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Confiança e respeito ao ciclo da vida
Na última quarta-feira, 29 de

setembro, a Geap - Fundação de
Seguridade Social, segunda maior
operadorade planosde saúdedo Brasil no
segmento da autogestão. completou 65
anos. E, no exato momentoem que o pafs
desperta parao mundocomtodas as suas
potencialidades e a verdadeira vocação
desenvolvimentista, por tantos anos
adormecida, a Geap pode festejar a,
longevidade num segmento fmpar pela
naturezasolidáriaemseusfundamentos.

Basta ver que em sua vasta
carteira de assistidos, com mais de 631
mil beneficiários, cerca de 206 mil (33%)
nasçeram há mais tempo que a própria
Fundação, e cerca de 500 deles já
passaram dos 100 anos. Tal composição
etária decorre do fato de.que a entidade
procura respeitar o ciclo da vida na
composição dos preços dos seus planos
e os valores não sobem com a idade,
proporcionando segurança aos
assistidos quando eles mais precisam.
Por não ter fins lucrativos, a Fundação
pode praticar preços menores que os do
mercado e canalizar boa parte dos
recursos para amelhoria daassistência.

Outros importantes atores
colaboraram na construção dessa bela
história: a Geap foi constituída como
assistência patronal à saúde dos
servidores do extinto Instituto de
Aposentadorias e Pensões dos
Industriários e, atualmente, mantém
convênio com 89 órgãos da esfera
governamental (ministérios, autarquias,

universidades, fundações, centros de
pesquisa etc.) das 27 unidades da
Federação. Com uma rede de 20.898
presta dores de serviços médicos e
odontológicos, está presente em mais da
metade dos municfpios brasileiros.

Hoje. constitufda como entidade
fechada de previdência complementar, a
Fundação administra um plano de pecúlio
facultativo para 66 mil participantes - é o 6°
maior fundo em número de inscritos

segundo o' ranking da Associação
Brasileira das Entidades Fechadas de

Previdência Privada (Abrapp), tendo
registrado um patrimônio de R$1 ,56 b.llhão
em agosto de 201 O.

Desde o início deste ano, a

entidade vem passando por um
processo de reestnHuração adminis-

~. trativa. Com isso, a Geap conseguiu, por
exemplo, reduzir em 62% as dfvidas de
mais de 90 dias com hospitais, médicos
e fornecedores (de R$ 9,2 milhões para
R$ 3,5 milhões, entre julho de 2009 e
julho último).

A atual Diretoria Colegiada busca
a constante melhoria dos serviços, que
em 2009 já foi constatada pela evolução
no Indice de Desempenho da Saúde
Suplementar (IDSS), medida pela
Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS). Comparada a 2008, a
avaliação da Geap subiu de 0,49 para
0,69 - a segunda melhor faixa do
indicador - em 2009, alcançada por
apenas 25% de operadoras de todos os
segmentos da saúde. .
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