
O QUE PENSA O MERCADO 
CONSUMIDOR DE SAÚDE

Pesquisa feita entre os meses 
de agosto e setembro   
com 235 gestores de RH   
e benefícios corporativos

Fonte: Marsh Gestão de Benefícios
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A atual forma de financiamento do mercado de 
saúde suplementar vai viabilizar a manutenção 
dos planos de saúde a longo prazo
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A Consulta Pública nº 41 feita pela ANS permitirá 
a concessão de planos de saúde para 
ex-empregados de forma sustentável?
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As decisões do poder Judiciários geram 
impacto direto no equilíbrio econômico 
do plano de saúde?

A fixação de prazos máximos de atendimentos 
pela ANS vai melhorar o acesso e a qualidade  
do atendimento?
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Servidor público de carreira,
Bruno Sobral assumiu há quatro
meses a diretoria de desenvolvi-
mento setorial da Agência Na-
cional de Saúde Suplementar
(ANS) e admite que o momento
de qualificar o mercado já che-
gou. E a agência tem um plano
estruturado para isto. A ANS tra-
balha com uma agenda regulató-
ria para 2011 e 2012, que tem co-
mo foco aproximar a opinião pú-
blica dos temas tratados e divul-
gar com antecedência quais me-
didas devem ser tomadas para
melhorar a qualidade dos pla-
nos de saúde e evitar surpresas.

A ANS vem fazendo um esforço
para sanear o mercado de
saúde suplementar. Porém,
muito se reclama da qualidade
do serviço. Quando a ANS
vai qualificar as empresas?
Não tenho dúvidas de que o mo-
mento de qualificar o mercado
já chegou e várias ações da agên-
cia apontam neste sentido. Te-
mos a figura da visita e direção
fiscal, feitas quando a operado-
ra tem problema econômico-fi-
nanceiro. Agora faremos tam-
bém visitas quando a operadora
tem problemas assistências, is-
to é, quando não é capaz de
prestar um serviço adequado.
Não adianta ter uma empresa su-
per saneada financeiramente se
isto não refletir na qualidade.

As prestadoras também
vão entrar no processo
de qualificação?
Sim, hoje quando pegamos o ‘li-
vrinho’ do plano de saúde, te-
mos toda a rede credenciada,
mas não é possível saber, por
exemplo, quais hospitais se qua-
lificaram ao longo do tempo.
Queremos deixar claro para o
consumidor que existe diferen-
ça entre eles, por isso vamos
destacar os processos de acredi-
tação (certificação de que a en-
tidade atende a requisitos pre-
viamente definidos e demons-
tra ser competente para reali-
zar suas atividades com con-

fiança). Também queremos des-
tacar os médicos têm o título
de especialista da Associação
Médica Brasileira (AMB). Esta
medida visa a estimular a quali-
ficação dos prestadores.

Pesquisas mostram que os
clientes estão satisfeitos com
os planos de saúde. A ANS
tambémmede esta satisfação?
Temos um índice de desenvolvi-
mento do setor em que é dado
uma pontuação para a operado-
ra com base em quesitos como
estrutura, questões financeiras,
rede assistencial de porte e, por
fim, a satisfação do cliente. E te-
mos nos preocupado tanto com
a qualidade que vamos aumen-
tar o peso desse item na classifi-
cação das empresas.

A ANS aumentou o rol de
procedimentos. Isso deve
reduzir a judicialização?
Objetivo das atualizações do rol
não é esse, mas pode ter impac-
to. Não olhamos para as deman-

das judiciais para mexer no rol,
mas sabemos que muitos pedi-
dos não estão de acordo com as
melhores práticas do ponto de
vista científico.

Em 2016, vence o prazo
para as operadoras se
adaptarem às novas margens
de solvência. Como a ANS
vê a questão das pequenas
e médias empresas?
Isto está em discussão. A agência
quer garantir políticas diferencia-
das para este nicho do mercado.
E em breve teremos novidades.

O senhor considera que saúde
é um bom investimento?
Não fazemos avaliação se é um
bom negócio ou não, nosso foco
é ver o setor de forma sistêmi-
ca. Mas sabemos da importân-
cia de reduzir o risco regulató-
rio para o investidor. Com a
agenda atual, o investidor tem a
possibilidade de avaliar melhor
e não ter nenhuma surpresa
quanto as ações do governo. ■

FEBREAFTOSA

Estados protegem rebanhosda doença
reforçandoa vigilância na fronteira

CONGRESSO

Deputados podem votar benefícios à
indústria para impulsionar exportações

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul —
os quatro estados que integram o Conselho de Desenvolvimento
da Região Sul (Codesul) — atuarão em conjunto com o Ministério da
Agricultura para proteger os rebanhos contra a febre aftosa, que teve
foco confirmado no Paraguai. Santa Catarina, por exemplo, proibiu
a entrada de produtos de origem animal e vegetal do país vizinho.

ANS investe para qualificar
o setor privado de saúde

“

As medidas provisórias do plano Brasil Maior deverão ser o destaque
do Plenário nesta última semana de setembro. Lançadas no início
de agosto pelo governo, elas concedem incentivos fiscais à indústria
nacional para ajudar as empresas exportadoras a conquistar mercados
diante da crise econômica internacional. Um dos objetivos do plano
era compensar o setor pela queda do dólar — que agora está em alta.

BRASIL

Agência aumenta o peso da satisfação dos clientes na avaliação das operadoras

Com o programa
Qualis vamos trazer
informações sobre
a qualidade do
atendimento: qual
hospital tem o
índice mais elevado
de infecção, maior
taxa de queda
(de pacientes) dos
leitos e mortalidade

Estamos capacitando
pessoal para atender
a nova demanda.
Tanto direção fiscal
quanto técnica
não são feitos por
servidores da
agência, mas sim
terceirizados. Temos
cerca de 150 direções
fiscais no momento e
um banco de pessoas
treinadas para a
necessidade atual

Fotos: divulgação

ENTREVISTA BRUNO SOBRAL Diretor da ANS

Regiane de Oliveira
roliveira@brasileconomico.com.br ParaSobral, éhorade

qualificaromercado
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 26 set. 2011, Primeiro Caderno, p. 12.
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