida para cada OPS, que é a 

razão entre todos os produtos e todos os insumos. Tem-se para a i-ésima OPS: 

 

kikii

mimii
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onde v é um vetor (k x 1) de pesos nos insumos e u é um vetor (m x 1) de pesos nos 

produtos. Devido às ordens dos vetores que a compõe, a medida de eficiência será um 

escalar. 

O pressuposto inicial do modelo é que a medida de eficiência necessita de um 

conjunto comum de pesos aplicado em todas as OPSs. No entanto, há certa dificuldade 

em se obter um conjunto comum de pesos para definir a eficiência relativa de cada OPS, 

pois estas podem estabelecer valores para os insumos e produtos de modos diferentes, e 

então tomarem pesos diferentes. De tal modo, é estabelecido um problema que permita 

que cada OPS possa adotar o conjunto de pesos que for mais favorável, em termos 

comparativos com as outras unidades. Então, especifica-se um problema de 

programação matemática para selecionar os pesos ótimos para cada OPS. Para a i-ésima 

OPS, tem-se: 

 

 
 

Para que a medida de eficiência para a i-ésima OPS seja maximizada, esta 

formulação envolve a obtenção de valores para u e v sujeita à restrição de que as 

medidas de eficiência de todas as OPS’s sejam menores ou iguais a um. 

Pode-se derivar uma forma envoltória da fórmula (4) com a linearização e 

aplicando-se a dualidade em programação linear. Assim, a eficiência da i-ésima OPS, 

pressupondo retornos constantes à escala, é dada por: 

 
onde  é um escalar, cujo valor será a medida de eficiência da i-ésima OPS.  

        (1) 

        (2) 

        (3) 
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As OPS eficientes serão os padrões de referência e seus escores de eficiência 

serão igual a 100%. Estas terão as melhores práticas nas operações devido à menor taxa 

insumo-produto entre as operadoras estudadas. A solução ótima é encontrada com o 

cálculo dos valores do parâmetro  que é um vetor (n x 1). Os valores de todos os  

serão zero para uma OPS eficiente; para uma OPS ineficiente, os valores de  serão os 

pesos utilizados na combinação linear de outras OPS’s eficientes, que influenciam a 

projeção da OPS ineficiente sobre a fronteira calculada. Logo, pode-se dizer que existe 

pelo menos uma unidade eficiente para uma unidade ineficiente, cujos pesos calculados 

fornecerão a OPS virtual da unidade ineficiente, mediante combinação linear. 

Para atender a pressuposição de retornos variáveis, deve-se modificar o 

problema de programação linear com retornos constantes, acrescentando a restrição de 

convexidade. 

 
onde 1'1 N , em que N1 é um vetor (n x 1) de algarismos unitários.  

Este enfoque forma uma superfície convexa de planos em interseção, no qual 

abrange os dados de forma mais compacta do que a superfície formada pelo modelo 

com retornos constantes. Logo, com a pressuposição de retornos variáveis, os valores 

obtidos para eficiência técnica são maiores ou iguais aos obtidos com retornos 

constantes. Isso ocorre porque a medida de eficiência técnica, obtida no modelo com 

retornos constantes, é composta pela medida de eficiência técnica no modelo com 

retornos variáveis, também chamadas de pura eficiência técnica, e pela medida de 

eficiência de escala. 

Os modelos DEA fornecem seus respectivos benchmarks, para cada unidade 

ineficiente, determinados pela projeção dessas unidades na fronteira de eficiência. Essa 

projeção é feita de acordo com a orientação do modelo. Pode ser orientação a insumos 

quando se deseja minimizar os recursos, mantendo-se os valores dos produtos 

constantes, ou orientação a produtos quando se deseja maximizar os produtos sem 

diminuir os insumos. 

O modelo desenvolvido por Banker, Charnes e Cooper em 1984 a partir do 

modelo com retornos constantes à escala (CCR) foi o modelo escolhido para a 

realização deste trabalho, uma vez que permite a separação dos resultados em relação à 

pura eficiência técnica e a eficiência de escala. Esse modelo de fronteira de eficiência, 

em homenagem aos seus idealizadores é conhecido como modelo BCC, e aceita 

retornos variáveis de escala, ou seja, substitui o axioma da proporcionalidade entre 

inputs e outputs pelo axioma da convexidade. Estabelecendo a convexidade da fronteira, 

o modelo permite que as OPSs que operam com baixos valores de inputs tenham 

retornos crescentes de escala e as que operam com altos valores tenham retornos 

decrescentes de escala. 

Segundo Jacobs, Smith e Street (2006), o modelo de retornos variáveis é o mais 

indicado quando temos alguma desconfiança que as operadoras não operam no nível de 

escala ótimo. Nesse sentivo, Alves (2008) ressalta que no setor de saúde suplementar, 

especificamente, a diversidade de realidades das operadoras, tamanhos, estrutura de 

        (4) 
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operação, produtos oferecidos, as restrições de financiamento, requerimentos 

regulatórios de entrada, operação e saída do setor podem frequentemente resultar em 

escalas de operação ineficientes. 

Apesar de ser capaz de distinguir se a natureza da ineficiência das OPS é técnica 

ou de escala, o modelo CCR não permite a distinção do tipo de rendimentos que as OPS 

estão operando. Em outras palavras, mesmo que seja evidenciada a existência de 

ineficiência, ainda não se sabe qual a natureza dessa ineficiência, isto é, se ela se deve a 

rendimentos crescentes ou a rendimentos decrescentes de escala. 

Para contornar essa situação, é necessário formular outro problema de 

programação, impondo a pressuposição de rendimentos não crescentes (RNC) ou não 

decrescentes (RND) no processo de minimização visto anteriormente. 

 
Para determinar a natureza da escala de uma OPS qualquer, é preciso verificar se 

o coeficiente de eficiência técnica no modelo com rendimentos não crescentes (RNC) é 

igual ao do modelo com rendimentos variáveis (RVE). Se forem diferentes, a OPS terá 

rendimentos crescentes de escala, se iguais, ocorrerá uma situação de rendimentos 

decrescentes. Também é preciso verificar se o coeficiente de eficiência técnica no 

modelo com rendimentos não decrescentes (RND) é igual ao do modelo com 

rendimentos variáveis (RVE). Se forem diferentes, então a OPS terá rendimentos 

decrescentes de escala e se forem iguais, ocorrerá uma situação de rendimentos 

crescentes. Sistematizando: 

 

 Se ETRND = ETRVE e ETRNC ≠ ETRVE       Retornos Crescentes; 

 Se ETRND ≠ ETRVE e ETRNC = ETRVE        Retornos Decrescentes; 

 Se ETRND = ETRVE = ETRNC        Retornos Constantes. 

 

A orientação a insumos foi utilizada neste trabalho, pois o objetivo proposto é 

verificar a existência de utilização excessiva de insumos e quantificar essa ineficiência. 

Essa orientação indica que as operadoras de planos de saúde buscam minimizar os 

recursos, mantendo suas respectivas capacidades produtivas. 

As medidas utilizadas no exame da eficiência variam entre os diversos tipos de 

estudos, assim como as técnicas de análise. No contexto dos serviços de saúde, a 

eficiência técnica se refere a uma relação física entre os recursos utilizados (capital, 

trabalho e equipamentos) e algum resultado em saúde. O resultado pode ser definido em 

termos de produtos intermediários (número de pacientes tratados, tempo de espera etc.) 

ou resultados finais (menor taxa de mortalidade, maior expectativa de vida) (ALVES, 

2009). 

Para o caso brasileiro, Alves (2008) estima eficiência para os planos de saúde 

tendo as despesas assistenciais e estas somadas às adições de reservas como medida de 

produto e as despesas operacionais, financeiras e de capital como medidas de insumo. 

        (5) 
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Esse estudo teve como objetivo avaliar a qualificação feita pela a ANS, através do seu 

IDSS (Índice de Desempenho em saúde suplementar), comparando com os resultados 

empíricos do seu trabalho. Também foi seu objetivo determinar quais fatores foram 

mais importantes para a determinação da eficiência das operadoras. 

No presente estudo, para o exame da eficiência das OPS foram utilizados como 

insumos (inputs) as Despesas Operacionais, Capital aplicado em Patrimônio Líquido e 

Capital aplicado como Ativo Imobilizado das OPS no mesmo ano. As Despesas 

Operacionais foram formadas com as despesas administrativas mais as despesas 

operacionais e as despesas com comercialização. Esta medida tem como objetivo 

representar o recurso Trabalho uma vez que engloba as principais despesas de operação 

de uma Operadora de Plano de Saúde. 

Como produtos (outputs), o estudo analisa em três abordagens diferentes. Na 

primeira, denominada no presente estudo de abordagem Social, foram utilizadas as 

Despesas com Assistência (Eventos Indenizáveis Líquidos) e as Adições às Reservas 

(Aplicações vinculadas a Provisões) como os outputs. Utilizam-se as Despesas com 

Assistência como uma variável Proxy para a medida de produto na perspectiva dos 

serviços reais prestados. As adições às reservas são uma variável Proxy para a medida 

de produto nas perspectivas da agregação e carregamento de riscos e da intermediação. 

As Despesas com Assistência representam os pagamentos recebidos pelos 

segurados no ano corrente na ocorrência de sinistros que necessitaram de assistência 

médica-hospitalar. A acumulação de reservas tem como objetivo honrar o pagamento de 

sinistros futuros e objetiva garantir as indenizações futuras. Estas medidas de produto e 

insumos também são utilizadas no estudo de Alves (2008) e leva em consideração o 

ponto de vista social exposto por Brockett et al. (2004). Seguindo as referências de 

Stancioli (2002) e de Alves (2008), tais produtos garantem o bem-estar dos 

beneficiários, que demandam segurança e assistência médica-hospitalar no presente e no 

futuro. 

Na segunda abordagem chamada no presente estudo de abordagem de Tamanho, 

utilizou-se o número de beneficiários como medida de produtos. Esta medida é de 

extrema importância para o quesito da agregação dos riscos já que quanto maior o 

número de indivíduos no plano de saúde, maior é o nível de compartilhamento dos 

riscos. Conforme Alves (2009) e Stancioli (2002), a natureza do plano de saúde é um 

sistema mutualista de compartilhamento onde muitos contribuem para que alguns 

poucos possam utilizar os serviços. 

Na terceira abordagem denominada de abordagem Econômica, utilizaremos as 

receitas das OPS como medida de produto, uma vez que na realidade o objetivo é o 

lucro, ou seja, o que as operadoras realmente buscam é o aumento das receitas e a 

diminuição dos custos. Na maioria das seguradoras podemos encontrar essa perspectiva, 

e exceção as que são da modalidade de Filantropia. Não foram encontrados estudos 

anteriores que avaliam o setor de saúde com esta abordagem. 

Para sintetizar as três abordagens do estudo, a Tabela 3.1 resume as informações 

de cada uma especificando quais são as medidas de insumos e de produtos utilizadas e 

as referências de trabalhos anteriores os quais utilizaram de métodos parecidos. 

 

Tabela 3.1- Síntese das abordagens do estudo de eficiência 

Abordagem Medidas de Produtos 
Medidas de 

Insumos 
Referências 
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Social 

(i) Despesas com 

Assistência e (ii) 

Adições as reservas 

(i) Despesas 

Operacionais, (ii) 

Patrimônio 

Líquido e (iii) 

Ativo 

Imobilizado 

Alves (2008) 

e Brockett et 

al. (2004)  

Tamanho nº de Beneficiários 
Bryce et al. 

(2000) 

Econômico Receitas 
Sem 

referências 

Fonte: Elaboração própria 

 

Resumindo, o modelo DEA é determinístico e é particularmente sensível a erros 

de medida, à especificação dos fatores e ao tamanho do grupo analisado. A eficiência 

medida é relativa, ou seja, é feita com base no rendimento das outras operadoras de 

saúde.  

 

3.2 Dados utilizadados 

 

Para implementar o modelo, utilizou-se dados das operadoras de planos de saúde com 

registro na ANS do tipo Cooperativa Médica com sede no estado do Rio Grande do Sul 

no ano de 2012, sendo assim uma análise em cross-section. Das 114 empresas 

registradas que operam no setor, 27 são Cooperativas Médicas onde todas são do 

sistema UNIMED. 

A segmentação das operadoras obedece, pela Resolução de Diretoria Colegiada 

(RDC) da ANS de número 39 de 2000, a seguinte tipologia: as medicinas de grupo; as 

cooperativas médicas; as autogestões; as seguradoras especializadas em saúde; as 

filantrópicas; as cooperativas odontológica e as odontologias de grupo. 

O estudo realizado por Alves (2009) sugere um alto nível de heterogeinedade no 

comportamento das diferentes modalidades de operação das seguradoras de saúde. 

Conforme o método da Análise Envoltória de Dados, que utiliza do mecanismo de 

comparação entre as práticas de utilização dos insumos no processo produtivo, os 

resultados só poderão ser consistentes caso o grupo de análise for homogêneo. Neste 

sentido o presente estudo faz a análise de eficiência para apenas as OPS do tipo 

Cooperativa Médica do estado do Rio Grande do Sul. 

Os dados foram coletados a partir do banco de dados disponível no website da 

ANS. O sistema de dados é formado a partir das informações enviadas pelas próprias 

operadoras, sendo este envio parte das exigências da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar. As informações não sofrem alterações ou críticas de inconsistência por 

parte da ANS. Todos os dados foram enviados por seus representantes através do 

DIOPS e são de total responsabilidade das operadoras. 

Para a análise dos dados, utilizou-se o software EMS (Efficiency Measurement 

System) para obter os resultados da análise. Este software possui licença freeware. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

4.1 Análise de Eficiência Segundo a Abordagem Social 
 

Conforme os objetivos específicos deste trabalho, esta seção procura separar as 

operadoras de acordo com seu nível de eficiência técnica na abordagem Social. De 

acordo com a Tabela 4.1, que apresenta os escores de eficiência técnica pura (retornos 
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variáveis a escala), verifica-se que 5 das 27 operadoras de planos de saúde da amostra 

são consideradas eficientes tecnicamente. Em termos percentuais, 18,51% das OPS do 

setor apresentaram eficiência técnica. As outras 22 OPS (81,48%) estão operando com 

algum tipo de ineficiência técnica ou perda em relação às outras OPS no que tange a 

alocação dos recursos. 

Avaliando os escores de eficiência de escala, podemos varificar que 7 OPS 

apresentam eficiência de escala. Ou seja, apenas 7 (25,93%) OPS estão operando em 

escala ótima com relação ao setor obtendo rendimentos constantes a escala de produção. 

As outras 20 OPS apresentam ineficiência de escala, onde 5 apresentaram retornos 

decrescentes e 15 apresentaram retornos crescentes à escala de produção. Sugere-se que, 

para chegar a escala ótima, as empresas que estão operando com retornos crescentes 

devem aumentar a escala de produção e, de forma análoga, as empresas que operam 

com retornos decrescentes devem diminuir a escala de produção. 

 

Tabela 4.1 – Índices de eficiência técnica, de eficiência de escala e o tipo de rendimento 

das Operadoras de Planos de Saúde segundo a abordagem social. 

OPS* 
Eficiência 

Técnica 

Eficiência de 

Escala 
Tipo de Rendimento 

300136 0,3545 0,9588 Crescente 

306398 0,7321 0,9740 Crescente 

306959 0,7451 0,7274 Crescente 

311375 0,7641 1,0000 Constante 

311618 0,4506 0,9871 Decrescente 

311715 0,6673 1,0000 Constante 

313211 0,6525 0,9761 Crescente 

316172 1,0000 1,0000 Constante 

319384 0,6201 0,9194 Decrescente 

319708 1,0000 1,0000 Constante 

325571 0,9634 0,9862 Decrescente 

328375 0,4517 0,9300 Crescente 

328596 0,9216 0,8282 Crescente 

335541 1,0000 1,0000 Constante 

343684 0,6860 0,9577 Decrescente 

349739 1,0000 0,5780 Crescente 

350648 0,3789 0,9557 Crescente 

352179 0,9824 0,9734 Crescente 

352501 1,0000 1,0000 Constante 

352519 0,9550 0,7727 Crescente 

353698 0,6821 0,9716 Decrescente 

355356 0,8805 0,7437 Crescente 

356417 0,4937 0,9943 Crescente 

357022 0,3468 0,8789 Crescente 

357260 0,3816 1,0000 Constante 

362832 0,5932 0,8532 Crescente 

367087 0,2209 0,9846 Crescente 

Fonte: Resultados da Pesquisa. *Código de registro na ANS. 
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Observa-se uma discrepância muito grande entre as eficientes e ineficientes nas 

Despesas com Assistência, explicando assim o pequeno número relativo de OPS 

eficientes. Este resultado nos remete a uma crítica ao modelo Social já utilizado 

anteriormente pela literatura de Alves (2008), de que o objetivo da maior parte das OPS 

não é o volume de gastos com assistência médica, pois isso leva a uma redução nos 

resultados econômico financeiro da empresa. 
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Figura 4.1 – Histograma da distribuição das OPS segundo os escores de eficiência 

técnica. 

Observa-se que dentro da amostra existe um alto nível de discrepância na 

eficiência das operadoras. Apesar da elevada média do escore de eficiência das OPS, em 

torno de 0,7, o setor apresenta uma grande desigualdade no que tange ao uso eficiente 

dos insumos na abordagem social, onde 30% das OPS obtiveram escores de eficiência 

abaixo de 0,5. 

 
4.2 Análise de Eficiência Segundo a Abordagem de Tamanho 

 

O produto dessa abordagem é o número total de beneficiários no ano de 2012. Como 

visto anteriormente, o maior número de indivíduos em uma OPS é essencial, pois a 

natureza dos planos de saúde é de um sistema mutualista de compartilhamento, onde 

muitos contribuem para que alguns poucos possam utilizar os serviços. 

Seguindo as referências de Stancioli (2002) e de Bryce et al. (2000), o valor do 

plano de saúde para o usuário advém de sua capacidade de compartilhar riscos 

individuais, o que permite ganhos de bem-estar. Como visto anteriormente, para um 

indivíduo isolado é difícil determinar-se a probabilidade de cuidados médicos; no 

entanto, para uma população grande é possível saber estatisticamente as taxas de 

ocorrência das assistencias médicas utilizadas. Esse cálculo permite às Operadoras 

precificar o valor do prêmio. 

A Tabela 4.2 apresenta os escores de eficiência técnica pura, escores de 

eficiência de escala e o tipo de rendimento de cada OPS da amostra. Verifica-se que 6  

(22,22%) das 27 operadoras de planos de saúde da amostra são consideradas eficientes 

tecnicamente. Avaliando os scores de eficiência de escala, podemos varificar que 

apenas 2 OPS apresentam eficiência de escala. Ou seja, apenas 7,41% das OPS estão 

operando em escala ótima com relação ao setor, obtendo rendimentos constantes a 
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escala de produção. As outras 25 OPS apresentam ineficiência de escala, onde 9 

apresentaram retornos decrescentes e 16 apresentaram retornos crescentes à escala de 

produção. Sugere-se que, para chegar a escala ótima, as empresas que estão operando 

com retornos crescentes devem aumentar a escala de produção e, de forma análoga, as 

empresas que operam com retornos decrescentes devem diminuir a escala de produção. 

 

Tabela 4.2 – Índices de eficiência técnica, de eficiência de escala e o tipo de rendimento 

das Operadoras de Planos de Saúde segundo a abordagem de Tamanho. 

OPS* 
Eficiência 

Técnica 

Eficiência de 

Escala 
Tipo de Rendimento 

300136 0,6665 0,8830 Decrescente 

306398 0,9510 0,7631 Decrescente 

306959 0,8094 0,8809 Crescente 

311375 0,5290 0,8824 Decrescente 

311618 0,3421 0,9787 Crescente 

311715 0,6511 0,9708 Decrescente 

313211 0,9718 0,8738 Decrescente 

316172 1,0000 0,7464 Crescente 

319384 0,3335 0,9880 Crescente 

319708 0,6199 0,8679 Decrescente 

325571 1,0000 0,7080 Decrescente 

328375 0,2340 0,7440 Crescente 

328596 0,5234 0,7268 Crescente 

335541 1,0000 1,0000 Constante 

343684 0,6084 0,9461 Crescente 

349739 1,0000 0,5729 Crescente 

350648 0,2545 0,8676 Crescente 

352179 1,0000 1,0000 Constante 

352501 1,0000 0,6186 Decrescente 

352519 0,5757 0,6236 Crescente 

353698 0,5661 0,8627 Crescente 

355356 0,9405 0,8038 Crescente 

356417 0,5274 0,7438 Decrescente 

357022 0,3970 0,9801 Crescente 

357260 0,1798 0,9839 Crescente 

362832 0,4508 0,7870 Crescente 

367087 0,0702 0,9729 Crescente 

Fonte: Resultados da Pesquisa. * Código das operadoras junto a ANS. 

 

A Figura 4.2 apresenta a distribuição das operadoras que se encontram na 

amostra de acordo com os resultados do modelo DEA. Podemos observar que nessa 

abordagem, os resultados mostraram um largo gap de eficiência a ser superado. Na 

perspectiva de Tamanho, a média dos scores de eficiência está em torno de 0,6 e o 

desvío padrão está em 0,3. O n° de OPS em cada faixa de eficiência está equilibrado 

mostrando que há espaços para ganhos de expressivos de eficiência entre as que estão 

abaixo da média e as de score igual a 1. 
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Figura 4.2 – Histograma da distribuição das OPS segundo os escores de eficiência 

técnica. 

 

4.3 Análise de Eficiência Segundo a Abordagem Econômica 
 

Esta seção procura separar as operadoras de acordo com seu nível de eficiência técnica 

na abordagem Econômica conforme os objetivos específicos deste trabalho. O produto 

dessa abordagem são as receitas no ano de 2010. Apesar de serem ofertantes de um bem 

meritório com características comuns de bens público, as OPS são empresas que visam 

o lucro de longo prazo ao gerir os riscos dos indivíduos. Não foi encontrado na 

literatura sobre a eficiência no mercado de saúde suplementar tal abordagem. 

Entende-se que os gestores das OPS visam os resultados econômicos e alocam 

seus recursos de tal modo à aumentar as receitas e diminuir os custos. Essa abordagem 

entra em conflito com o real papel da saúde para a população uma vez que é de direito 

comum previsto pela Constituição Nacional. Dessa forma, a análise econômica deste 

trabalho é uma nova contribuição para os estudos da economia da saúde suplementar. 

A Tabela 4.3 apresenta os escores de eficiência técnica pura, escores de 

eficiência de escala e o tipo de rendimento de cada OPS da amostra. Verifica-se que, 

assim como na abordagem de tamanho, 6 (22,22%) das 27 operadoras de planos de 

saúde da amostra são consideradas eficientes tecnicamente. As outras 21 OPS (77,78%) 

estão operando com algum tipo de ineficiência técnica ou perda em relação às outras 

OPS no que tange a alocação dos recursos. 

Avaliando os escores de eficiência de escala, podemos varificar que apenas 3 

(11,11%) OPS apresentam eficiência de escala. As outras 24 OPS apresentam 

ineficiência de escala, onde apenas uma apresentou retornos decrescentes e 23 

apresentaram retornos crescentes à escala de produção. Esse resultado é bem parecido 

com o resultado da abordagem de tamanho, indicando que a larga escala no setor é um 

fator importante na eficiência produtiva. 

 

Tabela 4.3 – Índices de eficiência técnica, de eficiência de escala e o tipo de rendimento 

das Operadoras de Planos de Saúde segundo a abordagem Econômica. 

OPS* 
Eficiência 

Técnica 

Eficiência de 

Escala 
Tipo de Rendimento 

300136 0,5334 0,9816 Crescente 
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306398 0,8154 0,9881 Crescente 

306959 0,8054 0,8467 Crescente 

311375 0,7409 0,9938 Crescente 

311618 0,5661 0,9855 Crescente 

311715 0,7202 0,9851 Crescente 

313211 0,7555 0,9909 Crescente 

316172 1,0000 0,9150 Crescente 

319384 0,6033 0,9887 Crescente 

319708 1,0000 1,0000 Constante 

325571 0,8621 0,9969 Crescente 

328375 0,5434 0,9290 Crescente 

328596 0,7563 0,8033 Crescente 

335541 1,0000 1,0000 Constante 

343684 0,6865 0,9681 Crescente 

349739 1,0000 0,6611 Crescente 

350648 0,5082 0,9648 Crescente 

352179 0,9901 0,9802 Crescente 

352501 1,0000 1,0000 Constante 

352519 1,0000 0,8300 Crescente 

353698 0,6955 0,9478 Crescente 

355356 0,7720 0,7667 Crescente 

356417 0,6363 0,9998 Crescente 

357022 0,5101 0,9769 Crescente 

357260 0,5111 0,9930 Crescente 

362832 0,6277 0,8493 Crescente 

367087 0,4558 0,9958 Decrescente 

Fonte: Resultados da pesquisa. * Código da OPS junto a ANS. 

 

 

A Figura 4.3 apresenta a distribuição das operadoras que se encontram na 

amostra de acordo com os resultados do modelo DEA. Podemos observar que existe 

uma maior concentração de operadoras ao redor da média que foi de 0,7443, porém 

poucas empresas atingiram indice de eficiência próximo ao escore de eficiência 

máxima. Isso nos mostra mais uma vez que na abordagem econômica, existe um largo 

hiato de eficiência no setor. 
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Figura 4.3 – Histograma da distribuição das OPS segundo os escores de eficiência 

técnica. 

 

4.4 Comparação das Três Abordagens 
 

Devido a peculiaridade do mercado de planos de saúde, existe uma grande dificuldade 

de se determinar qual é a melhor medida de produto de uma operadora de plano de 

saúde. Nesse sentido, cada abordagem do nosso trabalho pode sofrer críticas no que 

relaciona aos verdadeiros papeis de uma OPS e seus principais interesses. 

No entanto, como podemos ver na Tabela 4.4, em que são apresentadas as OPS 

eficientes em cada abordagem, verificamos que quatro OPS atingiram o escore máximo 

de eficiência técnica nas três abordagens do estudo e uma OPS foi eficiente em escala 

nas três abordagens da pesquisa. Esse resultado é muito importante no sentido de que, 

independente da visão, as operadoras eficientes apresentam bom desempenho alocativo 

e produtivo comparado as outras empresas do setor. 

 

Tabela 4.4 – Código junto a ANS das OPS eficientes tecnicamente e a escala em cada 

abordagem. 

SOCIAL   TAMANHO   ECONÔMICA 

OPS 

tecnicamente 

eficientes 

OPS 

eficientes 

a escala 

  

OPS 

tecnicamente 

eficientes 

OPS 

eficientes 

a escala 

  

OPS 

tecnicamente 

eficientes 

OPS 

eficientes 

a escala 

316172 311375  316172 335541  316172 319708 

319708 311715  325571 352179  319708 335541 

335541 316172  335541   335541 352501 

349739 319708  349739   349739  

352501 335541  352179   352501  

 352501  352501   352519  

  357260             

Fonte: Resultado da pesquisa. 

 

 

5 CONCLUSÃO 
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Nos setores de prestação de serviços de saúde, por se tratar de um bem meritório, deve-

se priorizarar a melhoria do nível de eficiência produtiva, tanto pelo setor privado 

quanto pelo setor público. Apesar das inúmeras especificidades do setor e as 

dificuldades de se buscar a eficiência devido às informações assimétricas no mercado e 

também devido ao campo político regulatório, a utilização dos recursos escassos na área 

da saúde deve se dar de forma eficiente. 

O mercado de saúde suplementar é muito peculiar por se tratar de um serviço 

essencial para os indivíduos da sociedade, já que o sistema público vem se mostrando 

incapaz de atender a crescente demanda da população. Além disso, se trata de um bem 

com caracteristicas de bens públicos, sendo assim um bem meritório. Neste sentido 

existe uma dificuldade de se determinar qual é a melhor medida de produto para as 

operadoras de planos de saúde. O presente estudo fez três abordagens e nesta seção 

iremos compara-las. 

A primeira abordagem foi no sentido social das OPS em que entendemos que o 

papel das operadoras é fornecer Assistência a Saúde e promover o compartilhamento e 

agregação de riscos dos indivíduos. Como os dados reais de serviços médicos-

hospitalares não são disponíveis, utilizamos as despesas com Assistência à Saúde como 

uma proxy da quantidade de serviços prestado aos seus beneficiários. 

No entanto, a crítica maior a ser feita é de que nessa abordagem, quanto maior os 

gastos das OPS em assistência, maior é sua eficiência. Tal relação é contraditória pois, 

concerteza os gestores das operadoras não visam o aumento dos gastos e sim enxuga-

los. Apesar disso existem estudos na literatura que utiliza esse método, tal como Alves 

(2008). 

Porém, persebe-se que os resultados obtidos na abordagem Social não diferiu 

muito dos resultados das outras análises. Observa-se nas três abordagens que existe 

muitas operadoras ineficientes e poucas eficiêntes. Nas três abordagens existe um 

importante gap de eficiência a ser superado no setor. 

O número de beneficiários foi a medida de produto utilizada na abordagem de 

Tamanho e as Receitas foi a medida de produto utilizada na abordagem Econômica. 

Nessas abordagens, os resultados não foram tão parecidos parecidos quanto o esperado 

já que é intuitivo que os gestores das operadoras tem como objetivos aumentar o 

número de consumidores e também aumentar o lucro através do aumento de receita e 

dminuição nos custos. 

O maior número de beneficiários em uma OPS é fundamental para o 

compartilhamento de riscos, fator que é capaz de gerar um ganho em bem-estar dos 

indivíduos. 

A terceira abordagem sofre críticas no sentido da natureza social da Saúde uma 

vez que seu papel é fundamental para o bom funcionamento da economia. Como os 

indivíduos são avessos ao risco, as OPS podem ter comportamentos abusivos para 

elevarem suas receitas. Além disso, para elevar seus lucros, podem ter condultas de 

negação de atendimentos de alguns sinistros que por ventura afete seu beneficiário para 

diminuirem seus custos totais. Entretanto, sabemos que as OPS são empresas que visam 

o lucro na maior parte das vezes e objetivam o aumento das receitas. 

Não foi objetivo do presente trabalho a formação de um ranking de eficiência 

das operadoras uma vez que tal análise é incoveniente, pois não se pode mensurar a 

qualidade dos serviços prestados, fatos fundamentais nos serviços médicos-hospitalares. 

Assim, não se pode tratar como um bem comum do tipo commodities sem que a 

qualidade sejam levados em concideração. 
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Novos modelos para a análise de eficiência poderão ser feitos no futuro caso as 

informações reais de serviços prestados pelas operadoras forem disponibilizados, assim 

como é feito na literatura de eficiência produtiva de hospitais, que usa como medida de 

produto as quantidades de internações, quantidade de procedimento médicos, entre 

outras informações. 
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