Operadoras criticam falta de discussão sobre Decreto do SAC
Lenir Camimura
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) realiza, nesta terça-feira,
uma reunião da Câmara Técnica para discutir com o setor o texto final da
resolução normativa sobre planos de saúde coletivos por adesão. A minuta,
que está em consulta pública até o final desta semana, prevê, entre outros,
a fixação de um único reajuste anual, além da redução de 50 para 30 o
número de pessoas necessárias para o estabelecimento de carências. A
maior preocupação do setor, no entanto, está na obrigatoriedade de as
empresas que intermediam os planos participarem, a partir da norma, com
pelo menos 20% do valor do contrato.
A proposta deverá ter um grande impacto nos planos empresariais. A
obrigatoriedade da participação de 20% no plano de saúde negociado pela
empresa, teme-se, pode levar os empresários a recuar e deixar de contratar
o benefício. De acordo com a FenaSaúde, caso isso venha a se confirmar, os
funcionários que perderem o plano, poderão participar de outro, mas, por
meio de associação ou sindicato. Mas a expectativa é que haja um grupo
que não vai conseguir contratar novo plano.
O representante da Central Geral dos Trabalhadores Brasileiros (CGTB),
Jorge Venâncio, que participa da reunião da Câmara Técnica hoje, não
acredita que os empresários deixarão de oferecer o benefício se forem
obrigados a participar com o percentual mínimo. De acordo com ele, esta
discussão entrou, pela primeira vez, na reunião das Centrais Sindicais
realizada nessa segunda-feira (01). A percepção dos trabalhadores é que o
empresário não vai querer gerar um clima “antipático” dentro da empresa,
suspendendo o benefício. Mesmo assim, caso venha a acontecer, Venâncio
tem a mesma opinião da ANS: a empresa não pode representar o
funcionário em uma causa em que a ele não importa e não tem peso.
O representante da CGTB vai ainda mais longe: para ele, se o trabalhador
vai pagar por todo o plano, por conta própria, é melhor fazer um plano por
adesão do que um empresarial, já que, neste último o trabalhador não tem
acesso à negociação. No plano por adesão, por sua vez, se feito via
sindicato ou associação, parte-se do princípio da representatividade
característica destes grupos.
As Centrais Sindicais, que por iniciativa da ANS, estão se aproximando mais
do setor e de sua discussão, pediram ao presidente da Agência, Fausto
Pereira dos Santos, no último encontro entre o órgão regulador e os
representantes dos trabalhadores, em Brasília, na semana passada, para
aumentar o prazo da consulta pública, mas, até o momento, a ANS não deu
sinais de que vai atender à solicitação, até porque a Agência pretende
encerrar o ano com seu cronograma cumprido, e, para tanto, precisa
aprovar a nova resolução este mês.

Num panorama geral, as Centrais Sindicais acreditam que a resolução
normativa para os planos coletivos traz um avanço para a situação atual,
mesmo assim, Jorge Venâncio diz que a regra ainda é tímida e que a ANS
deveria aprofundar a regulação sobre o setor. Para ele, ainda “há muitas
brechas para que as operadoras cometam abusos”, principalmente no que
se refere aos reajustes, afirmou Venâncio. Com a regulação, os
trabalhadores esperam que “reduzam-se os excessos”, mas ressaltam que a
regra poderia ser “mais firme”.
Para a CGTB, três questões são primordiais na discussão da consulta
pública: a inclusão do atendimento aos acidentes de trabalho no rol de
procedimentos da ANS, o que ainda não aconteceu e não entrou também no
texto da consulta 30; a limitação para a rescisão unilateral, que, apesar de
ser melhor do que já foi, ainda não é a situação ideal; e a proibição de
reajustes abusivos, com base na sinistralidade da carteira. Jorge Venâncio
apontou que as operadoras não apresentam dados que justifiquem os
aumentos e não há acesso nem mesmo aos contratos. Ele ressaltou, ainda,
de que não adianta tratar de rescisão e reajuste de forma separada. Se o
assunto não for casado, um poderá anular o outro.
Para a Abramge, a sensação é que a ANS não está vendo o alcance que a
resolução normativa vai ter. O presidente da entidade, Dr. Arlindo de
Almeida ressaltou que o segmento não é contra a discussão do problema –
até porque um dos objetivos da nova norma é coibir a existência de falsos
planos coletivos -, mas, para ele, a discussão deveria ter acontecido antes
de a minuta ter ido à consulta pública. Fazer uma reunião agora, a três dias
do final do prazo para a apresentação das sugestões, é apenas “para inglês
ver”.

