Novos desafios no setor de Saúde Suplementar
A nova classe C emergente já ocupa uma ampla parcela da população
brasileira: 49,7%. Para atender esta demanda, os planos de saúde
devem mudar seu modo de pensar o atendimento médico-hospitalar.
E mais: a exigência cada vez maior de gestão qualificada das
empresas que oferecem planos de saúde é exigida até para as
pequenas e médias operadoras. Estes foram dois dos principais
assuntos abordados no 15º Congresso Abramge e 6º Congresso
Sinog deste ano, que aconteceram nos dias 19 e 20 de agosto na
cidade do Rio de Janeiro.
Mais de 400 pessoas assistiram cerca de 15 palestras e debates Com
o tema principal A Saúde Suplementar no Brasil Desenvolvido - Como
Operar? Desafios e Perspectivas. Ao abrir o evento, o presidente da
Abramge (Associação Brasileira de Medicina de Grupo),
Arlindo de Almeida destacou a importância de todos os segmentos
se unirem para debater os problemas básicos de saúde e do setor de
Saúde Suplementar.
A conferência magna sobre Cenário Internacional e Perspectivas da
Economia Brasileira foi feita pelo economista e ex-presidente do
Banco Central, Gustavo Franco. Ele comparou a crise econômica de
1929 e esta de 2009 nos Estados Unidos e no mundo, destacou a
atuação dos governos em ajudar os bancos falidos, com o objetivo de
evitar uma grande recessão e concluiu que o Brasil conseguiu sair
mais cedo da crise. "Houve um pouco de desaceleração, mas a
economia continua a crescer, entre 4% e 5%", lembrou.
O tema do primeiro talk show foi Como Conquistar o Novo
Consumidor. O presidente do IBGE, Eduardo Nunes, afirmou que, no
futuro, teremos cada vez mais uma população longeva. E alertou
para o fato de que a pirâmide etária no País tende a se alargar e
tomar a forma de um retângulo. Já Renato Meirelles, sócio-diretor do

Data Popular, afirmou que a nova classe média brasileira - a Classe
C, composta de famílias que têm renda de 3 a 10 salários mínimos
representa hoje um mercado com alto potencial de consumo.
Já o presidente da Abramge São Paulo, Cyro Alves de Britto
Filho, destacou a importância das pequenas e médias empresas do
setor, responsáveis por 49% dos usuários de planos de saúde.
Mostrou as principais dificuldades que elas enfrentam, para concluir:
"Se continuarem as duras exigências da ANS sem um tratamento
diferenciado para as pequenas e médias, elas serão inviabilizadas e,
consequentemente, ocorrerá perda de capilarização da rede, o que
levará ao apagão do setor de saúde suplementar", sentenciou.
Os novos players do mercado, a excelência na gestão dos planos de
saúde e também a experiência internacional no setor foram outros
temas em discussão nos congressos da Associação Brasileira de
Medicina de Grupo.
No final, Maurício Cechin, presidente da ANS foi sabatinado pelos
representantes de todos os segmentos do setor. Segundo ele, é
preciso consolidar as leis que regulam os planos de saúde. O recém
empossado representante do órgão regulador disse também que deve
analisar a sugestão para se criar planos de saúde modulares, que
atendam a determinadas faixas da população.

