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1 – Apresentação 
No ano de 2012 a Ouvidoria colocou uma lente de 
aumento nas manifestações e reclamações dos usuários 
da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) nos 
últimos anos. 

Com a análise desses dados, tanto das demandas 
recebidas por esta Ouvidoria como também dos dados 
oficiais divulgados pelas diretorias da ANS foi possível  
refletir sobre atuação da Agência e sua situação atual 
perante os seus principais agentes intervenientes 
consumidores, operadoras e prestadores de serviço e, 
conseqüentemente, elaborar um diagnóstico sobre os 
processos de trabalho em execução por este órgão. 

Em paralelo, buscou-se analisar os dados de outras 
Agências Reguladoras do país, com o objetivo de fazer 
uma comparação com a ANS, principalmente da relação 
desses órgãos com a sociedade. 

E a partir da identificação dos principais problemas da 
Agência apresenta um conjunto de recomendações que 
visam permitir o enfrentamento dos desafios e da melhor 
execução de suas atribuições, conforme estabelecido no 
artigo 4º da Lei nº 9.961, de 2000 (Lei de criação da 
ANS). 

 

Pode-se dizer que os desafios da Agência estão nos 
seguintes eixos de atuação: 

1. Melhoria do  relacionamento da ANS com seu público 
externo, focando no aumento da capacidade de resposta 
às demandas que lhe são apresentadas; 

2. Reestruturação da gestão interna, com realização de 
mudanças nos processos de trabalho, nos sistemas de 
informação e em procedimentos internos. 

3. Ações para melhoria do clima organizacional, buscando 
motivação e a mobilização do quadro de funcionários da 
ANS. 

 



2 – Situação do Setor 
A saúde suplementar no Brasil vem crescendo, 
anualmente, atingindo, em setembro de 2012, a marca de 
48.660.705 beneficiários de planos privados de assistência 
médica. Se considerarmos os planos exclusivamente 
odontológicos, o número total de beneficiários no país 
chegou a 67.100.742 em setembro último. 

Aliado ao cenário de inclusão das classes “c”e “d”, cujo 
bem de consumo desejado é plano de saúde, esse número 
tende a crescer ainda mais ao longo dos próximos anos. 

Em sentido contrário, observamos uma redução 
consistente do número de operadoras no país e uma 
concentração no mercado em determinadas regiões do 
País. 

O que é natural, se levada em conta o custo regulatório 
exigido. Custos esses, muitas vezes, necessários a 
garantia da adequada prestação de serviços aos 
consumidores e ao regular pagamento dos prestadores de 
serviço.  
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2 – Situação do Setor 
Observando também os dados disponíveis no site da 
Agência (ANS Tabnet), pode-se ver o número crescente de 
reclamações recebidas no órgão em relação as operadoras 
de planos de saúde.  
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Esse reflexo também foi sentido pela Ouvidoria da ANS, 
que em 2012, recebeu 2.270 reclamações sobre as 
operadoras de planos de saúde.  
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2 – Situação da ANS 
A alta procura do público externo pelo órgão, em 
especial, do consumidor, denota uma fragilidade na 
relação entre consumidor e operadora. 

Lembrando que, a Ouvidoria não é uma segunda instância 
da Central de Relacionamento da ANS e sim uma unidade 
autônoma que apura o desempenho dos serviços por ela 
prestados e não daqueles oferecidos pelas operadoras. 
Contudo, vem sendo também utilizada para receber esse 
tipo de reclamação. 

Como já dito e apresentado pelo gráfico anterior, as 
reclamações sobre o serviço dos planos de saúde vem 
crescendo.  

A consequência disso é a dificuldade da ANS em processar 
as demandas no tempo adequado. Na medida, que 
absorve um tarefa ou melhor, um conflito, que deveria ter 
sido resolvido pela operadora.  

Nessa trilha, aumenta o número de reclamações em 
relação ao desempenho da ANS, sendo a demora a maior 
reclamação do consumidor na Ouvidoria. 
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2 – Situação Atual da ANS 
 

 

 

Como demonstrado, a demora na resposta é, sem 
dúvida, a questão de maior impacto na imagem da 
Agência. 

A ANS não vem sendo capaz de responder as demandas 
que lhe são apresentadas de forma rápida e eficiente, o 
que compromete sua credibilidade.  

Se observarmos também o número de reclamações 
recebidas pela central de atendimento, a quantidade é 
bem inferior ao recebido pelas outras agências 
reguladoras nacionais.  

A ANATEL, por exemplo, recebe mensalmente acima de 
110 mil reclamações somente sobre o serviço de 
telefonia móvel, com uma base de clientes desse 
serviço de 262 milhões de usuários. Ou seja, a ANATEL 
recebe cerca de 4,2 reclamações por grupo de 10 mil 
usuários. 

Já a ANS, com cerca de 67 milhões de beneficiários, 
recebeu em outubro de 2012, 7.773 reclamações. A 
ANS recebe cerca de 1,15 reclamações por grupo de 10 
mil usuários. 
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Verifica-se que os Núcleos da ANS, responsáveis pela 
apuração e julgamento dos processos sancionadores em 1a 
instância, tiveram 54% de reclamações,  seguidos da 
Diretoria de Fiscalização, responsável pela Central de 
Atendimento da ANS (Disque-ANS e formulário Fale Com a 
ANS) e pela Notificação de Investigação Preliminar (NIP) 
com 40%. As demais áreas da ANS, tiveram somadas 6% 
das reclamações. 



2 – Situação Atual da ANS 
Pode-se alegar em favor a natureza distinta dos bens, 
bem como a complexidade do serviço de saúde. 

Mas, exatamente, por isso, dado a relevância do serviço 
saúde, que é tão caro ao consumidor, e não da acepção 
do valor monetário e sim da necessidade, do significado, 
do desejo, o processamento das reclamações deveria ser 
mais célere.  

Outro dado que chama a atenção é que, enquanto a 
Ouvidoria da ANS recebe em média 500 (quinhentas) 
demandas por mês, a Ouvidoria da ANATEL tem uma 
média mensal inferior a 100 (cem). 

O que comprova que o consumidor busca a Ouvidoria 
da ANS como alternativa aos canais de atendimento 
oferecidos pelo órgão, uma vez que não consegue ser 
atendido de maneira eficiente e em prazo adequado. 

Em relação aos prazos de atendimento, novamente 
comparando a ANATEL, que possui sistema próprio de 
atendimento, os tempos de resposta são, por exemplo, na 
telefonia móvel, de 85% (oitenta e cinco 
por cento) em 5 (cinco) dias úteis. 

Atribui-se ao cumprimento nesse percentual pela ANATEL 
a sua metodologia no tratamento das demandas 
registradas, eis que todas são direcionadas diretamente 
as Operadoras, que respondem também diretamente ao 
consumidor. 

Desta forma, a agência devolve o problema a quem deu 
causa, no caso, as Operadoras, que são oportunizadas de 
resolver o conflito e evitar a sua reincidência. 

Já, a ANS recebe e abre um procedimento a cada 
reclamação, sendo após notificada a Operadora, o que 
torna o atendimento lento e burocrático. 

Além disso, exige do órgão um contingente de pessoas a 
cada dia maior para dar conta de atender a demanda 
crescente do setor de planos de saúde. 

Em se tratando de um serviço tão fundamental como a 
saúde, essa falta de cumprimento dos prazos pela Agência 
faz com a demanda seja judicializada.  

Além é claro, de comprometer a imagem do órgão, que 
muitas vezes, deixa de receber reclamações pelo seu 
descrédito junto a sociedade ou pela dificuldade de 
processamento.  

 Lembrando que atendimento adequado é uma 
responsabilidade não somente do órgão público, mas 
igualmente, das Operadoras, que tem o dever de informar 
e de cumprir o contratado. 



3 – Desafios da ANS 
1. Melhoria do Relacionamento com o 

Público Externo 
     O Governo Federal através de iniciativas como Carta 

de Serviços, Ouvidorias, Decreto do SAC, Pesquisa de 
Satisfação, Governo 2.0, demonstra a sua preocupação 
e interesse na melhoria do relacionamento entre as 
instituições e o cidadão/cliente. 

     Com recursos materiais, humanos e financeiros finitos, 
há que se pensar numa gestão moderna, sustentável e 
ágil, cujo objetivo deve ser o de desburocratizar o 
atendimento, tendo como princípio resolver o 
problema concreto do cidadão, reduzindo o fluxo de 
processos dentro das instituições, de modo a 
incrementar sua capacidade de resposta e a eficácia 
na prestação de serviços.  

     A administração pública tem por cultura, a abertura de 
processos administrativos para solução dos conflitos, 
tem-se na multa pecuniária a expectativa concreta e 
às vezes única forma de corrigir as condutas infrativas 
dos administrados. 

 

 

      

Ocorre que, esse modelo tem sido discutido ao longo dos 
tempos, sobretudo, pelos órgãos de controle, tanto que, o 
TCU em um de seus acórdãos apontou a baixa eficiência 
na arrecadação de multa pelos órgãos públicos. 

Para o cidadão, o poder de polícia da Administração 
Pública é incompreendido, na medida, que seu problema 
não é resolvido e os valores cobrados pela multa não se 
revertem em benefício por ele percebido. 

O processo administrativo, no âmbito da Administração, 
não pode ter o fim em si mesmo, cada processo há de 
representar um esgotamento de todos os esforços de 
resolução. 

A fiscalização na Administração Pública, e em especial na 
ANS, deve ser pela conduta e não pela reclamação 
individualizada. Os processos seriam abertos para as 
Operadoras com índices elevados de reclamação e, para 
tanto, agregar-se-ia os indicadores do Sistema Nacional 
de Defesa do Consumidor.  

 

 



3 – Desafios da ANS 
Abrir um processo para cada demanda, como é feito pela 
ANS e outros órgãos, não atende o consumidor e prejudica 
a aplicação de penalidades dada a demora de tramitação 
de cada processo, além de comprometer sua eficiência, o 
seu olhar macro sobre os problemas do setor regulado. 

A solução para a desburocratização está na abertura de 
processos por conduta, que seria a prática reiterada de 
uma determinada ação e não penalizar cada ação como se 
fossem ocasionais ou eventuais. 

Urge a adoção de nova sistemática, de um novo modelo 
de gerenciamento da relação com público externo, 
tornando-o parte desse processo, buscando a solução do 
conflito, responsabilizando aquele que deu causa. 

As instituições públicas não são e não devem ser cartórios 
com inúmeros processos que tramitam lentamente e de 
um lado para outro, de instância em instância. 

Há que se tornar mais efetivo o compromisso institucional 
de oferecer uma prestação de serviço de qualidade direta 
ou por meio do concessionário, licenciado ou regulado. 

 

O cidadão quer e merece um serviço público que atenda 
as suas necessidades legítimas, de ser ouvido, atendido, 
respondido, acolhido e informado. 

Assim, para dar conta de tamanho desafio, a primeira 
medida é avaliar a porta de entrada, de que forma é 
recebida a manifestação do cidadão, considerando os 
aspectos de acessibilidade como linguagem, meios 
(eletrônico, pessoal, por telefone ou carta), prazos de 
resposta, acompanhamento remoto, volume de 
informações solicitadas.  

O segundo passo é identificar quem deu causa, qual a 
origem da demanda e de quem é a responsabilidade de 
corrigir. 

Ou seja, a quem cabe informar ou responder, a 
Administração ou o regulado? Isso é importante, na 
medida que, comumente, o órgão público chama para si 
um dever que é do regulado e assim, assume tal papel, 
contudo, sem estrutura adequada, comprometendo o bom 
funcionamento do órgão. 

 



3 – Desafios da ANS 
Não raro o recebimento de pedidos ou de reclamações 
que poderiam perfeitamente ser resolvidos no âmbito da 
operadora, por inúmeros motivos, chegam ao órgão 
público. 

E se aplicando o modelo responsabilização pelo dano, ou 
seja, de “devolver o problema a quem deu causa”, 
desonera a Administração, contribuindo para o 
fortalecimento dessa relação triangular, além de focar no 
dever institucional, qual seja o de regular, normatizar e 
de fiscalizar condutas lesivas, o consumidor seria 
atendido de modo adequado e célere. 

O modelo de agir por provocação do cidadão, que hoje é 
praticado, inclusive pela ANS, processando-se 
individualmente, não se apurando conduta, resulta num 
amontoado de processos, que geram multas, as quais os 
órgãos têm dificuldade de cobrar no tempo e muitos 
acabam prescritos pela demora e, por fim, não atendem 
as expectativas do consumidor. 

Nesse contexto, o cidadão não fica satisfeito, pois não 
tem, em muitas vezes o seu problema resolvido, já que a 
administração não é dotada de poder coercitivo e ainda 
não vê a correção da conduta da empresa multada. 

Para a administração fica o prejuízo de imagem junto à 
população e dos recursos financeiros, materiais e 
humanos, vês que os valores a título de multa pecuniária, 
que em tese pagariam todo o custo desse processamento, 
não são recolhidos aos cofres públicos no tempo e na 
proporção que se deveria. 

Deste modo, reestruturada a porta de entrada 
observando-se os requisitos já mencionados de acesso, 
bem como os protocolos internos de resposta entre áreas 
e a designação de área específica para controle e gestão 
do atendimento ao público em todas as suas fases, é um 
grande passo para mudança de cultura da instituição e 
melhoria dos serviços prestados à sociedade. 

A reclamação do cidadão é vital, eis que auxilia a 
fiscalização, munindo-a de informações, contribuindo 
para que seja dinâmica. 



3 – Desafios da ANS 
Contudo, não se deve pautar a fiscalização na solução de 
um caso individual, criar tal expectativa, pode ensejar, 
uma frustração do cidadão e ainda criar conflito de 
competência com aqueles órgão vocacionados ao 
atendimento do consumidor, como os Procons, os quais 
tem a tarefa de solucionar o conflito individual. 

Hoje, temos um grande sistema de proteção ao 
consumidor, o que se deve objetivar é sua articulação, 
com respeito às atribuições legais de cada qual. 

No caso de serviços regulados deve-se buscar o 
cumprimento pelo regulado das normas, da melhoria do 
relacionamento com o cliente, do desenvolvimento de 
mecanismos alternativos de redução de conflitos. 

E para isso, a Agência não pode estar atolada em 
processos administrativos que “tampam” a visão, que 
impedem o agir previamente ou mesmo imediatamente 
depois. É preciso acompanhar de perto a evolução do 
mercado, das condutas e práticas, de modo a perceber 
suas lesividades e coibí-las. 

A mudança para um modelo de fiscalização sustentável e 
moderno, que dê conta da dinâmica do mercado, que 
garante o bom serviço pelo regulado é o que espera, 
legitimamente, o cidadão. 



3 – Desafios da ANS 
2. Reestruturação da Gestão Interna 

       Outro desafio da ANS é aperfeiçoar a sua maneira de 
trabalhar de modo a ser cada vez mais ágil e 
resolutiva na regulação de um mercado em que há 
uma litigiosidade crescente entre seus agentes, 
aspecto também ressaltado no Relatório de Gestão 
2 0 0 9 / 2 0 1 1  (
http://www.ans.gov.br/images/stories/A_ANS/
O u v i d o r i a / r e l a t o r i o _ g e s t a o /
20111214_relatorio_gestao_ouvidoria_2011.pdf). 

       O incremento na função de regular e fiscalizar 
demanda um aumento na capacidade de resposta aos 
estímulos provenientes de um ambiente cada vez 
mais dinâmico. O objetivo deve ser reduzir custos 
transacionais, gerar um ambiente de negócios mais 
colaborativo, aumentar a produtividade e 
aperfeiçoar os mecanismos de defesa do consumidor, 
para assegurar os direitos e a qualidade do 
atendimento aos usuários. Com isso, pretende-se que 
a reputação da ANS melhore e que aumente a 
confiança dos agentes na estrutura regulatória. 

        

Nesse sentido, há a necessidade de aprimorar normas, 
processos e sistemas que permitam alinhar e racionalizar 
o uso dos recursos disponíveis para a consecução dos 
objetivos institucionais. 

O Decreto nº 6.944, de 2009, prevê que os órgãos e 
entidades da administração pública federal direta, 
autárquica e fundacional sejam capazes de identificar 
seus macroprocessos, produtos e serviços prestados com 
vistas ao fortalecimento de sua capacidade institucional.  

No caso da ANS, esse esforço deve se coadunar com a 
tarefa de aprimorar o contrato de gestão e suas 
ferramentas de monitoramento, em especial os 
indicadores de avaliação de desempenho. Deve ainda 
levar ao aperfeiçoamento na provisão dos compromissos 
assumidos na Carta de Serviços ao Cidadão. Em última 
instância deve se refletir na satisfação dos usuários com a 
atuação da ANS no processamento de suas demandas, a 
ser aferida por meio de pesquisas periódicas.   

 



3 – Desafios da ANS 
Nesse cenário, o grande desafio é adequar a gestão 
interna as demandas estratégicas da Agência. Dessa 
forma, o primeiro passo é identificar os processos críticos 
e redesenha-los de forma a atender a situação futura. 

A Ouvidoria já apresentou, em agosto de 2010, 
recomendação no sentido de que os seguintes 
processos devem merecer uma atenção prioritária: 
atendimento ao cliente, registro de operadoras e de 
produtos, recolhimento das taxas e processo 
sancionador. 

Nesse caso, é necessário redesenhar todos os processos de 
relacionamento, bem como os de fiscalização. Esses novos 
processos precisam ser atendidos por ferramentas de 
tecnologia da informação (TI) adequadas e eficientes e de 
uma estrutura organizacional com mecanismos de 
coordenação que suportem todo o processo de trabalho. 

Separar as atividades de relacionamento com o cliente e 
as de fiscalização são fundamentais para o melhor 
atendimento, pois cada uma delas tem objetivos 
distintos. 

Enquanto atender pressupõe resolver ou informar o 
demandante de forma clara, rápida e objetiva, o processo 
de fiscalizar necessita de tempo, dados, documentos  e 
critérios definidos. 

Não há impedimento que as duas estruturas fiquem 
dentro de uma única unidade organizacional, como em 
uma Diretoria, tal qual é hoje, porém autônomas, que 
terão, obviamente, interface. 

Em relação a TI, faz-se necessário uma melhoria de 
sistemas da Agência como um todo. 

Usando novamente o exemplo do relacionamento com o 
cliente, fica clara a necessidade de sistemas mais 
robustos, que informem ao usuário o andamento de sua 
demanda, apresentem respostas claras e que sejam 
integrados aos demais sistemas da Agência e com acesso 
para que as operadoras, via portal eletrônico do órgão, 
recebam as reclamações. 



3 – Desafios da ANS 
Ainda sobre a TI, uma das prioridades seria a 
implementação de sistemas de Gestão Eletrônica de 
Documentos (GED) e de Workflow. A utilização da 
combinação desses sistemas aprimoram fortemente a 
execução das atividades dos processos. 

O GED, diminui a utilização de papel, adequando a 
Agência a iniciativas de sustentabilidade e melhora a 
gestão de documentos interna, possibilitando a 
rastreabilidade, controle de versões e registrando os 
autores e modificadores. 

Já o sistema de Workflow, possibilitaria a automatização 
de atividades, a determinação de prazos para cada 
atividade, bem como também a rastreabilidade.  

Como exemplo de utilização do Workflow, seria possível o 
registro da demanda do consumidor em um dos canais de 
relacionamento, que emitiria um número de protocolo e 
com isso, o próprio consumidor acompanharia o 
andamento.  

Quando se associa o GED com o Workflow, surge uma 
ferramenta poderosa. Ou seja, abre a possibilidade da 
criação e tramitação de processos administrativos de 
forma eletrônica.  

Além é claro, de facilitar o trabalho e sua supervisão, 
principalmente, com relação ao cumprimento de prazos.  

Essa melhoria de gestão como um todo (Estrutura 
Organizacional, Processos e Sistemas de Informação) é um 
desafio que a ANS tem pela frente.  

Aplicando-se ferramentas modernas de gestão, reduzir-se-
ia os custos administrativos, aumentaria a eficiência e 
velocidade dos processos e a identificação de novas 
melhorias e necessidade de qualificação dos quadros de 
servidores. 

 

  



3 – Desafios da ANS 
3. Melhor gestão de pessoal 

 A capacidade do Estado de atingir os objetivos de 
governo depende de suas instituições, da qualidade 
de suas políticas públicas. 

 Para alcançar a eficiência, o governo precisa contar 
com serviços públicos de alta qualidade. 

       Além disso, tem de trabalhar a responsabilização, 
uma gestão pública moderna, ou seja, a 
administração por resultados, a competição visando 
à excelência na prestação de serviços e os 
mecanismos de controle social. 

       Os funcionários públicos têm de estar comprometidos 
com a efetividade do Estado, visando a eficiência e a 
redução de custos, com aumento da qualidade dos 
serviços públicos prestados. 

       O aumento da eficiência decorre da escolha pelos 
gestores de meios para alcançar as metas e 
estimulem sua equipe com os resultados alcançados 
e, com isso, os mesmos sejam devidamente 
recompensados.     

Recentemente foram iniciadas várias iniciativas de buscar 
melhoria da gestão de pessoal dentro da Agência tais 
como: 

u   Pesquisa de Clima Organizacional autorizada pela 
Diretoria Colegiada para ser o instrumento utilizado para 
analisar o ambiente de trabalho visando à implementação 
de ações destinadas a melhorar o bem-estar dos 
servidores e colaboradores da instituição, de maneira a 
aumentar o seu desempenho na consecução dos 
resultados almejados. 

u  Foi instituído o Grupo de Trabalho de Saúde e Qualidade 
de Vida com representantes da ANS e da Associação dos 
Servidores e demais Trabalhadores da ANS (Assetans), com 
a finalidade de propor e implementar ações voltadas para 
a promoção da saúde e da qualidade de vida de servidores 
e colaboradores. 

u   Criado o Fale com o Presidente, um canal de 
interlocução direta entre os servidores e o Diretor 
Pr e s i den te , que o s r e cebe em aud i ênc i a s , 
periodicamente, para discutir temas de interesse dos 
profissionais e da ANS.  
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u  Foi formalizada a competência da Ouvidoria da ANS 

para exercer as atividades de ouvidoria interna em 
relação às demandas de seu corpo funcional. A 
ouvidoria interna é o canal de comunicação colocado 
à disposição do quadro funcional para demandar 
sobre questões referentes ao desempenho e ao 
processo de trabalho da ANS. 

        

 Vale ressaltar, que a Ouvidoria já vinha exercendo 
essa competência, informalmente, recebendo 
elogios, reclamações, sugestões e consultas do corpo 
de servidores e colaboradores, buscando a resolução 
dos problemas administrativos que tivessem 
repercussão no desempenho institucional da ANS. 

       A reclamação mais freqüente é a dificuldade de 
mobilidade do servidor, que mesmo após a edição de 
ato que disciplina a movimentação, muitos alegam 
não conseguir. 

       Muito servidores alegam a ausência de avaliação do 
perfil para o exercício de determinas atividades. 

A solução seria realizar uma gestão de competências 
baseado nas atividades, e não na função.  

Ou seja, existe um processo de trabalho, com diversas 
atividades. Cada atividade específica necessita de 
determinadas competências (conhecimentos, atitudes e 
experiência). Ou seja, cada processo tem suas 
necessidades de competências. 

Cada pessoa, independente do cargo instituído, possui as 
suas disponibilidades de competências. O desafio de uma 
gestão de competências por atividades é alocar as 
disponibilidades com as necessidades. 

Um exemplo, pegando um processo de atendimento onde 
na primeira etapa existe um contato direto com o público 
externo. Nesse caso, o processo além dos conhecimentos 
técnicos exige atitudes de paciência, de respeito e boa 
comunicação.  Existem duas pessoas com o mesmo cargo, 
com a mesma competência técnica, porém uma é 
caracterizada pela timidez e introspecção enquanto a 
segunda é comunicativa. Fica claro nesse exemplo, que a 
pessoa a ser alocada é a segunda. 
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Esse julgamento mais técnico sobre quais atividades que o 
servidor deve ser alocado é talvez o desafio mais 
complexo na gestão de pessoas. 

Porém, apesar de ser complexo, é de fundamental 
importância para a melhoria do clima organizacional da 
ANS. 

Outra queixa comum é a ausência de uma adequada 
comunicação com o servidor, mesmo após a nova intranet 
(intrans), sobretudo, daqueles que estão nos núcleos, em 
unidades descentralizadas, que, por vezes, são 
surpreendidos com decisões tomadas pela ANS através da 
imprensa. 

Ou se ja , devemos preparar es sas un idades , 
especialmente, quando o assunto lhes interessa 
diretamente, com intuito de evitar discursos divergentes 
ou informações incorretas. 

Há que se investir nas oficinas internas sobre as normas 
publicadas, visando a capacitação dos servidores e o seu 
adequado, e quando possível, prévio conhecimento. 

Acredita-se que a pesquisa de clima organizacional, em 
curso, deve fornecer os subsídios necessários para 
aperfeiçoar a política de gestão de pessoas da instituição, 
entre outros aspectos, buscando conciliar as necessidades 
institucionais com as aspirações pessoais, de maneira a 
criar um ambiente de maior satisfação, motivação e 
colaboração na consecução das ações de competência da 
ANS. 

É imprescindível, no entanto, que o plano de melhorias do 
ambiente de trabalho a ser proposto em razão dos 
resultados da pesquisa de clima organizacional seja 
efetivamente implementado, pois o maior risco desse tipo 
de estratégia reside em fazer o diagnóstico, mas não 
garantir a continuidade do trabalho, gerando por sua vez 
insatisfação, frustração e sentimento de descaso.  

A Ouvidoria terá como uma de suas prioridades 
acompanhar a implementação do plano de melhorias, 
fazendo as recomendações que julgar oportunas para a 
Diretoria Colegiada.  

Enfim, é preciso pensar em outras medidas que 
assegurem uma interlocução permanente entre a direção 
superior da ANS e o corpo funcional.  
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As recomendações são uma das principais atribuições sob 
responsabilidade da Ouvidoria da ANS e servem para 
propor melhorias que aprimorem a qualidade e a 
eficiência da Agência visando aperfeiçoar a gestão e 
alcançar o equilíbrio na atuação regulatória. 

Com base nas análises sobre a situação atual e pelos 
desafios que a ANS tem pela frente, esta Ouvidoria 
elaborou um conjunto de recomendações para a melhoria 
da Gestão da ANS como um todo e para um melhor 
relacionamento com seu público externo e interno. 

4.1 – Introdução de um novo modelo de 
Relacionamento com o público externo 
Esse novo modelo de atendimento proposto, pressupõe 
inicialmente na quebra do macroprocesso de Fiscalização 
em dois: Relacionamento e Fiscalização. 

 

 

 

No primeiro macroprocesso estão incluídos todos os 
processos relacionado ao atendimento com o público 
externo. O conceito de relacionamento é bem mais amplo 
que apenas um atendimento simples. Ele pressupõe 
atender, solucionar, responder e avaliar a satisfação do 
cliente da Agência. 

Portanto, nesse momento, o objetivo da ANS é tratar a 
demanda como algo que deve ser resolvido de forma 
rápida, tecnicamente fundamentada e que deixe o cliente 
satisfeito, mesmo que a solicitação seja infundada. 
Mostrar de maneira clara e cortês que a demanda é 
improcedente, também é uma forma de deixar o 
demandante satisfeito. 

O objetivo nesse momento não é punir e sim resolver o 
problema do demandante, seja uma reclamação ou uma 
consulta. 

Já o macroprocesso de Fiscalização passa para um caráter 
mais analítico, avaliando a conduta da Operadora e não 
mais tratando individualmente cada demanda. 

 

Relacionamento Fiscalização 



4 – Recomendações da Ouvidoria 
Dessa forma, o objetivo da fiscalização é elaborar índices 
e metas de qualidade para as operadoras e analisar as 
demandas como um todo para ver se essas metas estão 
sendo atingidas. Caso os índices sejam ruins ou caso seja 
detectada uma conduta irregular a partir das demandas, 
seria aberto um processo fiscalizatório, passível de 
penalidades. 

A título de ilustração apresenta-se uma proposta de como 
funcionaria esse macroprocesso de Relacionamento, que 
foi objeto de apreciação na Diretoria Colegiada da ANS. 

Os processos de relacionamento atravessariam três níveis 
de atendimento, conforme a figura a seguir: 

 

 

 

4.1.1 Atendimento de Nível 1 

u Objetivo 

Tentar resolver a maioria das demandas do usuário. No 
caso da ANS, esse nível de atendimento deveria ser em 
dois tipos: Direcionador e Solucionador. 

u Entrada 

Será recebida por formulário eletrônico ou pelo 
atendimento telefônico ou presencial, o qual poderá ser 
atualizado e cujo sistema armazenará um histórico do 
atendimento daquele usuário pelo CPF e senha. Ou seja, o 
beneficiário terá seus dados gravados e poderá 
acompanhar o andamento. 

u Canais  

u  Disque ANS 

u  Formulário Fale Com a ANS 

u  Atendimento Pessoal 
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u  Características do Atendimento do Nível 1: 

Atendimento Direcionador 

 É aquele já utilizado pela ANATEL, ANAC e SINDEC, 
em que a demanda é recebida e redirecionada, via 
web, para a Operadora. Trata-se de um Sistema de 
Registro das Demandas, que emite protocolo, visível 
ao usuário e com acesso das reclamações por parte 
das operadoras para que estas solucionem os 
problemas.  

 Nesse atendimento será perguntado e solicitado o 
protocolo da Operadora, antes do registro pela ANS, 
contudo a falta dele não impedirá a continuidade do 
atendimento. 

 As operadoras terão um prazo de cinco dias úteis 
para resolução da demanda e finalização o 
atendimento no sistema web, acessado através do 
portal da ANS. 

 O usuário pode reabri-la, em até dez dias, em caso 
de discordância. 

Atendimento Solucionador 

São para os casos de consulta, como por exemplo, 
informação sobre legislação, sistemas (SIB, DIOPS...), etc. 

O usuário deverá registrar sua consulta, com maior 
número de informações possíveis e o primeiro nível de 
atendimento tentará resolver no contato inicial. 

É recomendável a existência de uma base de 
conhecimento com respostas as maiorias das demandas, 
servindo de apoio ao atendimento. Essa base seria sempre 
retroalimentada por demandas já solucionadas em níveis 
superiores, novos normativos, leis, etc. 

Caso o operador do Nível 1 não seja capaz de resolver a 
demanda, deverá encaminha-la ao segundo nível de 
atendimento, que teria também um prazo de cinco dias 
úteis para responder ao usuário. 
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4.1.2 Atendimento de Nível 2 

u Objetivo 

Tentar solucionar as demandas não resolvidas no primeiro 
nível. 

u  Entrada 

O segundo nível de atendimento é acionado através das 
demandas direcionadas diretamente pelo primeiro nível 
de atendimento e aquelas reclamações fechadas pela 
operadoras que foram reabertas pelos usuários dentro do 
prazo de 10 dias. Que será também em dois tipos: 
solucionador e direcionador. 

u Canais 

Nesse nível de atendimento, o responsável por resolver a 
demanda é acionado via sistema quando a demanda é 
reaberta ou quando o prazo da solução for esgotado nos 
casos de reclamação. Já nos casos de consulta, a entrada 
é direta pelos canais de atendimento da ANS, realizadas 
no nível 1. 

u  Características do Atendimento do nível 2: 

Atendimento Direcionador 

 A principal característica desse nível é solucionar o 
problema sem que se acione as áreas técnicas da 
ANS. O servidor deverá ser qualificado para buscar a 
solução ao usuário, respondendo as consultas e, em 
caso de reclamações reabertas das operadoras, 
acionando a Ouvidoria da operadora em questão. 

Atendimento Solucionador 

 Caso o servidor não seja capaz de responder a 
consulta do usuário, a demanda deverá ser 
encaminhada para o terceiro nível de atendimento, 
que seria as áreas técnicas da ANS, no prazo 
acordado de resposta. 

 Em caso de reclamações não resolvidas pela 
operadora e quando de fato a demanda é 
procedente, a mesma deverá ser encaminhada para 
abertura de processo administrativo na Diretoria de 
Fiscalização para aplicação de sanção por conduta. 
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4.1.3 Atendimento de Nível 3 

u Objetivo 

Responder a consulta específica, não resolvida no âmbito 
do relacionamento. 

u  Entrada 

O terceiro nível de atendimento é acionado através das 
demandas direcionadas diretamente pelo segundo nível 
de atendimento. Deverá ser executado pela área técnica 
específica. 

u Canais 

Nesse nível de atendimento, o responsável por resolver a 
demanda é acionado via sistema quando a consulta não é 
resolvida pelo segundo nível. 

u Características do Atendimento do nível 3: 

Atendimento Solucionador 

Essa é a última cadeia de atendimento. Quando chegar a 
esse caso (exceção) a área técnica fica responsável pela 
resposta definitiva, reencaminhando a resposta para o 
segundo nível de atendimento fechar a demanda. 

4.1.4 Finalização do Atendimento 

Toda a finalização de demanda será no âmbito da 
gerência de relacionamento. 

Não há migração de dados ou incompatibilidade, eis que 
serão s i s temas independentes, sendo um de 
relacionamento e outro de fiscalização. 

4.1.5 Etapas Prévias à Implantação dos Níveis de 
Atendimento 

1) Estudo das demandas recebidas, quantitativo e 
qualitativo; 

2) Montagem da árvore no sistema de forma intuitiva para 
elaboração do formulário; 

3) Montagem da base de conhecimento das demandas – 
script – respostas padrão e banco de respostas para as 
recorrentes; 

4) Estabelecer os SLA’s (acordos de nível de serviço) com 
as operadoras e entre os níveis de atendimento; 

5) Estruturar uma gerência de relacionamento fora das 
áreas fins da ANS;e 

6) Dimensionar equipe dos níveis de atendimento. 



4 – Recomendações da Ouvidoria 
4.2 – Ações de Melhoria da Gestão 
Diversas ações de melhoria de Gestão podem ser 
implementadas na ANS. Aqui estão colocadas as principais 
recomendações da Ouvidoria. 

4.2.1 – Mapeamento de Redesenho dos Processos de 
Trabalho 

O primeiro passo seria a realização do mapeamento 
detalhado dos processos de trabalho hoje realizado na 
ANS. 

Esse mapeamento, inicialmente, deveria ser priorizado 
nas áreas mais críticas. 

O objetivo do mapeamento é ter um conhecimento 
detalhado de como são realizada as atividades, quais 
documentos e sistemas de apoio estão envolvidos e 
verificar os executores, tanto qualitativamente, quanto 
quantitativamente. 

De posse dessa fotografia da Situação Atual, deverá ser 
feito um trabalho de redesenho desses processos de 
acordo com premissas objetivas sobre como o processo 
deveria funcionar. 

Esse trabalho de redesenho, busca idealizar uma situação 
futura, com um fluxo de atividades otimizados, com quais 
sistemas de apoio devem ser usados em cada atividade e 
os documentos. Além disso, é importante levantar quais 
as necessidade de competências para cada atividade dos 
processos. 

Com a situação futura desenhada, o próximo passo é 
montar o plano de ação para que essa situação futura seja 
de fato atingida. 

Esse plano de ação deverá incluir as modificações de 
sistemas a serem desenvolvidas, as qualificações 
necessárias para os servidores, as alterações de 
documentos, normas e procedimentos para que o 
processo seja plenamente executado.  

Em cada ponto, é necessário ter o responsável pela 
execução da ação, prazo e recursos necessários para que 
ela aconteça. 

Ao final da execução do plano de ação, o novo processo 
de trabalho estará de fato implementado. 
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4.2.2 – Revisão dos Sistemas de Informação 

Para as questões de Tecnologia da Informação (TI) é 
necessária a adequação dos sistemas a realidade futura.  

Esse planejamento deveria ser realizado com base nos 
processos desejados, observando todas as integrações 
necessárias. Ou seja, os sistemas tem que estar aderentes 
as atividades executadas, automatizando e eliminando 
retrabalhos. 

Deveria ser priorizada a implantação de soluções de 
Gerenciamento Eletrônica de Documentos (GED) e 
Workflow para eliminar fluxo de documentações em papel 
desnecessários e aumentar a rastreabilidade e o controle. 
Através dessas soluções, é possível o monitoramento e a 
determinação de prazos para execução das atividades e a 
automatização de algumas atividades. 

4.2.3 – Elaboração de uma Gestão de Competências por 
Processos 

Tratar as competências por atividade e não por função é 
um desafio para as organizações. É um processo mais 
trabalhoso porém com resultados muito superiores. 

 

 

Ao analisar as competências de uma função (cargo), não 
necessariamente está se observando o que o executor 
realmente faz no dia a dia. Através da análise por 
atividade, é possível verificar as necessidades de 
competências do processo de trabalho. 

Ou seja, tendo em posse as necessidades de competências 
dos processos de trabalho (conhecimento, atitude e 
experiência), a organização tem um retrato fiel do que 
ela precisa para funcionar. Conseguir-se-ia montar uma 
árvore de competências da ANS de acordo com as 
atividades executadas. 

Utilizando essa árvore de competências é possível fazer 
um trabalho de se verificar a disponibilidade de 
competências do quadro de funcionários. Assim, com esse 
balanço, é possível alocar cada funcionário as atividades 
de acordo com seu perfil de competência, permitindo 
uma melhor distribuição dos quadros. 

Eventuais falta de competências identificadas no 
cruzamento necessidade x disponibilidade são tratadas 
com treinamento e contratações específicas para o perfil 
necessário. 
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4.3 – Outras recomendações 
Nesse tópico será apresentado uma série de outras 
recomendações da Ouvidoria, com base na escuta 
realizada.  

 

4.3.1 Revisão da Carta de Serviços ao Cidadão para 
inclusão dos novos serv iços, bem como no 
estabelecimento de prazos de execução.   

A Carta de Serviços ao Cidadão objetiva orientar e 
informar a sociedade sobre os serviços prestados pela 
instituição.  

A ANS, ao divulgar a Carta de Serviços, facilita e amplia o 
controle social aos seus serviços e estimula a participação 
da sociedade no aprimoramento de sua atividade, visando 
a melhoria do atendimento prestado. 

A Carta de Serviços é, além de tudo, um compromisso da 
ANS com a sociedade. Por isso, a Diretoria Colegiada deve 
se comprometer para que sejam cumpridos os prazos 
estabelecidos conforme o divulgado. 

 

 

A ausência de prazos ou o não cumprimento dos prazos 
estabelecidos retira dos cidadãos o controle direto sobre 
os administradores públicos e torna a atuação da Agência 
díspar às expectativas da sociedade, já que o setor 
público tem o dever de atender às necessidades da 
sociedade. 

 

4.3.2 – Prazo para resposta das áreas à Ouvidoria. 

A sociedade está consciente de que a burocracia da 
administração pública não corresponde às suas 
expectativas frente ao mundo contemporâneo, em 
plena era da informação. 

Nesse contexto, a Ouvidoria funciona como um agente 
de mudanças, a partir da análise das manifestações 
recebidas que servem de substrato aos gestores sobre a 
existência de problemas e, como consequência, induz 
mudanças e melhorias na instituição. 

Dessa forma, o respaldo dos diretores da ANS é 
imprescindível para a Ouvidoria não ter  prejudicada a 
sua credibilidade e capacidade de resposta. 
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Se as diretorias da ANS dificultarem as relações e o 
livre acesso às informações, a Ouvidoria terá sua 
atuação reduzida, o que acarretará em falha no 
controle social da qualidade do serviço prestado pela 
ANS, além de restringir o auxilio na busca de soluções 
para os problemas existentes. 

Assim, a Ouvidoria deve receber atenção especial de 
todos os gestores da instituição. 

 

4.3.3 Oficinas para regulado sobre as resoluções 
publicadas pela ANS.  

A importância da atuação da ANS junto aos diversos atores 
do setor de saúde suplementar, motivou a Agência a 
promover várias oficinas pelo país no passado. 

A legislação da saúde suplementar é complexa e a 
produção normativa da ANS é extensa, com isso, as 
oficinas representam importante momento de integração 
entre ANS, prestadores e operadoras, e tem o objetivo de 
esclarecer os aspectos relativos às normas publicadas pela 
Agência. 

Torna-se necessário retomar as oficinas sempre que 
alguma norma ou entendimento da ANS impacta de forma 
considerável o mercado de saúde suplementar. 

 

4.3.4 SIC – utilização das informações como insumo na 
melhoria do atendimento e da transparência ativa. 

A Lei de Acesso à Informação veio conferir transparência à 
administração públ ica, conforme preconiza a 
Constituição. 

Para tanto, a Lei 12.527, de 2011, criou a transparência 
ativa e a transparência passiva. A primeira consiste na 
divulgação de informações, por iniciativa da própria 
administração, e a segunda, atende as demandas 
específicas de informação dos cidadãos. 

A Lei de Acesso à Informação torna mais transparente a 
forma de funcionamento do governo e permite que a 
sociedade controle o Estado, transformando a relação do 
cidadão com a administração pública. 
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Ao utilizar as solicitações recebidas pela transparência 
passiva como insumo de melhoria da transparência ativa, 
o cidadão terá acesso prévio à informação, e com isso não 
acionará a ANS, gerando benefício tanto para ele, quanto 
economia de tempo e recursos para a Agência. 

 

4.3.5 Maior visibilidade sobre o discutido nas Reuniões 
de Colegiada. 

A realização de reuniões de Diretoria Colegiada para 
deliberação de assuntos que envolvam interesses dos 
agentes do setor de saúde suplementar (operadoras, 
prestadores e beneficiários) tem de permitir que 
qualquer pessoa acompanhe e, dentro do possível, 
participe.  

A ANS precisa atender ao princípio da publicidade dos 
atos administrativos, disponibilizando as pautas com 
antecedência, de forma a permitir a consulta, pela 
sociedade, dos principais assuntos a serem deliberados.  

 

 

Além disso, para tornar plena a publicidade dos atos, a 
ANS deveria divulgar previamente o calendário das 
reuniões, os avisos de reunião, os relatórios e a 
d i s t r ibu ição de processos de 2a instânc ia; 
posteriormente, os votos, as memórias, os atos 
administrativos, a lista de distribuição, redistribuição e 
cancelamento de distribuição de processos, e as 
gravações das reuniões, como faz, a Agência Nacional 
de Energia Elétrica – ANEEL, a nosso ver e ao do 
Tribunal de Contas da União  um modelo de referência 
no quesito de transparência pública.  
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