
1 

Saúde Suplementar 
 
Liberdade Econômica 
 

A liberdade é um valor indispensável à sociedade 

moderna. Para assegurar o direito fundamental à vida, à 

liberdade e à propriedade, a sociedade organizou-se em 

democracia política e mercados livres. 

 

Um ambiente econômico equilibrado e livre propicia o 

desenvolvimento dos mercados e, portanto, da 

sociedade. Em uma sociedade economicamente livre, os 

indivíduos são livres para trabalhar, produzir, consumir e 

investir. Quanto melhor o ambiente de liberdade 

econômica em um país, maior deve ser a taxa de 

crescimento dessa economia e maior o bem-estar de seu 

povo. 

 

Pesquisas internacionais classificam o Brasil como um 

país majoritariamente não-livre. Os índices de liberdade 

econômica, calculados por entidades internacionais, 

avaliam os países em quatro pilares principais: o império 

da lei (todos são iguais perante a lei); o tamanho do 

governo; a eficiência regulatória e a abertura dos 

mercados. Em 2019, o Brasil aparece na 150ª posição 

entre 186 países avaliados em liberdade econômica, atrás 

de países como Paraguai, México e Uruguai1. 

 

O Brasil tampouco é considerado um país com ambiente 

favorável para fazer negócios. Nossa precariedade 

relativa é atribuída, principalmente, às piores condições 

tributárias e às maiores dificuldades em aberturas de 

empresas e registros de propriedade2.  

 

Em uma sociedade economicamente livre, o principal 

papel do governo deve ser o de proteger o indivíduo e o 

seu direito de propriedade da intervenção de terceiros. 

Qual o impacto da ausência de liberdade no Brasil para o 

desenvolvimento e a eficiência de nossos mercados? 

Como a eficiência regulatória, um dos quatro 

componentes da liberdade econômica, pode ser 

aprimorada? 
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Destaques dos Segmentos 

1 Heritage Foundation, 2019 Index of Economic Freedom. Disponível em: https://www.heritage.org/index/ 

2 Banco Mundial, Doing business 2019. Disponível em: http://portugues.doingbusiness.org/pt/doingbusiness 

RANKINGS DE PESQUISAS EM LIBERDADE ECONÔMICA  

Economic Freedom of the World index Index of Economic Freedom Doing business indicator 

(Fraser Institute, 2018) (Heritage Foundation, 2019) (World Bank, 2018) 

1 Hong Kong 1 Hong Kong 1 Nova Zelândia 

2 Singapura 2 Singapura 2 Singapura 

3 Nova Zelândia 3 Nova Zelândia 3 Dinamarca 

4 Suíça 4 Suíça 4 Hong Kong 

5 Irlanda 5 Austrália 5 Coréia 

6 Estados Unidos  6 Irlanda 6 Geórgia 

7 Geórgia 7 Reino Unido 7 Noruega 

8 Reino Unido 8 Canadá 8 Estados Unidos  

9 Ilhas Maurício 9 Emirados Árabes 9 Reino Unido 

10 Canadá 10 Taiwan  10 Macedônia 

144 Brasil 150 Brasil 109 Brasil 
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Liberdade e regulação 
 

Mesmo com a sociedade moderna devendo ter a 

obstinação pela liberdade econômica, há casos 

específicos em que os mercados livres não funcionam da 

melhor forma. Nesses casos, a presença de ineficiência 

num mercado livre leva a perdas de bem-estar social. 

Tradicionalmente, essas falhas de mercado são corrigidas 

por meio de regulamentação.  

 

A literatura de falhas de mercado é bastante ampla. No 

caso dos planos de saúde, a presença de assimetria de 

informação entre os agentes (operadoras de planos de 

saúde, prestadores de serviços de assistência médico-

hospitalar e odontológica e beneficiários dos planos de 

saúde) é a justificativa econômica mais apontada para a 

intervenção. A assimetria informacional causaria 

distorções no mercado de saúde suplementar, que o 

tornariam ineficiente. 

 

A regulação implica a tentativa de minimizar os efeitos 

das falhas de mercado no bem-estar social através da 

geração de regras a serem cumpridas. O Governo deve 

propor a regulação para a defesa do interesse público. 

Importante lembrar que uma norma imposta à livre ação 

dos agentes econômicos muda o ambiente no qual sua 

atividade se desenvolve. Deste modo, o cerceamento da 

liberdade dos agentes deve ser mínimo e objetivar, 

fundamentalmente, a eliminação das falhas detectadas 

no mercado regulado como, por exemplo, a 

concentração de poder político ou econômico ou a 

proteção dos direitos de terceiros. 

 

Ainda, o processo de regulação deve considerar não 

somente os benefícios provenientes da perda de 

liberdade, mas, principalmente, os custos financeiros 

relacionados às regras propostas e a burocracia associada 

ao órgão regulador. Os critérios utilizados para definir 

uma nova regra, a escolha da restrição a ser imposta e o 

objetivo a ser alcançado devem ser amplamente 

difundidos e discutidos com a sociedade. Caso contrário, 

a norma pode não atingir seu objetivo. Entende-se, 

então, que a intervenção deve ser mínima; a regulação 

deve promover o bem comum por objetivo limitado à 

eliminação de distorções no funcionamento livre. A 

experiência tem demonstrado que reguladores com 

poder ilimitado têm provocado mais mal do que bem às 

sociedades onde atuam.  

 

O uso e o excesso da regulação 
 

Os brasileiros têm trocado liberdade e direitos de 

propriedade por proteção do Estado, demonstrando 

relutância à evolução para uma sociedade moderna, 

caracterizada por individualidade, liberdade, incertezas, 

economia de mercado e democracia. De um modo geral, 

a proteção de curto prazo provida pelo Estado é 

sustentada por regulamentações que, ao longo do 

tempo, podem produzir crises institucionais recorrentes e 

mais complexas a cada ciclo. 

 

A melhor forma de minimizar esse efeito é estimular o 

livre mercado. O excesso de intervenção altera o 

ambiente do mercado, assim como o desejo dos agentes 

econômicos de participarem dele. O mercado deve ser 

livre para se moldar da melhor forma, baseado nos 

princípios da concorrência e regulado pela garantia do 

direito legal do usuário de acionar qualquer agente 

diante de dano ou prejuízo. 

 

São muitos os exemplos de intervenção por meio de 

regulamentações que, implementadas com as melhores 

das intenções, perturbam o bom funcionamento da 

economia e penalizam os grupos que originariamente 

deveriam se beneficiar com a regulamentação. 

 

Nesses casos, os incentivos gerados podem ser 

preocupantes. O exemplo prático da regulação com 

controle dos reajustes de preços dos planos individuais é 

geralmente identificado como importante inibidor do 

crescimento desse mercado. O mais provável é que, na 

ausência dessa intervenção, o mercado ofereceria 

produtos ajustados à demanda, ampliando o bem-estar 

social. Dado que a intervenção altera os incentivos 
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econômicos percebidos pelo mercado, o custo social da 

regulação na saúde suplementar não deve ser 

desprezado, tornando imperiosa a observância das 

melhores práticas de análise de impacto regulatório. 

 

No mês passado, foi publicada a conhecida MP da 

Liberdade Econômica . O texto afirma que “fica instituída 

a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, que 

estabelece normas de proteção à livre iniciativa e ao livre 

exercício de atividade econômica (...)”. Vista como uma 

sinalização em direção à garantia da livre iniciativa de 

negócios no País, a MP levanta bons pontos e oferece 

medidas de desburocratização, porém, é ainda o início de 

um longo caminho a ser percorrido na direção da 

modernidade. A eficiência regulatória faz parte da base 

da literatura sobre liberdade econômica, mas com a 

transformação incipiente, os limites do poder regulatório 

permanecem abertos. A experiência tem trazido 

evidências que corroboram a teoria, demonstrando que 

reguladores com poder ilimitado provocam mais mal do 

que bem às sociedades onde atuam. 
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2 Correção de desequilíbrios nos planos de assistência a saúde, mediante reposicionamento dos valores das contraprestações pecuniárias, mantidas as 
condições gerais do contrato, conforme consta na RN 19/ANS de 2002. 


