São Paulo, 02 de agosto de 2010.

À Agência Nacional de Saúde Suplementar
Câmara Técnica de Novo Modelo de Reajuste
Ilmo. Sr. Fábio Dantas Fassini
Gerente-Geral Econômico-Financeiro e Atuarial dos Produtos e Presidente da
Câmara Técnica

Ref: Propostas para a Câmara Técnica de Novo Modelo de Reajuste

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) abriu discussão junto às
entidades de todos os setores interessados na prestação de serviços de
assistência à saúde suplementar para que possa ser construído um novo modelo
de reajuste para o setor.
A ANS reconhece, que com o adequado conhecimento da rede de
prestadores de cada operadora de plano e com os mecanismos de portabilidade
que estão sendo discutidos e implantados na Câmara Técnica de Portabilidade,
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deverá haver uma maior permissibilidade e flexibilidade do reajuste, levando com
isto a criação de um Novo Modelo de Reajuste dos Planos de Saúde Individuais e
Familiares, e que o mesmo possa refletir de forma individual a performance e os
custos assistenciais de cada operadora, ou de um grupo específico de
operadoras.
Ressaltou a ANS em que visa com esse novo modelo, a busca de um
sistema de recompensa, o qual privilegiasse as operadoras de planos de saúde
que melhor provessem saúde e acesso aos seus beneficiários, e com isto
recompensar, de forma individual, as operadoras que prestam serviços de melhor
qualidade.

Há de se convir, que o modelo de reajuste deveria ser dividido em dois
pontos fundamentais:
a)

Recomposição dos Prêmios de Risco, com adequação dos custos
das operadoras frente à variabilidade de custos do setor de saúde
suplementar;

b)

Percentual pela qualidade dos serviços prestados e da atenção à
saúde, ou devido ao incremento do nível de cobertura exigido pela
agência reguladora.
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“PRICE CAP” / “VALUE CAP”

O Sistema de “Price Cap” – ou Sistema de "teto de preço" é uma forma
de regulação desenvolvida, na década de 80, no Reino Unido. O método foi
inicialmente proposto por Littlechild (1983), e foi aplicado em todos os "utilities"
britânicos privados, e desde então, várias adaptações já foram feitas na
regulação de empresas no Reino Unido e em outros países1.
Se a utilização deste método está embasada na perspectiva da ANS em
que não haja uma elevação dos preços do setor ao longo dos anos, existem
muitas evidências de que a regulação dos preços não consegue atingir o objetivo
de não promover a elevação dos preços, ou de encorajar uma competição
saudável e eficiente no setor de saúde privado2.
A abordagem do preço limite ou preço teto (price cap) é talvez a mais
significativa inovação em termos de regulação enquanto alternativa ao ROR
(Taxa de Retorno). Ele contrapõe-se à regulação de taxa de retorno, na qual
as empresas determinam uma taxa de retorno sobre o capital, bem como a
regulação com base no Custo Marginal - onde o lucro é totalmente regulado.
1 KING, S. – Principles of price cap regulation.

2 CHALLENGER FINANCIAL SERVICES Group - Regulation of Private Health Insurance Pricing: Reported by Access Economics PTY Limits

November 2005.
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O Método “Price Cap”, também é conhecido como Modelo RPI-X, e baseiase na fixação de um preço teto, para cada ano, definido com base no Retail Price
Index (RPI)1 e um fator de eficiência X. Para cada ano, o preço teto é calculado
com base no preço teto do ano anterior ajustado pelo RPI menos o fator de
eficiência X determinado pelo regulador. O preço teto pode ainda ser ajustado
usando um fator de correção Z que mede o efeito de eventos exógenos que
afetem os custos das empresas.
Com o neoliberalismo e a transferência de certas responsabilidades estatais
de alguns serviços de "interesse público" houve o surgimento do chamado
Monopólio Natural. A regulação por “Price Cap” foi utilizada na Grã-Bretanha para
limitar o abuso do poder de mercado por um fornecedor dominante3.
Tal monopólio é decorrência da existência de somente um prestador de
serviço ou de poucos prestadores de serviços, em algumas áreas específicas,
como por exemplo, a água e a energia elétrica, ou a concessão de estradas e
rodovias.
No Brasil, como conseqüência do monopólio, as agências de regulação
foram criadas e possuem o papel de gerir o poder regulador.
Neste ponto, o setor de Saúde Suplementar, com a existência de mais de
3 ARMSTRONG, M., COWAN, S. & VICKERS, J. - Regulatory reform: economic analysis and the British experience, MIT Press, Cambridge,

1994.
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2.000 mil operadoras de planos de saúde em funcionamento no Brasil, a Agência
Nacional criada para gerir o poder regulador, neste caso, não visaria à regulação
do preço em si, visto que o risco de monopólios, ou de oligopólios estariam
afastados devido ao número de empresas competidoras do setor.
Certamente, pode-se afirmar que, contra-mão da sugestão da ANS
em regular e controlar os reajustes do setor, que com a implantação da
Portabilidade nos níveis em que a ANS pretende, por meio de Câmara Técnica
de Portabilidade, como dito anteriormente, que corre em paralelo a esta Câmara
Técnica, a regulação de preços propriamente dita, bem como a regulação dos
reajustes anuais não são necessários para a regulação do setor, visto que,
qualquer ato praticado por uma ou outra operadora, seria facilmente corrigido
pelo poder do mercado, sendo absorvido por uma outra operadora, visto que
pretende a ANS a permissão da portabilidade a cada ano de contrato. Bastaria
portanto a ANS definir a forma contratual de explicitar o reajuste ao beneficiário
por parte das operadoras, podendo este ser um percentual anual, associado ou
não a um índice qualquer.
Caberia, portanto, a ANS, sob o ponto de vista econômico financeiro,
apenar o acompanhamento da saúde financeira das operadoras de planos
de saúde, bem como o acompanhamento, por meio das Notas Técnicas de
Produtos, se os preços de vendas praticados estão adequados aos custos
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assistenciais da empresa, evitando-se assim mecanismos de “dumping”, que
seriam danosos não somente à economia do setor, mas também segurança dos
beneficiários, com relação à entrega dos serviços contratados e a solvência da
empresa por ele contratado.
O sistema de “Price Cap” pode levar a uma regulação da lucratividade das
empresas, o que não seria compatível com um sistema de governo democrático,
quer seja ela de cunho social democrático ou capitalista. Mesmo nos países
europeus, com governos de âmbitos mais social-democráticos, onde o “Welfare
State” está presente, não há uma regulação da lucratividade das empresas,
sendo somente os serviços promovidos pelo Estado, que no nosso caso seria a
promoção de saúde pelo Sistema Único de Saúde.
Esta regulação da lucratividade seria regulada com o Sistema de “Price
Cap”, pois se as organizações reduzirem seus custos, tornando-se mais eficaz
administrativamente, o que levaria a uma margem maior de retorno, sobre
este regime regulatório, elas seriam obrigadas a reduzir seus resultados, por
exemplo, tendo que baixar os valores dos prêmios cobrados. Qualquer benefício
da redução de custo seria passado aos consumidores, porém isto destruiria o
interesse das empresas em minimizarem seus custos e como conseqüência
haveria pouco interesse das empresas em ter eficiência operacional, e terem um
custo de produção mínimo. Ora qual seria o interesse das empresas em serem
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mais eficazes administrativamente, se em conseqüência as mesmas seriam
penalizadas, tendo que reduzir seus prêmios e com isto voltando a terem os
mesmo níveis de retorno?4
Então, como criar um Sistema de Preços baseado em agregação de
valores? Novamente voltaríamos ao fato de que o valor agregado é o valor
percebido pelo cliente, neste caso pelo beneficiário, ou empresa contratante, no
qual ele se sente confortável em ter uma contratação de plano de saúde mais
onerosa, em relação à concorrência. Certamente o “Value Cap” permitiria corrigir
algumas das distorções citadas anteriormente, o problema é que a percepção de
valor e de valor agregado é individual e diferente de cliente a cliente, isto é, de
beneficiário a beneficiário.
Outros métodos poderiam ser estudados e ajustados para o Setor de
Saúde Complementar, como por exemplo, o método “Yardstick competition”, que
também foi citado na primeira reunião desta Câmara Técnica de Novo Modelo de
Reajuste.
Proposto por Shleifer (1985), pode ser usado para promover a competição
indireta entre empresas sob regulação operando em mercados geograficamente
separados, sendo que o método possui, segundo o próprio autor, um cenário
tipicamente regulatório, frente ao monopólio, e tem pouco incentivo a redução de
4 KING, S. – Principles of price cap regulation.
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custos. O mecanismo generaliza as organizações heterogêneas com diferentes
observações5. Neste método , o desempenho da empresa sob regulação é
comparado com um grupo comparável de companhias.
A preocupação principal neste método é o grau em que as firmas podem
ser comparadas em seu ambiente de operação. Outra preocupação é até que
ponto os dados podem ser ajustados para quantificar estas diferenças, e além
do mais novamente esta se levando em consideração mercados marcados por
monopólios, o que difere substancialmente da mercado de plano de saúde no
Brasil.
Outro método que poderia ser levado em consideração é o método
conhecido como ajuste parcial de custos (“partial cost adjustment”) faz a ligação
entre ajustes nos preços e mudanças nos custos das empresas observadas em
um ano de referência. A minimização dos custos incentiva ajustes periódicos nos
preços contanto que sejam proporcionalmente menores do que as mudanças nos
custos. Este fato levaria ao estudo da eficácia nas empresas do setor – Fazer
certo pelo menor custo6.
Já o método menu de contratos (“menu of contracts”) reduz a assimetria da
informação entre o órgão regulador e a firma sob regulação. Neste esquema, o
regulador oferece às empresas um menu de planos de incentivo com o bem-estar
5 SHLEIFER, A. – A Theory of Yardstick Competition. Rand Journal of Economy, 16: 319-327.
6 Regulation and measuring cost-efficiency with panel data models: application to electricity distribution utilities. Review of industrial organization.
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do consumidor constante. A empresa pode escolher entre os incentivos, sendo
que a flexibilidade na escolha entre as alternativas revela suas preferências pelo
aumento do bem estar. Por exemplo, um menu de incentivos pode ser projetado
onde a divisão de lucros da empresa ou algum prêmio específico é função do
desvio do fator-X (“Price Cap”) escolhido pela empresa em relação a um valor
base7.
No Sistema apresentado na primeira reunião desta Câmara Técnica, a
fórmula de reajuste seria baseadas em índices inflacionários, em índices de
alocações de novos procedimentos e serviços que anteriormente não haviam sido
contratados, porém tem um índice de produtividade, que na fórmula apresentada
pela ANS, teria efeito deflacionário no índice de reajuste caso não sejam
atingidos os parâmetros a serem definidos pela ANS, e em nenhum momento,
haveria melhoria nos índices de reajustes, caso a operadora de plano de saúde
suplantasse as metas que serão estabelecidas pela ANS.
Desta forma, acreditamos que tanto o Sistema de “Price Cap”, quanto o
Sistema de “Value Cap”, teriam o mesmo problema, que seria o reajuste de seus
contratos por índices de preços, que refletiriam somente a inflação nacional,
fazendo com que as empresas tenham que buscar uma diminuição nos seus
custos, com vistas a garantir o retorno do capital investido, ou a remuneração
mais adequada de seus associados, no caso das Cooperativas Médicas,
7 SUN, C.J. - A Note on the Dynamics of Incentive Contracts.2007
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podendo ser dicotômicos quando relacionados a produtividade e a qualidade de
serviços oferecidos, e este ciclo vicioso se fará presente a cada ano, pois se por
um ano a empresa conseguir baixar seus custos administrativos, tornando-se
mais eficiente, no ano seguinte isto estará registrado, e precisará reduzir ainda
mais seus custos novamente e assim por diante, como fora citado anteriormente.
O Sistema de Regulação de Preços “Price Cap” oferecem benefícios
substanciais ao regulador, e aos consumidores, se forem aplicados com
o cuidado necessário. Porém de o “Price Cap” for resenhado de forma
não cuidadosa e estiver sujeito às reavaliações arbitrárias baseadas nos
desempenhos das empresas, ela abre precedentes de potencial abuso da
agência reguladora e pode ter resultado pior do que a regulação baseada no
custo e na lucratividade empresariais8

DIOPS / Índice de Custo do Setor (Is )

A lei 9656/98 determinou a segmentação dos planos de saúde em
níveis ambulatoriais e de internação, sendo estes com e sem obstétrica, e
planos odontológicos, o tipo de contratação, sendo eles: individuais ou
8 KING, S. – Principles of price cap regulation.
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familiares, coletivos por adesão e coletivos empresariais, e âmbito
geográfico de cobertura, com atendimento local, regional ou grupos de
municípios e/ou estados, e nacional, além do tipo de acomodação.
Por outro lado, a ANS classificou as operadoras, de acordo com o seu
porte, em pequeno, médio e grande porte, baseado no número de
beneficiários das mesmas, inclusive com obrigações diferentes junto a
própria agência.
Cada uma dessas subdivisões de classificação pode refletir um custo
ou uma variação de prêmio de risco anual diferente uma das outras, cuja
média pode não ser representativa, se a variância dos referidos custos for
muito ampla. Desta forma, não deveria ter um único índice do setor, mas
sim um índice que refletisse cada uma das possibilidades, permitindo as
operadoras reajustarem seus contratos, em níveis diferentes de acordo com
o plano, cobertura, abrangência geográfica, e etc...
Fazendo um paralelismo com os índices inflacionários divulgados
pelos diversos órgãos como o IGP, o IPC, o INPC, que não somente
refletem variações de metodologia de cálculo entre si, mas também
intrínsecas a cada um especificamente, como por exemplo, o IGP, que pode
ser calculado de várias formas transformando-se em IGP-M, IGP-Di e assim
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por diante.
Os índices de inflação são usados para medir a variação dos preços e
o impacto no custo de vida da população. Com metodologia diferentes,
baseadas principalmente nos dias em que são apurados, nos produtos que
incluem e na faixa populacional estudada, sendo a medição é feita por
diversos órgãos especializados, como o IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística), a FGV e a Fipe.
Desta forma cada um destes índices reflete níveis econômicos
pesquisados, faixas salariais, e abrangência geográfica, além de período
analisado.
A ANS é capaz de calcular índices de variação de custos baseados
nos itens de segmentação dos produtos das operadoras de planos de
saúde, visto que dispões do DIOPS - Documento de Informações Periódicas
das Operadoras de Planos de Saúde – que permite o monitoramento da
situação econômico-financeira e cadastral das operadoras, além de
determinar a variação de custos de cada operadora, no que diz respeito aos
custos assistenciais, e por ser uma obrigação legal, as operadoras têm que
enviar os dados pelo DIOPS, inclusive as sociedades seguradoras
especializadas em saúde.
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Desta forma, por meio da análise da variação de custos, a ANS poderia
extrair alguns índices de variação nos diversos segmentos. Sendo que neste
ponto a palavra segmento, não significa a segmentação determinada legalmente
pela Lei 9656/98, mas a segmentação mercadológica dos produtos, em:
a) Tamanho de operadora – o que refletiria em capacidade de negociação com

seus prestadores e eficiência administrativa;
b) Segmentação da Lei – planos ambulatoriais, planos com internação e

planos odontológicos;
c) Tipo de Acomodação – enfermaria e apartamento
d) Tipo de Contratação – individuais e familiares, coletivos por adesão e

coletivos empresariais,
e) Bandas de Preços que definem uma empresa compatível, pela ANS, para a

Portabilidade de Planos.

Desta forma, as empresas teriam um índice setorial a seguir em seus
reajustes anuais, devendo a ANS ainda, permitir, que por meio de cálculo
atuarial, auditado por auditor independente devidamente registrado na Comissão
de Valores Mobiliários, ou no Conselho Regional de Contabilidade, quando
for o caso, de acordo com o tamanho de cada operadora, seja comprovada a
necessidade de reajuste acima do índice do setor que seria divulgado pela ANS,
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a operadora entraria junto à agência reguladora, com um pedido de reajuste
especial para determinado tipo de plano, o qual deveria ter um prazo específico
para julgamento, como por exemplo, 30 (trinta) dias, prorrogáveis por mais 30
(trinta) dias.
A

SUSEP

(superintendência

de

Seguros

Privados)

mantém

uma

metodologia de reajuste dos contratos de seguro baseada em variações de
custos de um ano para o outro, poderia portanto a ANS seguir esta mesma
metodologia.
Segundo a própria ANS, o DIOPS, mais do que obrigação legal, é
ferramenta importante para o trabalho da ANS de organizar e planejar ações para
o desenvolvimento do mercado.

O DIOPS constitui, portanto, instrumento prioritário para determinação
do nível de sinistralidade da operadora de plano de saúde, bem como,
devido à obrigatoriedade legal de seu envio, pode ser um instrumento de
homogeneidade do sistema de saúde suplementar.
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PRODUTIVIDADE ou RESOLUTIBILIDADE

Precisaria a operadora de plano de saúde ser mais produtiva? Ou precisaria
ela ser mais resolutiva? Prover saúde ao beneficiário não é somente medida
pela produtividade de uma operadora de planos de saúde, mas sim pelo nível de
saúde de seus beneficiários. Dar acesso a consultas e exames pode não refletir
níveis de resolução de problemas, ou níveis de promoção de saúde.
Neste ponto deveríamos ter uma discussão muito mais ampla sobre o
processo, visto que dizer que uma operadora fez mais exames do que a outra, ou
mais procedimentos cirúrgicos do que a outra, pode por vezes, determinar que
esta operadora está colocando em risco a vida de seus beneficiários mais do que
a outra, ao invés de ter uma qualidade no atendimento e um melhor provimento
de saúde.
Ter acesso também não significa que estamos promovendo saúde. No setor
de saúde, quer seja ela suplementar ou pública, os níveis de acessos não devem
ser medidos pela lei da oferta e demanda, mas sim pela necessidade de serviços.
A Resolução – RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 2002, dispõe sobre o
Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação
de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde, foi editada pela
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Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
A

Resolução

50

foi

redigida

considerando

diretrizes

do

Sistema

Único de Saúde, no sentido de dotar o País de instrumento norteador das
novas construções, reformas e ampliações, instalações e funcionamento
de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde que atenda aos princípios de
regionalização, hierarquização, acessibilidade e qualidade da assistência
prestada à população, e até a presente data ainda é o instrumento norteador
das necessidades do Sistema de Saúde Público, podendo portanto, ser
transposto o equilíbrio de oferta e demanda de serviços para o Sistema de Saúde
Suplementar, visto que o delineamento atual do Sistema de Saúde Privado, não
seja de complemento ou de suplemento para o Sistema Único de Saúde, e sim
um Sistema paralelo que atue concomitantemente junto ao cidadão.
A criação de um Balanço Assistencial deveria ser um assunto mais
discutido e detalhado, cuja nossa sugestão é a de separar uma reunião desta
Câmara Técnica para discutirmos o assunto, pois não podemos determinar que
ao se basear nos parâmetros de oferta e demanda de serviços da resolução
RDC-50 de 2002, da ANVISA, estaríamos adequando os padrões para um
perfeito cotejamento do Balanço Assistencial citado pela ANS, na primeira
reunião da Câmara Técnica, bem como se estaríamos suprindo as necessidades
dos beneficiários.
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Desta forma, a utilização do fator endógeno (X) proposto pela ANS,
estaria de certa forma prejudicada, pois teríamos que determinar método de
aferição e comparação entre as operadoras para sabermos níveis de aderência e
adequação.
O equilíbrio entre necessidade de serviços e oferta dos mesmos e talvez
alguns dados de Atenção a Saúde que são computados pelo SIP podem ser o
ponto de partida de tal discussão, sendo que em última na análise a promoção de
saúde e a acessibilidade dos seus beneficiários é questão “sine qua non” para a
existência e permanência em atuação de uma operadora de saúde, no âmbito da
saúde suplementar, podendo a ANS, mediante os dispositivos legais, implantar
sistemas de especiais de Direções Técnicas, onde a própria ANS corrigiria
tal desvio. Deste modo, não acreditamos se caberia a discussão de índice de
reajuste associado à este fator.
Mesmo assim, em caso de decisão de utilização de tal fator, ele não deveria
ser somente punitivo, mas devido a uma distribuição de acessibilidade e índices
de promoção à saúde, deveríamos ter penalização para as operadoras que
ficassem abaixo de uma determinada linha de corte, e recompensa para as que
ficaram acima de outra linha de corte. Poderiam ser consideradas linhas de corte,
o primeiro quartil, e o quarto quartil.
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Fator Exógeno (Y)

Com relação ao fator exógeno, referido pela própria ANS como fora de
governabilidade, e exemplificado como inclusão de novos procedimentos dentro
do Rol da ANS, a sugestão de nível de reajuste seguiria algumas considerações;
1.

Preferencialmente, os novos Róis de Procedimentos seriam sempre
implantados a mesma época do reajuste e seus impactos fariam parte,
desde já, da fórmula de reajuste;

2.

Em caso de necessidade de implantação de novo Rol de Procedimentos
em época divergente do reajuste anual, a ANS autorizaria um reajuste
complementar, a fim de suprir as necessidades de desembolso para o
cumprimento da determinação;

3.

O Índice referente ao Fator Exógeno seria calculado com bases técnicas
de utilização dos novos procedimentos, levando-se em consideração
a literatura médica existente (Medicina Baseada em Evidência), e
seus custos proporcionais aos utilizados pelo Sistema Único de Saúde
(SUS), tomando-se como base a remuneração da consulta médica, que
constitui-se do procedimento inicial de qualquer relação médico paciente.
Por exemplo:
A remuneração de uma consulta médica no SUS é de R$ 7,55 (sete
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reais e cinqüenta e cinco centavos), sendo que as operadoras que se
utilizam da Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos
Médicos (CBHPM) remuneram a consulta em R$ 54,00 (cinquenta
e quatro reais), o que significa um valor 7,15 vezes maior do que a
remuneração do SUS.
O SUS remunera no procedimento “XPTO” o valor de R$ 100,00 para
seus prestadores de serviços, logo o custo estimado deste exame seria
de R$ 715,00 (setecentos e quinze reais), que associado ao percentual
de incidência do referido procedimento, chegaríamos ao impacto que
este procedimento causaria na operadora de plano de saúde.
Isto se faz necessário visto que não é de pleno conhecimento da
operadora do custo dos novos procedimentos visto que como eles
ainda não seriam de liberação obrigatórias aos seus beneficiários, não
há valor estimado e nem freqüência estimada, por isto a necessidade
de comparação com os dados da literatura e do setor que conforme
demanda constitucional deve prover atendimento a saúde a população.
Este fator também seria um dos fatores que diferenciariam os reajustes
entre as empresas do setor, mesmo que em um mesmo nível de faixa de preços.
A autorização de aplicabilidade deste reajuste deveria ser imediata ao início
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das novas coberturas propostas, autorizando a ANS, o percentual relativo à nova
listagem de cobertura, de imediato, calculado na forma sugerida acima.
Outros casos excepcionais de reajuste se fariam presentes também
em

casos

excepcionais

de

alterações

de

custos,

comprovadamente

demonstrados, quer sejam por estimativa, ou pelo próprio DIOPS, em casos de
epidemias, pandemias, e desequilíbrios de ofertas e demanda de serviços, e
devidamente auditados, da mesma forma, por auditores independentes,
registrados quer seja na Comissão de Valores Mobiliários, quer seja no Conselho
Regional de Contabilidade, conforme o tamanho da operadora, segundo as
classificações da ANS.

Em suma, o reajuste deveria ser basicamente estabelecido com base nos
dados das operadoras, de seus custos assistenciais, isto é, custos diretos de
atenção à saúde, segmentada em vários níveis, conforme sugerido, ou por meio
de solicitação individualizada, auditada e analisada pela agência reguladora.
Percentuais de reajuste anuais e possibilidade de outros reajuste anuais, em
condições especiais, quer sejam por temperanças que afetem diretamente o
setor, como Fator de Ajuste de Preços Relativo ao Setor (Z), ou quer seja, pela
introdução de novas coberturas contratuais, por meio da edição de novos Róis de
Procedimentos. A Produtividade, ou o melhor provimento a saúde deve ser
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considerado pela ANS como foco de existência da operadora, e não recompensála, ou penalizá-la devido a isto. Dar atenção à saúde é o “corebusiness” de
qualquer operadora de planos de saúde suplementar, e este fato está
condicionado a sua manutenção no mercado.
Certamente muitos pontos ainda deverão ser discutidos durante as
reuniões realizadas pela ANS, a fim de que consigamos chegar a um bom termo,
com relação ao reajuste de planos de saúde suplementar, visto que somente com
um desenho adequado, atenderemos tanto às necessidades dos beneficiários,
quanto às necessidades da empresas do setor.

Adriano Leite Soares
Membro da Câmara Técnica de Novo Modelo de Reajuste
indicado pela Unimed do Brasil
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