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RESUMO 
 
 
A projeto de gestão da Diretoria de Fiscalização da ANS teve como um de seus 
objetivos privilegiar a resolução dos conflitos inerentes às relações de consumo em 
saúde suplementar. Neste contexto, a mediação ativa de conflitos, entendida como a 
promoção do consenso e a facilitação do diálogo entre as partes para que melhor 
administrassem seus problemas e conseguissem alcançar uma solução, adotou a 
Notificação de Investigação Preliminar (NIP). Trata-se de um dispositivo 
comunicacional que visa estabelecer ligação adequada e ágil entre 
consumidores/benenficiários e operadoras de planos de saúde quando da 
apresentação de demandas de negativa de cobertura assistencial junto à ANS, 
buscando evitar a abertura de procedimento administrativo em razão do atendimento 
à cobertura solicitada. O presente trabalho tem por objetivo avaliar a resolutividade 
do projeto piloto NIP na mediação de conflitos relacionados a negativa de cobertura 
assistencial por parte das operadoras. Para abordagem metodológica foram feitas 
análises dos dados do sistema integrado de fiscalização (SIF), desde a 
implementação do dispositivo, iniciado em outubro de 2008, além de análise 
documental das atas das reuniões e dos normativos do setor. Os resultados 
remetem para vantagens do instrumento, visto que a cobertura assistencial foi 
garantida pela atuação do órgão regulador e constatada a possibilidade de não 
abertura de processos administrativos, apontando para uma taxa de resolutividade, 
no ano de 2009, de 62%. Isto demonstra a viabilidade da mediação ativa, permitindo 
um reposicionamento das partes e o encaminhamento da solução da questão com 
fundamento na legislação setorial.  
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I INTRODUÇÃO 

I.1 O marco regulatório 

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem por missão 

promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde. Para 

tanto, foi-lhe atribuída a competência de regular, normatizar, controlar e fiscalizar as 

operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações com prestadores e 

consumidores, de modo a contribuir para o desenvolvimento das ações de saúde no 

País. (BRASIL, 2000). 

De acordo com Costa et al. (2001), a regulação refere-se ao conjunto 

diversificado de instrumentos por meio dos quais os governos definem regras de 

conduta para empresas e cidadãos. As atividades regulatórias incluem leis, 

portarias, regulamentos formais das instâncias de governo e decisões tomadas por 

organismos aos quais o governo delega status regulatório. 

As agências reguladoras gozam de um poder normativo que envolve tanto 

a regulamentação de leis que regem o campo de atividades a elas atribuídas quanto 

a edição de normas independentes sobre matérias não disciplinadas pela lei – o que 

não configura o exercício de função legislativa propriamente dita. Nos termos das 

Leis nos 9.656/1998 e 9.961/2000, a ANS se apresenta como instituição com poderes 

específicos para disciplinar o comportamento das operadoras de planos privados de 

assistência à saúde. 

Além do poder normativo, a mediação ativa de conflitos é reconhecida 

para a atuação das agências reguladoras. Trata-se de dirimir conflitos entre os entes 

do setor regulado, conflitos resultantes da relação entre operadoras e 

beneficiários/consumidores de planos de saúde, por exemplo. 

Costa et al. (2001), baseados no trabalho de Ayres & Braithwaite (1992), 

também defendem que devem ser definidas estratégias cooperativas com os 

agentes privados de modo que se harmonizem as metas regulatórias do agente 

regulador com as orientações para a eficiência de mercado. Alguns desses 

princípios são: 
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� as estratégias baseadas na persuasão e auto-regulação devem ser 

exploradas quando os atores estiverem motivados pela racionalidade 

econômica; 

� as estratégias baseadas na punição enfraquecem a boa vontade dos 

agentes quando eles estiverem motivados pelo senso de 

responsabilidade; 

� a punição é cara, a persuasão é barata; 

� uma estratégia baseada puramente na punição dissipa recursos em 

disputas litigiosas que poderiam ser mais bem gastos no 

monitoramento e dissuasão; 

� uma estratégia baseada na punição favorece uma subcultura de 

resistência à regulação; 

� a imposição da punição gera um jogo regulatório de gato e rato, por 

meio do qual as empresas desafiam as leis, explorando brechas da 

legislação, e o regulador escreve cada vez mais regras específicas 

para cobrir tais brechas. (AYRES; BRAITHWAITE, 1992 apud COSTA 

et al., 2001). 

No mesmo trabalho, Ayres & Braithwaite propuseram um modelo de 

regulação em que o escalonamento é representado por uma pirâmide. Ribeiro (s.d.) 

relata que a implementação de graus variados de intervenção estatal configura uma 

pirâmide com uma base ampla centrada na persuasão – onde ocorre a maior parte 

dos eventos – e, à medida que agentes privados exploram a delegação estatal – por 

captura, descumprimento de regras ou acordos –, o regulador sobe na escala punitiva. 

A política implica em explicitar aos agentes privados a capacidade e a 

intenção do regulador em escalonar sua intervenção. Para Ribeiro (s.d.), o 

pressuposto básico do “Modelo de Ayres & Braithwaite” reside nas vantagens das 

condutas cooperativas em relação àquelas fundadas na racionalidade econômica. 

Com base neste modelo, a atuação da ANS passa a buscar o agir 

indutivo ou consensual em lugar de um agir impositivo, coercitivo ou punitivo, 

direcionando sua função fiscalizatória para a harmonização de interesses que 

venham a estar em conflito. Isto visa o menor ônus e a maior satisfação possíveis às 

partes envolvidas – agência reguladora, operadoras setoriais e 

beneficiários/consumidores. 
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As bases teóricas aqui definidas consolidam-se no Regimento Interno da 

ANS quando este remete à sua Diretoria de Fiscalização (DIFIS) a atribuição de 

“promover medidas que possibilitem a mediação ativa de conflitos com vistas à 

produção do consenso na solução dos casos de conflito”. (BRASIL, 2007). 

Esta atribuição fortalece a indução de práticas concretas pelas 

operadoras de planos privados no exercício da assistência à saúde. O que se 

objetiva, portanto, é uma ação fiscalizatória indutiva e consensual, permanente e 

direcionada a influenciar e orientar o comportamento das operadoras setoriais 

prevenindo ou evitando que lesionem os direitos dos beneficiários/consumidores. 

Cabe ressaltar que a fiscalização é uma ação central da ANS e se 

desenvolve de forma reativa e pró-ativa. A fiscalização reativa é exercida para a 

apuração de denúncias e representações das áreas técnicas da própria agência e 

por diligências nas operadoras setoriais. Já a fiscalização pró-ativa é exercida 

através do acompanhamento e monitoramento das operadoras, com base nos dados 

fornecidos periodicamente aos sistemas de informação e no cruzamento das 

informações disponíveis. 

A mediação, portanto, não substitui o agir fiscalizatório, mas contribui para 

a otimização deste processo, bem como para uma melhor compreensão do conflito e 

para a opção da melhor forma de enfrentá-lo, concretizando uma nova forma de se 

praticar as relações no setor/mercado de saúde suplementar. 

A mediação de conflitos pode ser considerada um método capaz de 

auxiliar como intervenção quando sujeitos em conflito não atingem um acordo 

satisfatório e a permanência do conflito passa a por em risco os vínculos entre os 

envolvidos. (SCHMIDT; NEPOMUCENO, 2006). 

Com a resolução da divergência de forma clara, ágil e transparente, e 

sendo a resposta encontrada pelos próprios interessados, compreende-se que o 

conflito desencadeia resultados positivos, contribuindo para a mudança de atitude 

dos entes e viabilizando uma cultura de participação ativa e inclusiva. (ANDRADE; 

SALES, 2006). Para a mediação, o conflito, que é compreendido majoritariamente 

como algo negativo, passa a ser entendido como algo positivo e sua boa 

administração mostra-se caminho para o entendimento e harmonia entre as partes. 

(SALES, 2006). 
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Constitui-se um método extrajudicial de resolução de conflitos em que um 

terceiro, neutro e imparcial, mobiliza as partes em conflito, de modo que 

identifiquem, discutam e resolvam as questões do conflito. Essa forma de atuar 

busca cooperação e restabelece o processo de comunicação, bem como propicia a 

avaliação de objetivos e opções, conduzindo a um termo de entendimento para 

mútua satisfação. 

A solução de conflitos é considerada o objetivo mais evidente da 

mediação, sendo o diálogo o caminho para se alcançar essa solução. O diálogo 

deve ter como fundamento a visão positiva do conflito, a cooperação entre as partes 

e a participação do mediador como facilitador dessa comunicação. Ao se 

estabelecer a mediação como criadora de comunicação entre as partes e 

apresentando-as como responsáveis pela solução do conflito, este método acaba 

por ultrapassar a solução de conflitos, passando a preveni-los. (SALES, 2004; 2006). 

No curso do processo resultante, tais entes têm a possibilidade de 

adquirir as habilidades necessárias para resolver por si mesmos as diferenças que 

podem, eventualmente, ser suscitadas no futuro, inclusive frente a outras situações 

de conflito. Isso evidencia a transformação como característica da mediação. 

Seguindo este caminho e com a premissa de reformular o modelo de 

fiscalização no âmbito da ANS, foi elaborado “O Novo Enfoque da Fiscalização”, 

projeto de gestão da DIFIS que passou a privilegiar a celeridade da resolução dos 

conflitos inerentes ao setor suplementar, balizando suas ações em métodos e 

valores como: mediação ativa dos conflitos do mercado de saúde suplementar; 

celeridade e eficiência no âmbito do processo de fiscalização; ação preditiva de 

práticas de mercado e protagonismo do consumidor/beneficiário. 

A “mediação ativa de conflitos” constituiu-se um dos eixos estruturantes 

do Novo Enfoque da Fiscalização na ANS, que teve por finalidade: 

� Incrementar a eficiência; 

� Zelar pela proporcionalidade regulatória; 

� Conferir maior legitimidade à ação regulatória. 

Neste contexto, alguns mecanismos e procedimentos foram apresentados 

pela ANS de modo a servir ao agir indutivo e à mediação ativa de conflitos; neste 

trabalho o objeto é a Notificação de Investigação Preliminar (NIP), um dispositivo 

comunicacional de mediação ativa que visa estabelecer ligação adequada e ágil 

entre beneficiários/consumidores e operadoras de planos de saúde quando da 

apresentação de demandas de negativa de cobertura assistencial junto à ANS. 
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II OBJETIVOS GERAL 

O presente trabalho teve por objetivo avaliar a resolutividade do projeto 

piloto NIP na mediação de conflitos relacionados à negativa de cobertura 

assistencial por parte das operadoras de planos privados de assistência à saúde. 

II.1 Objetivos específicos 

� Descrever o projeto Piloto NIP; 

� Avaliar o indicador Taxa de resolutividade da NIP e relacioná-lo com a 

garantia da cobertura assistencial aos beneficiários das operadoras de 

planos privados de assistência à saúde. 
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III METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo de caso do projeto piloto NIP, desenvolvido na 

Diretoria de Fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que teve 

como período de análise o ano de 2009. 

Na abordagem metodológica, que compreende a avaliação de 

resolutividade do Projeto na garantia da cobertura assistencial aos beneficiários de 

planos privados de assistência à saúde, foram feitas análises dos dados do sistema 

integrado de fiscalização (SIF), análise documental, através do exame das atas das 

reuniões e dos normativos do setor suplementar, e a análise do indicador “Taxa de 

resolutividade da NIP”, que requer um detalhamento a parte1. 

 

                                            
1 Ver item 3.1 deste texto. 
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IV O PROJETO PILOTO DA NIP 

IV.1 A Notificação de Investigação Preliminar 

A Notificação de Investigação Preliminar (NIP)2 consiste em um 

dispositivo comunicacional que tem por finalidade estabelecer ligação adequada e 

ágil entre consumidores/beneficiários e operadoras de planos de saúde quando da 

apresentação de demandas de negativa de cobertura junto à ANS – através da 

Central de Relacionamento e/ou áreas de atendimento dos Núcleos Regionais de 

Atendimento e Fiscalização (NURAFs)3. 

O procedimento configura-se em uma notificação às operadoras de 

planos de saúde sobre demandas (exclusivamente negativas de coberturas) 

recebidas antes da abertura do procedimento administrativo4, permitindo ao órgão 

regulador o exercício de atuar na solução prévia dos conflitos, tendo como 

consequência a reparação voluntária eficaz5 antes de consolidado o dano ao 

consumidor/beneficiário de plano de saúde. 

IV.2 Fluxograma da Notificação de Investigação Preliminar 

A NIP é acionada quando a ANS recebe demandas de negativa de 

cobertura assistencial através da sua Central de Relacionamento e das áreas de 

atendimentos situadas nos NURAFs. Ao longo de toda a sua operacionalização, o 

beneficiário/consumidor e a operadora são contatados por meio telefônico e 

eletrônico. 

                                            
2 Vale destacar que esse dispositivo encontra-se em processo de teste2 de todas as atividades 
necessárias para sua operacionalização, bem como para identificação de pontos a serem 
aprimorados para viabilização da proposta e subsequente normatização pela ANS. 
3 Os NURAFs são as instâncias responsáveis pelo atendimento aos beneficiários de planos privados de 
assistência à saúde, pela realização de diligências fiscalizatórias decorrentes de denúncias recebidas, 
pelo julgamento em primeira instância administrativa dos processos administrativos sancionadores e 
pela coordenação das atividades das Unidades Estaduais de Fiscalização (BRASIL, 2009). 
4 Procedimento administrativo – sucessão ordenada de operações que propiciam a formação de um 
ato final objetivado pela Administração; constitui-se de atos intermediários, preparatórios e 
autônomos, mas sempre interligados, que se conjugam para dar conteúdo e forma ao ato principal. 
5 A Reparação Voluntária e Eficaz consiste na ação reparatória de todos os danos ou prejuízos 
causados por conduta infrativa, comprovadamente realizada pela operadora em data anterior à 
lavratura do auto de infração, que importe em cumprimento útil da obrigação (BRASIL, 2009). 
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A partir da denúncia feita pelos consumidores/beneficiários, a equipe 

técnica faz a verificação das informações nela contidas para confirmação de indícios 

de infração de negativa de cobertura assistencial. No caso de haver indícios de 

infração, é feito o contato com o beneficiário/consumidor, a fim de informar que a 

sua operadora será notificada. Em seguida, a operadora é notificada, tendo o prazo 

de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar sobre a denúncia. 

Passado o período de 5 (cinco) dias úteis, a ANS pode proceder de 

formas diferentes, como descrito abaixo: 

a) Caso a operadora manifeste-se junto à ANS a respeito da NIP, 

autorizando a realização do procedimento, a ANS contata o 

beneficiário/consumidor para confirmar se o procedimento foi 

autorizado. Caso a resposta seja positiva, a demanda é arquivada e o 

procedimento concluído; 

b) Caso a operadora não se manifeste junto à ANS a respeito da NIP, o 

beneficiário/consumidor é contatado para informar se o procedimento 

foi ou não autorizado: 

b.1) Tendo sido autorizado o procedimento, a demanda é arquivada e o 

procedimento concluído; 

b.2) Não tendo sido autorizado o procedimento, a demanda é 

encaminhada pela equipe técnica da NIP ao NURAF 

correspondente para as providências cabíveis e o 

beneficiário/consumidor é informado sobre tal envio.  

c) Caso a operadora se manifeste junto à ANS a respeito da NIP, não 

autorizando a realização do procedimento, o beneficiário/consumidor é 

contatado para conhecimento do envio da demanda ao NURAF 

correspondente. O NURAF tem o prazo de 2 (dois) dias úteis para 

analisar a justificativa apresentada pela operadora. Concluída a análise, 

o mesmo encaminha a resposta à ANS, informando se o 

beneficiário/consumidor faz jus ou não à autorização: 

c.1) tendo o beneficiário/consumidor direito à autorização do 

procedimento, a equipe técnica entra em contato com este para 

informar sobre a abertura do processo administrativo sancionador, 

a fim de apurar a infração e aplicar as penalidades cabíveis. 
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c.2) não tendo o beneficiário/consumidor direito à autorização do 

procedimento, a equipe técnica entra em contato com este para 

informar sobre a conclusão do NURAF e sobre o arquivamento da 

demanda. 

O que buscou-se com este dispositivo comunicacional foi abrir um 

processo de mediação ativa, permitindo um posicionamento das partes e o 

esclarecimento e encaminhamento da solução da questão, tendo como fundamentos 

a legislação setorial e a abrangência contratual prevista. 

Para implementação da NIP, a ANS propôs a criação de um Grupo 

Técnico para discutir e homologar a proposta, bem como para operacionalizar e 

monitorar o Projeto Piloto e propor a configuração final do instrumento. Concluindo-

se o Projeto Piloto e considerando as avaliações feitas pelo Grupo Técnico e as 

configurações finais por ele proposta, proceder-se-á a discussão interna para 

aprovação pela Diretoria Colegiada6 e implantação do dispositivo comunicacional 

instituído através de normativo a ser adotado pelo setor de saúde suplementar. 

O Grupo Técnico constituiu-se da seguinte forma: 

� 3 (três) representantes da ANS; 

� 10 (dez) representantes de operadoras de planos privados de 

assistência à saúde; 

� 1 (um) representante de órgãos do Sistema Nacional de Defesa do 

Consumidor (SNDC). 

Os critérios de escolha das operadoras participantes do projeto piloto 

consistiram no porte e na abrangência geográfica. Deveriam ser de grande porte7 

com abrangência nacional alocadas em sua maioria na Região Sudeste, por ser 

próximo à sede da ANS, facilitando o monitoramento e suporte por parte do ente 

regulador, bem como a realização de encontros periódicos. 

Foi proposta a participação das operadoras no projeto piloto com o intuito 

de identificar a estrutura e recursos necessários nas mesmas para recebimento e 

manifestação/resposta à notificação. O acompanhamento e monitoramento das 

                                            
6 De acordo com a Lei no 9.961, de 28 de janeiro de 2000, em seu artigo 6o, a gestão da ANS será 
exercida pela Diretoria Colegiada, composta por até cinco Diretores, sendo um deles o seu Diretor-
Presidente. 
7 Operadoras de grande porte: possuem número de beneficiários superior a 100.000; médio porte, 
número de beneficiários entre 20.000 e 100.000; pequeno porte, número de beneficiários inferior a 
20.000. (BRASIL, 2003). 
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atividades do piloto pelas próprias operadoras possibilitaram que estas 

reconhecessem eventuais lacunas na totalidade do fluxo da NIP, i.e., lacunas tanto 

na fase de operacionalização interna à operadora, quanto na fase de 

responsabilidade do órgão regulador. Este reconhecimento permitiu correções no 

decorrer do projeto piloto e fomentou a discussão e avaliação da proposta pelo 

conjunto do Grupo Técnico. 

Igualmente, a participação de órgãos representantes do Sistema 

Nacional de Defesa do Consumidor foi fundamental, haja vista a NIP se propõe 

como mediadora da relação conflituosa entre operadora e beneficiário/consumidor. 

Este, por sua vez, foi representado por órgão do SNDC. Dessa forma, a percepção 

do beneficiário/consumidor acerca do instrumento de mediação ativa de conflitos 

em teste pode evidenciar, igualmente, lacunas e necessidades de correções no 

curso da NIP. 

A ANS, através dos três representantes indicados, conduziu o Grupo 

Técnico, municiando-o com elementos técnicos e estruturantes, de acordo com suas 

atribuições e competências como órgão regulador, atuando em conformidade com 

as determinações da Lei no 9656/98 e suas Resoluções, visando atender o interesse 

social/coletivo (toda a coletividade de beneficiários/consumidores ou potenciais 

beneficiários/consumidores de planos de saúde). 

A partir da implementação do módulo nacional do projeto, as ações a 

atividades foram expandidas e ampliadas aos NURAFs8 pela justificativa de que a 

proximidade geográfica com as operadoras interfere na eficácia da interlocução e da 

necessidade de serem separados os fluxos propostos para as operadoras de 

pequeno e médio porte do fluxo para as operadoras de grande porte. 

IV.3 Avaliação do indicador taxa de resolutividade da NIP 

Um indicador consiste em uma variável, característica ou atributo 

vinculado à abordagem da avaliação capaz de sintetizar ou representar o que se 

quer avaliar (TANAKA; MELO, 2001). 

                                            
8 Até o mês de fevereiro de 2010, os NURAFs do Rio de Janeiro, São Paulo, Ribeirão Preto, 
Pernambuco, Ceará, Distrito Federal, Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná haviam 
implementado o Projeto NIP, e, como exceções, os NURAFs do Grande do Sul e Pará. 
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O indicador reflete uma característica particular do objeto avaliado, ou 

seja, demonstra um aspecto do que está sendo medido. Eles permitem que uma 

dada situação ou objeto sejam conhecidos e comparados no passado, no presente e 

no futuro (PEREIRA, 2006)  

Assis et al (2005) traduz o indicador como um “sinalizador que busca 

expressar sinteticamente um aspecto da realidade estudada” e tem como finalidade 

detalhar se os objetivos de uma proposta ou intervenção estão sendo 

adequadamente conduzidos ou se foram alcançados.  

Para a autora, a construção de um indicador não é somente uma 

atividade técnica, deve ser pensada como uma construção coletiva dos indivíduos 

envolvidos nas ações que se quer avaliar e dos avaliadores, constituindo um 

momento de diálogo para a comunicação entre as diferentes visões e interesses 

colocados no processo avaliativo.  

Malik e Schiesari (1998) citam que anteriormente ao uso, os indicadores 

serão aprovados pelo grupo o qual irá utilizá-los, e por isso é importante incluir 

pessoal reconhecidamente especializado na área abordada para a discussão e 

seleção dos indicadores para que sejam mais facilmente aceitos pelo grupo.  

Os indicadores irão variar conforme as necessidades do objeto da 

avaliação e devem ser escolhidos para que aponte os problemas realmente 

relevantes para os envolvidos na avaliação (TANAKA; MELO, 2001).  

Alguns pré-requisitos são indispensáveis para obter indicadores de 

qualidade como a simplicidade e facilidade de cálculo; a facilidade de interpretação; 

a disponibilidade dos dados ou sua fácil obtenção; a robustez, ou seja, pouco 

sensível às deficiências dos dados captados; a sinteticidade, ou seja, refletir o efeito 

do maior número possível de fatores; a discriminatoriedade, ou seja, indicar as 

alterações ocorridas no tempo; a cobertura, ou seja, referir-se a um território como 

um todo para que futuras comparações sejam possíveis; e a validade, ou seja, medir 

exatamente o que se deseja medir (FERREIRA, 2001). 

O indicador avaliado pelo presente trabalho – Taxa de resolutividade da 

NIP – mede a capacidade de resolução do conflito presente nas denúncias, sobre 

negativa de cobertura assistencial, feita pelos consumidores, e tem seu método de 

cálculo no quadro abaixo, no qual o numerador representa o somatório das 

denúncias dos consumidores que foram arquivadas pelo uso do instrumento da NIP, 

ou seja, o consumidor teve seu caso resolvido pela ANS e atendido pela operadora, 

e, no denominador, o somatório do número de denúncias sobre negativa de 

cobertura assistencial que foram recebidas pela ANS. 
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∑ número de demandas arquivadas no ano 

                                                                                                                 X  100 

∑ número de denúncias enviadas para NIP  

Quadro 1: Método de cálculo do indicador Taxa de resolutividade da NIP – 2009 
Fonte: ANS, Diretoria de Fiscalização. 

 

De acordo com o Gráfico 1, no mês de janeiro de 2009, 52% das 

demandas relacionadas à negativa de cobertura assistencial foram solucionadas 

pelo uso da NIP; este número aumentou ao longo do primeiro semestre e, no mês 

de junho, este número foi 61%. No segundo trimestre o indicador teve um melhor 

desempenho comparando-se com o semestre anterior, com o melhor desempenho 

atingido no mês de agosto, com 74% de resolutividade. A média anual do indicador 

foi de 62%, o que superou meta anual prevista de 10%. 

Nos casos que foram resolvidos pela NIP, não houve instauração do 

processo administrativo sancionador e os consumidores/beneficiários tiveram a 

cobertura assistencial garantida pela operadora. Com o monitoramento e avaliação 

deste indicador houve uma diminuição do número de procedimentos administrativos, 

a solução imediata do conflito entre operadora e beneficiários, a garantia da 

cobertura assistencial e a melhoria da imagem institucional. Como limitação do uso 

deste indicador pode ser citada a falta de governabilidade da ANS sobre a decisão 

da operadora em responder positivamente às notificações realizadas. 
 

 

63%

70%69%69%
74%

57%
61%60%60%

53%54%52%

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

 
Gráfico 1: Evolução do indicador Taxa de resolutividade da NIP – Ano 2009 
Fonte: Ans/DIFIS/ Sistema Integrado de Fiscalização. 
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IV CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A formulação de um modelo de fiscalização indutora se traduz na 

superação do paradigma da repressividade da atividade fiscalizatória, dando lugar à 

promoção de medidas consensuais que assegurem a efetiva observância das normas 

regulatórias pelas operadoras de planos de saúde e satisfaçam a necessidade de 

apresentar resultados objetivos à população brasileira, especialmente aos 

consumidores/beneficiários que apresentam à ANS conflitos envolvendo valores tão 

caros à sociedade, como a saúde humana e a poupança popular. 

A idéia de “mediação ativa” surgiu do que se extrai ao nível abstrato 

quanto ao exercício da competência regulatória normativa consistente na 

necessidade constante de mediar/ponderar os interesses juridicamente tutelados 

(por exemplo, interesses do próprio Estado, interesses especiais de grupos, de 

fornecedores e produtores de serviço, interesses setoriais, e interesses 

transindividuais coletivos e difusos dotados de hipossuficiência), segundo a visão 

contemporânea de heterogeneidade de interesses públicos. 

A partir dessa premissa objetivou-se consagrar uma articulação de duas 

atribuições relevantes da ANS enquanto entidade reguladora: a) de dirimir conflitos 

concretos entre os atores sociais do mercado; e b) de induzir práticas corretas no 

exercício da atividade privada regulada. 

Trata-se, assim, de uma agir fiscalizatório horizontal destinado a alcançar, 

por meio de iniciativas concertadas junto às operadoras e seus 

consumidores/beneficiários, a composição dos conflitos surgidos, remetendo a um 

estágio subsidiário ou residual o exercício do dever-poder sancionatório. 

Nesse contexto, por meio da “mediação ativa dos conflitos”, quer-se 

contribuir para a otimização do processo fiscalizatório, bem como para uma melhor 

compreensão do conflito e para a opção da melhor forma de enfrentá-lo, viabilizando 

mecanismos que pautem as relações reguladas sob a égide do marco regulatório. 

Ao enfrentar a controvérsia de forma transparente, aliado a busca da 

solução de forma compartilhada com os próprios interessados diretos, o conflito 

desencadeia resultados positivos, contribuindo para a mudança de atitude dos 

atores sociais e viabilizando uma cultura de participação ativa e inclusiva. 
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Tem-se claro que esse método é uma eficiente forma de se buscar 

consensualidade: o mediador induz as partes a compreenderem a situação que se 

apresenta, suas reais causas e possibilidades de equacionamento. Constitui-se um 

método extrajudicial de resolução de conflitos em que um terceiro, neutro e 

imparcial, mobiliza as partes para avaliarem objetivos e opções com vistas a um 

acerto, ou mesmo provoca o agente regulado a corrigir falhas ou irregularidades. 

Isso possibilita a iniciativa de identificar, discutir e resolver as questões do conflito, e 

o estabelecimento ou retomada da comunicação entre a ANS e os atores sociais, 

conduzindo a um termo de entendimento para mútua satisfação. 

A cobertura assistencial é a principal motivação que faz os 

beneficiários/consumidores virem buscar uma resolução de seus casos pela 

intervenção do órgão regulador e, na maioria das vezes, a assistência é de direito 

destes beneficiários/consumidores e as operadoras negam-se a ofertá-la. A NIP vem 

trazer a resolução deste conflito de forma mais rápida e consensual, reposicionando 

a ANS, que deixa de ficar alheia aos aspectos mais contundentes dentro da 

realidade dos planos de saúde, e implementa um canal de grande potencial indutor 

para corrigir os processos de trabalho das operadoras, consistindo em importante 

papel regulador.  

Os resultados remetem para vantagens do uso da NIP, visto que a 

cobertura assistencial foi garantida pela atuação do órgão regulador e constatada a 

possibilidade de não abertura de processos administrativos em 62% dos casos que 

chegaram à ANS. Isto demonstra a viabilidade da mediação ativa, permitindo um 

reposicionamento das partes e o encaminhamento da solução da questão com 

fundamento na legislação setorial.  

Muito ainda tem-se a avançar com a NIP na regulação, como a expansão 

de sua utilização em todos os NURAFs e sua aplicação para o conjunto das 

operadoras do setor suplementar, além de sua utilização por outras motivações para 

além da cobertura assistencial, como casos de reajuste de planos e rede 

assistencial. Para isso, um aprimoramento da avaliação do projeto piloto seria de 

extrema relevância, como a avaliação da implementação e a utilização de outros 

indicadores para avaliar sua efetividade na mediação de conflitos. 
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