Abramge discute estratégias de sucesso contra a crise
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A melhora no relacionamento com prestadores e fornecedores tem sido
apontada como uma das medidas possíveis para também melhorar a gestão
em Saúde. De acordo com o presidente da Abramge, Dr. Arlindo de
Almeida, os estudos mais recentes e a experiência têm mostrado que o alvo
de toda a cadeia produtiva precisa ser redirecionado para o cuidado com o
paciente e não para a doença. Com o foco em casos de sucesso e não na
crise a Abramge realiza, entre os dias 27 e 28 de agosto, em São Paulo, seu
14º Congresso. Na oportunidade as empresas de odontologia de grupo
também participam do 5º Congresso Sinog.
Além disso, quando toda a cadeia produtiva está voltada para a prevenção,
é possível reduzir os custos da saúde, tanto para as empresas quanto para
os pacientes que não precisarão, por exemplo, de uma cirurgia complicada,
se puderem evitar a doença por meio de ações preventivas e mudanças nos
hábitos, buscando melhorar sua qualidade de vida.
Com o tema Gestão na nova realidade de negócios, o Congresso Abramge e
Sinog devem reunir cerca de 300 pessoas, contando, ainda, com
participações internacionais. Para o presidente da Abramge, essa troca de
experiência é importante para o setor de saúde brasileiro. Saber como o
mundo está indo contribui para que as empresas brasileiras formulem
estratégias vencedoras para superar o atual cenário econômico.
Sem olhar para a crise diretamente Dr. Arlindo lembrou que a Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS) já realizou um evento para debater a
recessão, apontando, inclusive, que as grandes empresas de planos de
saúde e a indústria de produtos médico-hospitalares e farmacêutica ainda
não foram impactadas -, os participantes do evento terão a oportunidade de
conhecer casos de êxito, tanto em empresas de planos de saúde, como em
hospitais e na área de diagnóstico. A idéia é que, já que a Saúde é um setor
complexo, os casos de sucesso apresentados sirvam como exemplo de
conduta e mostrem a necessidade na mudança de postura.
A expectativa é que as empresas possam apresentar bons resultados, tendo
um bom entendimento da situação de cada um dos players da cadeia
produtiva. Dr. Arlindo ressaltou que já é possível perceber uma mudança no
relacionamento dos atores do setor. No entanto, cada área ainda puxa
muito para o seu lado. De acordo com ele, é preciso propor mudanças reais
neste relacionamento.
Por exemplo, se as operadoras decidirem pela mudança na forma de
pagamento de seus prestadores para o pagamento por desempenho, é
preciso também definir parâmetros para medir esse desempenho. Ele
reconhece que ainda faltam indicadores para esta questão, em particular,

mas, em parceria com os hospitais que já trabalham com índices de
desempenho -, é possível desenhar um padrão ideal.
Quanto à recessão, Dr. Arlindo afirmou que as pequenas e médias
empresas já registraram um impacto negativo nos últimos meses, apesar
de a maior parte do setor não ter seguido esta tendência. Mesmo assim, o
setor suplementar, especificamente, não está negativado, mas segue
estagnado.
De qualquer maneira, a grande preocupação está na diminuição da
população atendida pela saúde suplementar. Até porque a maior parte dos
usuários são de planos coletivos. Caso o índice de desemprego aumente,
conseqüentemente, haverá uma redução dos beneficiários assistidos. No
entanto, até o momento, de maneira geral, esta situação ainda não foi
sentida.
Para as pequenas e médias empresas, há alguns caminhos que podem ser
seguidos para se fugir da recessão. O presidente da Abramge apontou que a
determinação de um foco pode contribuir. Isto é, as empresas podem se
especializar num determinado tipo de tratamento, ou focar suas atividades
em determinado nicho da população. Desta forma, as operadoras mantêm
se viáveis e têm sua fatia de mercado garantida.
Outro problema a ser enfrentado é a falta do registro definitivo, concedido
pela ANS. De acordo com dados da Agência, apenas um terço das empresas
de planos de saúde têm a permissão para funcionar. A maior parte dos
beneficiários de planos de saúde fazem parte das empresas registradas. No
entanto, a Abramge teme que, exatamente porque a maioria dos usuários
já está segura, sejam tomadas medidas mais drásticas contra as empresas
que ainda não conseguiram se adequar às exigências para se alcançar o
registro definitivo. Para tanto, a Abramge está ajudando a ANS e as
empresas a dialogar e encontrar meios de sanar os problemas ainda
existentes que impedem as empresas de alcançar a legalidade.

