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RESUMO
Há 21 anos Gilberto Gil entrava na história com a canção “Pela internet”, a
primeira música a ser transmitida ao vivo, no mundo, pela internet, e já anunciava
“eu quero entrar na rede, promover um debate”. A expansão do uso de mídias
sociais por consumidores trouxe mudanças significativas para a relação
empresa, serviço e cliente, e, pela sua relevância, tornaram-se foco de atenção
da gestão das manifestações na rede, pois os consumidores perceberam a
potência deste canal e a possibilidade de serem ouvidos quando não conseguem
garantir seus direitos. Vale lembrar que este posicionamento no espaço
cibernético não é restrito ao descontentamento do consumidor quanto ao serviço
prestado, mas também a questões relacionadas ao bem-estar coletivo e
consequências na sociedade, que definimos como net-ativismo, entendido como
expressão do exercício político dos usuários do mundo cibernético, em especial
das redes sociais, conceito que será aprofundado ao longo deste estudo. Nesse
contexto, o objetivo desta pesquisa é compreender o ativismo digital no âmbito
do consumo de serviços de saúde, sob o pressuposto de que este segmento
ainda não está preparado efetivamente para gerir situações de crise nas redes
sociais com seus respectivos consumidores e pela peculiaridade do setor, que
lida com o bem mais precioso do ser humano: a saúde. A pesquisa tem como
objeto de estudo um movimento organizado pela sociedade civil, chamado
Movimento Chega de Descaso – MCD, que carrega em suas narrativas o
combate à displicência na saúde pública e privada no Brasil, usando por base as
redes sociais como pilar para a manifestação de denúncias e reclamações. A
metodologia contou com abordagem e método mistos, com elementos de
netnografia e análise do MCD, como caso emblemático, por meio de entrevistas
com um dos seus fundadores, profissionais que têm ligação com o tema, como
especialistas em comunicação digital, ouvidorias, órgãos regulador e
acadêmicos especialistas em mídias sociais, além de uma análise documental
das postagens na fanpage do movimento. Os resultados foram avaliados com o
uso do ferramental de análise de conteúdo para criação de categorias e
comentários por blocos temáticos. Como contribuições, esta pesquisa apoia
consumidores a ampliar sua visão e conhecimento sobre a dinâmica dos planos
de saúde nos casos emergenciais que requerem conhecimento sobre as
coberturas contratuais, além de apoiar profissionais da área de comunicação,
marketing e gestão a tomar decisões assertivas em momentos de crise de
imagem institucional. Além disso, há poucos estudos no Brasil sobre a
experiência de consumidores de planos de saúde e sua relação com as mídias
sociais, o que contribuirá inclusive no âmbito gerencial. Destaca-se também que
o estudo gerou um minidocumentário sobre o tema

Palavras-chave: comportamento do consumidor, net-ativismo, mídias sociais,
inteligência de mercado, planos de saúde.

ABSTRACT
21 years ago Gilberto Gil made history with the song “Pela Internet” (“Via the
Internet, in a free translation) as the first song ever to be live-streamed online,
across the globe, and announced “I want to be on the net, to promote a debate”.
Web activism is an expression of the political exercise from users of the
cybernetic world, especially social media. The expansion of social media use by
consumers brought significant changes on the company, service and client
relationship due to the fact that its relevance became a focal point on the
management of online manifestations, since consumers have now realized the
power of this channel and the possibility of being heard when they can’t have
their rights guaranteed, keeping in mind that such statements are not exclusively
related to consumers’ discontent, but also to the collective well-being matters and
their consequences in society, concept we define as net-ativism (web activism,
in a free translation) and which will be deepened throughout the study. The
purpose of this research is to comprehend digital activism in terms of the
consumption of health services, under the assumption that this segment is not
yet effectively prepared to manage crisis situations on social media with its own
consumers, and due to the peculiarity of the section responsible for dealing with
the human being’s most precious possession: health. Seeking to understand
digital activism in terms of the consumption of health services, this thesis has as
its study object a movement organized by the civil society, called Movimento
Chega de Descaso (No More Neglect Movement, in a free translation), which
carries in its narrative the battle against the carelessness in both public and
private health systems in Brazil, taking social media as the column to manifest
different complaints. In order to reach the main goal, which is to comprehend
digital activism in terms of the consumption of health services, as much as
specific goals, we continue with the MCD case doing interviews with one of the
movement’s founders, professionals somehow connected to the theme, such as
digital communication specialists, ombudsman, regulatory body and social media
specialist academics, and also a documental analysis of posts made on the
movement’s fanpage. The results were rated with qualitative research tools,
through recorded interviews that brought forth a mini documentary about the
subject. For such, a tooling for analysis of content to the creation of categories
and comments through thematic blocks was used. As for contributions, this study
supports consumers to widen their view and knowledge over the dynamic of
health insurances on emergency cases which require knowing of contractual
policies, as well as supporting professionals working with communication,
marketing and management to make assertive decisions when dealing with a
crisis of institutional image. In addition to it, there are few studies in Brazil
reporting the experience of health insurance consumers and their relationship
with social media, which will also contribute in terms of management scopes.
Keywords: consumer behavior, net-activism, social medial, market intelligence,
health insurance.
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1. INTRODUÇÃO
Os movimentos sociais têm uma história ampla e bastante significativa,
com impacto real em diversos episódios da história.
O campo dos movimentos sociais abrange definições diversas,
considerando as tão variadas abordagens existentes e aceitas, poderíamos dizer
que se refere a formas de organização e articulação baseadas em um conjunto
de interesses e valores comuns, com o objetivo de definir e orientar as formas
de atuação social (MACHADO, 2003). Este mesmo autor reforça que tais formas
de ação coletiva têm como objetivo, a partir de processos frequentemente não
institucionais de pressão, mudar a ordem social existente, ou parte dela, e
influenciar os resultados de processos sociais e políticos que envolvam valores
ou comportamentos sociais, ou, em última instância, decisões institucionais de
governos e organismos referentes à definição de políticas públicas.
No âmbito do consumo há diversos casos de consumidores em levante
contra as empresas, como a chamada War of Independence, contra os produtos
importados da Inglaterra em 1756, os movimentos dos norte-americanos em
oposição à indústria e comércio que utilizavam mão de obra escrava (1764), a
criação da New York Consumers League em 1891, com a formação de guias de
empresas cuja postura era reconhecida como ética para a época; as diversas
manifestações pela Europa que atravessaram o século XIX lutando pela
qualidade da água, pão e leite, entre outros bens reconhecidos como de primeira
necessidade; além de uma série de manifestações contra as empresas e até
mesmo o consumo, desde o nascimento do boicote em 1878, passando por
diversos, frequentes e marcantes momentos no século XX, quando grandes
corporações multinacionais sofreram ataques de consumidores (BORGES,
2014).
Dando um salto para o século XXI, em todo o mundo é possível
acompanhar o crescimento de mobilizações e protestos que ganham força e
potência através das interações estabelecidas a partir das tecnologias de
comunicação e informação. Desde o início da popularização da internet, em
meados dos anos 1990, presenciamos o aparecimento de tecnologias digitais de
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comunicação que possibilitaram maior interatividade e compartilhamento de
informações entre as pessoas (SILVA, 2016, p.15).
A Primavera Árabe foi um marco do potencial de interação e de ação
afirmativa da sociedade a partir das redes sociais. A expressão “primavera”
eclodiu em 2011 com uma série de revoltas e revoluções populares ocorridas no
mundo árabe que criticavam a manutenção de ditaduras antigas, as péssimas
condições econômicas e a falta de direitos sociais dos países árabes. A
participação popular massiva em protestos que inundaram as ruas do país se
deu devido à larga utilização das redes, em particular do Facebook, para
organização das mobilizações, demonstrando uma nova forma de organização
social. As novas mídias digitais exercem um papel central nesses movimentos
sociais contemporâneos, circulando a informação, abrindo espaços para críticas
sociais e facilitando novas formas de mobilização social (TUFTE, 2013).
Esta manifestação foi um dos pontos de partida para os principais
movimentos net-ativistas, segundo estudiosos do tema, que ocorreram entre
2011 e 2012, quando a onda de protestos se espalhou por diversos países do
norte da África e do Oriente Médio. Durante as manifestações, comícios, greves
e passeatas foram organizados através das redes sociais, como Facebook e
Twitter, utilizados principalmente para que a mídia internacional tomasse
conhecimento dos fatos ocorridos nos países envolvidos, uma vez que em
alguns lugares, como na Síria, o acesso a jornalistas internacionais havia sido
restringido (GOMES, 2017).
Net-ativismo é, portanto, uma expressão do exercício político dos usuários
do mundo cibernético, em especial das redes sociais, abordado com
profundidade ao longo desta pesquisa.
A expansão do uso de mídias sociais por consumidores também trouxe
mudanças significativas para a relação empresa-consumidor. Pela sua
relevância, tornou-se foco de atenção das organizações em relação a sua
gestão, uma vez que a exposição de crises e problemas com os serviços
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contratados, muitas vezes comprometendo a saúde do consumidor, tem grande
potencial para arranhar a imagem da marca.1
Muitos casos foram símbolos da potência que as redes sociais imprimem
aos movimentos sociais nos últimos anos. Sendo que a sociedade civil e os
novos atores sociais criam suas identidades em torno de reivindicações feitas,
sobretudo, em nome dos direitos humanos (DOMINGUES, 2013, p. 17).

Figura 1 – Somos Rede Social

Fonte: Facebook – fanpage @somosaredesocial (2013).

Os movimentos sociais, por sua vez, aparecem no meio digital de várias
formas. Nesta pesquisa atemo-nos a um movimento social específico constituído
pela sociedade civil, chamado Movimento Chega de Descaso (MCD), que se
organizou e se movimenta tendo como pauta interesses comunitários,
denunciando problemas na saúde pública e privada no Brasil.
O MCD, conta com aproximadamente 34.000 seguidores na rede social
Facebook, de acordo com dados colhidos na fanpage em fevereiro de 2018.
Pela característica do objeto de estudo, a abordagem escolhida como
referência foi a Transformative Consumer Research (TCR), uma vertente de
estudos preocupada em contribuir para o bem-estar do consumidor tendo em

1

Estas manifestações nas redes sociais são caracterizadas como net-ativismo ao longo deste
estudo.
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vista o impacto gerado pelas práticas de mercado. Nesta pesquisa optou-se por
se apoiar nesta linha em prol dos consumidores de saúde pública e privada no
Brasil que muitas vezes se encontram em situação de fragilidade pela ausência
ou baixo nível de conhecimento sobre os direitos contratuais dos planos de
saúde ou sobre os caminhos para acesso aos serviços prestados pelo Sistema
Único de Saúde (SUS), especialmente em situações de emergência que
envolvem riscos ao paciente, que é também consumidor dos serviços de saúde.
Pelo ponto de vista gerencial, foram identificadas oportunidades de
melhorias para o mercado de planos de saúde no que tange ao relacionamento
com estes consumidores, além de caminhos para intervenções em políticas
públicas e regras estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde (ANS).

1.1.

PROBLEMA DE PESQUISA

Esta pesquisa busca compreender as razões que levam os consumidores
de serviços de saúde privada no Brasil a se tornar ativistas digitais, por meio de
método um método misto, com elementos de netnografia e a análise do MCD
como caso emblemático no net-ativismo em serviços de saúde, cuja premissa e
discurso são a defesa dos direitos dos consumidores de serviços de saúde no
Brasil. Segundo Kozinets (2002) a netnografia é definida como um método de
pesquisa derivado da técnica etnográfica desenvolvida no campo da
antropologia e, costuma-se dizer que a netnografia tem conhecido um
crescimento considerado devido à complexidade das experiências da sociedade
digital. Este método é constantemente utilizado por pesquisadores das áreas da
comunicação, do marketing, da antropologia e da sociologia.
Nota-se que muitos sites descrevem netnografia como o monitoramento
de comunidades on-line a fim de se estabelecer hábitos de consumo. Para tanto
são apresentados como instrumentos de pesquisas: cyberinterviews, e-mails,
board postings, e homepages.

1.2.

OBJETIVO GERAL
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O objetivo geral deste trabalho é compreender o ativismo digital no âmbito
do consumo de serviços de saúde, tendo o MCD como caso emblemático.

1.3.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Pela amplitude do compartilhamento de informações pelos internautas,
relevância do problema, uma vez que está ligado à saúde dos consumidores e
pessoas próximas, além da opinião pública e de profissionais do segmento,
temos como objetivos específicos:
•

Categorizar as razões que levam os consumidores de serviços de saúde
privada no Brasil a se tornar ativistas digitais tendo como base as
postagens realizadas na fanpage do MCD.

•

Caracterizar o processo de formação e funcionamento do MCD,
identificando os agentes envolvidos, seus papéis e trajetórias no MCD.

•

Avaliar os resultados (positivos e negativos) obtidos pela ação do MCD.

1.4.

JUSTIFICATIVA DO ESTUDO

Minha jornada profissional percorreu o segmento de saúde suplementar
desde 2001, passando pelo atendimento em primeira instância, caracterizado
pelo Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), seguindo para a Ouvidoria,
também classificada como segunda instância, até o tratamento das
manifestações oriundas de canais alternativos, como redes sociais, imprensa e
órgãos externos, como Reclame Aqui e Consumidor.gov. Ainda no segmento de
relacionamento com o consumidor, atuei em uma das maiores consultorias de
benefícios do mundo, na qual passei pelas áreas de Inteligência de Mercado,
Comercial e Relacionamento. Trilhando este caminho pude conhecer a fundo os
serviços prestados pelas operadoras e seguradoras de planos de saúde. Em
meados de 2012, quando passei a atuar na gestão estratégia das denúncias
encaminhadas para canais tradicionais e redes sociais, surgiu meu interesse
sobre o comportamento dos consumidores diante de um cenário em que é
gerada dupla exposição, ou seja, para expor o governo e as empresas privadas,
os consumidores expõem seus casos nas redes sociais e imprensa. Foi então
20

que surgiu a inspiração para o desenvolvimento deste estudo, sobretudo pela
fragilidade do segmento em lidar com estas questões no espaço cibernético.
Durante o processo de pesquisa foram observados inúmeros casos de
consumidores que buscam por estes canais na tentativa de solucionar situações
críticas de saúde, pressionando e expondo tanto o governo quanto os planos
privados, gerando assim repercussão na imprensa e comoção nas redes sociais.
A existência de uma relação duradora entre empresa e consumidor não é
lucrativa apenas para a primeira, mas também para o segundo, já que este não
gasta recursos (como tempo e dinheiro) na busca de uma nova oferta toda vez
que

utiliza

determinado

produto

ou

serviço

(GRÖNROOS,

1994).

Atuando diretamente na gestão destas manifestações, conheci o Movimento
Chega de Descaso em meados de 2016, organização que serve como
instrumento na busca pelo direito dos consumidores de serviços de saúde e
posta em sua fanpage situações críticas além de se posicionar ativamente junto
ao governo em prol da saúde pública. Devido a sua atuação destacada no âmbito
do net-ativismo, escolhemos o MCD como o caso emblemático desta pesquisa.
Espera-se também que este estudo seja útil para outros segmentos, além
de trazer insights gerenciais para as empresas e profissionais que lidam
diretamente com a gestão de crises nas redes sociais.
Considerando que relacionamentos duradouros entre empresa e
consumidor são mais lucrativos (REICHHELD e SASSER, 1990), é do interesse
de gestores de marketing entender qual a melhor maneira de construí-los.
Desta forma, espera-se que gestores, não apenas os de marketing, que
lidem com a estratégia da organização considerem este cenário e possam utilizar
os resultados desta pesquisa como base para entender seu público-alvo e com
ele construir uma relação duradoura.

1.5.

ESTRUTURA

A organização desta pesquisa está dividida em seis capítulos de acordo
com a estrutura lógica da argumentação proposta.
O primeiro capítulo apresenta uma introdução aos conceitos que
embasam o objeto de estudo, além do problema de pesquisa, objetivos e
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justificativa sobre a relevância desta pesquisa e possíveis contribuições para
futuros estudos, além de insights para práticas gerenciais no campo profissional.
No segundo apresenta-se a revisão da literatura, iniciando pelos
movimentos sociais, net-ativismo, movimentos sociais no segmento da saúde,
encerrando com a linha de pesquisa Transformative Consumer Research (TCR).
O terceiro capítulo refere-se à contextualização do objeto de estudo,
aprofundando-se no mercado de saúde brasileiro, conceito de eventos adversos
e casos críticos, finalizando com o Movimento Chega de Descaso, escolhido
como caso emblemático na pesquisa.
Na sequência apresentam-se a metodologia utilizada, definição dos
cenários, caminhos percorridos e análise dos dados.
O resultado geral é apresentado e discutido no Capítulo 6, com menção
às observações feitas durante a pesquisa e conclusões obtidas, sempre em linha
com o objeto de estudo e proposta da pesquisa.
Nas discussões finais e recomendações também são apresentadas
sugestões para próximos trabalhos, considerando a possibilidade de
continuação deste estudo em outros segmentos, como, por exemplo, o ativismo
na educação.

2. REVISÃO DA LITERATURA
Este capítulo tem como objetivo aprofundar-se nos conceitos abordados
nesta pesquisa, com a fundamentação teórica e indicação dos principais autores
que trataram dos respectivos temas.
Como primeiro item tem-se um panorama sobre o conceito de movimento
social com exemplos relevantes ao longo da história que ilustram este cenário.
Os capítulos seguintes contribuem para o entendimento do objeto de estudo e
problema de pesquisa, pois conversam entre si e demonstram o reflexo do
ativismo nas relações de consumo. Para tanto são abordados os temas netativismo e a linha de estudo Transformative Consumer Research (TCR).

2.1.

REFLEXOS DO ATIVISMO NAS RELAÇÕES DE CONSUMO
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Seth et al. (2001) assinalam que conhecer o que os consumidores querem
e como tomam suas decisões sobre a compra é fundamental para o êxito das
organizações. Entender e adaptar-se à motivação e comportamento do
consumidor não é uma opção, mas sim necessidade absoluta para a
sobrevivência competitiva (BLACKWELL et al., 2008).
Para Securato (2017), qualquer organização apresenta como propósito a
retenção e a conquista de novos consumidores. E para o crescimento e
sobrevivência da empresa é de extrema importância a compreensão de quais
são as variáveis que interferem no comportamento do seu público-alvo.
A autora ainda reforça que entender como o consumidor se comporta gera
uma gama de benefícios para que as empresas tenham êxito e os tornem fiéis
aos seus produtos. A compreensão da postura e da ação do consumidor é um
dos sucessos para que as organizações tomem decisões eficientes e eficazes,
garantindo sua longevidade e sucesso financeiro.
Nota-se que o estudo do comportamento do consumidor é um fenômeno
em constante evolução, especialmente devido à influência das redes sociais e
sua característica imediatista. Por consequência, os grupos de consumo, até
pouco tempo existentes no mercado, modificam seus hábitos em relação às
marcas em um ritmo cada vez maior, exigindo constante estudo e readequação
de estratégias.
Solomon (2008), por sua vez, afirma que o consumidor sofre influências
psicológicas, pessoais, sociais e culturais. Esta mesma posição é reforçada nos
estudos de Churchill e Peter (2000) e Blackwell et al. (2008).
Neste contexto, cabe destacar o conceito de percepção, forma pela qual
as informações que o cliente recebe do ambiente é selecionada, organizada e
interpretada (SETH et al., 2001).
É justamente na percepção do indivíduo que acontece o net-ativismo,
conceito, abordado ao longo deste estudo, que explica a atuação dos
consumidores nas redes sociais, podendo influenciar de maneira positiva ou
negativa

outros

clientes

assim

como

a

sociedade

de

modo

geral,

especificamente no que tange aos serviços de saúde.

2.1.1. Movimentos sociais
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Mas o que há, enfim, de tão perigoso
no fato de as pessoas falarem e de
seus discursos proliferarem
indefinidamente? Onde, afinal, está o
perigo?
(FOUCAULT, 1997)

Há diversas perspectivas teóricas sobre o conceito de movimento social.
Segundo Costanza-Chock (2006), a necessidade de reformular este arcabouço
teórico na contemporaneidade dá-se pela incapacidade das reflexões clássicas,
tanto das escolas norte-americanas quanto europeias, de responder às
problemáticas inerentes a um sistema articulado em redes e de base identitária
(CASTELLS, 2009).
As ciências sociais têm se esforçado nas duas últimas décadas para
compreender os movimentos sociais como um tipo de organização, mobilização
e promoção de ações coletivas na esfera pública (CARDOSO e Di FÁTIMA,
2013). Podemos dizer que o conceito de movimento social se refere à ação
coletiva de um grupo organizado que tem como objetivo alcançar mudanças
sociais por meio do embate político dentro de determinada sociedade e de um
contexto específico como reforçam os autores ao longo deste capítulo.
Machado (2003 p. 252) define movimento social como a “organização e a
articulação baseadas em um conjunto de interesses e valores comuns, com o
objetivo

de

definir

e

orientar

as

formas

de

atuação

social”.

Já Touraine (1995) o entende como “o esforço de um agente coletivo para se
apropriar dos valores, das orientações culturais de uma sociedade, opondo-se à
ação

de

um

adversário

ao

qual

se

ligam

relações

de

poder”.

Para Castells (2009), “são ações propositais e coletivas destinadas a mudar os
valores e interesses institucionalizados na sociedade, o que é equivalente a
modificar as relações de poder”.
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Podemos expandir o conceito e trazer exemplos para fundamentar o que
a teoria propõe. Os movimentos sociais como grupos organizados buscam
algumas transformações e mudanças na sociedade ou, ainda, sua manutenção,
inclusive influenciando decisões políticas; por exemplo, a descriminalização do
aborto, tema que reúne grupos que apoiam a mudança da lei e outros que
defendem a manutenção.
Para Touraine (1973) os movimentos sociais possuem uma identidade,
têm um opositor e articulam ou se fundamentam num projeto de vida e de
sociedade.
Vale ressaltar que, ao contrário do que afirmam alguns autores, nem todo
movimento social insere-se numa luta por uma melhor distribuição das
recompensas e sanções ou tem exatamente um “adversário”, como afirmam
Castells (2009) e Touraine (1995).
De acordo com Gohn (2013), historicamente observa-se que os
movimentos sociais têm contribuído para organizar e conscientizar a sociedade;
apresentam

conjuntos

de

demandas

por

meio

de

práticas

de

pressão/mobilização; e têm certa continuidade e permanência. Eles não são
apenas reativos, movidos só pelas necessidades (fome ou qualquer forma de
opressão), pois podem surgir e se desenvolver também a partir de uma reflexão
sobre sua própria experiência. Os movimentos sociais sempre têm um caráter
educativo e de aprendizagem para seus protagonistas.
Segundo Gohn (2013), os motivos que permitem o avanço do que se
convencionou chamar movimentos sociais transacionais organizados em redes
estão associados às mudanças organizacionais, políticas e tecnológicas, o que
pode ser observado pela perda da capacidade de os Estados nacionais
restringirem e estruturarem uma ação coletiva, pelo surgimento de uma rede de
comunicações global, e pelas oportunidades políticas nacionais, que ampliam as
questões ao nível das oportunidades transacionais. Observa-se uma crescente
globalização não só das agendas de muitos movimentos, mas também das
formas de luta, notadamente a partir da incorporação das novas tecnologias da
informação. Isto possibilita a formação de networks locais, nacionais e
transnacionais.
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Bourdieu (2001, p. 19-65) afirma que os movimentos sociais criam ou
recriam formas de ação originais, em seus fins e seus meios, de forte conteúdo
simbólico. Orientam-se a objetivos precisos, concretos e importantes para a vida
social. Exaltam a solidariedade, que é o princípio tácito da maioria de suas lutas,
além de se esforçarem para exercê-la tanto por sua ação quanto pela forma de
organização de que são dotados.
Gohn (2013) ressalta que os movimentos sociais têm sido considerados,
por vários analistas e consultores de organizações internacionais, como
elementos e fontes de inovações e mudanças sociais.
O próprio conceito do que seja movimento social, que sempre causou
discordância entre teóricos, passa a necessitar de profunda ressignificação,
ainda mais num momento em que “quase todas as sociedades são penetradas
por novas formas de produção, de consumo e de comunicação” (TOURAINE,
1995).
A categoria movimento social tem sido substituída, na abordagem de
vários analistas, pela de mobilização social – M.S., voltada à ação coletiva que
busca resolver problemas sociais diretamente, via mobilização e engajamento
de pessoas (TORO, 2006).
Optamos neste estudo por seguirmos com a o conceito de mobilização
social por estar adequado e diretamente ligado ao objeto de estudo.

2.1.2. Movimentos sociais no Brasil

Os movimentos sociais constituem-se um dos sujeitos sociopolíticos
presentes no associativismo no Brasil porque foram, e ainda são, as bases de
muitas ações coletivas a partir de 1960, quando surgiram os primeiros
movimentos de luta contra a política vigente, ou seja, a população insatisfeita
com as transformações ocorridas tanto no campo econômico quanto no social.
Tendo em vista o escopo deste trabalho, optamos por falar de movimentos
sociais após a promulgação dos direitos dos consumidores na década de 60.
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Alguns desses movimentos marcaram a história:
a. Ditadura Militar
O regime militar brasileiro, que durou de 1964 a 1985, levou milhares de
pessoas às ruas (CODATO, 2018). O golpe de Estado no Brasil, deflagrado em
1964, designou o conjunto de eventos ocorridos em 31 de março de 1964 que
culminaram, no dia 1o de abril de 1964, em um golpe militar que encerrou o
governo do presidente democraticamente eleito João Goulart, também
conhecido como Jango.
De acordo com Neto e Arrua (2007) do jornal Estado de São Paulo (2013),
os militares brasileiros favoráveis ao golpe e, em geral, os defensores do regime
instaurado em 1964 costumam designá-lo "Revolução de 1964", "Contragolpe
de 1964" ou "Contrarrevolução de 1964".
Todos os cinco presidentes militares que se sucederam desde então
declararam-se herdeiros e continuadores da Revolução de 1964, de acordo com
o Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro Pós-30 da FGV (2001). No dia 26 de
junho de 1968, uma manifestação, com mais de 100 mil pessoas no Rio de
Janeiro, levou às ruas jovens que pediam pelo fim do regime autoritário. Na
época, o então presidente Arthur Costa e Silva negou as solicitações, aprovando
um ato que proibia os movimentos sociais, chamado Ato Institucional no 5 (AI-5)
(CODATO, 2018).
Alguns historiadores brasileiros recentes, como Bortone (2012) e Belém
(2012), defendem a ideia de que o golpe, assim como a ditadura que se seguiu,
não devem ser considerados como exclusivamente militar, mas, na realidade,
civil-militar. Segundo os autores Casado e Otávio (2013), houve apoio ao golpe
por parte de segmentos importantes da sociedade: os grandes proprietários
rurais, a burguesia industrial paulista, grande parte das classes médias urbanas
(que na época girava em torno de 35% da população total do país) e o setor
conservador e anticomunista da Igreja Católica (na época majoritário dentro da
Igreja) que promoveu a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, realizada
poucos dias antes do golpe, em 19 de março de 1964, como confirma O Estado
de Exceção na História da OAB.

27

O golpe estabeleceu um regime autoritário e nacionalista, politicamente
alinhado aos Estados Unidos, segundo Schwarz (2001), e marcou o início de um
período de consideráveis modificações na organização política do país bem
como na vida econômica e social. O regime militar durou até 1985, quando
Tancredo Neves foi eleito, indiretamente, o primeiro presidente civil desde 1964.

Figura 2 – Povo no poder

Fonte: Sul21 (2015).

b)

Diretas Já
O movimento das “Diretas Já”, ocorrido no Brasil entre os anos de 1983 e

1984, contou com grande participação e apelo da população que lutava para
restabelecer eleições diretas para presidente no Brasil. Segundo Nery (2010), o
regime estava em crise devido, entre outros fatores, à crise econômica que se
abateu sobre o país a partir de 1974, o que levou setores das classes dominantes
que apoiaram o golpe civil-militar de 1964 à oposição ao regime.
Iniciou-se então um movimento político democrático, com grande
participação popular, cujo principal objetivo era estabelecer eleições diretas para
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presidente da República do Brasil. Durante o movimento ocorreram diversas
manifestações nas cidades brasileiras. Além de poder eleger um representante,
a eleição direta também sinalizava mudanças econômicas e sociais. Lideranças
estudantis, da UNE (União Nacional dos Estudantes), sindicatos, como a CUT
(Central Única dos Trabalhadores), intelectuais, artistas e religiosos reforçaram
o coro pelas “Diretas Já”.
Em 1989, após ter sido estabelecida na Constituição de 1988, ocorreu a
primeira eleição direta para presidente.

Figura 3 – Amanhã var ser outro dia

Fonte: Jornal GGN (2018).
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Figura 4 - Impeachment de Fernando Collor e caras pintadas

Fonte: Agência Brasil (2012).

c)

Caras pintadas

A principal forma de expressão e símbolo do movimento: as cores verde e
amarelo pintadas no rosto dos manifestantes – foi o nome pelo qual ficou
conhecido o movimento estudantil brasileiro realizado no decorrer do ano de
1992, que teve como objetivo principal, o impeachment do presidente do Brasil
na época, Fernando Collor de Mello. O movimento baseou-se nas denúncias de
corrupção que pesavam contra o presidente e as medidas econômicas
impopulares por ele adotadas, e contou com a adesão de milhares de jovens em
todo o país. Collor, inclusive, foi acusado de corrupção pelo seu próprio irmão,
Pedro Collor de Mello, em matéria de capa da revista Veja, em 1992.
No dia 29 de setembro de 1992 Fernando Collor foi impedido como
presidente do Brasil. Após muitos anos de ditadura militar e eleições indiretas,
uma campanha popular tomava as ruas para pedir seu afastamento do cargo de
presidente. Mesmo renunciando, Fernando Collor foi caçado e impedido de
concorrer às eleições por muitos anos. Era a conquista do movimento “Fora
Collor”, que representou a grande pressão exercida pela população.
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d)

Protestos de 2013

Figura 5 – Vem pra rua

Fonte: O Regional (2013).

Figura 6 – Hospitais padrão FIFA

Fonte: Globo Esporte (2013).
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Figura 7 – Apoio aos jovens de 2013

Fonte: Girando no Vale (2013).

Figura 8 – Problemas com a tarifa

Fonte: Brasil de Fato (2013).
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Figura 9 – Protesto em Brasília

Fonte: Agência Brasil (2013).

Figura 10 – Protestos generalizados

Fonte: Estadão (2013).

Consideradas as maiores das últimas décadas, essas manifestações
abrangeram grande parte das cidades brasileiras, num ato que começou no dia
6 de junho de 2013, em protesto aos altos valores das passagens dos
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transportes públicos, além de outras causas que vieram na sequência, como a
luta por um país com melhor qualidade de vida, principalmente nos setores de
educação e saúde, fim da violência policial e da corrupção, apuração dos gastos
das obras da Copa do Mundo, entre outros que causavam insatisfação geral.
Seguidos de protestos diários, cerca de 12 prefeitos das principais capitais
do país baixaram os preços das tarifas das passagens.
Segundo estudo do Datafolha de 17 de junho de 2013, citado pela Folha
Digital no dia seguinte ao evento, 84% dos participantes dos manifestos não
tinham preferência por qualquer partido político, 71% estavam pela primeira vez
num protesto e 53% tinham menos de 25 anos. Os dados mostram também
maior número de estudantes e pessoas com ensino superior.
O Facebook e a Internet tiveram um papel importante na mobilização para
as manifestações de acordo com o mesmo estudo: 81% das pessoas souberam
dos atos pela rede social, e 85% pesquisaram informações em sites, o que
demonstra a força do net-ativismo.

2.1.3. Net-ativismo

Segundo a pesquisa Tecnologia da Informação e Comunicação, feita pelo
IBGE com base em dados da PNAD Contínua, 75% dos domicílios brasileiros
utilizavam a internet em 2017. Na área rural, este percentual subiu de 33,6%
para 41%, enquanto na área urbana passou de 75% para 80,01%. Esta pesquisa
aponta que usuários de internet com mais de 10 anos de idade passaram de
116,1 milhões para 126,3 milhões no período, um significativo aumento de 10
milhões em apenas um ano.
De acordo com a coluna Opinião do Jornal O Estado de São Paulo, de 30
de dezembro de 2018, o crescimento rápido do uso da internet no Brasil tem
óbvias consequências econômicas, sociais e políticas. Em um país conectado,
os

cidadãos

tendem

a

mudar

seus

hábitos

de

consumo,

ampliar

consideravelmente sua rede de relacionamentos pessoais e profissionais e
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trocar informações de maneira muito mais rápida, o que certamente tem peso na
tomada de decisões – seja para gastar dinheiro, seja para escolher em quem
votar.
Ainda segundo esta pesquisa, 95,5% dos usuários de internet entraram
na rede para enviar ou receber mensagens de texto, voz ou imagens por
aplicativos diferentes do e-mail.
A potência desta forma de comunicação fica ainda mais evidente quando
se observa, segundo a pesquisa do IBGE, que o número de usuários da internet
que acessam a rede por meio de celular subiu de 94,6% em 2016 para 97% em
2017. Já o de usuários que acessam a rede por meio de computadores caiu de
63,7% para 56,6%. Mesmo quando estão em casa, os internautas, em sua
maioria (98,7%), preferem o acesso via celular. O uso de banda larga móvel nos
domicílios passou de 77,3% para 78,5%.
Estes dados mostram que a mobilidade se consolidou entre os
internautas, indicando que a maioria pretende estar permanentemente
conectada, onde quer que esteja. Neste caso, cresce consideravelmente a
exposição dos cidadãos a conteúdo de todos os tipos, desde comercial até
político, capazes de influenciar parcelas consideráveis da opinião pública.
A utilização da internet é maior no grupo etário entre 20 e 24 anos, com
incidência de 88,4%, enquanto naquele com mais de 60 anos o porcentual ficou
em 31,1%. No entanto, é neste último que o uso da internet mais cresceu entre
2016 e 2017. Houve uma alta expressiva de 25,9% no período, indicando uma
real tendência.
Apesar do aumento considerável do alcance da internet no país nos
últimos tempos, ainda há um grupo significativo de brasileiros excluídos da rede.
Um quarto dos domicílios está desconectado; e ainda segundo a PNAD, a
maioria (34,9%) por falta de interesse. Mas também há muitos que não a
acessam porque consideram o serviço muito caro (28,7%) ou então porque
nenhum morador sabe usar a internet (22%). Ademais, há enorme disparidade
pelo critério de escolaridade – das pessoas sem instrução, apenas 11,2%
acessam a internet, ante 96,4% daquelas com nível superior completo. Estes
dados refletem a parte do Brasil que não tem acesso a bens públicos básicos e
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também está distante do acesso à tecnologia e internet, ficando de fora da rede
que tanto dinamiza a economia e a sociedade.
Desde o início da popularização da internet, em meados dos anos 1990,
presenciamos o aparecimento de tecnologias digitais de comunicação que
possibilitaram maior interatividade e compartilhamento de informações entre as
pessoas (SILVA, 2016, p.15).
Net-ativismo é uma expressão do exercício político dos internautas no
mundo cibernético, em especial redes sociais. Os consumidores perceberam a
potência das redes sociais e a possibilidade de ser ouvidos quando não
conseguem garantir seus direitos. Esta característica dos consumidores não é
recente, trata-se de um embate presente ao longo da história e da genealogia do
consumidor (MICHELETTI, 2003), não restrita ao descontentamento do
consumidor quanto ao serviço prestado, mas também a questões relacionadas
aos bem-estar coletivo e consequências na sociedade, como nos direitos de
inserção do consumo através de uma jornada mais democrática.
A internet proporcionou a “libertação da palavra”, segundo Pierre Lévy
(2002, p. 56):
A principal vantagem da internet, relativamente aos meios da
democracia mediática da segunda metade do século XX – imprensa,
rádio e televisão – é que permite a todos os agentes que o desejem
exprimirem-se sem terem de passar pelo poder do jornalista.
Resultado: a esfera pública alarga-se, diversifica-se e complica-se
particularmente. Essa mutação da esfera pública constitui um dos
fundamentos da ciberdemocracia.

Segundo Lemos (2005), a partir da incorporação da Internet os ativistas
expandem suas atividades tradicionais e/ou desenvolvem outras. A utilização da
rede por parte desses grupos visa, entre outras coisas, poder difundir
informações e reivindicações sem mediação, com o objetivo de buscar apoio e
mobilização social para uma causa; criar espaços de discussão e troca de
informação; organizar e mobilizar indivíduos para ações e protestos on-line e offline.
Segundo o filósofo Pierre Lévy (2002, p.101):
Uma rede de pessoas interessadas pelos mesmos temas é não só
mais eficiente do que qualquer mecanismo de busca, mas, sobretudo,
mais eficiente do que a intermediação cultural tradicional, que sempre
filtra demais, sem conhecer em detalhes as situações e necessidades
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de cada um. A Primavera Árabe foi um dos pontos de partidas para o
net-ativismo, e na sequência outros movimentos ganharam força com
a organização e mobilização realizada na internet.

A seguir, alguns exemplos de movimentos que repercutiram nas redes
sociais no Brasil e no mundo em períodos e situações distintas para retratar as
diversas formas de atuação e impacto na sociedade:
Quadro 1 – Movimentos nas redes sociais
Movimento
#occupy

Ano
2011

Objetivo
Ocupe Wall Street,
conhecido pela sigla
OWS, é um
movimento de
protesto contra a
desigualdade
econômica e social,
a ganância, a
corrupção e a
indevida influência
das empresas –
sobretudo do setor
financeiro – no
governo dos Estados
Unidos.

Formas de atuação
As manifestações foram a princípio
convocadas pela revista canadense
Adbusters, inspirando-se nos movimentos
árabes pela democracia. No dia 1o de
outubro de 2011, o protesto mobilizou de
cinco a dez mil pessoas. Ao longo dos
últimos meses de 2011, uma onda de
protestos semelhantes espalhou-se por
diversas outras cidades nos Estados
Unidos, na Europa e em outras partes do
mundo. A estratégia do movimento é
manter uma ocupação constante de Wall
Street, o setor financeiro da cidade de
Nova York. As pessoas se organizam em
assembleias gerais, nas quais todas
podem falar e participar das decisões
coletivas. Os manifestantes indicaram
que a ocupação será mantida "pelo tempo
que for necessário para atendimento das
demandas. O slogan We are the 99%
("Nós somos os 99%") refere-se à
crescente desigualdade na distribuição de
renda riqueza nos Estados Unidos entre o
1% mais rico e o resto da população.

#blacklivesmatter

2013

Movimento ativista
internacional, com
origem na
comunidade afroamericana, que
organiza a
campanha contra a
violência direcionada
às pessoas negras

Em 2013, o movimento começou com o
uso da hashtag2 #BlackLivesMatter nas
redes sociais, após a absolvição do
policial George Zimmerman na morte a
tiros do adolescente afro-americano
Trayvon Martin, além das execuções dos
afro-americanos que acontecem
constantemente nos EUA. Em 2015, o
Black Lives Matter começou a questionar
publicamente os políticos para declarar
suas posições sobre esta questão. O
movimento no geral, entretanto, é uma
rede descentralizada e não tem qualquer
hierarquia ou estrutura formal.

2

Hashtags são compostas pela palavra-chave do assunto antecedida pelo símbolo cerquilha (#).
As hashtags viram hiperlinks dentro da rede, indexáveis pelos mecanismos de busca. Sendo
assim, outros usuários podem nelas clicar (ou buscá-las em mecanismos como o Google) para
ter acesso a todos que participaram da discussão. As mais usadas no Twitter ficam agrupadas
no menu Trending Topics, encontrado na barra lateral do microblog, Oxford English Dictionary
(2014).

37

#lovewins

2015

O dia 26 de junho de
2015 foi um marco
na história com a
legalização do
casamento gay nos
estados dos EUA.

Este marco deu origem à hashtag
#LoveWins nas redes sociais, que
também celebrou o dia em que o
casamento entre homossexuais foi
legalizado, com muitos reinventando os
logos com as cores do arco-íris e foram
para as redes sociais mostrar orgulho,
sobretudo no Twitter; até mesmo
empresas que por norma optam por ficar
à margem da discussão política
resolveram marcar presença on-line,
mostrando orgulho (ou aproveitando a
ocasião) pela decisão tomada em solo
norte-americano.
A hashtag #MeToo espalhou-se
rapidamente nas redes sociais em
outubro de 2017 na tentativa de
demonstrar a prevalência disseminada da
agressão sexual e assédio,
especialmente no local de trabalho.

#metoo

2017

Movimento contra o
assédio sexual e a
agressão sexual

#elenao

2018

Fenômeno de
politização das
mulheres por meio
de um profundo
processo de rejeição
do eleitorado
feminino contra o
então candidato à
presidência Jair
Bolsonaro

A hashtag #elenao repercutiu nas redes
sociais e se consolidou com os protestos
espalhados por 114 cidades brasileiras
em setembro de 2018. Foi a maior
manifestação de mulheres na história do
Brasil segundo o site BBC em 30 de
setembro 2018. Os atos também
aconteceram em outras cidades do
mundo, como Nova York, Lisboa, Paris e
Londres.

#foratemer

2018

A queda do governo
Temer antes das
eleições de out/2018,
causada pela crença
do impeachment de
Dilma ter sido um
golpe e também por
conta das mudanças
realizadas pelo
presidente interino.
Além dos gritos de
“Fora Temer” ou
“Temer Golpista”
cantou-se também:
“Temer machista,
cadê nossas
ministras? ” ou “Se
empurrar o Temer
cai”. Muitas e
diversas foram as
razões que levaram
a população às ruas
isto porque não se
tratava apenas de
grupos fechados, de
movimentos sociais
ou ideologias
definidas.

No dia seguinte ao impeachment da
presidente eleita Dilma Rousseff, a
população de muitas capitais e cidades
brasileiras foram às ruas protestar contra
o governo, que de temporário passou a
ser permanente.
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#menosarmasmaislivros

2018

Movimento contra as
propostas do
candidato à
Presidência Jair
Bolsonaro sobre a
possibilidade de
facilitar a posse de
armas por meio de
um decreto caso
fosse eleito.

No segundo turno das eleições de 2018
vários eleitores e pessoas públicas
decidiram fazer uma manifestação
silenciosa. No ato de votar entraram com
livros nas mãos para apoiar a campanha
#MenosArmasMaisLivros.

#meumelhordefeito

2018

Movimento
promovido por
publicitários
brasileiros com o
intuito de trazer à
tona situações
nocivas que
acontecem no
ambiente
corporativo,
especificamente nas
agências de
publicidade, para
mudar o status quo e
construir pontes
entre a indústria e
uma nova geração
de jovens que hoje
não se sente atraída
pela publicidade,
especialmente numa
época quando se
tem falado
abertamente sobre
burnout, assédio,
sexismo e
concorrência
(desleais, muitas
vezes).

O projeto aborda temas e conselhos
sobre como lidar com tudo isso por
relatos reais publicados em vídeos curtos
no perfil do Instagram chamado
@meumelhordefeito.

Fonte: Elaborado pela autora.

A realidade dos movimentos sociais é bastante dinâmica, e nem sempre
as teorias têm acompanhado este dinamismo. Com a globalização e a
informatização da sociedade, os movimentos sociais tenderam a se diversificar
respondendo às demandas que emergem. De acordo com pesquisa realizada
em 2015 pela agência F/NAZCA em parceria com o Datafolha 45 milhões de
brasileiros já participaram de movimentos sociais.

Figura 11 - Representação dos brasileiros em movimentos sociais
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Só pela
internet
13,7 MI

Só
presencialme
nte
18,2 MI

Ambos
13,1 MI

Fonte: F/NAZCA (2015).

Ainda de acordo com a pesquisa, 31% dos 45 milhões de brasileiros que
já participaram de movimentos sociais afirmam ter participado apenas pela
internet, 40% apenas presencialmente e 28% no âmbito on e off-line.
Apesar de a participação (on-line ou presencial) ser mais comum entre os
mais ricos e mais escolarizados, a maioria dos ativistas brasileiros está na
classe C, se considerada a porcentagem total da população. A maior parte
dos entrevistados que disseram participar presencialmente o fazem via
manifestação, passeata, ato ou ocupação. Já entre os que participam on-line,
75% dizem ter participado via redes sociais (curtidas, comentários,
compartilhamentos).
Entre os entrevistados, 4 em cada 10 dizem acreditar que as redes sociais
contribuem para que participem presencialmente de mobilizações. Sete em
cada dez internautas conheceram movimentos sociais a partir das redes
sociais, o que evidencia a capacidade destas como instrumento de
mobilização. Entre as redes sociais utilizadas no Brasil destaca-se o
Facebook, que conquistou o posto de rede social mais popular do mundo em
2008.
Só no Brasil são mais de 103 milhões de usuários. O país é, atualmente,
o terceiro mais ativo no Facebook, atrás apenas dos Estados Unidos e da
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Índia. De acordo com a pesquisa divulgada pela F/Radar, 83% dos brasileiros
com acesso à internet têm conta no site.
Dentre os 103 milhões de usuários brasileiros, 62 milhões dizem acessar
a rede social Facebook diariamente, 50 milhões destes o fazem a partir de
dispositivos móveis.
A Figura 13, desenvolvida pela agência Flowtown, ilustra por meio de um
mapa o Facebook reinando como o maior território composto de seus mais
de 500 milhões de usuários de acordo com o portal IG Tecnologia. A equipe
da agência desenvolveu o mapa com base nas informações sobre os sites
mais populares da internet publicadas em diversos sites, como Wikipedia,
TechCrunch e The Wall Street Journal. O Google ganhou um território
exclusivo na base do mapa, mas não há informação sobre o número de
usuários. O país é chamado Império do Google.
O segundo maior país do mapa é a rede social Haboo Hotel, com 178
milhões de usuários. Em seguida aparece o "Antigo Reino do MySpace" com
125 milhões de pessoas conectadas e, depois, o Twitter, com 114 milhões.
O desenho foi inspirado em outro mapa de comunidades on-line que a
empresa XKCD criou em 2007.
Além dos países que compõem um dos continentes, há ilhas que ficam
próximas a seus litorais. Entre elas estão a rede social Foursquare, o Twitpic,
o TweetDeck e a “Ilha Vulcânica dos aplicativos para iPhone”. Há também
uma ilha inexistente, apenas pontilhada, com o nome “Ilha crescente do
Google Buzz”.
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Figura 12 – Mapa das Redes Sociais

Fonte: IG Tecnologia (2010).

Maia (2006) argumenta que “a grande maioria das informações de que os
cidadãos comuns necessitam para tomar decisões e agir na esfera política
articula-se, de modo rotineiro, com os meios de comunicação” (MAIA, 2006, p.
15).
Segundo Morozov (2010), não se deve desmerecer o valor de
mobilizações digitais coletivas, especialmente a capacidade de influenciar a
opinião pública. De acordo com Scolari (2008, p. 97), estaríamos diante de um
novo paradigma da comunicação em que a realidade nos apresenta usuários
ativos, novos formatos e linguagens e formas coletivas de geração de saber.
O ciberespaço está oferecendo um novo modo de relação do indivíduo
com a “escolha”, baseado numa cultura digital que Costa (2002, p.34) descreve
como: A cultura dos filtros, da seleção, das sugestões e dos comentários.
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Segundo o autor, os mecanismos de busca de última geração, os agentes
inteligentes e as comunidades virtuais seriam estratégias que visam poupar os
usuários do martírio da opção entre uma miríade de possibilidades.
Neste sentido, o desenvolvimento das comunidades virtuais talvez seja
um dos maiores acontecimentos dos últimos anos, refletindo uma nova maneira
de organização da sociedade contemporânea (KAUFMAN, 2010).
Manuel Castells, em seu livro A Sociedade em Rede (2009), defende que
o surgimento da sociedade em rede se tornou possível a partir do advento das
novas tecnologias de informação, agrupando em torno de redes empresas,
organizações, instituições e indivíduos.
O que caracteriza a atual revolução tecnológica não é a
centralidade de conhecimentos e informação, mas a aplicação
desses conhecimentos e dessa informação para a geração de
conhecimentos e dessa informação para a geração de
conhecimentos
e
de
dispositivos
de
processamento/comunicação da informação, em um ciclo de
realimentação cumulativo entre a inovação e seu uso
(CASTELLS, 2009, p. 69).

Castells (1999, p. 445) cita em seu livro o sociólogo e pesquisador Barry
Wellman, dizendo que este proclamou que o mundo é composto de redes, e não
de grupos; redes de computadores e redes sociais.
Além disso, as hierarquias perdem sua importância em função de uma
relação baseada em interesses comuns, não importando idade, sexo, nível
socioeconômico, país de origem, cargos, dentre outros fatores não igualitários.
Segundo Trivinho (1998), podemos apontar cinco características para definir as
redes comunicacional-informáticas: (a) aterritoriais; (b) invisíveis, sendo apenas
conhecidas pelos seus efeitos; (c) altamente velozes, permitindo circular uma
quantidade enorme de dados e imagens; (d) interativas, viabilizando trocas
simultâneas em qualquer parte do mundo; e (e) plenamente saturadas.
Para Kaufman (2010) o conceito de ciberespaço abrange o intervalo
imaterial existente entre terminais das redes infoeletrônicas, invertendo a lógica
da comunicação; não mais determinada pelo polo da produção, mas
condicionada pela vontade do usuário quando o produto não vem mais até o
receptor, cabendo ao usuário interagir permanentemente, o que reconfigura todo
o processo.
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Em 2000, em coautoria com Rick Levine, Christopher Locke e Doc Searls,
Weinberger lançou o livro The Cluetrain Manifesto. Com 95 teses sobre o
impacto da internet para os consumidores e organizações, sugerindo mudanças
às organizações para se adaptarem ao novo ambiente. Segundo o autor, a
internet representa uma nova mídia de massa com potencial de transformar
radicalmente a forma convencional de interagir. Segue o enunciado de algumas
de suas teses por sua proximidade com o objeto de estudo:
Tese 1: Mercado e Intercâmbio Social – a internet oferece condições para que
qualquer indivíduo se conecte com outros, ampliando o nível de comunicação
interpessoal e gerando um “mercado virtual”;
Tese 7: Hyperlink Subverte a Hierarquia – internet permite adicionar informações
sem levar em conta hierarquias;
Tese 8-13: Conexão entre o Novo Mercado e as Empresas – a mesma tecnologia
que conecta pessoas fora das organizações, também conecta os funcionários
dentro das organizações, gerando consumidores mais informados Tese 9: A
informação disponível no mercado é superior à informação disponibilizada pelas
organizações;
Teses 14-25: Organizações Aderindo ao Mercado – as organizações pagarão
um ônus para participar da conversa no espaço virtual (Tese 25) e devem fazêlo conectadas com a “voz” do novo mercado (Teses 14-16) ou correm o risco de
se tornarem irrelevantes (Tese 16);
Tese 26-40: Marketing e Resposta Organizacional – as organizações para ter
sucesso nesse novo mercado terão que se adaptar (Tese 26), abandonando os
formatos

anteriores

de

comunicação

de

massa

que

perderam

sua

“autenticidade” (Tese 33).
Segundo Tancer (2009), os usuários, em vez de apenas reproduzir e
propagar os conteúdos gerados por editores de conteúdo, desde 2005, quando
a web 2.0 permitiu a disponibilização de conteúdo a partir de qualquer lugar e
produzido por qualquer pessoa, passaram a divulgar desde “dormitórios de
faculdades, porões e escritórios domésticos. Um contingente seleto de usuários
da internet tinha se tornado gerador de conteúdos” (TANCER, 2009, p.159).
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Essa nova capacitação dos indivíduos acelerou o processo de
socialização digital e a expansão das comunidades virtuais KAUFMAN (2015).
Seguindo Wellman (2001), considerado o maior pesquisador empírico em
sociologia da internet, não é necessário opor “Comunidades Virtuais” às
“Comunidades Físicas”, porque na verdade são formas diferentes de
comunidade em que seus membros interagem entre si através de diferentes
ferramentas e meios. Antes mesmo do advento da internet, Wellman definiu que
a rede social de um indivíduo vai de meia dúzia de amigos íntimos a centenas
de relações de “Laços Fracos”.
Castells (2009) assim define “Laços Fortes” e “Laços Fracos”: Uma
distinção fundamental na análise da sociabilidade é entre os laços fracos e os
laços fortes. A Rede é especialmente apropriada para a geração de laços fracos
múltiplos. Os laços são úteis no fornecimento de informações e na abertura de
novas oportunidades a baixo custo. De fato, tanto off quanto on-line os laços
fracos facilitam a ligação de pessoas com diversas características sociais,
expandindo assim a sociabilidade para além dos limites socialmente definidos
do autorreconhecimento.
Outro fenômeno social expandido pela internet é a colaboração,
multifacetada, entre os indivíduos, que agrupa internautas em torno de desafios
profissionais, sociais, de lazer, dentre outros, e dando respaldo ao conceito de
“inteligência coletiva” KAUFMAN (2016).
O acesso exaustivo e imediato à informação tem gerado consequências
importantes a serem observadas e entendidas, tais como o aumento da
consciência em geral sobre uma diversidade de assuntos, o que inclui produtos
e serviços disponíveis no mercado KAUFMAN (2010).
De certa forma a sociedade digitalizada tem um poder influenciador sobre
os indivíduos e mais relevante num ambiente de aparente livre-arbítrio. As
interconexões no contexto da internet são bem complexas e estão longe de ser
compreendidas na sua totalidade, apesar de todo o investimento e o esforço que
têm sido feitos nesta direção. A mesma autora, Dora Kaufman, ainda reforça que
há consenso sobre a força do “efeito contágio”, em que o internauta, ao
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simplesmente compartilhar suas experiências, acaba por afetar a decisão de
outros.
As redes sociais têm sido fonte de referência aos consumidores em suas
escolhas. Na pesquisa qualitativa realizada em setembro de 2009, pela Bridge
Research, com 672 entrevistados de 18 a 30 anos da Grande São Paulo, Rio de
Janeiro e Porto Alegre, chegou-se à conclusão: se não gostam de um produto
ou serviço, compartilham sua decepção com uma infinidade de pessoas pela
internet (Jornal Valor Econômico, 2010).
A sociedade em rede, nos termos propostos por Castells (2009), introduz
a coletivização das decisões, na qual as comunidades virtuais fornecem
elementos para o processo de decisão dos indivíduos, que passam a decidir
sobre consumo de produtos e serviços (novo apartamento, escola, plano de
saúde etc.) ou para a adesão a uma inovação de qualquer natureza com base
na experiência de um conjunto muito mais amplo de referências.
Com o advento da internet e a socialização nas redes, um fenômeno que
vem ganhando destaque é a forma como as pessoas estão reivindicando e
opinando neste espaço. Por exemplo, na saúde pública e privada, recorte
proposto neste estudo, gerando movimentos sociais específicos para abordar a
situação crítica do Brasil como contextualizado ao longo da pesquisa.

2.1.4. Movimentos sociais e net-ativismo na saúde brasileira
Segundo Michele Micheletti (2003), o encontro entre nossa vida pública e
privada se dá através do consumo. Trata-se do exercício político e engajado do
poder de escolha no consumo. Os indivíduos usam seu papel de consumidor
para atuar como cidadãos, fazendo reivindicações que, ainda que individuais,
terão impacto para o bem social coletivo.
As redes sociais dão vazão a uma exposição rápida; o consumidor
indignado manifesta-se quase que simultaneamente à ocorrência do problema.

Figura 13 – Saímos do Facebook
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Fonte: Peter Vilanova – Manifestação em São Paulo (2013).

Nas redes sociais é recorrente o registro de queixas e denúncias de
cidadãos comuns contra as organizações públicas ou privadas com as quais
mantêm algum vínculo pelo uso de seus serviços. Os motivos são diversos,
especialmente quando o tema principal é a saúde, seja por questões contratuais,
financeiras, falhas nos processos, morosidade, falta de clareza sobre as
coberturas assistenciais, chegando até aos possíveis danos à saúde causados
por negligência, como erros médicos, chamados eventos adversos.

Figura 14 - Vistoria em hospital referência na Rio 2016 relata lotação e remédio vencido
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Fonte: G1 (2016).

Figura 15 - Profissionais de saúde protestam no Hospital Federal do Andaraí – RJ
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Fonte: Notícia UOL (2013).

A análise de movimentos sociais ligados à saúde está alinhada aos
objetivos desta pesquisa, uma vez que corrobora com a exposição pública feita
pelos consumidores destes serviços.
O evento adverso é um incidente ou circunstância que resultou em dano
desnecessário ao paciente, segundo o estudo The Launch of the World Alliance
for Patient Safety. Washington DC, USA, 27 October, 2004. De acordo com o
relatório do IOM (Institute of Medicine), evento adverso é a oitava causa de morte
nos Estados Unidos.
Os movimentos sociais aparecem no meio digital de várias formas. Nesta
pesquisa atemo-nos a um movimento social constituído pela sociedade civil,
chamado Movimento Chega de Descaso, que se organizou e se movimenta
tendo como pauta interesses comunitários, denunciando a saúde pública e
privada no Brasil na rede social Facebook, contando com cerca de 34.000
seguidores de acordo com os dados colhidos em fevereiro de 2018
(www.facebook.com/movimentochegadedescaso), e possui também um site
oficial (www.chegadedescaso.org.br) e um canal na plataforma de vídeos
Youtube (www.youtube.com/movimentochegadedescaso).
Cabe ressaltar que nem toda manifestação ou tentativa de boicote por
parte dos consumidores se torna escândalo, pois, assim como na esfera política,
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é necessário que haja um acompanhamento do enredo: revelação, divulgação,
defesa e sua execução (BORGES, 2014). Quando se torna um escândalo, o
evento é narrado em etapas no tom da dramatização, assemelhando-se a uma
novela, acompanhada em capítulos pela audiência (CHAIA e TEIXEIRA, 2000).
No ativismo cibernético esses escândalos são em sua essência
midiáticos, pois atingem uma dimensão transcendental de tempo e espaço
(BORGES, 2014).
A seguir, outros movimentos sociais com foco na saúde escolhidos por
atuar no mesmo segmento e ter as redes sociais como base:

Quadro 2 – Movimentos sociais na saúde

Organização

Seguidores

Objetivo

Formas de atuação

Facebook
Movimento

35.714

Representar os interesses

Abaixo-assinados,

Chega de

individuais e coletivos na

postagens nas redes

Descaso

garantia do direito

sociais, ações junto ao

essencial à saúde,

governo e sociedade

reforçando a participação

civil visando a garanti

social.

dos direitos na saúde
pública e privada.

Blogueiros da
Saúde

3.415

Unir os Blogueiros e

Levar informação sobre

Ativistas Digitais da

os processos de

Saúde buscando a

construção das políticas

profissionalização, o

públicas de saúde por

reconhecimento e a

meio das redes sociais e

sustentabilidade.

blogs.

Promover campanhas

Incentivar a participação

alusivas aos dias de

dos blogueiros e

conscientização das

ativistas na construção

doenças, tanto nacional

de políticas públicas em
saúde, capacitando-os.
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quanto internacional.

Frente Nacional

5.587

Lutar por um SUS 100%

Abaixo-assinados,

Contra a

público, estatal e de

participação em fóruns

Privatização da

qualidade por meio de

de saúde e entidades de

Saúde

diversos fóruns estaduais

todo o Brasil.

que compõem a frente.
Movimento

10.231

Movimento associativo

Abaixo-assinados,

Minha Vida

que defende o

postagens nas redes

Não Tem Preço

fornecimento público de

sociais e ações junto ao

tratamentos de alto custo.

governo e sociedade
civil com o objetivo de
discutir o acesso de
pacientes a tratamentos
de alto custo.

Saúde Popular

20.525

Plataforma com reflexões

Site informativo sobre

sobre o sistema de saúde

saúde, boletins e

no Brasil.

postagens nas redes
sociais em prol do SUS
e do direito à saúde.

Região e

35.046

O objetivo é identificar as

Compartilhar ideias e

Redes

condições que favoreçam

conhecimentos que

Caminho da

ou dificultem a

contribuam para a

Universalização

regionalização da saúde

evolução do SUS,

da Saúde no

nos estados e a

postagens nas redes

Brasil

conformação das redes

sociais, site,

de atenção à saúde.

participação em fóruns,
comitês em prol da
saúde pública.

Fonte: Elaborado pela autora.

Para Levinson (2003), todo consumidor pode também ser produtor de
conteúdo, daí o conceito de “prosumer”, que ficou ainda mais comum a partir da
cultura do compartilhamento.
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2.1.5. TCR – Transformative consumer research3
Esta é uma vertente de estudos preocupada em contribuir para o bemestar do consumidor tendo em vista o impacto gerado pelas práticas de mercado.
Esta pesquisa apoiou-se nesta linha em prol dos consumidores de saúde pública
e privada no Brasil que muitas vezes se encontram em situação de fragilidade,
pela ausência ou baixo nível de conhecimento sobre os direitos contratuais dos
planos de saúde ou caminhos para acesso aos serviços prestados pelo SUS,
especialmente em situações de emergência que envolvem riscos à saúde.
Foram identificadas oportunidades de melhorias para o mercado gestor
do relacionamento com estes consumidores, caminhos para as políticas públicas
no que tange às regras estabelecidas pela ANS e serviços transformativos para
os consumidores.
Desde os anos 1960 a pesquisa em marketing vem demonstrando
crescente preocupação com a questão do desenvolvimento social, econômico e
ambiental, e principalmente com o bem-estar do consumidor (ANDREASEN et
al., 2012; HILTON, 2008; McGREGOR, 2010; SPETH, 2008; WILKIE & MOORE,
1999).
Um importante sinal de amadurecimento desta preocupação se deu em
2006, quando a Association of Consumer Research, por meio do seu então
presidente, David Glen Mick, apresentou uma comunicação na qual sugere a
organização de uma nova vertente de estudos em consumo, chamada
Transformative Consumer Research (TCR), ou pesquisa transformativa do
consumo (MICK, 2006). Com foco e compromisso em promover uma pesquisa
que contribua diretamente para a transformação positiva e a melhoria do bemestar e das condições de vida do consumidor, a TCR propõe-se a investigações
de temas como obesidade, consumo de tabaco, álcool e drogas, de produtos
financeiros, de jogos e apostas, restrições à alimentação saudável e serviços
sociais e de saúde (MICK et al., 2012).
O compromisso central da TCR com as implicações práticas deu origem
a interpretações equivocadas de que esta vertente de estudos não teria

3

Em português: Pesquisa transformativa do consumo.
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capacidade ou interesse na construção de teorias. Seus pesquisadores, no
entanto, buscam desconstruir esta suposição (MICK et al., 2012; OZANNE,
2012; OZANNE & ANDERSON, 2010). A percepção de que os trabalhos da
perspectiva transformativa não teriam potencial teórico é prejudicial para o
desenvolvimento do campo, e também imprecisa, uma vez que as perspectivas
ontológicas que fundamentam esta abordagem são ancoradas no paradigma
transformativo, que estabelece como objetivo a prática de uma ciência social que
construa conhecimento teórico que impacte positivamente o bem-estar das
sociedades (MERTENS, 2007; 2010).
Neste estudo, revisão da literatura, entrevistas em profundidade e
elementos de netnografia foram utilizados para investigar a percepção e ação
dos consumidores de serviços de saúde quando acometidos por problemas
assistenciais buscando, através do ativismo digital, a resolução dos seus
problemas alinhando a TCR e sua abordagem transformativa em consumo.
Esta visão opõe-se a uma noção de prática científica que privilegia
demasiadamente a construção de teorias incapazes de atravessar as fronteiras
do universo acadêmico, diminuindo consideravelmente o potencial de tais teorias
de impactar positivamente a vida social (FLYVBJERG, 2004).
Mertens (2007) apresenta algumas questões que tipicamente organizam
a ontologia do paradigma transformativo: Como a realidade é definida? Por
quem? Quem é privilegiado por esta definição? Quais as implicações em termos
de justiça social em se aceitar tal definição da realidade sem uma discussão
crítica? Para esse autor, esses questionamentos de ordem ontológica são a base
para uma epistemologia do paradigma transformativo na sociologia, que
preconiza o relacionamento de parceria do pesquisador com as comunidades e
seus membros, permitindo a identificação das diferenças de poder, bem como a
construção de elos de confiança entre ambos.
A metodologia neste paradigma deve considerar não apenas a
conscientização sobre a multiplicidade de realidades sociais, mas também
incorporar a comunidade durante o processo de pesquisa. Do ponto de vista
epistemológico, a TCR articula-se a partir de fortes influências da pesquisa de
ação participativa (OZANNE & FISCHER, 2012; OZANNE & SAATCIOGLU,
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2008), que preconiza uma pesquisa acadêmica que promova a mudança social
mediante uma agenda de pesquisa que incorpore os interesses dos grupos
sociais tradicionalmente marginalizados, e uma ação do pesquisador no campo
que revele as perspectivas e interesses desses grupos.
Outras modalidades também são destacadas por Mick et al. (2012), como:
pesquisa de revelação, que busca desvendar dimensões da vida social,
normalmente relativa a grupos em situação vulnerável, não conhecidas pelo
grande público, chamando a atenção da mídia e autoridades para o problema
em questão, buscando conhecer a perspectiva dos indivíduos inseridos em tal
realidade; pesquisa política, que dá atenção a como leis e políticas públicas
influenciam o bem-estar dos cidadãos; pesquisa de coalizão, na qual o
pesquisador, ao aderir pessoalmente a determinada causa ou grupo social,
decide construir um relacionamento com indivíduos pertencentes a esse grupo
com o objetivo de gerar pesquisas adicionais e mais auxílio ao território em
questão; e, por fim, a pesquisa incendiária, na qual o pesquisador busca ir além
das fronteiras acadêmicas para apresentar suas ideias ao público em geral,
fomentando o debate que permeia sua pesquisa.
Na TCR, todo processo de pesquisa parte de uma realidade em que se
observa determinado problema no âmbito socioeconômico; e a articulação de
teorias se dá posteriormente, servindo de guia para o trabalho do pesquisador.
Dessa maneira as teorias são utilizadas como meios para se obter um fim que,
normalmente, se constitui em contribuição para mudanças sociais.
Seguindo as instruções de Mick et al. (2012) sobre a construção de
conhecimento teórico na TCR será analisada a jornada dos consumidores de
saúde que buscam por canais alternativos para resolução de seus problemas e
como ele vem sendo analisado por pesquisadores de temas relacionados.
Os movimentos sociais e organizações que tomam a decisão de dedicar
recursos e tempo para o auxílio e mudanças de gestão e processos que visam
ao bem-estar e à qualidade de vida dos consumidores estão imbuídos do mesmo
espírito que caracteriza a pesquisa na TCR.
Desta forma, a perspectiva transformativa pode oferecer uma importante
contribuição: acrescentar à descrição e à ideologia uma dimensão prática, de
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impacto direto na realidade social, conforme a preconizam Ozzane e Saatcioglu
(2008) e Mick et al. (2012).
A relevância da perspectiva epistemológica da TCR mostra-se ainda
maior quando se trata dos impactos negativos da busca dos consumidores por
canais alternativos.
Se a ausência de gestão ou tratamento inadequado das reclamações e
denúncias

em

canais

alternativos

tem

como

riscos

potenciais

o

comprometimento da saúde dos consumidores, ou seja, impactos reais, uma
abordagem como a transformativa pode contribuir por meio de pesquisas que
auxiliem na criação de soluções que mitiguem tais impactos.
Os elementos que caracterizam a experiência internacional costumam
evidenciar as nuances e traços culturais, nesse contexto complexo, dos desafios
de pesquisa que são de grande envergadura. Ao mesmo tempo sugerem um
campo extremamente rico para o desenvolvimento teórico das metodologias
específicas adotadas e sugeridas pela TCR, fenômeno que permite também que
uma mesma metodologia seja testada e aplicada simultaneamente em diversas
culturas, o que pode trazer benefícios em termos de desenvolvimento teórico e
validação de construtos.
Os serviços transformativos apresentam-se como um promissor e
importante campo de estudos dentro da perspectiva da TCR (ANDERSON et al.,
2012) devido ao potencial que serviços em geral possuem para influenciar a
qualidade de vida da população.
Segundo Rosenbaum et al. (2011), os serviços transformativos podem ser
classificados como aqueles que são intencionalmente projetados para promover
o bem-estar e os que são projetados com cunho comercial, mas contêm
potencial para promover melhoria na qualidade de vida e bem-estar das
populações. No entanto, nem sempre este tem sido o resultado alcançado
(GUTTENTAG, 2009).
A abordagem de serviços pode contribuir para avanços nessa dimensão,
assim como novas perspectivas teóricas também podem emergir a partir do
estudo deste fenômeno.
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Acredita-se que esses contextos de pesquisa possuem potencial para
desenvolvimento de dimensões de construção teórica discutidas nesta pesquisa.
Além disso, esta temática pode fornecer importantes contribuições teóricas para
os estudos de consumo e contribuições práticas para diferentes tipos de políticas
públicas em todas as regiões brasileiras, do interior aos grandes centros
urbanos.

3. CONTEXTUALIZAÇÃO DO OBJETO
A jornada dos consumidores de saúde é parte de uma construção de
como o modelo surgiu no país e suas ramificações, seja na esfera privada ou na
pública. A maneira como o relacionamento da população com esses serviços
evoluiu ainda possui muitas fissuras, que explicam a insatisfação ocasionada por
diversos motivos, ilustrados pelo caso emblemático desta pesquisa, o MCD. O
aprofundamento deste contexto implica olhar para o mercado de saúde brasileiro
para melhor entendimento.

3.1.

MERCADO DE SAÚDE BRASILEIRO

De acordo com a ANS, a crise econômica fez que o número de
beneficiários caísse de 50 milhões para 47,4 milhões de 2015 a 2017. As
operadoras sofrem com uma inflação médica, que bate na casa dos 20% ao ano,
impulsionada pelo aumento da complexidade dos tratamentos e pelo
envelhecimento da população. Neste contexto o número de beneficiários
aumentou 7,7%.
Ainda segundo a ANS, o Brasil possui atualmente 207 milhões de
habitantes, dos quais apenas 23% são beneficiários de planos de saúde. Isto
significa que 77% da população estão fora deste mercado e que as operadoras
brigam entre si por uma pequena parcela da população.
O mercado global de planos de saúde deverá crescer cerca de 7% até
2019, segundo a consultoria Mckinsey, que também sugere que a projeção é
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que o faturamento do setor aumente em um ritmo similar até 2025. O esforço
dos governos para cortar gastos com sistemas públicos de saúde, o
envelhecimento da população mundial e um mercado mais aberto permitirão um
crescimento contínuo nesta década, aponta a consultoria. Ainda de acordo com
a mesma consultoria, os prêmios (rendimentos) das operadoras privadas
somaram 1,3 trilhão de euros em 2016. A estimativa é que, em 2017, o valor
chegue a 1,4 trilhão de euros.

Figura 16 - O mercado de saúde no mundo

Fonte: ANS (2016).

De acordo com os dados da ANS do ano de 2016, o número de
consumidores de planos de saúde no Brasil caiu consideravelmente em 12
meses. A redução dos empregos é um dos fatores que pesam sobre a Saúde
Suplementar.
Figura 17 - Queda no número de consumidores no Brasil
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Fonte: ANS (2016).

A crise econômica na qual o Brasil se encontra afetou de forma
significativa os empregos e a geração de novas vagas. Tais fenômenos
provocam grande impacto no mercado de saúde suplementar, pois reduzem de
forma significativa o número de beneficiários (consumidores), que em sua
maioria (66,4%) se encontram dentro dos planos coletivos empresariais.

Figura 18 - Beneficiários (consumidores) por tipo de contratação
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Fonte: ANS (2016).

Os dados econômicos denotam um cenário preocupante para todos os
setores econômicos, inclusive a saúde suplementar. Além do desempenho
negativo do PIB no 3º trimestre de 2016 (décimo trimestre seguido), todos os
componentes da demanda apresentaram resultado negativo na comparação a
igual período do ano anterior, de acordo com o IBGE.
Em paralelo a este desempenho o mercado de trabalho tem apresentado
mais demissões do que admissões, o que é preocupante para a saúde
suplementar, cujos consumidores são 66% provenientes de planos coletivos
empresais, segundo dados da ANS.
Outros fatores importantes são levados em consideração pelas
operadoras no mercado de saúde, como a regulação da ANS, que de maneira
simplificada pode ser entendida como um conjunto de medidas e ações do
Governo que envolvem a criação de normas, o controle e a fiscalização de
segmentos de mercado explorados por empresas para assegurar o interesse
público.
No site <www.ans.gov.br> são disponibilizados aos consumidores dados
relevantes sobre o segmento, como o IGR, indicador que possui ligação direta
com o objeto de estudo desta pesquisa. Este índice tem como principal finalidade
funcionar como um termômetro do comportamento das operadoras do setor no
que diz respeito ao atendimento dos problemas apontados pelos beneficiários e
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mensurar a quantidade de reclamações recebidas pela ANS sobre planos
privados de saúde.
Esse indicador permite a comparação do volume de reclamações de cada
operadora no que concerne a sua atuação na provisão dos serviços de
assistência à saúde contratados pelo beneficiário. Como medida indireta, inferese que, quanto menor o valor do índice maior é a satisfação dos beneficiários
com a operadora. A seguir, os dados das operadoras por porte referente ao
período de novembro de 2016 a outubro de 2017.

Figura 19 - Índice geral de reclamações da ANS

Fonte: ANS (base de outubro de 2017).
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Figura 20 - Método de cálculo do IGR

Fonte: ANS (base: outubro de 2017).

Figura 21 – Beneficiários de planos de saúde no Brasil

Fonte: ANS – TABNET – jun./2018

Evolução das taxas de crescimento de beneficiários de planos privados. Jun./2018
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Figura 22 – Taxa de crescimento de beneficiários de planos privados

Fonte: ANS – TABNET – jun./2018.

Figura 23 - Leitos para internação, por vínculo, segundo localização – Brasil –
set./2017

Fonte: ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar – Caderno de Informações da Saúde
Suplementar – Beneficiários, Operadoras e Planos – Ed. dez./2017
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Uma pesquisa feita pela operadora espanhola Advance Medical Group
indica que metade das visitas ao pronto socorro poderia ser evitada com mais
atenção das empresas aos clientes (Revista Exame – Negócios Saúde, 2018).
De acordo com um estudo realizado pelo Sebrae e Ibope Inteligência, o
Brasil formará um dos maiores mercados de consumo do mundo até 2030.
Figura 24 – Mercado de consumo
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Fonte: Sebrae Nacional/IESS/IBPT. Guia de empresas de 2013/Ibope Inteligência.

Mais de 40 milhões de pessoas migraram para a classe C de 2002 a 2014.
Por esta razão, o mercado consumidor da saúde passou a considerar como
opção as operadoras populares.
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Figura 25 – Operadoras por classes sociais

Fonte: Estudo de mercado de uma das maiores operadoras de saúde no Brasil (2017).

Dr. Consulta, uma das clínicas populares deste novo mercado no Brasil,
até 2017 já contava com mais de 1 milhão de clientes cadastrados, 45 unidades
e projeção de 75 novas clínicas até 2018. Outros números reforçam esta
expansão:
•

Mais de 150 mil atendimentos por mês

•

30% correspondem às classes A e B, e 70% às classes C e D

•

70% são mulheres e 20% têm plano de saúde

No mercado de saúde suplementar (saúde privada) existem várias
operadoras com orientação ao mercado, ou seja, planos corporativos cujos
empregadores

oferecem

plano

de

saúde

como

benefício

aos

seus

colaboradores; e apenas uma com orientação ao cliente pessoa física, a Prevent
Sênior, com um nicho específico para a idosos, de acordo com estudos
realizados por uma das maiores operadoras de saúde do Brasil. A Hapvida, por
exemplo, tem como força competitiva a verticalização, atua em 11 estados,
possui 23 hospitais, 73 clínicas, 19 unidades de atendimento, 66 unidades de
diagnósticos e 58 postos de coletas laboratoriais. Nesta operadora o faturamento
cresceu 23%, para 1,1 bilhão de reais, e o número de beneficiários subiu 8% no
período.
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Os bons números, de acordo com executivos e analistas ouvidos pela
revista Exame, são símbolos de uma mudança em curso no mercado de saúde
no Brasil.
A Prevent Senior, compõe um bloco que aproveitou a crise para crescer
num setor que movimenta 160 bilhões de reais por ano e é dominado por
gigantes, como a Bradesco Saúde, maior operadora do país com 3,3 milhões de
clientes segundo a revista Exame – Negócios Saúde (2018).
Podemos fazer uma ligação com o pensamento indiano de Prahalad
(2006), um dos poucos acadêmicos da elite que alertou quanto às mudanças no
panorama mundial de negócios e à importância do consumidor na base da
pirâmide. Seus famosos estudos e teorias não são recentes; na verdade ele
advertiu há muito tempo o mundo dos negócios quanto às suas “profecias”
econômicas.
As empresas e as instituições financeiras ainda não aprenderam a lidar
com essa população da base da pirâmide. Há no mundo quatro bilhões de
pessoas que vivem com cerca de cinco dólares por dia. Um terço dessa
população sobrevive com menos de um dólar por dia. Segundo Prahalad, as
empresas – simplesmente agindo em interesse próprio – podem melhorar a vida
dessas pessoas. O caminho é criar produtos e serviços sob medida para essa
parcela da população, transformando-a num gigantesco mercado consumidor.
De acordo com o panorama econômico do setor de saúde do Observatório
2018 ANAHP houve uma redução de clientes de planos de saúde de 2014 a
2017; menos de 3,1 milhões de beneficiários em três anos.
Quadro 3: Observatório

2014

50,4 milhões

2015

49,2 milhões

2016

47,6 milhões

2017

47,3 milhões
Fonte: Observatório ANAHP, 2018.
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O envelhecimento da população tende a aumentar a demanda por
serviços de saúde. A expectativa de vida até 2000 era de 69,8 anos, em 2016
este número passou para 75,8 anos; em 1980 era de 62,5 anos de acordo com
a ANAHP, a mesma associação que divulgou que em 2017 houve cerca de
1.581.036 internações no mercado de saúde privada.

3.2.

EVENTOS ADVERSOS E CASOS CRÍTICOS

Um dos fatores que me motivou na realização deste estudo, foi o fato de
atuar no segmento da saúde suplementar há mais de 15 anos e acompanhando
a jornada dos consumidores na esfera pública e privada, representados pelos
planos de saúde e SUS, o conceito de evento adverso inevitavelmente se faz
presente nas reclamações e denúncias.
Este conceito refere-se a um incidente, evento ou circunstância que
resultou em dano desnecessário ao paciente, de acordo o estudo The Launch of
the World Alliance for Patient Safety (2004). De acordo com o Institute of
Medicine’s (IOM’s), mais da metade dos eventos adversos poderia ser
prevenida. Uma pesquisa realizada pela AHRQ – Annual Hospital Acquired
Condition Rate and Estimates of Cost Savings and Deaths Averted (2010-2013),
detectou que um em cada dez pacientes desenvolve uma condição adquirida
através de assistência à saúde (como infecções, úlceras de pressão, quedas,
efeitos colaterais da medicação) durante a hospitalização.
Analisando a base de eventos adversos e casos críticos do maior sistema
de saúde do Brasil no ano de 2017, observamos inúmeros casos em que os
pacientes tiveram sua saúde comprometida por fatores que poderiam ter sido
evitados, casos estes que colocaram em risco a vida do paciente, inclusive
evoluindo para óbito em determinados pacientes. Os eventos adversos
representam hoje um “problema de saúde pública”, e, portanto, é um dos
desafios globais da saúde, de acordo com o acompanhamento feito por um dos
maiores hospitais da América Latina, Hospital Israelita Albert Einstein.
Além de implicações significativas de mortalidade, morbidade e impacto
negativo na qualidade de vida dos pacientes, os eventos adversos ameaçam a
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gestão das instituições e organizações de saúde, seja em relação ao impacto
financeiro, risco de imagem, qualidade ou segurança dos serviços. Analisar este
cenário criticamente, identificando a causa raiz dos problemas, corrigindo erros
e elaborando métodos efetivos de prevenção é determinante para a credibilidade
e a sustentabilidade das organizações. A maneira de endereçar e minimizar
esses riscos aos pacientes dá-se por meio da implantação de uma “Cultura de
Segurança” (IOM, 2001).
É importante esclarecer conceitos relacionados a eventos adversos, já
que incidentes podem ser oriundos de atos intencionais ou não. Erros são, por
definição, não intencionais, enquanto violações o são, embora raramente
maliciosas, e podem se tornar rotineiras e automáticas em certos contextos.
A análise e o tratamento de incidentes fazem parte de um sistema de
gestão de risco cujo objetivo é analisar e tratar os eventos adversos,
identificando
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processos

prevenção
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semelhantes, como aponta o estudo realizado pelo Hospital Israelita Albert
Einstein. Instituições que já trabalham fortemente a gestão de riscos trabalham
com o conceito de disclousure – processo que reconhece e informa ao paciente
a ocorrência de um evento adverso –, assim mantendo a confiança e a
confiabilidade no sistema de saúde. Entende-se que uma explicação honesta,
transparente, e o comprometimento com a continuidade do cuidado podem
aumentar a confiança do paciente e fortalecer o relacionamento com o serviço
de saúde. Disclosure inclui suporte ao paciente, familiares e profissionais de
saúde envolvidos no caso. Não fornecer explicações após um resultado adverso
é causa relevante para um processo e fonte de insegurança para o paciente, de
acordo com o estudo realizado pelo Canadian Safety Institute (2011).
Ainda segundo o estudo realizado pelo instituto canadense, após a
ocorrência de um evento adverso os pacientes esperam o reconhecimento da
organização sobre o que aconteceu – preocupação e pedido de desculpas pelo
ocorrido –, a revelação dos fatos sobre o evento, as etapas do que foi e do que
será feito para minimizar o dano, e quais medidas serão adotadas para evitar a
ocorrência de eventos semelhantes. O processo de disclousure requer certos
passos nessa jornada, ou seja, deve fornecer informações confiáveis em até 24
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horas após o evento, dizer apenas o que ocorreu, não os motivos pelos quais
ocorreram (a investigação deve ser posterior), não fornecer informações cujo
conhecimento seja superficial – por exemplo, relacionadas a causas do evento
e fatores contribuintes –, não utilizar a palavra “erro”, explicar as medidas
adotadas para minimizar o dano e os próximos passos (terapêutica,
prognóstico), verificar a necessidade de suporte psicológico ao paciente e
familiares, acordar nova reunião para detalhamento dos fatos em até 45 dias e
chegar ao chamado disclosure final, ou seja, o fornecimento de informações
complementares com exposição das causas e lições aprendidas. Nesta etapa é
fundamental o envolvimento da diretoria e da gerência. Se identificado um evento
adverso grave, estas devem assumir as responsabilidades, explicar ao paciente
e à família o que aconteceu, considerando as causas e fatores contribuintes,
explicar o que será feito para evitar futuras ocorrências e verificar a necessidade
de fornecer suporte psicológico, social e financeiro.
Há pontos críticos que devem ser considerados neste processo, como não
postergar a comunicação dos fatos, visando não gerar aumento de estresse e
ansiedade; garantir que a conversa final contará com a presença de todas as
pessoas importantes para a tomada de decisão; esta comunicação deve
transcorrer de forma clara, simples, sensível e compreensiva. Reações
emocionais devem ser esperadas. É necessário dar tempo ao paciente e seus
familiares para que possam pensar sobre o acontecimento, expressando
genuína preocupação, e por fim avaliar o risco de imagem com orientação
jurídica.
Tabela 1. Indicador de retorno do paciente e ações jurídicas após o processo de
disclousure em um dos maiores hospitais da América Latina, 2017
Percentual de retorno do paciente após disclousure nos anos de 2011 a 2016
86%

Retornou ao hospital

14%

Não retornou ao hospital

Percentual de ações jurídicas após disclousure nos anos de 2011 a 2016
94%

Ausência de ação judicial

6%

Ação judicial

Fonte: Estudo de mercado de uma das maiores operadoras de saúde no Brasil (2017).
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Um evento adverso exige um processo crítico e delicado que requer
preparo e maturidade organizacional para a implantação e efetividade das
melhorias necessárias.

3.3.

MOVIMENTO CHEGA DE DESCASO (MCD)

Este movimento surgiu em 2015, a partir da experiência pessoal do seu
fundador, Leandro Farias (farmacêutico, residente na cidade do Rio de Janeiro),
que sofreu o trauma de vivenciar o falecimento da esposa devido a problemas
administrativos e negligência médica. Diagnosticada com apendicite, a paciente
precisava de uma cirurgia com urgência em razão do risco evidenciado no
quadro clínico. Contudo, o médico plantonista na ocasião não fez os
atendimentos necessários e demorou cerca de 18 horas para realizar o
procedimento, levando a paciente ao óbito.
Segundo Leandro Farias, advogado de direitos humanos, fundador e
membro MCD, não tinha nenhuma ideologia antes da tragédia, mas foi naquele
momento em que passou a militar seriamente a favor da saúde, procurando a
mídia, delegacias, denunciando o plano de saúde nas esferas civil, criminal e
administrativa, além de denunciar todos os médicos que estavam envolvidos.
Leandro Farias, após o período de luto, criou em 2016 o movimento em
prol da saúde pública e privada, porém com o foco principal no SUS (Sistema
Único de Saúde).
Quando se trata de planos privados, a melhor forma de atuação é apoiar
os consumidores e detentores destes serviços que se sentem prejudicados em
alguma situação, que podem contar com as orientações do MCD.
Importante ressaltar que o forte apoio do movimento ao SUS é em virtude
do descaso do governo com a saúde pública e forte aproximação com os planos
de saúde privados. Para o advogado de direitos humanos e integrante do MCD,
os planos de saúde são só uma forma de o governo ‘desfinanciar’ o
SUS. A partir deste momento, o governo abre espaço para o
empresariado, as corporações, as grandes empresas, os planos de
saúde, que acabam recebendo, através de projetos de lei, benefícios
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que engrandecem os planos e ao mesmo tempo enfraquecem o SUS,
que é um direito constitucional do povo..4

Com o advento do SUS, toda população brasileira passou a ter direito à
saúde universal e gratuita, financiada com recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
conforme rege o artigo 195 da Constituição.
Fazem parte do Sistema Único de Saúde os centros e postos de saúde,
hospitais públicos, incluindo os universitários, laboratórios e hemocentros
(bancos de sangue), serviços de Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica,
Vigilância Ambiental, além de fundações e institutos de pesquisa acadêmica e
científica, como a Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz e o Instituto Vital Brasil.
Sobre o SUS, a atuação principal do MCD se dá nos congressos, tentando
fortalecer a pauta da saúde pública, pois esta é muito fraca perante as dos planos
privados, que, segundo Leandro Farias, é “avassalador”, pois conseguem a
implantação de muitos projetos de lei.
Além de compartilhar informações nas redes, esclarecendo a população
sobre o acesso ao SUS, como agir em situações de crise etc., o MCD ressalta
que as pessoas precisam conhecer melhor seus direitos, pois acredita que o
SUS tem grande chance de ser extinto.
Quando da criação do MCD, seu líder trouxe ao grupo outros integrantes,
como um advogado de direitos humanos, que compõe o quadro de entrevistados
desta pesquisa, além de outros profissionais, como advogados, comunicadores,
entre outros.
De acordo com o MCD, há uma grande procura de voluntários querendo
apoiar o movimento, mas o movimento entende que, primeiro, é preciso
estruturar-se fisicamente como organização, com vistas à institucionalização a

4

O SUS é considerado um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, segundo
informações do Conselho Nacional de Saúde. É descrito pelo Ministério da Saúde na cartilha
Entendendo o SUS como "um sistema ímpar no mundo, que garante acesso integral, universal
e igualitário à população brasileira, do simples atendimento ambulatorial aos transplantes de
órgãos". Foi instituído pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 196, como forma de
efetivar o mandamento constitucional do direito à saúde como um “direito de todos” e “dever do
Estado”, regulado pela Lei n. 8.080/1990, que operacionaliza o atendimento público da saúde.
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fim de atuar de forma mais efetiva, ou seja, com um espaço para atender às
pessoas.
A atuação do movimento, a princípio, se deu nas redes sociais, por meio
de denúncias na página criada no Facebook, além de atuações que vão desde
aulas públicas a audiências públicas nas diversas casas legislativas,
estimulando

o

senso

crítico

da

população

e

denunciando

diversas

irregularidades envolvendo o setor saúde. A UFRJ, por meio da ocupação dos
estudantes do Instituto de Filosofia, recebeu o MCD para um debate sobre a
aprovação da PEC n. 241/55, que congela os investimentos em saúde e
educação por 20 anos.
O representante do movimento e advogado de direitos humanos
acrescenta que o MCD participou de audiências públicas no Senado Federal e
na Câmara de Deputados, sempre com temas relacionados aos benefícios aos
planos de saúde, nunca voltados a melhorias no SUS: “temos um governo que
não está preocupado com políticas sociais, ele está preocupado simplesmente
com reformas, estas que desde o início vêm agredindo o povo”.
De acordo com Recuero (2009), redes sociais são constituídas por
representações de atores sociais e suas conexões. Neste sentido, para Martino
(2015, p. 58) o autor, “o poder de mobilização exponencial das redes sociais as
torna um fator relevante para se pensar elementos da vida fora da internet”.
O MCD conta mais de 35 mil seguidores em sua fanpage. Parte destes
vieram após algum caso emblemático e de grande repercussão nas redes. Por
exemplo, o de Pablo, que passou por uma situação similar à enfrentada pelo
líder do movimento. Sua esposa chegou a entrar em estado de coma por
negligência médica, além de enfrentar problemas para autorização da cirurgia
no hospital, que exigia um pagamento antecipado, mesmo com a liberação do
plano de saúde.
Após receber orientações jurídicas do MCD sobre como proceder nesta
situação delicada e emergencial, Pablo conseguiu que a cirurgia foi rapidamente
liberada, e, por seu relato de agradecimento no Facebook, o movimento ficou
ainda mais conhecido, pois sua postagem gerou cerca de 30 mil
compartilhamentos e aproximadamente 50 mil curtidas.
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Figura 26 - Caso Pablo e Amanda Assis conduzido pelo Movimento Chega de Descaso

Fonte: Facebook @movimentochegadedescaso (2017).

Segundo Morozov (2010), não se deve desmerecer o valor de
mobilizações digitais coletivas, especialmente em relação a sua capacidade de
influenciar a opinião pública.
Para o MCD, as redes sociais são um importante meio de comunicação
para a população, e neste caso especificamente, para os consumidores de
serviços de saúde, pois é uma forma de pedir ajuda caso não se consiga uma
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solução pelos meios oficiais. Um dos integrantes do movimento comenta: “os
planos de saúde têm um pouco de receio de mídias sociais”.
O MCD estima ter recebido cerca de 1.000 solicitações de orientação
sobre acesso à saúde pública e privada entre 2014 a 2017, oriundas de todo o
território nacional. Atualmente o movimento não conta com nenhum tipo de
investimento, mas seus integrantes estão buscando editais para torná-lo uma
OSCIP em 2019.
O funcionamento do MCD se dá da seguinte forma: Quando um cidadão
encontra dificuldades de acesso aos serviços de saúde pública ou privada, ou
até mesmo em casos críticos, como a negativa de realização de cirurgias de
emergência, ao contatar o movimento, lhe são solicitados dados e documentos
necessários para que seja acionado judicialmente o governo ou os planos de
saúde, e ainda relatórios médicos que comprovem a urgência do caso.
Nos casos mais simples, quando há flexibilidade dos planos de saúde, o
MCD contata diretamente os canais oficiais, como Ouvidoria. Para o advogado
de direitos humanos do MCD, “não importam os meios, mas sim garantir que o
paciente tenha o atendimento adequado”.
Sobre a dupla exposição nas redes sociais, que acontece quando o
paciente e/ou familiar se expõe ou as empresas ou governo, o MCD acredita que
este é o meio pelo qual consegue pedir ajuda e muitas vezes ter êxito. Durante
nossa entrevista, o líder do MCD ressaltou a carência da população sobre
informações com relação aos seus direitos constitucionais, além da falta de
interesse e entendimento sobre o SUS, um sistema que, segundo ele, vem
sofrendo ataques devido ao lobby político dos planos de saúde, apontando que
mesmo as pessoas que possuem plano privado devem ficar atentas quanto à
confiança depositada nestes serviços, pois, independente de classe social,
correm o risco de ter a cobertura assistencial negada no momento em que mais
precisam, como mostram os casos compartilhados pelo Movimento.
Ao tratar especificamente das operadoras de planos de saúde, o MCD
aponta diversas irregularidades praticadas pelo setor, como: descumprimento do
prazo máximo para marcar consultas por parte das operadoras; precariedade em
relação à disponibilidade de profissionais na rede credenciada; presença de
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cláusulas abusivas nos contratos que excluem ou limitam a cobertura de uma
série de procedimentos, além dos aumentos abusivos e acima da inflação; não
autorização

e

glosa

de

procedimentos

médicos

e

laboratoriais;

descredenciamento unilateral de médicos, clínicas e hospitais, entre outros.
Como garantia da defesa dos interesses dos consumidores e detentores
de planos de saúde, existe a ANS.5
Porém, a atuação da ANS é questionada pelo MCD em razão do seu
envolvimento político e relação com as operadoras de planos de saúde. Como
resposta, tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Decreto Legislativo n.
322/16, do deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP), que susta a norma
(Resolução Normativa n. 388/15) da ANS que, na prática, visava diminuir o valor
das multas a ser pagas pelas operadoras infratoras, com descontos que podiam
chegar a 80%. Tal resolução, além de ir contra o Código de Defesa do
Consumidor (Lei n. 8.078/90), por “amenizar” multas e punições às infrações das
operadoras, também anula o papel de fiscalização e regulação do setor, assim
como confirma que a agência não tem independência para regular o sistema de
saúde suplementar no país, segundo o MCD.

4. PERCURSO METODOLÓGICO

Neste capítulo é apresentado o percurso metodológico pelo qual esta
pesquisa foi conduzida, representado pelos itens indicados na Figura 27:

5

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é o órgão regulador vinculado ao Ministério
da Saúde responsável pelo setor de planos de saúde no Brasil. De forma simplificada, regulação
pode ser entendida como um conjunto de medidas e ações do governo que envolvem a criação
de normas, o controle e a fiscalização de segmentos do mercado explorados por empresas para
assegurar o interesse público. Tem como missão promover a defesa do interesse público na
assistência suplementar à saúde, regular as operadoras setoriais – inclusive quanto às suas
relações com prestadores e consumidores – e contribuir para o desenvolvimento das ações de
saúde no país. A ANS tem por valores institucionais a transparência e a ética dos atos, o
conhecimento como fundamento da regulação, o estímulo à inovação para busca de soluções e
sustentabilidade setorial e o foco no compromisso social. (ANS, 2019).
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Figura 27 – Etapas do desenvolvimento metodológico

LEVANTAMENTO DA LITERATURA Ampliado e atualizado ao longo do trabalho após definição
dos conceitos que seriam aprofundados de acordo com o objeto de estudo.

ETAPA PRELIMINAR

TIPO DE PESQUISA
Pesquisa exploratória
ABORDAGEM METODOLÓGICA
Survey – Pesquisa on-line com consumidores de serviços de saúde pública e privada no
Brasil e análise de reclamações e denúncias dos consumidores de serviços de saúde nas
redes sociais;
Pesquisa documental, acesso aos dados e estudos de uma das maiores operadoras de
planos de saúde do Brasil, sites e blogs de organizações da sociedade civil que serviram
de inspiração e insumo para definição do objeto de estudo.

ABORDAGEM METODOLÓGICA

ETAPA FINAL

Elementos denetnografia (coleta e análise de posts) e entrevistas em profundidade
PERFIL DA AMOSTRA
Atores relacionados à saúde pública e privada, como profissionais de comunicação,
mídias sociais, imprensa, advogado de direitos humanos, entre outros.
TÉCNICA DE COLETA
Análise do caso MCD por ser emblemático para o estudo do net-ativismo, revisão
bibliográfica e entrevistas com roteiro semiestruturado
TÉCNICA DE TRATAMENTO
Análise de conteúdo, usando conceitos e ferramentas de análise, como o
software NVIVO, propondo uma interpretação qualitativa dos dados
coletados.
Fonte: Elaborado pela autora.

Levantamento da literatura
Para compreender os fatores-chave da origem dos movimentos sociais
até o net-ativismo foi realizada inicialmente uma revisão bibliográfica sistemática
do conceito com exemplos relevantes ao longo da história.
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O critério de escolha dos artigos se deu com base na revisão dos estudos
seminais de movimentos sociais e net-ativismo, amplamente citados e
referenciados em diversas publicações que em seu escopo abordam de forma
explícita ou implícita o aspecto da construção do ativismo digital. A estes
somaram-se artigos mais recentes que também revisitam o tema com um recorte
específico sobre movimentos sociais e net-ativismo relacionados a serviços de
saúde.
A revisão sistemática aplica uma estratégia que permite avaliar uma
seleção de artigos e sintetizar os aspectos relevantes sobre um tópico específico.
Segundo Rother (2007), a revisão bibliográfica sistemática integrativa, adotada
em ciências biológicas, deve percorrer sete passos, que foram assim descritos
pelo autor e propostos para esta pesquisa:
1.

Formulação de pergunta: Quais fatores-chave dão origem aos
conceitos abordados.

2.

Localização dos estudos: Através de ferramenta de busca de artigos
científicos.

3.

Avaliação crítica dos estudos: Após a leitura de artigos filtrados com o
tema movimentos sociais e net-ativismo que faziam conexão direta
com o problema pesquisado, de forma explícita ou implícita.

4.

Coleta de dados: Todos os trechos desses artigos que analisavam a
origem ou premissas dos movimentos sociais e net-ativismo foram
destacados na categorização.

5.

Análise e apresentação dos dados: Para cada premissa encontrada
nos trechos selecionados um agrupamento foi feito a fim de separar
os fatores suportados pelas categorias empíricas com base nas
entrevistas realizadas.

6.

Interpretação dos dados.

7.

Aprimoramento e atualização da revisão: Identificação dos fatores
precursores que motivam consumidores de serviços de saúde a fazer
denúncias nas redes sociais, que foram agrupados e analisados em
conjunto pela primeira vez.
Dessa forma, pôde-se obter uma compreensão mais abrangente de um

fenômeno particular – net-ativismo nos serviços de saúde – e oferecer uma
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diferente abordagem através da análise do conhecimento já constituído sobre o
tema.
A etapa de categorização iniciou-se com o referencial teórico, que
ofereceu subsídios para os próximos passos, como a escolha pelo uso de
elementos de netnografia e entrevistas semiestruturadas.

4.1.

ETAPA PRELIMINAR

4.1.1. Pesquisa de campo exploratória
A pesquisa foi iniciada em 2017 com a característica exploratória que,
segundo Campomori (2008), pretende proporcionar ao pesquisador maior
familiaridade com o problema em estudo.
Corroborando o dito acima, Vieira (2002) ressalta que a pesquisa
exploratória é usada em casos nos quais é necessário definir o problema com
maior precisão e identificar cursos relevantes de ação ou obter dados adicionais
antes que se possa desenvolver uma abordagem. Como o nome sugere, a
pesquisa exploratória procura explorar um problema, ou uma situação, para
prover critérios e compreensão.
Segundo Boone e Kurtz (1998), os métodos empregados na pesquisa
exploratória

compreendem:

levantamentos

em

fontes

secundárias

(bibliográficas, documentais etc.), observação de forma informal, estudos de
caso e a experiência do pesquisador.
A motivação para esta pesquisa tem relação com minha jornada
profissional, percorrendo o segmento da saúde suplementar (saúde privada) no
período de 2001 a 2018, no qual atuei diretamente com as reclamações e
denúncias dos consumidores, inclusive nas redes sociais.
Um dos casos que me inspirou a desenvolver esta pesquisa inicialmente
foi o do menino Joaquim, portador de uma síndrome rara chamada AME (Atrofia
Muscular Espinhal), doença neuromuscular crônica, degenerativa, grave e fatal.
Nas redes sociais, os pais compartilharam informações sobre a jornada do filho
na busca de recursos pela sobrevivência.
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Figura 28 – Caso AME Joaquim

Fonte: Fanpage @amejoaquim e site <http://www.amejoaquim.com.br/>.

Na fanpage criada pelos familiares de Joaquim, além das informações
sobre a doença e evolução do tratamento, foram compartilhadas dificuldades
com o plano de saúde e o governo para obter recursos que pudessem contribuir
com sua qualidade de vida.
Em meados de 2017, um ano e meio após a criação da página no
Facebook, já havia cerca de 199.272 seguidores. Em paralelo a esta rede social,
os pais criaram também um perfil no Instagram, na qual contam cerca de 512 mil
seguidores de acordo com os dados obtidos em fevereiro de 2018.
A partir da identificação da crise, ou seja, da repercussão do caso nas
redes sociais pelo excessivo número de compartilhamentos, visualizações e
comentários negativos da sociedade exigindo um posicionamento do plano de
saúde, a operadora respondeu na mesma plataforma (Facebook) a seguinte
mensagem:
Nos sensibilizamos com a situação da família e informamos que está
sendo prestado todos os atendimentos (sic) ambulatoriais, hospitalares
e no lar da criança, conforme consta em contrato e de acordo com
todas as normas da ANS (Agência Nacional de Saúde). O caso
envolvendo o pedido de concessão do medicamento Spinraza está
sendo tratado judicialmente, em segredo de justiça (requerido pela
família da criança), portanto a operadora não pode disponibilizar mais
informações. Nos mantemos à disposição.
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Durante o processo de pesquisa foram observados inúmeros casos de
consumidores que buscam canais alternativos na tentativa de solucionar
problemas críticos de saúde, pressionando e expondo tanto o governo quanto
os planos privados, gerando assim repercussão na imprensa e comoção nas
redes sociais.
O impacto acontece em diferentes níveis, de acordo com a complexidade
dos casos de saúde expostos que levam a uma sensibilização maior ou menor
da sociedade; por exemplo, quando há o envolvimento de crianças percebe-se
uma comoção maior, quando as denúncias estão relacionadas a problemas
recorrentes e de baixa complexidade, ou seja, que não oferecem risco de vida
explícito ao paciente a sensibilização tende a ser menor.
Nesta etapa preliminar, os objetivos do estudo eram amplos e precisavam
ser lapidados para um recorte específico. Contudo, seguimos para a qualificação
buscando analisar o comportamento dos consumidores de serviços de saúde
que, por meio do ativismo digital, buscavam a solução junto aos planos de saúde
e governo.
Para sustentar o objetivo geral, na ocasião percorremos objetivos como:
analisar o nível de confiança dos consumidores de saúde nos canais tradicionais
para a resolução dos problemas; compreender a relação entre o uso da
exposição pública de problemas de saúde e outras situações do cotidiano;
observar se a exposição dos problemas de saúde tem relação com a de outras
situações do cotidiano, ou seja, pessoas que usam este recurso costumam se
expor na rede por outros motivos; explorar a efetividade da comunicação das
empresas e governo com os consumidores, ou seja, entender se há excesso de
informação, ausência ou clareza sobre as condições de acesso à saúde
(coberturas e direitos); identificar os níveis de repercussão, ou seja, quais casos
geram maior comoção na rede e, por consequência, exposição das
organizações; observar a influência do boca a boca eletrônico na exposição
pública dos consumidores sobre problemas de saúde e identificar insumos para
estratégias

que

possam

influenciar

positivamente

a

experiência

dos

consumidores no relacionamento com os planos de saúde e o SUS.
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Estes objetivos preliminares foram readequados após a qualificação por
entendermos que um recorte específico como objeto de estudo em questão traria
clareza e ao mesmo tempo profundidade na temática, contribuindo para o
avanço da pesquisa em esferas necessárias do ponto de vista gerencial do
segmento e principalmente do consumidor de serviços de saúde pela linha
escolhida TCR, que visa ao bem-estar da sociedade.
Na etapa preliminar foi realizada uma pesquisa on-line considerando o
método de pesquisa survey, qual seja
“(...) um procedimento para a coleta de dados primários a partir de
indivíduos. Os dados podem variar entre crenças, opiniões, atitudes e
estilos de vida até informações gerais sobre a experiência do indivíduo,
tais como gênero, idade, educação e renda.” (FONSECA, 2002).

O público-alvo tinha o seguinte perfil: funcionários de empresas privadas
que possuem plano de saúde como benefício, consumidores (pessoa física) que
possuem plano de saúde particular ou familiar, e população que teve ou tem
atendimento prestado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
A pesquisa iniciou-se em 11 de novembro de 2017 e foi encerrada em 1 o
de fevereiro de 2018, totalizando 104 respostas. A etapa inicial do questionário
teve como finalidade avaliar o perfil dos consumidores de serviços de saúde
pública e privada no Brasil, assim como a relação com os serviços quando
enfrentam alguma dificuldade; por esta razão o questionário foi estruturado com
perguntas abertas e fechadas.

4.1.2. Pesquisa documental
De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR 6023,
2002), pesquisa documental corresponde a qualquer suporte que contenha
informação registrada, formando uma unidade, que possa servir para consulta,
estudo ou prova, inclui impressos, manuscritos, registros audiovisuais e sonoros,
imagens, sem modificações, independentes do período decorrido desde a
primeira publicação.
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Para desenho da metodologia, considerando as fontes de informação
relacionadas ao objeto de estudo, foi realizada uma pesquisa documental com
base nas publicações de veículos de mídia brasileira:
A pesquisa documental
recorre a fontes mais diversificadas e dispersas, sem tratamento
analítico, tais como: tabelas estatísticas, jornais, revistas, relatórios,
documentos oficiais, cartas, filmes, fotografias, pinturas, tapeçarias,
relatórios de empresas, vídeos de programas de televisão, etc.”
(FONSECA, 2012, p. 32)

Foram consultados relatórios estratégicos de uma das maiores
operadoras de planos de saúde do Brasil, assim como sua base de reclamações
e denúncias. Outras fontes de pesquisa também foram consideradas nesta
etapa, como o Blog Emergência, de O Globo, documentários sobre crises na
saúde no Brasil e no exterior, como “Plantão Judiciário” e SICKO SOS Saúde,
além da série de TV SOS SUS.
Por fim, o estudo contempla postagens de consumidores de saúde nas
redes sociais que foram identificadas pelas áreas de Comunicação, Marketing e
Ouvidoria do segmento durante o ano de 2017, além de publicações do
Movimento Chega de Descaso em sua fanpage no mesmo período.
A utilização da pesquisa documental resulta de fontes primárias ou
secundárias. São documentos oriundos de fontes primárias aqueles produzidos
por pessoas que vivenciaram diretamente o evento investigado; já os
documentos oriundos das secundárias são aqueles coletados por pessoas que
não estavam presentes na sua ocorrência.6
Duas das características que singularizam a pesquisa documental é a
diversidade e a dispersão das fontes de consulta que é capaz de reunir (LIMA,
2015). A jornada digital dos consumidores de saúde contou com fontes distintas
de informação na pesquisa documental, relacionadas na tabela abaixo:

6

GODOY, Arilda Schimidt. Pesquisa qualitativa e suas possibilidades. Revista de Administração
de Empresas. São Paulo: Fundação Getulio Vargas, v. 35, n.2, mar./abr. 1995.
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Tabela 2. Pesquisa documental por tipo

Tipo

Empresa / Veículo / Autor
Base de dados e documentos estratégicos de uma

Relatórios

das maiores operadoras de planos de saúde do
Brasil

Publicações / Jornais / Revistas
Blogs de acadêmicos /

Veja São Paulo
Harvard Business Review Brasil
Blog Emergência, O Globo

pesquisadores

SICKO SOS Saúde – Michael Moore
Documentários e séries de TV

Plantão Judiciário
SOS SUS (Programa Como Será?, TV Globo)
Facebook, Instagram, sites: notícias, movimentos

Redes sociais e sites

sociais e desenvolvidos por consumidores de
saúde
Fonte: Elaborado pela autora.

4.1.3. Apresentação e interpretação dos dados
Para compor o estudo, a autora acompanhou indicadores analisados por
uma das maiores operadoras de planos de saúde do Brasil. Por meio de um
sistema de clipping nacional é possível acompanhar as notícias sobre o
segmento de saúde nos mais distintos veículos, como destaca o Gráfico 1 a
seguir referente ao ano de 2017, no qual o número percentual 83,52% mostra
como a presença em veículos on-line é a principal fonte de notícias do setor de
saúde.
Figura 29 - Distribuição por mídia de notícias relacionadas ao setor de saúde em 2017
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Sites - Veículos Regionais

52,46%

Onlines Principais

24,67%

Sites Especializados em Seguros

6,39%

Jornais Nacionais

5,49%

Jornais Regionais Impressos

4,82%

Sites - Especializados em Saúde

2,35%

Release

1,56%

Especializados em Seguros

1,03%

Especializados - Comunicação - Onlines

0,45%

Revistas Nacionais

0,40%

Outros

0,21%

Especializados em Saúde e Cooperativismo

0,16%

Fonte: Clipping Nacional de uma das principais operadoras de saúde no Brasil.

Entre as notícias publicadas, 71,19% estão relacionadas ao mercado de
saúde.
Figura 30 - Distribuição por assunto das notícias publicadas no setor de saúde em 2017

Mercado de planos de saúde

71,19

Outros

11,08

Institucional Unimed do Brasil

8,21

SulAmérica

2,64

Unimeds (SP)

2,04

Veja Mais

1,64

Unimeds (RJ)

0,76

Amil

0,69

Unimeds (ES)

0,38

Bradesco Seguros

0,36

Unimeds (PR)

0,23

Hapvida Saúde

0,18

Unimeds (RN)

0,15

Unimeds do Pernambuco

0,13

Qualicorp

0,12

Notre Dame

0,11

Unimeds (RS)

0,09

Fonte: Clipping Nacional de uma das principais operadoras de saúde no Brasil.

83

A operadora de saúde, considerada neste estudo pelo compartilhamento
de dados relevantes sobre o segmento, acompanha as manifestações oriundas
de canais alternativos, pois percebeu como a velocidade da repercussão dos
casos arranha a imagem da marca e prejudica o relacionamento com o
consumidor.
A insatisfação do consumidor deve servir como termômetro e
direcionador para processos de melhoria dentro da organização. É como uma
consultoria gratuita, já que o cliente, por meio dos relatos, aponta possíveis
causas das falhas que precisam ser tratadas.
Agir de forma rápida como pede o momento atual é a tarefa das
organizações preocupadas em atender este novo perfil de consumidores que faz
dos canais alternativos aliados na resolução de seus problemas.
Canclini (1996) considera relevante a evolução do consumidor
assumindo o papel de “consumidor cidadão”, numa visão oposta à orientação
que regeu estudos, inclusive recentes, que abordavam o consumidor como um
indivíduo incentivado e manipulado pelas estratégias mercadológicas. O autor
citado ressalta que “o ato de consumir traz em si uma racionalidade sociopolítica
interativa”, e explica “hoje vemos os processos como algo mais complexo do que
a relação entre meios manipuladores e dóceis audiências”.
Na saúde, os serviços prestados têm uma relação direta, tornando as
organizações responsáveis pelo bem-estar dos seus consumidores no que tange
ao segmento de atuação, coberturas e particularidades.
Contudo, é importante lembrar que nada escapa da precificação no
capitalismo, inclusive a saúde pública, que não dispõe dos recursos necessários
para a garantia de um serviço efetivo no país por diversos fatores.
Segundo Micheletti (2003), os consumidores expressam muito da sua
visão política através do consumo. Os boicotes ganharam força, e agora têm
abrangência global. A conexão digital tornou mais fácil e rápida a divulgação de
denúncias contra os abusos das empresas e a mobilização contra elas.
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Para compor o cenário avaliado nesta pesquisa, elegemos como dados
para constituir e levar à compreensão o objeto de estudo manifestações
espontâneas dos consumidores nas redes sociais, fanpage do Movimento
Chega de Descaso, Blog Emergência e documentário Plantão Judiciário.
Manuel Castells (1999) já tinha chamado a atenção para a
transformação da sociedade em rede e os meios digitais como arena de
expressão dos nossos valores, sentimentos, sociabilidade e posições políticas.
Nosso estudo compõe o período de janeiro de 2017 a janeiro de 2018 e teve
como base as postagens feitas por consumidores de saúde nas redes sociais
Facebook e Instagram, que utilizaram esse território digital para denúncias e
reclamações.
As manifestações, de modo geral, reivindicam autorização de cirurgias,
atendimentos emergenciais, liberação de medicamentos de alto custo,
denúncias sobre estrutura hospitalar inadequada e comportamentos duvidosos
dos profissionais médicos e de enfermagem.
Os nomes dos autores e das empresas não são revelados, até porque o
que nos interessa aqui não é identificar quais são as organizações mais atacadas
neste tipo de manifestação, mas compreender as implicações deste ativismo
digital ligado aos serviços de saúde.

4.1.4. Documentários
Figura 31 - Documentário SICKO SOS Saúde
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Fonte: Wikipedia (2018).

Figura 32 - Documentário Plantão Judiciário

Fonte: Facebook (2017).
Figura 33 - Série SOS SUS
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Fonte: G1 (2018).

4.1.5. Postagens referentes à dupla exposição dos consumidores nas
redes sociais

Para compor a pesquisa documental e por estarem relacionadas
diretamente ao objeto de estudo foram consideradas as postagens a seguir, que
fazem parte da base de reclamações e denúncias de uma das maiores
operadoras de planos de saúde do Brasil. Trata-se de crises identificadas nas
redes sociais pela empresa no ano de 2017:

Figura 34 - Caso Sofia
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Fonte: Facebook (2017).

Este caso envolve denúncia sobre conduta inadequada tanto da equipe
médica quanto da enfermagem, demora no atendimento de aproximadamente 6
horas, falhas no processo para coleta de exames, paciente sem receber
medicação, agravando o quadro, de acordo com o relato dos responsáveis pela
criança feito em setembro de 2017 na cidade de Macaé, RJ.
Relato do pai: “Infelizmente não tem ninguém na ouvidoria, nem administrativo,
nem responsável pelo hospital que possa me atender”.
Posicionamento do plano de saúde: Os canais oficiais do plano de saúde
(Ouvidoria e SAC) fizeram contato com os familiares da criança lamentando o
ocorrido e informando que estavam cientes da denúncia, apurariam os fatos, pois
prezavam pela qualidade no atendimento de seus clientes. Não houve um
posicionamento oficial do plano de saúde nas redes sociais.

Figura 35 - Postagem sobre negativa de cirurgia
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Fonte: Facebook, 2017.

Em agosto de 2017, o consumidor em questão fez uma reclamação
pública na fanpage do seu plano de saúde sobre dificuldades em obter
autorização para uma cirurgia. Nesta postagem ele ressalta que recorreu à ANS
na busca por uma solução efetiva, já que não obteve resultados satisfatórios nos
canais tradicionais.
Posicionamento do plano de saúde: O plano de saúde estava conduzindo o caso
internamente quando também foi notificado sobre a denúncia nas redes sociais.
Internamente as áreas de Comunicação e Marketing reforçaram a necessidade
de urgência na resposta, que foi dada pela Ouvidoria da organização junto ao
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cliente viabilizando o atendimento. Não houve um posicionamento oficial do
plano de saúde nas redes sociais.

Figura 36 - Caso ex-primeira dama Marisa Letícia

Fonte: Site Brasil 247.

As circunstâncias que antecederam a morte da ex-primeira dama Marisa
Letícia, com a conduta inadequada e antiética dos médicos responsáveis, gerou
revolta da sociedade e grande repercussão nas redes sociais e imprensa em
fevereiro de 2017.
De acordo com as informações vazadas por um grupo de WhatsApp, o
neurocirurgião disse: “Tem que romper no procedimento. Daí já abre pupila e o
capeta abraça ela”. Além de médico em um dos maiores hospitais da América
Latina, também era credenciado a umas das maiores operadoras de planos de
saúde do país.
Posicionamento do plano de saúde e do hospital: A direção do plano de saúde
rescindiu o contrato do neurocirurgião que fez comentários agressivos sobre o
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tratamento à ex-primeira dama Marisa Letícia em um grupo de Whatsapp, assim
vazando dados sigilosos da paciente.
Em nota o plano de saúde disse que “repudia veementemente as
declarações dos médicos citados nas reportagens que abordam o vazamento de
informações sigilosas durante o diagnóstico da ex-primeira dama Marisa Letícia
Lula da Silva”.
O hospital, por sua vez, confirmou a demissão de uma das médicas por
divulgar dados sigilosos do diagnóstico de Marisa nesse mesmo grupo, formado
por antigos colegas de faculdade.
Figura 37 - Postagem sobre negativa de homecare

Fonte: Facebook (2017).

Em outubro de 2017, após negativa de atendimento domiciliar,
consumidora faz um vídeo e publica nas redes sociais um pedido para que os
amigos compartilhem a dificuldade que ela está enfrentando com o plano de
saúde na autorização para continuidade de tratamento em casa.
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Posicionamento do plano de saúde: O plano de saúde entrou em contato para
assegurar à paciente de que os trâmites para viabilizar o atendimento estavam
sendo tratados e a cliente não seguiu com a queixa. Não houve um
posicionamento oficial do plano de saúde nas redes sociais.
Figura 38 - Postagem sobre denúncia de agressão em paciente internado

Fonte: Facebook, 2017.
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Denúncia de paciente agredida dentro do hospital por um visitante (que
inclusive é médico). Neste post, além de denunciar o médico, menciona o nome
do plano de saúde e do hospital.
Posicionamento do plano de saúde: O plano de saúde teve conhecimento sobre
o ocorrido por meio da área de Comunicação Interna, que faz a monitoria das
redes sociais, e levou o caso à Ouvidoria, que conduziu internamente. Não houve
um posicionamento oficial do plano de saúde nas redes sociais.

Figura 39 - Postagem denunciando o atendimento de hospital no interior de São Paulo

Fonte: Facebook (2017).
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Em abril de 2017 o consumidor gravou um vídeo na frente do hospital do
plano de saúde falando sobre a ausência de vagas na internação e antibióticos.
Trecho do depoimento: “Minha mãe faleceu aqui, por várias negligências, por
erros médicos, de uma instituição falida que espera o povo morrer aqui, nunca
tragam ninguém nessa aqui de Jacareí, vai pra São José que é a melhor coisa
que você faz”.
Posicionamento do plano de saúde: O plano de saúde teve conhecimento da
reclamação por meio da área de Comunicação interna, resgatou o histórico do
paciente e constatou que todo o atendimento necessário havia sido prestado.
Procurou contatar o cliente diretamente para auxílio, não houve retorno, e o caso
foi encerrado. Não houve um posicionamento oficial do plano de saúde nas redes
sociais.
Figura 40 - Postagem sobre problemas com o plano de saúde no caso “Força Fernando”

Fonte: Facebook, 2017.

94

Figura 41 - Fanpage Força Fernando

Fonte: Facebook, 2017.
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Figura 42 - Caso “Força Fernando” no Instagram

Fonte: Instagram (2017).

Fernando sobreviveu a um quase afogamento quando tinha 2 anos e 8
meses, teve uma parada cardiorrespiratória de 20 minutos, que deixou sequelas
neurológicas.
Na postagem de 21 de novembro de 2017, a mãe do paciente relata
dificuldades na autorização de uma ambulância que o levaria ao laboratório para
realização de exame previamente agendado. O paciente estava em jejum por 8
horas e teve o procedimento desmarcado por esta razão. A mãe menciona o
nome do plano de saúde e faz um apelo via redes sociais:
Venho aqui para dividir com vocês a minha frustração com o serviço prestado,
nos tratando com descaso e falta de respeito! Pergunto: vocês têm competência
para atender seus segurados?
Nas redes sociais a família faz um apelo: Convidamos a todos para conhecerem
essa verdadeira história de milagre, fé e superação, e pede doações.
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Posicionamento do plano de saúde: O plano de saúde estava conduzindo o caso
internamente quando também foi notificado sobre a denúncia nas redes sociais.
Internamente as áreas de Comunicação e Marketing reforçaram a necessidade
de urgência na resposta, que foi dada pela Ouvidoria da organização junto ao
cliente a fim de viabilizar o atendimento e amenizar a insatisfação gerada. Não
houve um posicionamento oficial do plano de saúde nas redes sociais.

Figura 43 - Repercussão na imprensa sobre denúncia contra plano de saúde por transfobia

Fonte: O Globo (2017.)
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Figura 44 - Repercussão nas redes sociais sobre denúncia contra plano de saúde por
transfobia

Fonte: Facebook (2017).
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Figura 45 - Denúncia contra plano de saúde por transfobia

Fonte: Facebook (2017).
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Figura 462 - Desfecho sobre denúncia contra plano de saúde por transfobia

Fonte: Facebook (2017).

Em junho de 2017, o jovem transexual Étory Gonzaga postou em suas
redes sociais dificuldades com o plano de saúde para autorização de
procedimento médico. Na ocasião, moveu um processo judicial contra o plano
para ter o direito de realizar a cirurgia de retirada do útero e das mamas.
Apesar de ter a recomendação da cirurgia feita por psiquiatras e
psicólogos, para que tivesse a adequação do corpo à mente, a instituição alegou
que os procedimentos são estéticos e que o plano não cobriria tal ação.
Posicionamentos das partes envolvidas: A ação foi ajuizada em dezembro de
2014 e havia sido negada anteriormente. Agora, porém, a Justiça entendeu que
a mastectomia bilateral está prevista no rol de cobertura obrigatório do plano O
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plano de saúde deverá providenciar a autorização da cirurgia em cinco dias a
partir da decisão da Justiça, sob pena de multa diária de R$ 1.000. O plano ainda
foi condenado a pagar R$ 5.000,00 ao homem pelos danos sofridos.
Segundo a Defensoria Pública do Estado do Tocantins (DPE-TO), que ajuizou a
ação, a decisão é importante para assegurar os direitos dos transexuais:
O procedimento é fundamental para a garantia da saúde física e mental
do autor, que atualmente utiliza de meios alternativos e que
comprometem sua saúde óssea, postura e conforto físico, para
comprimir os seios, posto que este, ao se entender e se adequar em
sua identidade sexual como do gênero masculino, sendo este o gênero
pelo qual é reconhecido em todos os espaços públicos e privados que
transita, não pode ser compelido a expor seu sexo biológico feminino
em razão dos seios, posto que isso é afronta direta a seu direito à
intimidade

Assim se pronunciou Iwace Santana, que responde pela Vara Cível na
cidade.
Não houve um posicionamento oficial do plano de saúde nas redes
sociais e imprensa.
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Figura 47 - Investigação sobre possíveis crimes de apropriação indébita no caso AME Jonatas

Fonte: Site Extra (2018).

A criança sofre de atrofia muscular espinhal (AME), daí o nome da
página no Facebook criada pela família para divulgar os pedidos de doações que
visam arcar com os custos dos remédios necessários.
O montante arrecadado pela campanha AME Jonatas foi bloqueado a
pedido do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), além de um veículo no
valor de R$ 140 mil em nome dos pais do menino de 1 ano. A decisão foi tomada
porque o dinheiro pode estar sendo usado para custear turismo e compra de
carro em detrimento do tratamento de saúde do menino em Joinville. O MPSC
também requisitou à Polícia Civil a instauração de inquérito para apurar indícios
do crime de apropriação indébita.
Parecer da família nas redes sociais: "O que algumas pessoas falam é da viagem
de três dias junto com um casal de amigos nossos. É difícil porque ficamos um
ano dentro de um hospital lutando pela vida do nosso filho e isso não é
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enaltecido", afirma trecho de uma publicação na página AME Jonatas sobre o
bloqueio de bens. "Estamos lutando pelo nosso filho e sempre lutaremos,
pedimos a gentileza de quem não quer ajudar não atrapalhe com seus
comentários maldosos", acrescentou a família da criança.
O gerenciamento de crises nas redes sociais faz parte do escopo de
muitas organizações, e no setor da saúde não tem sido diferente; pelo contrário,
é foco de atenção cada vez maior.
Para entender este cenário e a atuação dos social media, profissionais
que, entre diversas tarefas, são responsável por a responder os posts que se
referem à empresa, serão realizadas entrevistas em profundidade em duas das
principais seguradoras de saúde do país.
Nesse primeiro levantamento de informações, alguns pontos relevantes
servem como aprendizado e subsidio para o desenvolvimento de projetos
voltados a uma transformação no modelo de relacionamento digital dos serviços
de saúde, objeto deste estudo.
Os consumidores têm aprendido que as redes sociais é um eficiente
campo de manifestações, denúncias e reclamações contra as empresas, uma
vez que são respondidos e atendidos com maior agilidade e melhor qualidade
se comparado com os canais tradicionais (SAC, ouvidoria, atendimento ao
cliente). Isto acontece porque, preocupadas com a reputação da marca, as
empresas têm investido em profissionais dedicados a acompanhar as redes
sociais.

4.1.6. Limitações da etapa preliminar
Durante a qualificação, a banca examinadora levantou considerações
importantes que mudaram a trajetória do estudo, como o fato de o conceito de
net-ativismo

ter

caráter

qualitativo.

Assim,

pesquisa

survey

e

seus

desdobramentos não trariam dados relevantes para o estudo, por isso foi
desconsiderada na etapa final.
Outro fator relevante a se mencionar é que a pesquisa se iniciou com uma
característica exploratória, porém, com o refinamento ao longo do percurso e de
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acordo com outras possibilidades identificadas pela autora e seu respectivo
orientador, entendeu-se que a transição para a netnografia, análise do caso
emblemático MCD e entrevistas em profundidade com atores que têm relação
com o tema seriam o caminho ideal, além de trazer contribuições para a
academia, uma vez que não foram identificados estudos sobre net-ativismo com
um recorte específico em serviços de saúde no Brasil.

4.2.

ETAPA FINAL

4.2.1. Entrevistas em profundidade

A condução deste estudo considera a técnica de entrevista em
profundidade, cujo propósito não é testar hipóteses, mas, sim, compreender as
experiências das pessoas e o significado que atribuem a tais experiências
(SEIDMAN, 2013). Entrevistar exige respeito e curiosidade sobre o que as
pessoas dizem e um esforço sistemático para realmente ouvir e entender o que
foi dito (RUBIN e RUBIN, 1995).
Assim, a realização de entrevistas em pesquisa qualitativa não é uma
iniciativa trivial. Requer não apenas o uso de várias habilidades, como a escuta
intensa, mas também planejamento e preparação. Para coletar dados úteis é
necessário também que os pesquisadores desenvolvam conhecimento nas
áreas temáticas para que possam fazer perguntas relevantes para (QU e
DUMAY, 2011).
As entrevistas foram realizadas entre os meses de dezembro de 2017 e
outubro de 2018 e duraram cerca de 45 a 60 minutos em média cada uma.
A realização das entrevistas exigiu esforço na conciliação de agendas e
deslocamento da cidade de São Paulo ao Rio de Janeiro, uma vez que os
entrevistados residem nesta localidade.
Para a realização da entrevista com o jornalista e diretor do documentário
“Plantão Judiciário” foram feitas duas visitas ao Rio de Janeiro, a primeira em
03/12/2017, quando assisti à estreia desta última produção e pude conhecê-lo
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pessoalmente; e a segunda, no dia 28/12/2017, quando a entrevista foi realizada
e filmada para registro.
Já para a entrevista com o MCD houve muitas dificuldades em razão da
conciliação das agendas, de modo que não foi possível a entrevista direta com
o fundador do movimento, que foi realizada com um dos membros diretamente
ligado ao fundador que é advogado de direitos humanos e integrante do MCD,
em 18 de janeiro de 2018, na cidade do Rio de Janeiro.
Para Kvale e Brinkmann (2009), a entrevista semiestruturada tem sido
bastante aplicada em pesquisas retratadas na literatura porque, além de ser
flexível, acessível e inteligível, tem se mostrado capaz de divulgar importantes
(e muitas vezes ocultas) facetas do comportamento humano e organizacional.
Esta técnica de coleta de dados permite que o entrevistador modifique o
estilo, o ritmo e o pedido de perguntas para evocar as respostas mais completas
do entrevistado. Especialmente, possibilita que os entrevistados forneçam
respostas em seus próprios termos e na forma como pensam e usam a
linguagem. Isto prova ser especialmente valioso para os pesquisadores entender
a forma como os entrevistados percebem a mundo social em estudo (KVALE e
BRINKMANN, 2009).
Quadro 4 - Perfil dos entrevistados

Atuação

Tempo de

Local

entrevista
E1

Ouvidora Procon SP

00:38:20

Rio de Janeiro

E2

Jornalista e diretor do documentário

00:26:41

Rio de Janeiro

00:20:41

Rio de Janeiro

00:36:10

São Paulo

00:26:00

São Paulo

“Plantão Judiciário”
E3

Advogado de Direitos Humanos
integrante do MCD

E4

Assessora de imprensa e profissional de
comunicação/mídias sociais

E5

Operações fiscalizatórias da ANS
Total – Tempo de entrevista

3h19

Fonte: Elaborado pela autora.
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A técnica escolhida para tratamento dos dados foi a análise de conteúdo,
que consiste em uma ferramenta para a compreensão da construção de
significado que os atores sociais exteriorizam no discurso (GOBBI; SIMÃO,
2005).
A ideia central de análise de conteúdo é conceituar o processo de
atribuição de categorias para avaliar as passagens de texto como um ato
qualitativo-interpretativo. Assim, formularam-se para este estudo regras
analíticas de conteúdo para todo o processo e as etapas de análise, que são
explicitadas a seguir.
Todas as entrevistas foram transcritas manualmente na íntegra pela
autora, com o apoio do software NVIVO, que auxilia na análise de dados
qualitativos, criando assim categorias empíricas e teóricas com o intuito de
demonstrar a convergência entre ambas, além de trazer as respostas para os
objetivos desta pesquisa e insights para futuros estudos.

4.2.2. Análise de conteúdo
Optou-se por elencar as etapas da técnica segundo Bardin (2006), que as
organiza em três fases: 1) pré-análise, 2) exploração do material; e 3) tratamento
dos resultados, inferência e interpretação.
Tendo em vista as diferentes fases da análise de conteúdo proposta pelo
autor citado, destacam-se, como o próprio autor o fez, as dimensões da
codificação e categorização que possibilitam e facilitam as interpretações e as
inferências. No que tange à codificação,
corresponde a uma transformação – efetuada (sic) segundo regras
precisas – dos dados brutos do texto, transformação esta que, por
recorte, agregação e enumeração, permite atingir uma representação
do conteúdo, ou da sua expressão (Bardin, 2006, p. 103).

Após, segue-se para a categorização, que consiste em: classificação de
elementos constitutivos de um conjunto por diferenciação e, a seguir, por
reagrupamento segundo o gênero (analogia), com os critérios previamente
definidos. Categorias são rubricas ou classes que reúnem um grupo de
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elementos sob um título genérico, agrupamento este efetuado em razão dos
caracteres comuns destes elementos (BARDIN, 2006, p. 117).
Cabe salientar que tais etapas envolvem diversos simbolismos que
precisam ser decodificados. Para tanto, o pesquisador deve fazer um esforço
para desvendar o conteúdo latente, como refere Triviños (1987, p. 162). Neste
sentido, a análise contextual e histórica é de grande valia (BATESON, 2000;
THOMPSON, 1995), além da criatividade, intuição e crítica (BARDIN, 2006 e
THOMPSON, 1995). Denzin e Lincoln (2000), por sua vez, enfatizam o papel do
caráter crítico da pesquisa.
A técnica de análise de dados na pesquisa qualitativa são as
interpretações de dados, para as quais o pesquisador pode utilizar a codificação
do material com o intuito de auxiliar na construção. Nesta perspectiva, o
processo de categorização deve ser entendido, em sua essência, como um
processo de redução de dados, representando o resultado de um esforço de
síntese de uma comunicação, destacando neste processo seus aspectos mais
importantes (OLABUENAGA e ISPIZÚA, 1989).
No nosso caso, depois de coletados os dados, estes foram classificados
em categorias que veremos a seguir.
Com o intuito de responder ao problema e aos objetivos da pesquisa, os
dados coletados previamente foram estudados por meio da análise de conteúdo,
que, conforme Bardin (2011), consiste no desmembramento do texto em
categorias agrupadas analogicamente. O processo ocorreu da seguinte forma:
seleção do material e leitura flutuante; a exploração foi realizada por meio de
categorização que se deu em função da repetição das palavras; estas que por
sua vez foram agrupadas por tópicos junto aos resultados observados,
constituindo unidades de registro, dando origem então às categorias
reelaboradas.
Desta forma, podemos entender que a análise de conteúdo pode ser
caracterizada como um conjunto de técnicas utilizadas para proceder à análise
de comunicações, como transcrições, entrevistas e outros, e emprega
procedimentos objetivos e sistemáticos para encontrar o conteúdo da mensagem
em análise (MOZZATO e GRZYBOVSKI, 2011). O método consiste basicamente
107

em relacionar a frequência da citação de alguns temas, ideias ou palavras de um
texto para mensurar o peso atribuído a determinado assunto pelo seu autor
(FLICK, 2009). A técnica de análise de conteúdo é composta de três etapas: 1)
pró-análise, 2) exploração do material e 3) tratamento dos resultados, inferência
e interpretação (BARDIN, 2011). Para Gibbs (2009), a codificação é a maneira
como o pesquisador define dados de análise, que se referem à identificação e
aos registros de uma ou várias partes do texto que exemplificam a mesma ideia
teórica.
Para elucidar a metodologia e a operacionalização da coleta de dados
utilizou-se a matriz de amarração de Mazzon.
Segundo Telles (2001, p.65) Todos os trabalhos, dissertações e teses
deveriam apresentar no seu corpo essa matriz, facilitando a compreensão
concatenada do problema de pesquisa, dos objetivos desta, do modelo teórico
adotado, das questões e/ou hipóteses de pesquisa e as técnicas utilizadas no
tratamento dos dados.
Portanto, para apresentar melhor compreensão do problema de pesquisa
demonstrando seus objetivos, o modelo teórico utilizado, categorias e descrição
detalhada da situação, seguem no Quadro 4 que mostra a Matriz de Amarração
desta pesquisa.
Quadro 5 - Matriz de amarração das categorias apriorísticas
Categorias

Descrição da

apriorísticas

categoria

Objetivo geral

Objetivos

Autores

específicos

(Blocos)
Bloco I
Net-ativismo e seus
reflexos no consumo
de serviços de saúde

Nesta categoria

O objetivo

Categorizar as

BORGES (2014)

será verificada a

geral desta

razões que

CANADIAN SAFETY

relação dos

pesquisa é

levam os

INSTITUTE (2011)

eventos

compreender

consumidores

CHAIA E TEIXEIRA

adversos e casos

o ativismo

de serviços de

(2000)

críticos com o

digital no

saúde privada

IOM (2007

net-ativismo

âmbito do

no Brasil a se

KAUFMAN (2010)

promovido pelos

consumo de

tornarem

MAIA (2006)

consumidores de

serviços de

ativistas

MICHELETTI (2003)

serviços de

saúde, tendo

digitais, tendo

PIERRE LÉVY (2002)

saúde

como objeto

como base as

SCOLARI (2017)
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de estudo o

postagens

SILVA (2016)

MCD.

realizadas na

THE LAUNCH OF THE

fanpage do

WORLD ALLIANCE

MCD.

FOR PATIENT SAFETY
(2004)

Bloco II
Movimentos sociais:
Organização de
protesto como forma
de organizações
sociais

Nesta categoria

Caracterizar o

BOURDIEU (2001)

serão

processo de

CANADIAN SAFETY

observadas as

formação e

INSTITUTE (2011)

formas de

funcionamento

CARDOSO e DI

atuação do MCD

do MCD,

FÁTIMA (2013)

tanto na esfera

identificando

CASTELLS (2009)

pública, através

os agentes

DOMINGUES (2013)

da participação

envolvidos,

GOHN (2013)

em audiências

seus papéis e

IOM (2017)

públicas junto ao

trajetórias no

MACHADO (2003)

governo,

MCD.

MICK et al. (2012)

contribuições

OZANNE e FISCHER

para a sociedade

(2012)

civil e proposta
educativa e de

OZZANE E

conscientização

SAATCIOGLU (2008)

como

TARROW (1982)

movimento.

THE LAUNCH OF THE
WORLD ALLIANCE
FOR PATIENT SAFETY
(2004)
TORO (2006)
TOURAINE (1995)

Bloco III
Conclusão das
atuações do MCD e
contribuições
gerenciais para o
segmento

Nesta categoria

Avaliar os

BORGES (2014)

serão

resultados

CANADIAN SAFETY

observados os

(positivos e

INSTITUTE (2011)

resultados

negativos)

CHAIA E TEIXEIRA

obtidos pelo

obtidos pela

(2000)

MCD com base

ação do MCD.

IOM (2001)

na linha TCR

KAUFMAN (2010)
MAIA (2006)
MICHELETTI (2003)
MICK et al. (2012)
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OZANNE e FISCHER
(2012)
PIERRE LÉVY (2002)
SCOLARI (2008)
SILVA (2016)
THE LAUNCH OF THE
WORLD ALLIANCE
FOR PATIENT SAFETY
(2004)
Fonte: Adaptado pela autora.

Quadro 6 - Categorias empíricas com base nas entrevistas realizadas
Blocos

Categorias empíricas

Citações

Referências

Citações

(Entrevistas)

Postagens
Fanpage
do MCD

I

Evento adverso,

13

3

305

101

descaso/problema afetando a
saúde do paciente
III

Militância e atuação

48

3

264

88

I

Net-ativismo

21

4

135

44

I,II e III

SUS

23

2

192

64

I, II e III

Planos de saúde

20

4

249

83

I

Ignorância da população sobre

27

4

338

112

9

2

294

97

27

3

0

0

seus direitos
II

Corrupção no governo quanto
à saúde

III

Gestão das reclamações e
redes sociais

Fonte: Adaptado pela autora (2019).

De acordo com a Figura 45 as palavras com mais destaque nas
entrevistas foram:
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Figura 48 - Nuvem de palavras

Fonte: Software Wordclouds (2018).

O resultado gerado pela técnica "nuvem de palavras" traz mais elementos
que contribuem para ajudar a reconhecer que o cenário de análise aqui
desenvolvido é de fato um território multifacetado e semanticamente muito
valioso. De acordo com a Figura 47, as palavras com mais destaque foram:
planos, saúde, SUS, consumidor, movimentos, reclamações, governo, redes e
atendimento, reforçando os temas abordados nas categorizações teóricas e
empíricas.
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Para responder aos objetivos específicos, além do problema de pesquisa
que se propõe à compreensão das razões que levam os consumidores de
serviços de saúde privada no Brasil a se tornarem ativistas digitais, tendo como
o MCD como caso emblemático, seguimos a análise de conteúdo com a
categorização das postagens realizadas na fanpage do MCD no período de 2015
a 2018:
Figura 49 - Categorizações

Objetivos
Categorias apriorísticas e
empíricas
Categorias reelaboradas a
partir dos dados
coletados nas entrevistas
e posts explicados em
blocos

Fonte: Elaborado pela autora (2018).

Bloco I – Net-ativismo e seus reflexos no consumo de serviços de saúde
Esta categoria propõe-se a verificar a relação dos eventos adversos e
casos críticos em relação ao net-ativismo promovido pelos consumidores de
serviços de saúde, respondendo ao primeiro objetivo específico, que é
categorização das razões que levam os consumidores de serviços de saúde
privada no Brasil a se tornarem ativistas digitais, tendo como base as postagens
realizadas na fanpage do MCD.
Os consumidores captaram a força das redes sociais e a perspectiva de
ser ouvidos quando não conseguem garantir seus direitos. Esta característica
dos consumidores não é algo relacionado à atualidade, trata-se de um
enfrentamento presente ao longo da história do consumidor, que não fica
112

insatisfeito apenas com os serviços que lhe são prestados, mas também com as
questões relacionadas aos bem-estar coletivo e impactos na sociedade.
O net-ativismo, por ser uma expressão do exercício político dos usuários
do mundo cibernético, em especial das redes sociais, trouxe mudanças
significativas na relação empresa - consumidor.
Esta atuação, denominada “net-ativismo do consumidor”, numa clara
analogia aos movimentos sociais, tem influenciado as estratégias das empresas
(KAUFMAN, 2016).
Após revisão da literatura, entrevistas e pesquisa documental, optamos
por utilizar elementos de netnografia, envolvendo a coleta e análise de posts na
internet, elegendo o MCD como caso emblemático uma vez que, entre suas
atuações, promove o net-ativismo em sua fanpage, denunciando o cenário crítico
da saúde pública e privada no país.
Entre as entrevistas realizadas para trazer outras percepções que
pudessem contribuir, temos outro exemplo de delação explícita da crise na saúde
através do documentário “Plantão Judiciário”, que expõe o descaso do governo
e de alguns planos de saúde com os consumidores em situações urgentes e
delicadas, nas quais suas vidas ou de pessoas próximas estão comprometidas
muitas vezes por problemas burocráticos, como no caso da esposa do fundador
do MCD, que foi a óbito após mais de dez horas de espera no hospital para a
realização de uma cirurgia de apendicite. Exemplos como este foram
identificados nas publicações feitas pelo movimento, como o caso Pablo, que
teve grande repercussão e deu mais visibilidade ao movimento.
Do ponto de vista gerencial, pelas observações feitas durante as
entrevistas com profissionais de comunicação e assessoria de imprensa, assim
como o Procon e a ANS, foi levantada a necessidade de as operadoras de planos
de saúde assim como as empresas de todos os segmentos estar alinhadas no
processo de gestão das reclamações oriundas de outros canais não oficiais,
como as redes sociais, pois muitas vezes este será o caminho escolhido pelos
seus consumidores.
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Entre as razões que levam os consumidores de serviços de saúde privada
no Brasil a se tornar ativistas digitais, tendo como base as postagens realizadas
na fanpage do MCD, temos:
•

Situações emergenciais que requerem resposta rápida, pois podem
lesionar a saúde e até arriscar a vida do paciente;

•

Eventos adversos, negligência, erros médicos;

•

Medicamentos e tratamentos para doenças raras não aprovados pelos
planos de saúde, muitas vezes com respaldo das normas estabelecidas
pela ANS;

•

Problemas burocráticos que se estendem, sem resposta rápida, levando
o cliente a reclamar nas redes sociais em razão da morosidade;

•

Falta de conhecimento da população sobre seus direitos, de clareza na
cobertura contratual, no caso dos consumidores de planos de saúde
privado, e acesso a informações e recursos nos casos da população que
usa o SUS exclusivamente.
Os problemas enfrentados pela população brasileira atravessam todas as

classes sociais, seja para os consumidores de planos de saúde privados ou para
a sociedade que tem como único recurso o SUS, como relatado pelo jornalista
especialista em saúde e diretor do documentário “Plantão Judiciário”.
Obviamente, o maior impacto é na saúde pública, mesmo sendo um direito
constitucional e dever do estado, pois sofre com as normas estabelecidas pelo
governo, corrupção e ausência de investimento.
O Brasil é o único país do mundo que tem uma rede de saúde gratuita e
aberta a toda a população, mas que, ao mesmo tempo, vê o mercado (convênios
e consultas particulares) gastar mais dinheiro do que o Estado.
O motivo da contradição, dizem especialistas, é a falta de recursos
públicos para fazer que o SUS se realize plenamente, tal como previsto na
Constituição, o que exigiria pelo menos dobrar seu caixa, segundo Barrocal e
Nassif em matéria para a Carta Maior em 2011.
Em consequência da ausência de conhecimento ou falta de clareza das
regras que tramitam neste espaço, no qual são discutidos o futuro da saúde,
entre outros direitos constitucionais, que muitas vezes favorecem os planos de
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saúde, como apontado nas entrevistas com o MCD e o diretor do Plantão
Judiciário, parte da população brasileira tende a enxergar o SUS como um
sistema falido, sem reconhecer seus benefícios.
Já a população que tem planos particulares por meio das empresas na
quais trabalham, muitas vezes não reconhece que, no futuro, na ausência deste
vínculo, estará submetida a uma nova realidade, ou seja, fazendo uso da saúde
pública ou submetendo-se a planos particulares, sujeitos as normas e regras
impostas tanto pela organização quanto pelo governo, fatores que muitas vezes
levam os consumidores a ser surpreendidos em situações de crise, quando
acabam recorrendo aos canais não oficiais para expressar sua indignação,
desencadeando o chamado net-ativismo.
As empresas, por sua vez, não estão preparadas devidamente para esta
demanda, sofrendo com a exposição da marca diante deste cenário. De acordo
com a entrevista realizada para este estudo com a profissional de comunicação
e assessoria de imprensa, é urgente ampliar o olhar para este contexto e se
adaptar à dinâmica do ciberespaço.
As imagens a seguir representam as postagens habitualmente feitas na
fanpage:
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Figura 50: Mulher morre no Hospital Getúlio Vargas após ter atendimento negado. 7

Fonte: Portal IG/ O dia (2018).

Bloco II – Movimentos sociais: Organização de protesto como formas de
organizações sociais

Esta categoria propõe-se a observar as formas de atuação do MCD tanto
na esfera, pública através da participação em audiências públicas junto ao
governo, assim como apresentar contribuições para a sociedade civil, como, por
exemplo, sua proposta educativa e de conscientização como movimento que
segue levando informações para ambientes acadêmicos, comunidades e
ocupações. Esta categoria responde ao segundo objetivo, caracterização do
processo de formação e funcionamento do MCD, identificando os agentes
envolvidos, seus papéis e trajetórias no MCD.
Entre os diversos conceitos e perspectivas teóricas distintas sobre
movimentos sociais, de forma objetiva e pela convergência com o objeto de
estudo, seguimos com Machado (2003), que o retrata como uma ação coletiva
que tem por objetivo, a partir de processos com frequência não institucionais de

7

Filho filmou a mãe em uma cadeira de rodas à espera de atendimento, enquanto a médica
mexia no celular.
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pressão, mudar a ordem social existente, ou parte dela, e influenciar os
resultados de processos sociais e políticos.
O Movimento Chega de Descaso é uma associação sem fins lucrativos
desde 2016. De acordo com seu fundador, Leandro Farias, pretende-se torná-lo
uma OSCIP em abril de 2019, pois, segundo ele, são exigidos três anos de
registro para o enquadramento nesta categoria.
De acordo com o advogado de direitos humanos e integrante do MCD,
quando se trata de planos privados, a forma de atuação dá-se apoiando os
consumidores e detentores destes serviços que se sentem prejudicados em
alguma situação e podem contar com as orientações do MCD.
Importante ressaltar que o forte apoio do movimento ao SUS dá-se em
virtude do descaso do governo com a saúde pública e a forte aproximação com
os planos de saúde privados, que acabam recebendo, através de projetos de
leis, benefícios que os engrandecem e ao mesmo tempo enfraquecem o SUS,
que é um direito constitucional do povo, ponto de vista ressaltado durante a
entrevista.
Sobre o SUS, a atuação principal do MCD dá-se nos congressos, tentando
fortalecer a pauta da saúde pública, pois esta é muito fraca perante os planos
privados, que, segundo o advogado de direitos humanos e integrante do MCD,
são “avassaladores”, pois conseguem emplacar muitos projetos de lei.
Além de compartilhar informações nas redes, esclarecendo a população
sobre o acesso ao SUS, como agir em situações de crise etc., o MCD ressalta
que as pessoas precisam conhecer melhor seus direitos, pois acredita que o
SUS tem grande chance de ser extinto.
Na criação do MCD, seu fundador trouxe ao grupo outros integrantes,
como um advogado de direitos humanos que compõe o quadro de entrevistados
desta pesquisa, além de outros profissionais, como advogados, comunicadores,
entre outros.
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Figura 51 - Processos judiciais por falhas na saúde

Fonte: G1 (2019).

Figura 52 - Saúde privada e acúmulo de fraudes

Fonte: Folha (2019).
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Figura 53 - Congelamento dos gastos com o SUS

Fonte: UOL (2018).

Bloco III – Conclusão das atuações do MCD e contribuições gerenciais
para o segmento
Nesta categoria foram observados os resultados obtidos pelo MCD com
base na linha da TCR, escolhida pela afinidade com o objeto, pois tem como foco
e compromisso promover uma pesquisa que contribua diretamente para a
transformação positiva e a melhoria do bem-estar e das condições de vida do
consumidor.
A TCR também preconiza uma pesquisa acadêmica que promova a
mudança social, incorpore os interesses dos grupos sociais tradicionalmente
marginalizados, e uma ação do pesquisador no campo que revele as
perspectivas e interesses desses grupos.
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Busca-se aqui desvendar as dimensões da vida social, normalmente
relativas a grupos em situação vulnerável, não conhecidas pelo grande público,
chamando a atenção da mídia e autoridades para o problema em questão,
buscando conhecer a perspectiva dos indivíduos inseridos em tal realidade.
É também uma pesquisa política, que dá atenção a como leis e políticas
públicas influenciam o bem-estar dos cidadãos e busca ir além das fronteiras
acadêmicas para apresentar ideias ao público em geral, fomentando o debate
que a permeia.
A perspectiva transformativa pode oferecer uma importante contribuição,
acrescentando à descrição e à ideologia uma dimensão prática de impacto direto
na realidade social.
A atuação do movimento, a princípio, começou nas redes sociais por meio
de denúncias na página criada no Facebook, além de atuações que vão desde
aulas públicas a audiências públicas nas diversas casas legislativas,
estimulando

o

senso

crítico

da

população

e

denunciando

diversas

irregularidades envolvendo o setor da saúde. A UFRJ, por meio da ocupação
pelos estudantes do Instituto de Filosofia, recebeu o MCD para um debate sobre
a aprovação da PEC 241/55, que congela os investimentos em saúde e
educação por 20 anos.
O representante do movimento e advogado de direitos humanos
acrescenta que o MCD participou de audiências públicas, no Senado Federal e
na Câmara de Deputados, sempre com temas relacionados a benefícios aos
planos de saúde, nunca voltadas a melhorias no SUS: “Temos um governo que
não está preocupado com políticas sociais, ele está preocupado simplesmente
com reformas, estas que desde o início vêm agredindo o povo”.
Para o MCD, as redes sociais são um meio importante de comunicação
para a população, e neste caso especificamente para os consumidores de
serviços de saúde, pois é uma forma de estes pedirem ajuda caso não consigam
pelos meios oficiais. Um dos integrantes do movimento comentou: “os planos de
saúde têm um pouco de receio de mídias sociais”.
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O MCD estima ter recebido cerca de 1.000 solicitações de orientação
sobre acesso à saúde pública e privada entre 2014 a 2017 desde apoio jurídico,
psicológico e social, como já comentado ao longo da pesquisa, oriundas de todo
território nacional.
Em abril de 2019 o MCD completará três anos de existência, quando
buscará transformá-lo em uma OSCIP, pois este é o tempo de maturação exigido
para apresentar todo o trabalho desenvolvido neste período assim como as
propostas futuras, pois seus integrantes entendem que com a estruturação
adequada terão forças para atuar de forma mais ativa nas políticas públicas,
aumentando a equipe e o espaço físico adequado para inclusive receber
presencialmente os consumidores.
Em todas as entrevistas foi questionada a gestão dos planos de saúde,
buscando obter insights dentro deste contexto para um melhor gerenciamento.
Observou-se, dentro de uma das maiores operadoras de planos de saúde do
país, que ainda há fragilidade e despreparo em razão do apego a modelos
tradicionais e resistência em atuar no mundo cibernético. Na maioria dos casos
a marca foi exposta, gerando crise e arranhando a credibilidade, além de uma
atuação morosa e sempre reativa. Diante do exposto e pelas prescrições obtidas
durante entrevista com a profissional de comunicação e assessoria de imprensa,
faz-se necessária uma remodelação da área, ou seja, a criação de um núcleo
estratégico voltado às mídias sociais robusto, com profissionais capacitados e
ferramentas de monitoramento de redes já disponíveis no mercado, mas ainda
consideradas como algo novo em algumas organizações.
Esta fragilidade trouxe vulnerabilidades, como um alto índice de
judicialização, de acordo com o mapeamento feito por esta operadora. Todavia,
estes dados não serão divulgados por ser sigilosos. Outro reflexo dá-se no IGR,
indicador da ANS que apresenta a insatisfação dos consumidores com os planos
de saúde, detalhado no capítulo que contextualiza o mercado de saúde.
A seguir, imagens que ilustram a atuação do MCD em audiências públicas
e protestos em Brasília:
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Figura 54 - MCD no Senado

Fonte: Web série Movimento Chega de Descaso (2016).

Figura 55 - Protestos em prol da saúde em Brasília

Fonte: Web série Movimento Chega de Descaso (2016).

Observando os dados coletados, buscamos o diálogo e a convergência
entre as categorias apriorísticas e empíricas, confirmando desdobramentos e
novas categorias de forma integrada.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decorrer das últimas páginas tentamos costurar algumas pistas teóricas com
os rastros empíricos do net-ativismo e seus reflexos no consumo de serviços de
saúde, sobretudo no Movimento Chega de Descaso, objeto deste estudo.
Ainda assim tratamos da tensão entre a saúde pública, saúde suplementar
(caracterizada neste estudo pelos planos de saúde privados) e movimentos
sociais, que de certa maneira criam conversam entre si e expõem necessidade
urgentes de melhorias, especialmente neste momento onde o SUS completa 30
anos de sua existência e podemos refletir sobre a saúde no país e sua evolução
ao longo dos anos.
As etapas definidas na abordagem metodológica responderam ao objetivo
central deste trabalho que foi compreender o ativismo digital no âmbito
do consumo de serviços de saúde, tendo como objeto de estudo o MCD.
Nossa intenção foi produzir uma interpretação que tivesse entre os objetivos a
categorização as razões que levam os consumidores de serviços de saúde
privada no Brasil a tornarem-se ativistas digitais, tendo como base as postagens
realizadas na fanpage do MCD.
Procurou-se mostrar a complexidade dinâmica que envolve as redes sociais,
sociedade civil no contexto do consumo de serviços de saúde, movimentos
sociais e desdobramento no mundo cibernético, visando compreender a partir de
narrativas os elementos aqui propostos, impactos gerenciais e potencial de
transformação na sociedade seguindo a linha TCR.
Pela revisão teórica buscou-se entender com profundidade o conceito de
movimentos sociais, sua origem e reflexos na sociedade, dado este passo
mostramos como estes se articulam com o advento da internet, especificamente
nas redes sociais.
O mercado faz parte da nossa vida. [...] E qual a diferença entre essa e a mídia
do passado? A diferença é que hoje temos consciência disso, e quanto mais
acesso tivermos a informações de várias naturezas, melhor poderemos nos
defender e com muito mais armas do que na sociedade anterior. [...] E há ainda
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a questão da manipulação que, se de um lado é mais fácil, por outro ela pode
ser rastreada...pelos dois lados (LEMOS; DI FELICE, 2014).
No campo da saúde o net-ativismo do consumidor tem ocorrido constantemente
de acordo com uma das maiores operadoras de saúde do Brasil que
compartilhou dados da organização para fins acadêmicos, fator que motivou a
pesquisa em questão por ser um tema relevante para sociedade, fato
comprovado pela pesquisa IBOPE realizada em agosto de 2018 onde a saúde
foi apontada como o problema mais citado pelos eleitores de 25 estados e do
Distrito Federal. Mesmo se considerada a margem de erro (de 3 pontos
percentuais para mais ou para menos), a saúde fica com o 1º lugar em número
de menções em todos os locais pesquisados.

Fonte: Ibope (2018)
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Nas eleições de 2016, saúde também foi o problema mais mencionado em todas
capitais brasileiras.
As outras duas áreas mais apontadas foram educação e segurança pública,
sempre com uma diferença maior que a margem de erro para as demais, exceto
em um Estado.
Dentro deste cenário para contextualizar o net-ativismo na relação de consumo
de serviços de saúde no Brasil, o Movimento Chega de Descaso, a pesquisa
documental e as entrevistas com atores deste segmento revelaram as respostas
para os outros objetivos específicos como

o processo de formação e

funcionamento do MCD, identificando os agentes envolvidos, seus papéis e
trajetórias no MCD, além de avaliar os resultados (positivos e negativos) obtidos
por sua atuação.
No MCD as demandas que chegam são notificadas e armazenadas em um
banco de dados que permite a formulação de propostas de políticas públicas
para o setor da saúde, além de regular, fiscalizar as autoridades competentes.
No ambiente de redes, como na sociedade, os vínculos estão sempre presentes,
incluindo a reciprocidade: o Facebook, por exemplo, “usa” as informações dos
usuários, que, em contrapartida, utilizam a plataforma do site para divulgar seus
eventos, suas mensagens, para se conectar em rede, adquirir informações e
conhecimento e, em alguns casos, como local de negócios (KAUFMAN, 2015).
O movimento também traz à tona o processo de corrupção e má gestão que
permeiam o SUS gerando um cenário de crise e de falta de acolhimento e com
base neste argumento se posicionam dentro do senado nas audiências públicas,
além disso o MCD que é uma associação sem fins lucrativas atende a população
que de alguma forma foi lesada na saúde pública ou privada, disponibilizando
assistência jurídica, psicológica e social como relata o advogado de direitos
humanos e integrante do movimento no capítulo que detalha com profundidade
a atuação do mesmo.
O MCD reforça proposta da linha TCR de pesquisa que contribui para o bem
estar da sociedade, sua atuação estende-se para participação em eventos
acadêmicos como rodas de conversa e palestras em universidades e ocupações
na comunidade, além do desenvolvimento de web séries no Youtube que trazem
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um novo olhar de denúncia e informação para população que segundo
integrantes do movimento desconhecem seus direitos constitucionais e precisam
se apropriar dos mesmos sob o risco de perdê-los.
Se, numa lógica de disseminação e de comunicação analógica, a crise é algo
negativo, que precisa ser enfrentada e resolvida com estratégia de comunicação
apropriada, numa lógica de interações de redes complexas, a crise é uma
oportunidade, e não algo negativo (DI FELICE, 2014 p.53).
O MCD tem em sua essência o net-ativismo pois nasceu na rede social
Facebook e cresceu devido a interação e identificação dos usuários diante das
denúncias feitas em sua fanpage, estas que além de relatar a crise na saúde
pública expõe e cobra dos planos de saúde pareceres diante de problemas
enfrentados por consumidores que buscam auxilio do movimento para casos
diversos, como:
•

Situações emergenciais que requerem resposta rápida pois podem
lesionar a saúde e até arriscar a vida do paciente;

•

Eventos adversos, negligência, erros médicos;

•

Medicamentos e tratamentos para doenças raras não aprovados pelos
planos de saúde, muitas vezes com respaldo das normas estabelecidas
pela ANS;

•

Problemas burocráticos que estendem, sem resposta rápida, levando o
cliente a reclamar nas redes sociais devido a morosidade;

•

Ignorância da população sobre seus direitos, falta de clareza na cobertura
contratual no caso dos consumidores de planos de saúde privado e
acesso a informação e recursos nos casos da população que usa o SUS
exclusivamente.

Estas considerações visam demonstrar o arcabouço de recursos e mecanismos
que os serviços de saúde precisam considerar. A pesquisa empírica mostrou a
necessidade das empresas ampliarem o olhar para a gestão das redes sociais.
Estamos assistindo à transição para um novo modelo econômico, no qual não
existe mais o poder absoluto da empresa, da indústria, de criar uma estratégia
de marketing e divulgação e conseguir facilmente alcançar o objetivo da
massificação do consumo. Na atualidade, para conseguir manter seu mercado,
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a empresa deve, antes de tudo, zelar por sua reputação. E zelar pela própria
reputação num contexto de redes significa passar da lógica de disseminação (de
informações, de ideias, etc.) para uma lógica de diálogo. [...] Então, numa lógica
de rede, as empresas deveriam pensar em abandonar o esquema de divulgação
informativa dirigida do centro para a periferia e começar a criar ecossistemas
reticulares de diálogo (LEMOS; DI FELICE, 2014 p.53).
Pelo aspecto gerencial este cenário expõe a marca e requer um tratamento
diferenciado, fator que têm levado as organizações a buscarem profissionais e
recursos para o monitoramento e atuação devida minimizando riscos e crise no
ciberespaço.
Embora as operadoras de planos de saúde tenham ferramentas inclusive
estabelecidas pela ANS para mensuração da satisfação dos consumidores,
estas ainda não obrigam os serviços ao acompanhamento das redes sociais,
todavia não é uma possibilidade descartada de acordo com a entrevista realizada
com o órgão regulador que alegou que esta questão poderá ser considerada no
futuro.
Atualmente no site www.ans.gov.br é disponibilizado aos consumidores dados
relevantes sobre o segmento como o IGR (Índice Geral de Reclamações),
indicador que possui ligação direta com o objeto de estudo desta dissertação. O
IGR tem como principal finalidade funcionar como um termômetro do
comportamento das operadoras do setor, no atendimento aos problemas
apontados pelos beneficiários. Mensura a quantidade de reclamações recebidas
pela ANS sobre planos privados de saúde, nos últimos três meses, considerando
o universo e a localização geográfica dos beneficiários.
Curiosamente, as mesmas tecnologias que ampliam as possibilidades de
emissão, acesso e distribuição de informação tornam-se instrumentos potenciais
de vigilância e controle; as mesmas tecnologias que possibilitam o anonimato
nas relações sociais e comunicacionais mostram-se eficientes instrumentos de
identificação (BRUNO, 2013, p.125).
O único social que existe hoje é o social das redes. Todas as instituições que
não estão nas redes estão fora do social. Isso é um elemento importante a se
pensar. [...] Para que algo seja inovador, para que algo seja produzido num
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processo de transformação, deve estar em rede. E não é somente a presença
digital, mas a sua própria articulação deve ser em rede. E não é somente a
presença digital, mas a sua própria articulação deve ser rede. Deve ser o
resultado de um processo colaborativo. De um processo que expressa uma
inteligência coletiva e uma Inteligência conectiva. [...] A inteligência coletiva que
soma os diferentes saberes e a inteligência conectiva que é o resultado de um
processo que se dá por conexões (LEMOS; DI FELICE, 2014, p. 115).
Reconhecendo a complexidade de desafios, não visualizamos nenhum outro
futuro que não seja forjado na interação, no diálogo entre as empresas, os
consumidores, tecnologias, dispositivos, regulamentações e demais atores
dessa nova ecologia em rede (KAUFMAN, 2010).
Tendo como pressuposto a visão de empresa como um fenômeno sistêmico e
as redes como um fenômeno pós-sistêmico, é impossível pensar a empresa
como um ator que mantém uma interação linear e unidirecional com o
consumidor. A empresa não é mais o sujeito-ator interagindo com o exterior, mas
parte de uma ação em rede.
Diversos autores como BARABÁSI, CASTELLS, TAPSCOTT, BENKLER,
MORGAN, RIFKIN, KEVIN, MCAFEE, KAUFMAN, 2016) chama atenção para a
transformação das empresas particularmente no início do novo milênio. Com
ligeiras variações, temos como síntese de suas reflexões: “Está se formando
uma revolução na área de gestão. Ela adotará uma nova visão da economia
orientada

para

redes

e

uma

compreensão

das

consequências

da

interconectividade para ampliar o caminho” (BARABÁSI, 2009, p. 188).
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APÊNDICES
APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE COLETA DA ETAPA QUANTITATIVA
(PRELIMINAR) – PESQUISA ON-LINE – SURVEY

Pesquisa
Saúde é um dos bens mais importantes em nossas vidas. Por isso, entender o
funcionamento do sistema de saúde pública e ou privado é de suma
importância, especialmente nos momentos em que a eles recorremos, seja
para tratamento de uma doença, preventivo ou casos críticos e emergenciais.
A pesquisa a seguir tem como objetivo avaliar a jornada digital do consumidor
de serviços de saúde, descobrir como se informam, nível de confiança nas
diversas fontes de notícia, relação com o sistema de saúde público e privado, e
como a ausência de informações e clareza pode impactar este relacionamento.

Sobre você
1. Idade: ___

2. Respeitando a multiplicidade das identidades de gênero, preencha
abaixo de acordo com sua identificação pessoal:
( ) mulher cis*
( ) homem cis
( ) bigênero
( ) transgênero
( ) transexual
( ) outro. Qual?

*cis: sexo designado ao nascer é o mesmo em que a pessoa se identifica,
ou seja, sexo feminino ou sexo masculino.

*

Sexo designado ao nascer é o mesmo com o qual a pessoa se identifica, ou seja, sexo feminino
ou masculino.
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3. Agora, vou fazer uma pergunta exatamente como é feita pelo IBGE
para classificação da população brasileira. Sua cor ou raça é:
( ) Parda
( ) Branca
( ) Preta
( ) Amarela
( ) Indígena

4. Estado civil:
( ) Solteiro(a)
( ) Casado(a)
( ) Mora junto com o(a) companheira(o)
( ) Divorciado(a)
( ) Viúvo(a)
5. Grau de escolaridade:
( ) Fundamental incompleto
( ) Fundamental completo
( ) Médio incompleto
( ) Médio completo
( ) Superior incompleto
( ) Superior completo
( ) Pós-graduação, especialização ou MBA
( ) Mestrado
( ) Doutorado
( ) Outros, qual?

6. Estado em que reside:______

7. Cidade em que reside:______

8. Gostaria de saber qual é a sua ocupação principal?
( ) Empregado assalariado com registro em carteira
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( ) Empregado assalariado sem registro em carteira
( ) Funcionário público (inclusive militar)
( ) Autônomo ou conta própria
( ) Empregador, empresário ou profissional liberal
( ) Desempregado (procurando emprego)
( ) Dona de casa
( ) Aposentado ou pensionista
( ) Estudante (não trabalha)
( ) Desempregado e não está procurando emprego
( ) Outro, qual

9. Qual sua renda familiar?
( ) Até R$ 1.874,00
( ) R$ 1.874,01 a R$ 3.748,00
( ) R$ 3.748,01 a R$ 9.370,00
( ) R$ 9.371,00 a R$ 18.740,00
( ) R$ 18.740, 01 ou mais

Sobre seus hábitos no acesso à informação
Conhecer os hábitos de consumo de mídia da população brasileira, como se
informam, nível de confiança nas diversas fontes de notícia, entre outros
objetivos, faz parte da Pesquisa Brasileira de Mídia, realizada pela Secretaria de
Comunicação Social, que serviu como fonte inspiradora para as próximas
perguntas desta pesquisa.
Buscamos entender a jornada digital do consumidor de serviços de saúde para
compor o estudo.

10. Em que meio de comunicação você se informa mais sobre o que
acontece no Brasil? E em segundo lugar? Aponte até duas
alternativas
( ) TV
( ) Internet
( ) Redes sociais (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin etc.)
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( ) Rádio
( ) Podcast
( ) Jornal impresso
( ) Revista impressa
( ) Meio externo (placas publicitárias, outdoor, ônibus, elevador, metrô,
aeroporto)
( ) Outro, qual?

11. Agora gostaria de saber quanto você confia nas notícias que
circulam nas redes sociais.
( ) Confia sempre
( ) Confia muitas vezes
( ) Confia poucas vezes
( ) Nunca confia

12. Você considera comentários de outras pessoas sobre um serviço
ou produto nas redes sociais, ou seja, a opinião de terceiros no
ambiente digital o influencia?
( ) Sempre
( ) Muitas vezes
( ) Poucas vezes
( ) Nunca

Sobre sua relação com os serviços de saúde:
Plano de saúde privado

13. Você tem ou já teve plano de saúde?
( ) Sim, tenho atualmente
( ) Já tive, não tenho mais
( ) Nunca tive plano de saúde
14. Qual modalidade de plano você tem ou já teve?
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( ) Particular
( ) Empresarial
( ) Associação de classe (ex. advogados, médicos etc.)
( ) Nunca tive plano de saúde
15. Quando obteve o plano de saúde, como ou por quem foram
passadas as informações sobre as coberturas e funcionamento do
plano?
( ) Corretor de plano particular
( ) Instruções através do RH da empresa em que trabalho
( ) Recebi as instruções apenas por escrito (ex. manual com informações,
coberturas e contrato)
( ) Não tive orientação
( ) Outro, qual?
( ) Nunca tive plano de saúde
16. No momento em que obteve o plano de saúde, sentiu que as
informações sobre os direitos e coberturas foram esclarecidas
devidamente?
( ) Sim, totalmente esclarecidas
( ) Parcialmente, fiquei com dúvidas
( ) Não, me senti inseguro(a) quanto ao plano contratado
( ) Outro, qual?
( ) Nunca tive plano de saúde
17. Quais canais você costuma acessar para esclarecer suas dúvidas
sobre seu plano de saúde? Aponte todas as opções que utiliza
quando necessário
( ) SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente

142

( ) Ouvidoria
( ) Redes sociais (facebook, instagram, twitter etc.)
( ) Atendimento presencial do plano de saúde
( ) RH da empresa em que trabalho, pela qual aderi ao plano
( ) Corretor que me vendeu o plano
( ) Outro, qual?
18. O atendimento foi efetivo?
( ) Sim, totalmente
( ) Parcialmente
( ) Não, meu problema não foi resolvido
( ) Outro, qual?
19. O que você considera, em primeiro lugar, importante na decisão de
compra de plano? E em segundo?
( ) Preço
( ) Marca conhecida
( ) Qualidade
( ) Indicação
( ) Serviços e coberturas
( ) Outro, qual?

20. Você já passou por alguma das situações a seguir com relação ao
plano de saúde? Aponte todas as opções pelas quais já passou
( ) Acionei o Reclame Aqui, Consumidor.gov, Procon ou outros órgãos de
defesa do consumidor
( ) Acionei judicialmente
( ) Denunciei publicamente nas redes sociais
( ) Acionei a impressa
( ) Recorri à ajuda de movimentos sociais
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( ) Paguei à parte para obter acesso aos serviços de saúde necessários
no momento
( ) Acionei a ANS (Agência Nacional de Saúde)
( ) Nenhuma das opções acima
( ) Outra situação, qual?

21. Sobre sua experiência no relacionamento com o plano de saúde,
você está:
( ) Muito insatisfeito
( ) Insatisfeito
( ) Satisfeito
( ) Muito satisfeito
( ) Nem satisfeito, nem insatisfeito

Sobre o SUS (Sistema Único de Saúde)

22. Quanto ao SUS (Sistema Único de Saúde), você usa ou já usou este
serviço?
( ) Sim, uso atualmente por não ter plano de saúde
( ) Já usei este serviço, mas não uso mais
( ) Nunca usei este serviço
( ) Outro, qual?
23. Sobre o SUS, as informações são claras, ou seja, você tem
conhecimento sobre seu funcionamento, quais serviços são
prestados e formas de buscar esses serviços quando necessário?
( ) Sim, conheço todo o funcionamento do SUS e formas de como buscar
atendimento
( ) Parcialmente, conheço alguns recursos, caso venha a precisar de
outros terei que me informar
( ) Muito pouco, sinto-me inseguro por não conhecer as regras de
funcionamento
144

(

) Não tenho conhecimento, mas desconheço totalmente seu

funcionamento
( ) Outro, qual?
24. Caso já tenha enfrentado problemas no SUS, a quais meios recorreu
para fazer a reclamação e buscar auxílio?
( ) Administração do local (hospital, atendimento etc.)
( ) Redes sociais, denunciando o ocorrido
( ) Ouvidoria Geral do SUS - Disque 136
( ) Ministério da Saúde
( ) Pelo site portalsaude.gov.br
( ) Outro, qual?
( ) Nunca usei o SUS
25. A solução foi efetiva?
( ) Sim, totalmente
( ) Parcialmente
( ) Não resolveram meu problema
( ) Não consegui nem ao menos registrar minha reclamação
( ) Nunca usei o SUS
26. Você já passou por alguma das situações abaixo com relação ao
SUS. Aponte todas as opções que já utilizou:
( ) Acionei órgãos de defesa do consumidor
( ) Acionei judicialmente
( ) Acionei a polícia para intervir a favor dos meus direitos no ato do
atendimento
( ) Denunciei publicamente nas redes sociais
( ) Acionei a impressa
( ) Recorri à ajuda de movimentos sociais
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( ) Paguei à parte para obter acesso aos serviços de saúde necessários
no momento
( ) Nenhuma das opções acima
( ) Outra situação, qual?

27. Sobre sua experiência no relacionamento com o SUS:
( ) Muito insatisfeito
( ) Insatisfeito
( ) Satisfeito
( ) Muito satisfeito
( ) Nem satisfeito, nem insatisfeito
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APÊNDICE B – TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTAS

Entrevistado: E1
Atuação: Ouvidoria Procon-SP
Entrevistadora: Renata Soares Hilario
Transcrição: Renata Soares Hilario
Entrevista realizada em: 25 nov. 2017

Renata – Gostaria que você contasse um pouco sobre o papel do Procon
na sociedade, na vida dos consumidores.
E1 – O Procon vai fazer 42 anos agora em maio e iniciou primeiro como um
grupo de trabalho que faria a defesa do consumidor, isto em 1976. Esse grupo
foi formado por funcionários da Secretaria do Planejamento na época, e
posteriormente se transformou num grupo executivo, Procon. E todo esse
levantamento em parcerias com o Ministério Público, tivemos funcionários,
promotores trabalhando dentro do Procon, logo no início, na sua formação.
Tivemos a formação de uma Secretaria de Defesa do Consumidor específica
que trabalhasse essas questões, e o Procon virou fundação em 1992 através de
um decreto e de uma legislação específica, e hoje sua denominação é Fundação
de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon. Nosso trabalho é voltado para
orientação, preventivo, um trabalho de orientação ao consumidor, por meio de
parcerias com o Ministério Público e federal, agências reguladoras, sociedade
civil, órgão de defesa do consumidor, que nos auxiliam nas ações que são
sempre coletivas. Nossas ações são definidas pelo Ministério Público. Dentro do
Procon temos os Procuradores do Estado que dão origem às ações que o Procon
dará andamento, e temos as questões individuais, que é o atendimento do
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consumidor, que traz sua demanda e o que faz que o Procon tenha o maior
banco de dados de informação.
O Procon, por ser um órgão público e pioneiro na defesa do consumidor no
Brasil, está sempre voltado pra que a gente se atualize, e que através dessas
demandas a gente possa confirmar que o consumidor possa ter direito a sua
cidadania. No canal de atendimento a gente presta (informações) para o nosso
consumidor. Eu acho que em lugar nenhum se obtém a informação de dados
que o Procon de São Paulo tem, porque essas demandas são registradas por
nós, pode ser uma reclamação, não precisamos juntar várias, uma já é motivo
para que a gente chame empresa aqui para conversar, para saber o que está
acontecendo, porque a conduta está fazendo que o consumidor procure um
órgão de defesa do consumidor pra que com isso a gente tente resolver as
questões e que não afete mais consumidores, e caso se a empresa não tomar
um posicionamento que resolva essas questões, existe todo um procedimento
fiscalizatório de abrir até uma ação civil pública para que as questões sejam
resolvidas e não lesem mais os consumidores.
Renata – Queria que você contasse também um pouco da sua trajetória no
Procon. Você começou na área de atendimento? E se possível comentasse
algum caso de saúde do qual se recorde sobre planos de saúde?
E1 – Na realidade eu sou funcionária e vim do atendimento, antes do Código de
Defesa do Consumidor, e naquela época nós trabalhávamos com todas as
legislações. O Código criado em 1990 passou a vigorar em 11 de novembro de
1991, ele veio reforçar o trabalho que o Procon já fazia. O Procon sempre
atendeu o consumidor, aqui o consumidor procura o direito dele e nós sempre
pegamos na mão do consumidor para dizer “você tem direito, vem aqui
reclamar”, isso desde as décadas de 1980 e 1990, quando nós tivemos os planos
econômicos e o consumidor não tinha aonde recorrer. Ele procurava o Procon e
muitas vezes para assuntos que não eram a relação de consumo, que é o nosso
foco de atuação, mas aqui a gente não deixava ele sem informação, a gente
sempre orientou e até hoje orienta o consumidor, se não dentro do Procon, onde
ele deve recorrer para obter a informação sobre a demanda que nos trouxe.
Nosso papel é que o consumidor tenha o seu direito resguardado, e através disso
a gente encaminha uma carta pro fornecedor pra que apresente a resposta, e
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caso não apresente uma resposta que seja favorável ou caso ele deixe de
responder ao Procon, é aberto um processo administrativo, onde a empresa é
novamente notificada pra comparecer numa audiência de conciliação, e através
dessa audiência onde estará presente o consumidor e a empresa e o Procon na
defesa dos direitos do consumidor, a gente vai gerar um termo de acordo, de
comparecimento, para que futuramente caso não tenha acordo ele pode recorra
através do Juizado Especial de Pequenas Causas e dando prosseguimento à
reclamação na esfera judicial.

Renata – Gostaria que você comentasse algum caso de sucesso e de
insucesso ao longo desses anos que tenha te marcado muito, por ver que
o consumidor tinha direito e poderia ter resolvido de uma maneira fácil,
especialmente na área da saúde, se você se lembrar de algum e que não
foi acolhido e veio pro Procon.
E1 – Na realidade nós temos vários casos, e acho que temos mais de sucesso
do que de insucesso. porque o Procon nunca deixou de atender o consumidor,
mesmo ele tendo a resposta de uma empresa dizendo eu não vou responder ao
Procon. Um exemplo disso foi o segmento de instituição financeira que não
atendia as reclamações do Procon porque dizia que não tinham que prestar
esclarecimentos na área de defesa do consumidor, relação de consumo; para
todas as demandas o Procon nunca deixou de atender o consumidor, nós
sempre registramos, as cartas eram encaminhadas para os bancos, financeiras,
seguradoras, e eles nos respondiam, ou quando não respondiam, como era a
maior parte, nós sempre demos prosseguimento, e essas demandas ajudaram,
porque futuramente teve uma ação onde foi entendido que as instituições
financeiras são sim regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, então a partir
de agora eles têm que responder para o Procon.
Então nosso trabalho é voltado a receber a demanda, independente do que o
consumidor está reclamando, porque essa demanda que chega pra nós é que
vai compor nosso banco de dados, e através do banco de dados do Procon é
que a gente pode, inclusive junto ao Congresso Nacional, onde estão sendo feita
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as legislações, apresentar quais são os problemas que o consumidor tem e com
isso forçar que o direito dele seja resguardado perante a lei.
Questões relativas à área de saúde são extremamente delicadas, porque ele já
vem totalmente desanimado, porque já recebeu um não, muitas vezes é o filho
que tá na UTI e o convênio tá dizendo que ele não tem direito, “nós não vamos
atender mais”. Então esse consumidor chega pra gente extremamente nervoso
e com razão né, a gente não tira a razão dele. Eu lembro de um caso de
atendimento, era véspera de Natal, e o consumidor chegou pra dizer que o filho
estava na UTI e o convênio disse que não ia mais cobrir. Essa pessoa estava
completamente fora de si, e a gente não tinha nem o que dizer além de dar razão
pra ele em tudo. A gente ligou pro convênio, era véspera de Natal, o Procon
estava fechando. A gente ligou pro convênio, essa é a parte de acolher o
consumidor, de até às vezes parecer que nós que somos da área administrativa,
muitas vezes pode ser que a gente não consiga o resultado, mas o fato de ter
sido ouvido, de ter sido acolhido, isso para aquele pai, nossa, ele não teve como
agradecer o Procon; no entanto a gente tinha conversado, até pra finalizar, com
o convênio, que ficou de dar uma resposta, e ele saiu mais confiante do nosso
atendimento. Então são questões extremamente delicadas, as pessoas chegam
fragilizadas, e a gente tem que ter a empatia com relação ao que eles trazem pra
nós, então eu acho que nessa parte o Procon acolhe o consumidor e no direito
dele de ser ouvido, dentro da questão que ele nos traz e que se não resolvido
dentro do Procon, ele vai ser orientado ou vai dar prosseguimento na esfera
judicial. Aqui é o começo da briga dele.
Renata – Pegando esse gancho, eu queria que você desse sua opinião
sobre a importância desse atendimento humanizado mesmo. Porque talvez
se ele tivesse sido ouvido no plano de saúde com acolhimento, talvez não
tivesse nem vindo aqui, porque o que vocês fizeram na verdade não foi nem
resolver, foi ouvir. E aí, como ouvidora, falando um pouco do papel do
ouvidor e dessa questão de humanização no atendimento, queria saber sua
opinião sobre isto.
E1 – Então, eu acho que o nosso papel, como eu venho da área de atendimento
diretamente ao consumidor, e o Procon tem um diferencial de atendimento,
porque mesmo que as questões não sejam de relação e consumo, o consumidor
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nos procura, porque sabe que aqui vai sair com uma informação, se não é aqui
o caso dele onde ele pode procurar informação. Então o diferencial é você ouvir
a pessoa, simpatizar com o que ele nos traz, é também estar disposto a entender
o que ele nos traz, olhar nos olhos, e eu acho que qualquer cidadão vai saber a
diferença de um atendimento entre onde ele foi bem acolhido e onde não foi nem
ouvido e simplesmente, só direcionaram ele. Então acho que tem esse
diferencial até hoje. O nosso atendimento preza por ouvir esse consumidor e não
fazemos nenhum tipo de juízo de valor, até porque eu dependo que a empresa
se manifeste com relação ao que o consumidor nos trouxe. Eu acho que só aí
ele já fica um pouco mais tranquilo, e isso faz que ele sempre esteja aqui,
procurando, sabendo a orientação de como deve proceder, eu acho isso
superimportante, e o Procon não pode perder isso, porque isso a gente construiu
ao longo desses 42 anos.
Renata – Gostaria que você contasse um pouco, saber sua opinião sobre
esses consumidores que acabam buscando canais alternativos ao invés
do SAC ou Ouvidoria, principalmente dos planos de saúde no caso, indo
pra imprensa, redes sociais, Procon. O que você acha desse consumidor
que está recorrendo a estes canais?
E1 – Eu acho que a partir do momento que a empresa não atende, não
disponibiliza canais pra atender o consumidor, ele vai procurar uma forma de se
informar, de poder denunciar até um não atendimento por parte da empresa, e
hoje ele tem possibilidade de outros canais que possa se manifestar e ver se a
empresa ouve. Eu acho que enquanto a empresa não tiver essa preocupação de
que se ela tiver um atendimento humanizado, se ouvir o consumidor, se tentar
resolver a questão dele, se disponibilizar canais de atendimento. Eu acho que o
consumidor não procuraria outros canais. As mídias sociais hoje estão ali
disponíveis pra todo cidadão, independente de ser consumidor ou não, pra que
possa ter informação. Hoje posso estar sentada num ônibus, abrir meu celular e
ter a informação de imediato, então é uma ferramenta que veio facilitar a vida, e
com isso o consumidor também. Ele pode a qualquer momento fazer a sua
reclamação, ele também faz, ele prefere fazer uma reclamação na internet, do
que muitas vezes ter que faltar no trabalho pra ir num atendimento presencial.
Algumas empresas hoje disponibilizam esse canal na internet, e é um facilitador
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de informação pro consumidor sobre os serviços que as empresas prestam,
porque é através destes canais que eles reclamam e muitas vezes a empresa
também não responde, e aí fica aquela reclamação, será que resolveu, será que
não resolveu, mas é uma forma também. O Procon também tem, nós temos uma
lista de reclamação através do nosso cadastro, onde normalmente nós
divulgamos as empresas que tem reclamação, que reclamações eles
apresentam e se foi atendida ou não, chamado Ranking de Reclamação, e temos
um Ranking de Atendimento do site do Procon, aonde o consumidor, cada
reclamação, cada consulta, foi registrado e você sabe qual é a empresa e que
tipo de reclamação tá entrando ali, tem todo o trabalho aí da Fundação Procon,
e cada reclamação que entra aqui pra que a gente possa tá conversando na
empresa, pra que ela possa verificar a conduta que tá gerando a reclamação e
com isso a gente evitar que outros consumidores sejam lesados.
Fiscalizamos as empresas, autuamos as empresas que lesam o Código de
Defesa do Consumidor e o próprio consumidor, mas no sentido de corrigir e coibir
esse ato, pra que esse ato não repita mais, e com isso a gente ajuda boa parte
dos consumidores que venham a ser lesados.
Renata – Vocês têm página no Facebook? Os clientes entram em contato
por lá ou são direcionados para o site?
E1 - Temos, foi criado pela Comunicação Social, eles fazem perguntas, nós
temos esse acompanhamento pela Assessoria de Imprensa aqui da Fundação
Procon, nós temos blog, Facebook, Twitter, e através desses canais os
consumidores fazem perguntas, são respondidas as dúvidas, você vai envolver
o registro de uma reclamação, e as demandas são direcionadas para os canais
de atendimento, para que a reclamação deles seja registrada.
Renata – E tem um prazo para retorno nesses canais?
E1 – Tem, na realidade se faz uma reclamação via Twitter, blog ou Facebook, é
encaminhada à diretoria de atendimento e orientação do canal do consumidor,
que não nossos canais, presencial, eletrônico, através do site do Procon, e
atendimento web que pode ser encaminhado pra lá, cada setor desse tem um
prazo pra responder para o consumidor, e é pelo mesmo canal que ele
encaminhou a reclamação.
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Renata – Você falou da questão do banco de dados do Procon. Acho que é
um bom gancho pra gente falar, porque vocês devem ter uma base de
dados bem bacana, além dessa questão de poder fazer isso virar uma
política pública.
E1 – A política estadual de proteção e defesa do consumidor é feita toda em
cima dos dados que nós temos.
Renata – E como vocês trabalham essa base de dados que está captando
de todas essas reclamações. Como isso pode virar política pública?
E1 – Na verdade, através dessas demandas que nós registramos, porque não
deixamos de registrar, muitas vezes quando a própria empresa não responde
pro Procon, porque dizem que não devem responder pro Procon, nós
continuamos

abrindo

as

reclamações,

temos

elementos

para

um

encaminhamento de uma ação civil pública, uma política estadual de defesa do
consumidor, pra que a gente possa ter esses dados, e contribuir através de
legislações, através até de mudanças de legislações, porque o próprio Código
de Defesa do Consumidor vai passar por uma reforma agora de procedimentos,
e como sempre foi, até na aprovação do Código, a fundação Procon estava
presente lá na aprovação mostrando quais eram as dúvidas do consumidor, para
que os artigos do Código fossem aprovados.

APÊNDICE C – TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA E2

Entrevistado: E2
Atuação: Jornalista e Diretor do documentário “Plantão Judiciário”
Entrevistadora: Renata Soares Hilario
Transcrição: Renata Soares Hilario
Entrevista realizada em: 28 dez. 2017
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Renata – Gostaria que comentasse um pouco sobre sua vida acadêmica, a
especialização em Políticas Públicas e sua atuação como jornalista.
E2 – A minha carreira profissional como jornalista começou no ano de 2002, eu
estava no meio da faculdade e arrumei um estágio no Jornal do Povo do Rio de
Janeiro e comecei a trabalhar, eu era repórter esportivo, depois passei para os
assuntos de cidade, e depois para os assuntos de política. Mudei de jornal e fui
seguindo a carreira, aí no ano de 2007 iniciei uma pós-graduação em Análise de
Política Pública, que foi oferecida pelo Instituto de Economia UFRJ porque, como
eu gostava muito da administração pública, queria entender mais como é que
funcionava o governo, os programas de trabalho, o orçamento. A gente que
cobre política, como a prefeitura, o governo, ouve muito papinho dos secretários,
dos assessores. Se você não tem o conhecimento do que eles estão falando
acaba acreditando. E a minha cabeça era essa, vou estudar política pública para
me capacitar como um repórter de administração pública, e fiz a faculdade, me
formei em 2009, e segui minha carreira de repórter.

Renata – Há quanto tempo você estuda e investiga a saúde pública e
privada no estado do Rio de Janeiro e quais os fatores que o motivaram?
Teve algum fator pessoal que despertou interesse por este assunto?
E2 – Nessa época eu estava começando no Globo, e fiz muitas matérias sobre
os mais variados temas. A saúde pública ela entra na minha carreira no ano de
2010. Eu estava de plantão num domingo e me pediram para cobrir a história de
uma senhora que tinha ficado cinco dias num posto de saúde numa cidade da
baixada fluminense. O posto tinha pedido a transferência dela para um CTI na
rede estadual, mas não foi transferida.
O posto disse que fez o pedido, o Estado dizia que não tinha recebido, ou que
demorou para receber. Acontece que aquela senhora morreu, e fiquei com
aquela dúvida na cabeça: afinal de contas, de quem é a culpa? Por que essa
senhora morreu? Fizeram o pedido? Não fizeram? A culpa é do estado? Esse
jogo de empurra entre uma prefeitura e o governo do estado me incomodou
demais, e foi isso que me colocou na cobertura de saúde.

154

Renata - Comente um pouco sobre a série “Crise na saúde”, esta que
inclusive foi finalista do prêmio Embratel.
E2 - Eu acho que aquilo foi em outubro mais ou menos, e continuei conversando
com as pessoas envolvidas nesse assunto, e um mês depois publiquei uma série
de reportagens chamada Crise na Saúde, que revelou pela primeira vez um
número de pessoas que morrem na fila do CTI no estado do Rio de Janeiro:
8,6%. Eu consegui dados do próprio governo estadual de solicitações que tinham
sido feitas para a transferência pra CTI, que é o caso daquela senhora. E quantas
tinham sido atendidas? Quantas não foram atendidas porque a pessoa morreu
ou então porque a família desistiu? E fiz uma série que durou acredito de uma
semana, foi uma série grande, essa série chegou no final do prêmio Embratel do
ano de 2011, e deu muito orgulho sim, porque nós conseguimos ali dados
importantíssimos sobre o caos que é a saúde pública. E a partir dali eu fiquei
muito interessado para cobrir saúde e percebi que as pessoas, que a imprensa
em geral do Rio de Janeiro, elas só cobriam saúde quando a saúde virava um
caso de polícia, quando a pessoa já estava morta, quando a grávida dava à luz
na porta do hospital e aí com o bebê acontecia alguma coisa, e aí falei: poxa eu
quero acompanhar mais isso.
Renata - Como foi essa jornada até a criação do Blog Emergência?
E2 - Na época eu comecei a cobrir. No Rio tinha duas repórteres que eram muito
boas, só que elas no próprio caminho da vida foram fazendo outras coisas, elas
foram deixando de cobrir saúde, chegou um tempo que não tinha ninguém
especializado na cobertura de saúde, no sistema de saúde. E aí eu decidi criar
o blog, criei o blog Emergência no jornal O Globo, em junho de 2013, e passei a
acompanhar o sistema de saúde, de forma contínua, quase que diária, tanto da
saúde pública como da saúde privada, porque os leitores do Globo em sua
grande parte são beneficiários dos planos de saúde, e eles se interessam
também pela saúde pública porque é o dinheiro deles que tá ali sustentando.
E eu sigo em frente, sempre que posso estou publicando, no papel, no jornal em
papel, sempre tinha uma briga para publicar, na internet; no blog não tem isso,
então eu tinha o espaço que queria, que precisava para poder escrever, e coisas
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que fatalmente jamais colocaria no papel, porque algumas editoras podem achar
que é desinteressante, porque isso é só para um grupo, não é pro todo, pra mim
não importava. Se era uma discussão sobre o sistema de saúde eu publicava.
E essa é a missão do blog Emergência, falando de assuntos que a imprensa não
fala, gerando conhecimento e armazenando dados, e ele tem sido enfim
abastecido com frequência.

Renata - Sobre a série "Unidade nova, problema velho”, os dados serviram
como base para investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro. Ao
longo da sua carreira como jornalista e pela experiência acadêmica,
comente como estas ações têm influenciado a atuação do governo na
saúde pública. Você acompanhou os resultados da investigação? Em caso
afirmativo, quais foram os resultados após a série?

E2 - No ano de 2015 eu fiz uma série chamada Unidade nova, problema velho
no blog Emergência, estava completando se eu não me engano cinco anos que
as OSs, as organizações sociais, estavam administrando unidades de saúde
aqui no Rio de Janeiro, e eu percorri cinco emergências, gerenciadas por
organizações sociais, e comparei os problemas que elas têm com os de
antigamente. Eu percebi que continuava a mesma coisa, a grande diferença é
que antigamente a fila que ficava na porta do hospital, agora estava todo mundo
sentadinho. É um avanço? É um avanço, mas continuava faltando remédio,
continuava faltando médico, as pessoas continuavam morrendo sem
atendimento, e essa série foi premiada no Sindicato dos hospitais particulares,
clínicas e casa de saúde, foi um prêmio nacional pra essa matéria, justamente
por revelar isso. O argumento do governo no Rio de Janeiro para que as OSs
tomassem conta das unidades era que a administração seria profissionalizada,
que a experiência da iniciativa privada no setor público ia gerar mais eficiência,
e a série mostrou que não, que tudo continuava da mesma forma né? Inclusive
com suspeita de corrupção do superfaturamento, levantamos tudo isso.
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E um desdobramento, eu acompanhei por um tempo. Depois a vida acaba te
exigindo em outros projetos, outras matérias, outras coberturas, você vai
deixando de lado, mas a OS que administrava uma dessas emergências, e ela
se subcontratava pra prestar serviço, ela contratava a si mesma pra prestar o
serviço e não prestava o serviço do jeito que estava no contrato. Por exemplo,
ela precisava fazer 60 mil exames de sangue por mês, fazia trinta e ganhava o
dinheiro, ganhava mais do que o combinado, e essa OS deixou de administrar,
isso foi um ponto positivo, essa OS deixou de administrar a emergência, e isso
foi graças ao esforço dessa matéria, da reportagem, da imprensa estar ali
cobrando, e a base dessa matéria, além da minha visita às unidades, da
conversa com os pacientes e seus familiares, foi um relatório do Tribunal de
Contas do município que levantava várias suspeitas de superfaturamento, então
era pólvora pura aquilo lá.

Renata - Sobre o documentário “Plantão Judiciário”, em que momento
decidiu abordar este assunto?
E2 - Com o tempo, eu comecei a cobrir, desde 2010, o sistema de saúde público
e privado, comecei a acompanhar, comecei a ver muita coisa que merecia
matéria. O tempo é muito cruel às vezes na vida do repórter, você não tem tempo
de fazer tudo o que quer. Como eu estava cursando, no ano passado comecei a
cursar uma outra pós-graduação, que é em cinema documentário na FGV, por
acreditar que a linguagem do audiovisual, a linguagem do presente vai ser do
futuro, era preciso contar histórias também nas telas, e eu tive a ideia de fazer
um filme, fazer um documentário, um curta, e eu fiz sobre o plantão judiciário,
que é um setor do Tribunal de Justiça, que é pouquíssimo comentado, que
poucas pessoas sabem que existe, e eu me propus a fazer um filme sobre ele.

Renata- Você encontrou resistência para gravação e reportagem nos
espaços públicos? Como foi conduzido?
E2 - Numa madrugada quando estava de férias, eu montei uma equipe, fui pro
plantão, passei a noite e madrugada lá, ouvi histórias somente de pessoas que
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recorriam à justiça pra internar seus parentes. Então o filme é sobre o sistema
de saúde, só que se passa dentro de um órgão do Judiciário, e mostra que o
sistema de saúde é tão precário às vezes, falha tanto que dá trabalho pra Justiça.
E lá no plantão não atende só casos da saúde pública, também tem casos de
pacientes brigando com planos de saúde, o plano não quer autorizar uma
internação, o plano não quer deixar uma cirurgia... Então se esses casos são de
vida ou morte, eles param no plantão, na noite, na madrugada, e o filme mostra
isso. O filme mostra o drama das pessoas que dependem do sistema de saúde,
seja o público seja o privado, não conseguem o que precisam, e têm que recorrer
à justiça. Este é o assunto, o tema do documentário Plantão Judiciário.
Eu decidi fazer um filme sobre o plantão judiciário porque sabia que ali ia ter
grandes histórias, e uma das principais missões do jornalista é contar história, e
ali é um celeiro de histórias, e junta-se ali a indignação pelos serviços mal
prestados; e como ali era um serviço pouco conhecido, que a imprensa mesmo
quase não fala, eu falei: vou fazer um filme, porque ao contrário de uma
reportagem, se você for fazer uma grande reportagem, ela vai durar o tempo da
edição, 24 horas, o filme é eterno, o filme dura para sempre, o filme fica sempre
disponível, então eu quis fazer esse filme sobre o plantão pra deixar bem claro,
pra levar informação, embora esta não seja a missão do cinema. O cinema não
tem como missão informar, mas esse filme passa informação, que é uma coisa
que me agrada como jornalista, e conta história, que é uma coisa que o cinema
se propõe. O filme ganhou e foi uma grande surpresa, meu primeiro
documentário. Fui selecionado para o Festival Internacional Colaborativo
audiovisual, FICA.VC, que aconteceu no Rio de Janeiro no mês de dezembro, e
o plantão judiciário foi eleito o melhor documentário de curta metragem. Foi uma
alegria muito grande, completamente inesperado, eu acho que isso se deve
justamente primeiro à técnica, eu contei com grandes profissionais, amigos meus
pra fazer os filmes, bons câmeras, um grande montador que é o Renato Arruda,
a Furtado que é a produtora, a gente cuidou de fazer o filme tecnicamente muito
bem feito, isso é importante, o som foi feito pela Ju Luterio, muito bem captado.
E aí eu, municiado dessa técnica, do ineditismo do assunto e da potência das
histórias que nós conseguimos encontrar naquela madrugada, o filme foi filmado
em uma única madrugada. A gente chegou lá, ligou a câmera e filmamos as
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histórias, a gente não combinou com ninguém. O filme também tinha uma coisa
que é o seguinte, as pessoas estavam ali lutando contra o tempo, porque seus
parentes estão internados lá nos hospitais, eu não podia parar a pessoa e dizer
peraí, repete aquela informação ali pra mim por favor; não, vem aqui comigo;
não podia fazer isso, as pessoas estão lutando contra a morte, contra o tempo,
então foi captado no calor da emoção mesmo, sem ensaiar absolutamente nada.

Renata - O documentário foi premiado recentemente. Há planos para leválo adiante como instrumento que influencie políticas públicas? Quais são
os próximos passos?
E2 - Agora a minha pretensão é pegar o filme e apresentar em locais onde a
gente possa debater o assunto, associação de moradores, OAB, Defensoria
Pública, Escola de Magistratura, em escolas, porque as pessoas não conhecem
seus direitos. Isso chamou muita atenção no filme. Tem um personagem que
fala: “fiquei sabendo dos meus direitos e eu vim aqui, e eu quero que o filme
ajude nesse ponto que é mostrar os direitos que as pessoas tem, e eu espero
que o filme tenha vida longa e cumpra o papel dele de emocionar, de contar uma
boa história, de passar uma mensagem. A mensagem que eu quero passar com
esse filme é que é preciso que se tenha mais atenção com o sistema, com a
prestação do serviço de saúde, porque não tem, o sistema de saúde público no
Rio de Janeiro vai muito mal, e o privado deixa a desejar muitas vezes né?

Renata- Você acredita que os consumidores dos serviços de saúde de
modo geral têm conhecimento dos seus direitos? Sabem a quem recorrer
em uma situação de crise? Qual é a sua percepção sobre isso?
E2 - Tem uma senhora que estava no plantão no dia que eu fui filmar e ela estava
reclamando de um grande plano de saúde, ela tinha, dava pra ver pelo carro dela
que estava estacionado que era da classe média, e ela virou pra mim e falou
assim: “Não importa se você é rico ou se você é pobre, se você tiver um problema
de saúde no Rio de Janeiro, você vai vir parar aqui, na justiça”. Eu achei isso
impressionante, e é essa a mensagem que o filme passa.
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Transcrição: Renata Soares Hilario
Entrevista realizada em: 18 jan, 2018

Renata - Gostaria que comentasse como surgiu o movimento “Chega de
Descaso”?
E3 - Boa tarde, sou advogado do Movimento Chega de Descaso. Sobre essa
primeira pergunta, o movimento foi criado exatamente por um problema que
aconteceu com o plano de saúde Unimed com o Leandro, que é o líder do
Movimento e teve um problema num hospital na Barra da Tijuca. Sua esposa
deu entrada na emergência e foi diagnosticada com apendicite, e na época, acho
que foi num domingo, ela foi diagnosticada e depois de quatro horas que estava
na emergência, ela tinha um período pra operar sob pena de começar a ter riscos
no pós-operatório, e foi aí que o problema começou. O hospital estava com um
médico plantonista que não fez os atendimentos necessários, e demorou ali mais
ou menos umas 15 ou 18 horas para realizar a operação.
Ela já entrou na cirurgia com problemas advindos da demora e veio a falecer. O
Leandro, que é do Movimento, não tinha nenhuma ideologia antes disso, tinha
uma vida normal com sua esposa, queria ter uma família, e viu sua noiva ali
falecer por um descaso de um plano de saúde. Eu não o conheci na época, mas
como a história é contada ele ficou meio sem chão, e começou ali uma militância
a favor da saúde. Procurou todas as mídias, delegacia, denunciou o plano de
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saúde em todas as esferas, administrativa, civil e criminal, denunciou todos os
médicos que estavam envolvidos na operação e que cometeram descaso.
A partir dali o Leandro passou a militar seriamente a favor da saúde, sobretudo
do fortalecimento do SUS, e o Movimento Chega de Descaso é justamente este,
o fortalecimento do SUS.
Por que a gente está batendo na saúde suplementar, nos planos de saúde?
Porque os planos de saúde são só uma forma do governo “desfinanciar” o SUS.
A partir do momento que ele “desfinancia” o SUS, abre espaço para o
empresariado, para as corporações, para as grandes empresas, para os planos
de saúde, que acabam recebendo através de projetos de leis benefícios que
engrandecem os planos e ao mesmo tempo enfraquecem o SUS, que é um
direito constitucional do povo, que o povo tem e não dá valor ou conhece pouco
a saúde pública no Brasil.
O SUS é um sistema de saúde muito complexo, ele precisa, necessita pra sua
sobrevivência da comunicação entre os três entes, e muitas vezes, a maioria das
vezes, isso não acontece. No Governo de um modo geral, para suprir algumas
urgências, eles acabam retirando verbas da saúde. Acontece que não há no
Congresso uma luta de fato em favor do SUS, a verdade é essa, muito se fala
sobre se há uma militância da questão dos atuantes da medicina, da saúde, e
realmente não tem ali um movimento forte pra brigar no Congresso sobre os
direitos do cidadão em relação à saúde. No Congresso acabam favorecendo as
empresas de planos de saúde, eles estão lá, pode ter certeza, conversando com
inúmeros deputados, fomentando, investindo em novos projetos de leis a favor
deles, e ao mesmo tempo enfraquecendo o SUS. A grande balança é essa,
enquanto o lobby for enorme, não tiver um movimento, uma conscientização do
povo em relação ao SUS, as grandes empresas vão ganhar, e eu digo com
grandes empresas os planos de saúde e as indústrias farmacêuticas também.

Renata - Hoje o movimento também acompanha ativamente políticas
públicas que estão passando por revisões. Qual sua percepção sobre as
tendências em saúde no Brasil?
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E3 - As tendências são as piores né? Repito, o lobby dos planos de saúde no
Congresso é enorme. O movimento já propôs audiências públicas e conseguiu
na Câmara dos Deputados e no Senado Federal para debater justamente a
questão dos planos populares de saúde, esses planos que eles veem de uma
forma, para pegar toda a população e camuflar, como se elas estivessem
seguras, e não estão né? Eles fazem isso pra tirar o foco do SUS e com isso
“desfinanciar” mais ainda.
A PEC que aconteceu em 2017, que tirou investimentos progressivos na saúde,
e esses planos populares vêm muito para camuflar essa ausência de
investimento, e é obvio que a gente tenta né? Já participou de audiências
públicas, e coloca o dedo na ferida dos planos de saúde.
A gente participou de audiências públicas no Senado Federal e na Câmara de
Deputados, sempre com tema relacionado a benefícios aos planos de saúde,
nunca uma audiência pública voltada à melhorias no SUS.
A nossa luta é sempre na trincheira, ou seja, sempre defendendo o SUS contra
avanços do plano de saúde. Então a perspectiva é das piores, a gente tem um
governo hoje que não está preocupado com políticas sociais, ele está
preocupado simplesmente com reformas, que sabemos desde o início que vêm
agredindo o povo.
Parece que a gente tá enxugando gelo. A principal questão que envolve as
políticas públicas são os movimentos sociais. Eu acho que a luta pela saúde é
um movimento muito fraco, é muito acadêmico, o corporativismo da medicina é
muito forte, eles preferem viver na casinha deles. É uma crítica direta aos
médicos sim. Quem está nessa luta aí? O que eu vejo são assistentes sociais,
psicólogos, não estou dizendo que todos os médicos estão nesse meio, temos
sim médicos na luta também, temos aí um movimento sim, mas em regra o
movimento em prol da saúde é fraco. Enquanto isso não melhorar, o SUS corre
grande risco de morrer.
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Renata - Atualmente a página do Movimento no Facebook tem cerca de 34
mil seguidores. Você estima quantas pessoas já solicitaram auxílio direto
do Movimento e quantas conseguiram ajudar efetivamente?
E3 - O movimento foi criado mais ou menos a partir de 2014 e 2015, a gente já
recebeu entre 500 e 1.000 solicitações de orientação.
Eu acho que foi mais ou menos em junho do ano passado, 2017, que o
Movimento tinha cerca de 14.000 curtições.
Depois do caso emblemático, o Pablo, que nos pediu ajuda – eu o ajudei num
caso no Copa D’or em Copacabana – o caso se repetiu. Sua mulher teve um
problema de apendicite, ela era norte-americana e tinha um seguro internacional.
O que eu vejo nestes casos é que os hospitais preferem por óbvio que se faça o
pagamento em dinheiro, porque quando você tem ali o pagamento em dinheiro,
tá pago, tá tudo certo; quando é por intermédio do seguro, do plano de saúde, o
pagamento só sai depois de uma auditoria feita pelo plano de todos os gastos
realizados na operação, no pré e no pós-operatório, então é uma auditoria
enorme né, eu coloco em média uns 6 meses pro hospital receber por uma
cirurgia.
Eu acredito e sei que isso acontece porque muitas pessoas nos procuram
dizendo que fazem uma certa pressão, coação, argumentando problemas no
plano, e este foi um dos casos, porque o Pablo havia me enviado um e-mail com
a autorização do plano de saúde pra realizar a cirurgia em até dois milhões de
dólares, e aí o médico começou a pressionar, dizendo que havia um problema
no plano e seria melhor agilizar o pagamento. A operação custaria em torno de
R$ 30.000,00. Foi aí que ele me ligou, e quando me mostrou tudo eu disse: Olha,
o seguro autorizou a cirurgia, por que eles estão coagindo e exigindo um
pagamento instantâneo?
Aí eu falei pro Pablo (e é isso o que a gente faz né, orientação ali na hora no
hospital): Pablo, primeiramente saia do quarto onde está a Amanda. Porque por
mais que ela estivesse em coma, escutaria esse papo nervoso que estava
acontecendo. Aí ele saiu com o médico, e eu disse pra ele falar pro médico que
queria um laudo conclusivo sobre o diagnóstico dela imediatamente, e então
você vai no plantão judiciário buscar uma liminar. Foi isso que fez. Ele perguntou
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e requereu esse laudo, foi aí que o médico meio que atrasou, foi tentar resolver
com o diretor do hospital, e aí o diretor do hospital autorizou a cirurgia.
Nesse caso, o Pablo chegou e falou com a gente: Olha, eu quero pagar pela
consultoria, porque foi de muita valia, o que vocês me passaram se resolveu num
piscar de olhos, parecia mágica, com a orientação de vocês tudo se resolveu. Aí
eu falei: Pablo, o Movimento Chega de Descaso é um movimento em prol da
população, e a gente não vai te cobrar isso não, esse é o nosso trabalho, é um
trabalho do Movimento. Aí ele ficou meio que impressionado e me disse que faria
um post no Facebook, que teve 50 mil curtidas, 30 mil compartilhamentos. Todas
as grandes mídias nos procuraram pra falar, pra fazer entrevistas, várias
entrevistas para as grandes mídias.
De 14 mil curtidas o Movimento foi para 34 mil, ou seja, teve um boom em 2017,
no meio no mês de agosto, que nos fez crescer muito, e além disso nós
ganhamos projeção nacional porque hoje em dia o Brasil inteiro nos procura e
liga pedindo orientações, do Acre ao Rio Grande do Sul.
A gente já recebeu aproximadamente 500.00 ligações pedindo orientações de
como proceder, sobre o melhor caminho. Num momento de fragilidade, dentro
do hospital, de um ente querido que precisa de orientação, e não tem nenhum
tipo de caminho a tomar, normalmente a pessoa fica sem saber o que fazer.

Renata - Comente um caso de sucesso e um caso de insucesso, ou seja,
que não conseguiram auxiliar e por qual motivo?
E3 – Olha, um caso de insucesso foi uma criança de quatro anos que tinha
câncer no cérebro. Esse foi um caso muito difícil que recebi. A mãe queria fazer
todas as cirurgias na criança, só que olhando os exames etc., era um caso já
irreversível, não tinha mais jeito, não tinha mais volta, o câncer já tinha tomado
todo corpo, começou no cérebro e já tinha tomado todo corpo.
Eu não sei se foi um caso de insucesso. Insucesso porque a gente não gosta
que nenhum caso que chegue pra nós o paciente venha a morrer. É óbvio que
não somos médicos e especialistas a esmiuçar os caminhos ali apropriados para
cada caso, mas esse caso a gente orientou assim como os médicos orientaram:
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ela ir pra casa nesses últimos momentos de vida. Eu fiquei meio que sem saber
o que fazer, o que eu vou falar pra essa mãe? Que vai ter que abrir a cabeça
dessa criança, cortar toda a menina pra retirar todos os nódulos e que não ia
adiantar? Ou ia falar pra ela levar sua filha pra casa e curtir seus últimos
momentos de vida?
Fui conversando com ela, mostrando outros casos parecidos, milagres
acontecem, óbvio, mas naquele caso talvez nenhum milagre poderia acontecer,
e fui conversando, e ela foi ficando confortável. Comentei outro caso que abriram
né, difícil falar assim na câmera, que teve uma cirurgia e que foi tirando os
nódulos, cortando a pessoa inteira, até tirar tudo e no final a pessoa não
aguentou a cirurgia e veio a falecer. Então, às vezes dentro de um hospital você
tem que ter um pouco de ponderação, porque há pessoas ali que de fato
poderiam estar com seus entes queridos, aproveitando seus últimos momentos
de vida, e tem casos que com certeza vale a pena fazer a cirurgia e tentar salvar
a vida. Este foi um dos casos mais difíceis que presenciei.

Renata - Comente sobre a equipe que compõe o movimento. Atuação e
formação.
E3 - Eu conheci o Leandro no final de 2015. Era advogado defensor dos direitos
humanos no Rio de Janeiro, e de pronto segurei a causa junto com ele, e chamei
o João, que também é advogado. Então, o corpo que compõe o movimento é o
Leandro (líder do movimento, farmacêutico); o João Tristão, que é advogado e
coordenador também; e eu, que sou advogado, braço direito do Leandro (um dos
principais pilares do movimento). Temos o Vincent, que é um grande parceiro da
mídia social, do audiovisual; e o Gabriel, ele trabalha mais a mídia social, eu
acho que os principais são esses que acabei de falar.
Existe uma procura enorme de voluntariado querendo ajudar o movimento. A
gente ainda não recebeu nenhum tipo de financiamento pra começar a montar
uma sede, e aí sim começar a buscar uma organização, voluntários, e botar o
movimento onde tem que conversar de fato, uma sede onde as pessoas possam
visitar, possa atender as pessoas, e aí a gente só cresce. Por enquanto o
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processo ainda tá embrionário, estamos passando por uns processos
burocráticos, mas em 2018 isso vai mudar.

Renata - Como advogados vocês também auxiliam os clientes a recorrer
através de medidas judiciais, correto? Como isso acontece e como
conseguem atuar rapidamente nos casos críticos?
E3 - Na questão judicial a gente auxilia muito nos casos mais emergenciais,
casos de urgências, cirurgias, remédios. Então a gente dá prioridade sobretudo
aos idosos, crianças e pessoas que necessitam de urgências, no caso de
cirurgias e tal.
O primeiro andamento que a gente dá é pedir o laudo do médico requerendo, o
CID da doença e a consequência da demora da cirurgia. Com esse laudo a gente
vai na justiça e despacha com o juiz a liminar de autorização, ou no plano de
saúde, que é mais fácil, ou no SUS, onde existe uma série de pré-requisitos que
complicam mais a situação.
No SUS é questão de vida ou morte. Se tiver comprovado no laudo que aquela
pessoa necessita de uma intervenção, de um leito, a gente vai conseguir a
liminar, se tiver algo subjetivo o juiz não dá porque entende que existe uma fila
no SUS.

Renata - O movimento cobra pelos serviços prestados?
E3 - O movimento hoje não tem nenhum tipo de investimento, a gente está
tentando emplacar editais com filantropias, mas está complicado porque
estamos enfrentando algumas burocracias no estatuto. Orientação a gente não
cobra. As pessoas me ligam do Brasil inteiro, do Acre ao Rio Grande do Sul, e
recebem a orientação de como proceder num momento complicado, entendeu?
Muitas vezes, é a primeira vez que você está num hospital, às vezes você está
com sua mãe em perigo, perigo assim, em coma, no SUS, por exemplo, onde
não tem ali a presença de médicos, às vezes está dando uma complicação,
então a pessoa fica perdida, ela não sabe o que fazer, procura o administrativo,
que muitas vezes não ajuda, tá todo mundo assoberbado no SUS, tá um caos.
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O que a gente faz é passar caminhos alternativos que possam dar êxito ao caso
e um pouco de conforto, sobretudo a dignidade no tratamento e na saúde.

Renata - Além de medidas judiciais e denúncias na fanpage do Movimento,
vocês fazem contato com as operadoras de planos de saúde na busca por
soluções? Utilizam outros meios?
E3 – Bom, de fato, às vezes, se tem algum caso que a gente possa resolver junto
com a operadora... Já teve casos sim que eu liguei pra Unimed, liguei pra
ouvidoria, e consegui resolver diretamente, mas não é fácil, porque a gente sabe
que os planos de saúde têm seu próprio procedimento interno, e se não está
autorizado, a gente pode convocar o papa que não vai conseguir, mas quando
há casos que a gente entende que há uma certa flexibilidade deles, um caso
mais tranquilo de resolver, busca as operadoras sim, porque no final a gente
procura resolver o problema que é a saúde do paciente.

Renata- E quanto ao SUS, como o Movimento atua para auxiliar as pessoas
que recorrem ao serviço público?
E3 - Sobre o SUS o movimento principal, o foco que a gente tem, é no
Congresso, tentando fazer um lobby em prol do SUS, que é muito fraco.
Não existe um movimento forte nisso; pelo contrário, o lobby dos planos de
saúde é avassalador, conseguem emplacar muitos projetos de lei, isso não
surpreende ninguém. Quanto ao SUS a gente tenta enfraquecer o lobby dos
planos de saúde no Congresso.
Além disso, passamos informações, esclarecemos, porque a população muitas
vezes acha que o SUS está ali, então vai chegar lá, se tiver com um problema,
se tiver um infarto, vão fazer uma cirurgia. Você precisa entender como é o SUS.
Você precisa primeiramente ser cadastrado, ter um cartão e um cadastro no
SUS, o médico da família, as policlínicas, e saber como funciona. Este é o
trabalho do movimento, esclarecer como o SUS se desenvolve. Este é um
trabalho muito complexo, mas a gente tem que fazer o trabalho de formiguinha,
não tem jeito.
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Renata - Sobre o advento da internet e das redes sociais, berço do
Movimento e responsável pela disseminação de informações, qual sua
opinião sobre os consumidores que expõem casos críticos no meio digital
como recurso para solução dos casos.
E3 - Eu acho importante sim, porque as pessoas tentam de alguma forma pedir
ajuda e não conseguem, e às vezes a mídia social pode ajudar nesse ponto,
entendeu? Já teve casos em que a gente ajudou a propagar alguns pedidos de
ajuda. Eu vejo como um meio interessante.
Os planos de saúde têm um pouco de receio de mídias sociais, é óbvio, e a gente
sabe por que. Agora, o que eu tenho visto é a Federação Nacional de Saúde
Suplementar começar a entrar nesse mercado, mas estou vendo que eles não
estão tendo muita aderência e o motivo é óbvio. Eles têm que ficar escondidos,
sabem que, sobretudo, estão lutando por lucros, e não pelo serviço decente e
humanizado.
Renata - E para finalizar, qual sua recomendação para os consumidores
dos serviços de saúde no Brasil, inclusive do SUS. Como fazer seu direito
valer?
E3 - Essa é uma pergunta complicada. No SUS, eu acho que as pessoas têm
que começar a se mover, porque ele tem grande chance de acabar, isto é um
fato.
Ah mas é um direito constitucional. Um direito constitucional hoje em dia não é
um direito consolidado, já vimos aí inúmeras PECs constitucionais que estão
perdurando aí; então, é interessante que o povo se interesse mais pelo SUS,
que entenda o SUS, só assim ele conseguirá sobreviver a todos esses ataques
que vem sofrendo, sobretudo do lobby político dos planos de saúde. Pra quem
tem plano de saúde é sempre importante atentar que não está seguro. A primeira
coisa que você tem que entender quando tem um plano de saúde é não ter só
um pé atrás, mas os dois, entendeu? E sempre com um advogado presente,
porque, dependendo do caso, pode ser rico ou pobre, vai ter sua cobertura
negada, e aí começa o pesadelo. A gente conhece isso. Por mais que você saiba
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que tenha que ter os dois pés atrás, é interessante ter no caderninho toda
estrutura do plano de saúde, Ouvidoria, SAC, tudo isso pra fazer algum tipo de
reclamação. Óbvio que você pode ter também o contato do movimento pra te
passar qualquer tipo de informação quanto a isso.
APÊNDICE E – TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA E4
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Entrevistadora: Renata Soares Hilario
Transcrição: Renata Soares Hilario
Entrevista realizada em: 28 dez. 2017

Renata - Gostaria que você comentasse um pouco sobre sua vida
acadêmica, sua atuação como jornalista e como foi se desmembrando?
E4 - Eu sou formada em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo,
me formei em Santos, e comecei a trabalhar aqui em São Paulo numa agência
de Relações Públicas, trabalhando com educação. Sempre fui voltada à área de
serviços, até porque logo depois da faculdade me especializei na cobertura de
políticas públicas, então atuei muito em dois grandes setores, de educação e de
saúde. Hoje desenvolvo um trabalho muito voltado para área de relações
públicas, porque faço relacionamento com diferentes mídias, então você tem aí
não só jornalismo, mas outras frentes de trabalho que foram surgindo, e hoje eu
trabalho além da comunicação com imprensa.
Renata - Você comentou comigo sobre a questão da Assessoria de
Imprensa nas organizações. Que este papel mudou um pouco, e que hoje
acaba abrangendo outras áreas da comunicação. Eu queria que você
explicasse como é isso, como aconteceu a mudança do profissional de
assessoria de imprensa?
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E4 – Perfeito. Antigamente, há muitos anos, o assessor de imprensa era visto só
como aquele profissional, só não né? Mas como aquele profissional que era
voltado a produzir conteúdo, divulgar para jornalistas, acompanhar o porta-voz
nas entrevistas. Com o passar do tempo essa posição foi mudando, porque, com
o surgimento de novas mídias, redes sociais, mídias sociais, esse profissional
precisou ficar atento a outras nuances da profissão. Então não bastava só cuidar
de jornalistas. Se você tem informações sobre a empresa que atende, por
exemplo, circulando nas mídias sociais, se encontra oportunidade de posicionar
uma mensagem correta da sua empresa por meio de um anúncio, de uma mídia
paga, de um investimento que não é só de um anúncio institucional, de uma
mídia espontânea, então como o profissional de comunicação voltado a
entender, disseminar a reputação de uma empresa, o assessor de empresa não
pode mais ficar olhando só para a área de jornalismo, ele precisa olhar para
todas essas frentes, pensar numa comunicação integrada e, por mais que não
seja o profissional que vai desenvolver essa ação, ele pensa de uma forma
estratégica tudo isso.
Renata - E aí, mesmo você não sendo uma profissional específica de Social
Media, também acaba passando por esse caminho né? Queria que você
falasse um pouco mais da atuação desse tipo de profissional agora, pois,
com o advento da internet e das redes sociais ele cada vez mais se faz
presente e necessário nas organizações né? O que você poderia dizer
desse tipo de profissional e sua importância para as empresas?
E4 – É, sem dúvida o profissional de mídias sociais é muito estratégico para as
empresas, porque muitas vezes é ele quem vai perceber o primeiro alerta numa
crise, pontos de melhoria da operação ou de um produto, porque ele começa a
receber insights sobre isso na prática de monitoramento. Ao mesmo tempo você
também tem equipes voltadas a gerar insights a partir do que monitoram, então
se você tem uma equipe de social media que observa o mercado e começa a
perceber tendências, ela também avisa a empresa caminhos e estratégias que
pode seguir considerando a observação do mercado. Então é um profissional
que é estratégico não só para um monitoramento e para correção de alguns
caminhos, como também para trazer insights pra empresa se posicionar no
mercado. Você tem aí empresas que contratam agências pra fazer esse trabalho,
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você tem empresas que decidem ter esse profissional ou uma equipe dentro da
empresa fazendo esse trabalho, mas todas essas empresas hoje não
conseguem mais ficar sem olhar para esse tipo de segmento, sem olhar pra essa
necessidade de se posicionar e de estar ativa nas mídias sociais, é muito
importante pra todas as empresas ter essa percepção.
Renata - A gente estava comentando também o caso da Folha, que decidiu
sair das redes sociais. Eu te pergunto: as empresas hoje que decidem
então entrar nas redes sociais, ter sua fanpage oficial, ou não, preferindo
ficar fora desse segmento, qual seu ponto de vista sobre isso? Partindo
também da percepção dos consumidores que vão acabar comentando
eventualmente mesmo a empresa estando ou não nas redes.
E4 - O exemplo da Folha é um pouquinho diferente, porque como é um veículo
de comunicação, ela decidiu mudar a forma como se posiciona na rede, então
sua fanpage continua lá, mas ela não veicula mais conteúdo por meio daquele
canal, que é o seu corebusiness para conseguir chegar no consumidor, por meio
do conteúdo ela se sustenta, assim como de anúncios e tudo mais. No caso das
empresas não tem mais como ela decidir se vai estar ou não oficialmente num
canal de mídias sociais. Ela já está lá, por mais que não queira, seu consumidor
está lá, seu mercado está lá, então se ela não estiver lá oficialmente para falar
em seu nome, outras pessoas vão falar, e aí vão postar

mensagens

equivocadas, vão trabalhar o posicionamento da marca de uma forma que a
empresa não quer. Então é importante que ela esteja lá, e é importante que
esteja preparada sim para esse consumidor que vai chegar por esse canal, por
essas críticas que vão chegar por este canal, até muitas vezes para elogios,
ações positivas que também podem surgir. Embora a gente sempre olhe pelo
lado negativo, do que pode aparecer no canal quando a empresa não está
preparada; sim, é importante que ela pense como vai estruturar isso, se vai
contratar uma agência parceira para fazer esse trabalho, ou se tem equipes
multidisciplinares, que de repente pode ter dentro da empresa para unir e
desenvolver e conduzir esses canais, mas, sem sombra de dúvidas, a partir do
momento que uma empresa decide ter uma página oficial, um perfil oficial numa
rede, precisa planejar os conteúdos que vai disponibilizar nesse canal, o
atendimento que vai ter, ser vai ser 24 horas dependendo do escopo do seu
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trabalho, se vai ser só no horário administrativo, deixar isto claro na fanpage: se
só atende de segunda a sexta, isso precisa estar claro na fanpage, porque é um
canal que está aberto 24 horas por dia, então tem uma série de detalhes que as
empresas precisam se preocupar, até pra evitar uma frustração maior do
consumidor quando encontra aquele canal e tenta uma resolução por meio dele
canal.
Renata - E aí, falando agora do consumidor, ele tem os canais oficiais nas
organizações, geralmente o SAC, Ouvidoria, mas hoje ele também acaba
recorrendo às redes sociais. Você acha que isso é uma tendência? Eles
sentem que conseguem resolver melhor os problemas nestes canais? Qual
a sua percepção sobre isso?
E4 - A gente tem muitos consumidores que muitas vezes não procuram o SAC
das organizacionais, um SAC oficial, site ou canal por telefone, e optam
diretamente procurar as mídias sociais. Isso talvez pode ter aumentado em
função da preocupação das empresas com uma exposição negativa em público,
porque muitas vezes a empresa não resolvia a questão do consumidor por meio
do canal oficial de atendimento, e só resolvia quando o consumidor fazia uma
crítica aberta no facebook, no twitter, nas redes, mostrando para todo mundo o
problema que a empresa tem. Então, quando a gente começou a resolver a
questão do atendimento em mídias sociais era muito dessa forma, as empresas
ficavam apagando incêndios que surgiam por meio dos canais sociais, porque
aquelas pessoas não tinham atendimento no tempo devido, ou eram mal
atendidas, então foram percebendo como a empresa respondia com mais
agilidade quando colocavam o problema em público. A partir disso as empresas
foram entendendo: “poxa, mas eu tenho aqui, um canal a mais, e se eu não der
esse atendimento correto por aqui, eu vou ter ainda mais problema lá na frente”.
A partir disso elas começaram a se estruturar pra ter esse canal de atendimento
também por meio das redes sociais. Hoje o que sinto, até como consumidora
também, é que tem muitas empresas que não têm claro qual é o seu canal de
atendimento ou tem um canal de atendimento SAC oficial completamente
complicado para o consumidor acessar, ligar e digitar com menu. Então, as
pessoas preferem muitas vezes jogar a informação na rede, marcar a empresa,
esperando ter essa devolutiva mais rápida e às vezes de forma mais acessível.
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Eu acredito que isso tende a aumentar, é um caminho sem volta, talvez surjam
outras plataformas, mas sem dúvida as mídias sociais vão ser mais um canal em
que a empresa precisa estar preparada pra atender esse consumidor.
Renata - Queria que você comentasse agora algum caso de sucesso e
insucesso que acompanhou, e se possível algum caso relacionado à área
da saúde?
E4 - Acho que a gente pode falar de um caso de sucesso relacionado a uma
campanha de awareness, de um tema ligado a diabetes. A gente precisava
mostrar para as pessoas que quem tem diabetes precisa se preocupar com uma
proteção cardíaca, que muitas vezes pode estar ingerindo medicamentos que
podem prejudicar o coração, então precisa se preocupar com a saúde do
coração, considerando medicamentos, alimentação, atividade física, e tudo
mais. A gente fez uma campanha com um casal de atores, e um deles tinha
diabetes, e aí a gente fez um vídeo desse casal contando a história deles, como
vivenciavam isso, são artistas né? O resultado que a gente teve foi muito bacana,
porque quando a gente colocou a campanha no Facebook, muitas pessoas
começaram a marcar tio, tia, vó, vô pra avisar: olha você precisa cuidar do
coração: olha, isso eu não sabia... E, e a gente viu que realmente era uma
informação que precisava ser disseminada, e foi bacana que por meio da
expressão desses artistas, era um casal, e não foi uma atuação, o rapaz
realmente tinha a diabetes, e eles contaram um pouquinho suas histórias, e as
pessoas olharam para aquilo e começaram a chamar a atenção dos seus
familiares. Então foi uma prova de como a gente pode usar as mídias sociais
para uma questão positiva, levando informação como estratégia também para
respostas que surgiam ali muitas vezes questionando coisas relacionadas ao
tema, que precisava estar preparado pra responder, e a gente acha que isso foi
muito bacana.
Do ponto de vista de insucesso, de problemas, acho que até falando de uma
maneira mais genérica, existem muitas situações que a empresa tem algum
problema no produto ou no serviço, numa campanha, e acaba na hora de
responder pra pedir desculpas sobre determinado assunto, ela acaba piorando
a situação. Então, de repente uma campanha que foi feita trouxe uma conotação
de preconceito... Enfim, existem vários exemplos disso, e a gente pode talvez
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considerar, ou seja, como a empresa se prepara a resposta? Quais os núcleos
ou os grupos nos quais precisa se atentar para não fragilizar o discurso que está
tentando levar. É um pedido de desculpas de maneira que ela não venha a sofrer
um novo ataque de ativistas sociais, de ativistas on-line. Então, acho que a gente
chama de tiro no pé né? Talvez essa seja a principal causa de insucesso de
atuação em redes sociais, porque você tem ali uma ferramenta que pode tentar
melhorar a situação e às vezes, no imediatismo, porque as respostas em redes
sociais precisam ser rápidas, e aí sim às vezes consultar mais pessoas, sem
parar e pensar muito bem no tipo de resposta que você está levando, caba
piorando uma situação, então esse é um dos casos que a gente pode falar que
é o mais delicado, porque você vai com certeza ser criticado novamente, atacado
novamente.
Renata - Eu queria que você comentasse um pouco sobre os segmentos
em que trabalhou, inclusive sobre a área da saúde, e acredito que este seja
um dos pontos mais delicados, porque estamos falando do bem mais
precioso. que é a vida do consumidor, e aí, nesse quesito, como as
empresas de serviços de saúde têm que se atentar especialmente nas
redes sociais onde os clientes acabam expondo seus problemas de saúde,
problemas sérios, graves, o que você tem a falar sobre a sua experiência?
E4 - Eu acredito que as empresas que trabalham com serviços de saúde e têm
produtos voltados diretamente para consumidores ainda têm muito o que
desenvolver no que a gente chama a questão de atendimento. No caso das
empresas de saúde, é muito sensível né? Você está falando ali com um cliente
que na maioria das vezes está hospitalizado; ele está escrevendo num celular
de dentro do hospital, de um pronto-atendimento, pedindo ajuda para um familiar,
ou mesmo ele está precisando de ajuda, e às vezes não sabe o caminho correto.
Aí a gente tem várias possibilidades. Ele pode estar reclamando do hospital, de
um profissional, de um plano de saúde... Existem muitas esferas neste
segmento, é a ambulância de um fornecedor que não chega, é um material que
ele precisa para uma cirurgia que o plano não está autorizando; então, é
necessário que o primeiro atendimento que essa pessoa receba seja no sentido
de: Vamos lá, me conta o que está acontecendo, eu vou fazer o possível pra te
ajudar ou para te informar um caminho melhor que pode seguir. Porque muitas
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vezes a gente vê as empresas e as pessoas que trabalham nessas empresas
consumidas pelo tempo – “ah porque eu preciso atender rápido”, “eu preciso
resolver isso aqui logo” –, e elas deixam para trás a empatia de estar
conversando com aquele cliente, de falar “vamos lá”: “o hospital não pode te
oferecer isso, de todo modo, será que consigo te ajudar em outra coisa? Será
que posso te passar o contato de outra pessoa?”. Enfim, são pacientes né? Acho
que isso é mais delicado.
Quando você trabalha com serviços, não tá lidando só com um cliente, é um
paciente na maioria das vezes. Então é como se você fosse responsável ali pela
manutenção, como você falou, do bem mais precioso que essa pessoa tem, que
é a vida.
Então, acredito que as empresas têm muito a desenvolver. Existe uma questão
muito delicada aí também, que é a área jurídica das empresas, que atua muito
forte junto em determinados tipos de atendimento. Em algumas organizações, a
área de comunicação tem mais entrada para explicar os impactos na reputação
daquela empresa, de como determinada iniciativa vai repercutir; em outras já
não, o jurídico é realmente a palavra final, sem nenhuma margem de
recomendação. Isso torna o trabalho também mais difícil.
Então, tem um árduo caminho aí para ser percorrido. Algumas empresas já
entenderam isso, e estão começando a mudar a forma de se posicionar, de
atender; outras ainda não. Os órgãos reguladores do setor também precisam
levar isso para as empresas como uma medida mais definitiva do mínimo que
precisam ter para atender esses pacientes, esses clientes. Mas eu acho que a
gente tá desenvolvendo, precisamos aprender muito ainda, mas a gente
começou pelo menos a entender que ali é o caminho que precisa ser cuidado e
olhado com atenção.
Renata - Qual sua opinião sobre a passividade das organizações diante da
resolução dos problemas dos consumidores?
E4 - Eu acredito que muitas empresas demoram para resolver o problema dos
consumidores. Não é à toa que profissionais com relações com mídias vivem
sendo abordados, a gente recebe inúmeros e-mails de várias pessoas pedindo
ajuda, porque elas não têm seu problema resolvido e vão buscando outros
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caminhos. A minha percepção é que as empresas vão crescendo e se perdendo
um pouco no processo de atendimento ao consumidor. Por mais que tentem criar
sistema, muitas vezes robotizados para fazer atendimentos, vai se perdendo um
pouco de como isso vai se resolvendo dentro da empresa. Então, muitas vezes
ela fica passiva porque realmente não está conseguindo resolver aquilo, e aí não
consegue se posicionar porque vai acabar caindo em contradição, porque o
problema ainda está na rua. Como é que ela vai dizer que resolveu? É um
problema que talvez precise ser repensado no prazo de atendimento, ou formas
como esse atendimento é realizado, mas considero sim que muitas empresas
demoram né? São passivas nessa resolução de problemas. Talvez precisassem
olhar com mais atenção os insights que as áreas de comunicação levam,
pensando em reformular iniciativa, preparando Q&A (Questions and Answers),
estratégias pra que aquele caso não volte a acontecer, por exemplo. Por isso eu
digo que às vezes é se perder um pouquinho no processo. Às vezes elas não
percebem que a solução está dentro de casa, que basta você ouvir uma área
com atenção, pegar a área de operação, sentar para conversar, entender quais
são os principais problemas do produto e do serviço, para que isso não volte a
acontecer. Algumas empresas têm trabalhado também com a questão de
experiência do usuário, e isso também abre um outro caminho de você olhar com
mais atenção sobre tudo que tem, seja no seu site, na sua comunicação, como
isso atinge também o consumidor, como ele consegue navegar pelos seus
aplicativos, pelo site, pelo seu atendimento telefônico, para que você consiga
realmente atender esse cliente da melhor maneira, para que ele encontre o que
precise nos seus canais de comunicação. Então, tem uma série de questões que
as empresas precisem talvez colocar em prática dentro de casa para que essa
passividade deixe de transparecer para o público externo sabe?

APÊNDICE F – TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA E5

Atuação: Operações fiscalizatórias da ANS

Entrevistado: E5
176

Transcrição: Renata Soares Hilario
Entrevista realizada em: 22 fev. 2018

Renata – Gostaria que você comentasse um pouco sobre sua vida
acadêmica e sua atuação aqui na ANS.
E5 – Eu sou advogado de formação, trabalho na Agência faz uns cinco anos.
Desde que comecei, entrei como servidor efetivo, trabalho na Diretoria de
Fiscalização. Trabalhei durante um tempo na Assessoria Normativa e já tem
quase dois anos que trabalho na Gerência Geral de Operações Fiscalizatórias,
dentro da Diretoria de Fiscalização, basicamente isso.
Renata – Eu quero que você comente sobre o papel da ANS,
especificamente para os consumidores. Como eles podem chegar até a
ANS?
E5 – O papel fundamental da Agência é a regulação dos sistemas privados de
saúde. Reflexamente isso impacta nos consumidores né? Apesar da missão, da
questão principal da agência, ser mais ligada à questão mercadológica, é claro
que isso consequentemente afeta a qualidade do atendimento em relação aos
consumidores, aos beneficiários de planos de saúde. Ao trabalhar na Diretoria
de Fiscalização, a gente é responsável por verificar, registrar essas reclamações.
Quando algum consumidor se sente lesado, tem algum direito lesado, alguma
dúvida a ser esclarecida, entra em contato com a nossa central de atendimento,
onde ele pode tirar alguma dúvida ou registrar uma reclamação, que será
analisada pelo corpo técnico da agência, podendo até iniciar a abertura de um
processo administrativo sancionador contra a operadora e até ser multada
consequentemente.

Renata – Você diria que ela pode ser similar ao Procon?
E5 - Não, a lógica é diferente. Eu entendo que o Procon é um órgão que tem sua
natureza como órgão de defesa do consumidor. Órgãos reguladores são órgãos
de regulação, que produzem normas para o mercado se ajustar, tem várias
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diretorias dentro da agência com objetos distintos, tem diretorias de produtos
que cuida da regulamentação de produtos, o rol de procedimentos, análise das
questões de reajustes, tem as diretorias das operadoras, que faz a questão toda
dos ativos garantidores, toda essa parte financeira, econômico-financeira, enfim,
e você tem a diretoria de fiscalização, que fiscaliza se as normas estão sendo
cumpridas ou não, e qualquer consumidor que se sinta lesado pode recorrer à
agência, mas é um papel um pouco diferenciado de um Procon entendeu?
Acredito que o Procon não faça uma análise de balanço comercial de empresas
por exemplo.

Renata – A ANS atende, mas não é o foco principal?
E5 - Até é, reflexamente. Ao você ter um mercado bem estruturado, bem
regulado, claro que isso impacta positivamente o consumidor, e a gente tem
dentro da fiscalização canais para atender esse consumidor, enfim, caso se sinta
lesado ou mesmo tenha uma dúvida. A gente tem um canal específico, mas não
é uma lógica exatamente igual à do Procon, a gente tem uma lógica diferenciada,
porque tem essa questão regulatória né?, mais específica. Não digo maior, mas
mais específica do que um atendimento de Procon que, enfim analisa, as
questões do consumidor como um todo, desde reclamações de instituições
financeiras a ações de varejo, telefonia. Eles recebem reclamações de todas as
linhas, todas as naturezas. E a gente tem uma questão regulatória mais
específica ligada à saúde suplementar.
Renata – Hoje a gente percebe nas áreas de atendimento das operadoras
que alguns clientes preferem recorrer à ANS do que aos próprios canais
oficiais dos planos de saúde, porque muitos não sentem segurança mais
no plano, então acham que se forem direto na ANS, vão ter o atendimento
mais rápido, mais assertivo. Esta é uma percepção das áreas de
atendimento dos planos de saúde. Eu queria que você comentasse um
pouco sobre isso; se você, atuando há tantos anos na ANS, tem essa
percepção que isso ocorre, que às vezes o consumidor não entende muito
bem o papel, aí acaba vindo direto a vocês. O que você acha?
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E5 - Sempre o ideal é o consumidor recorrer primeiro a sua empresa, porque a
princípio ele vai ter aquelas questões, vamos dizer assim, que em tese serão
mais fáceis de ser resolvidas, mas acontece, enfim, de ele ter algum problema
com a operadora e não ser atendido, então recorre à agência. Existe, até ano
passado, salvo engano, 2016 na verdade, uma RN 395 que é a norma que
regulamenta o atendimento, uma norma que foi ditada pela Agência, que
regulamenta o atendimento das operadoras em relação aos seus beneficiários,
principalmente em questão aos seus atendimentos assistenciais. Então, nessa
norma, nessa resolução normativa, ela traz uma série de pressupostos, uma
série de requisitos que as operadoras têm que ter nas suas centrais de
atendimento. Existe todo um regramento próprio que as operadoras têm que
seguir, próprio e específico da saúde suplementar. Então, tem regras de acordo
com o porte da operadora e tal; tem uma série de regras, de coisas que as
operadoras têm que fazer para atender aos beneficiários: têm que dar o número
de protocolo, um padrão de número de protocolo, fornecer essa informação
dentro de um prazo. Se o beneficiário quiser uma reanálise daquele pedido,
daquela solicitação, tem direito a uma reanálise. Então tem uma série de
questões ali, mas nada impede dele ligar direto pra Agência, munido desse
número de protocolo, e dizer: “olha fui atendido pela operadora, registrei uma
reclamação lá, não consegui resolver o problema, meu número de protocolo é
esse, e o que a agência tem a fazer a respeito?”. E é claro que a reclamação vai
ser registrada aqui na Agência, que vai tomar as medidas cabíveis para aquele
caso, entendeu? Mas a gente faz o monitoramento, o cumprimento dessa RN
395, acompanha todas as reclamações que são ligadas ao descumprimento
dessa norma; a gente faz um monitoramento periódico disso para verificar se
realmente está havendo descumprimento por parte das operadoras que estão
prestando atendimento. A gente tem notado que está melhorando bastante; é
claro que ainda não é o universo ideal, é claro que a gente ainda está longe de
um cenário ideal, perfeito, mas eu noto que desde a edição desta norma as
coisas têm melhorado. Pelo menos esta é a minha percepção, de que está
havendo uma melhoria de ampliação e de estruturação dos canais de
atendimento. A gente sabe que ainda não é o ideal, mas eu acho que tem
melhorado nos últimos anos sim. Esta é a percepção que eu tenho.
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Renata – Não sei se você tem algum exemplo ou caso. Caso tenha, gostaria
de ouvir um de sucesso ou insucesso, mas especificamente do
consumidor, não sei se chega a esse nível detalhe...
E5 – Chega. Não tenho um caso específico, mas é normal a gente receber, até
via Ouvidoria, elogios de consumidores dizendo: “olha agência, obrigada, a
gente teve o problema resolvido”, porque a NIP... não sei se esse é o momento
de eu explicar um pouquinho a NIP, talvez seja mais pra frente... A NIP, uma vez
registrada, uma reclamação na Agência, a gente instaura um procedimento que
chamamos de notificação de intermediação preliminar, um processo que a gente
vai tentar fazer uma intermediação para tentar resolver o problema do
consumidor. Vou dar um exemplo aqui. O consumidor tentou fazer um
procedimento assistencial qualquer na operadora, e teve esse pedido negado.
Ele ligou na operadora, e ela continua negando. Então, ele liga para a Agência,
que vai tentar intermediar e resolver o problema: Por que as operadoras
procuram cumprir a NIP? Porque a NIP tem uma série de implicações, e serve
de insumo para o monitoramento né? Ou seja, a operadora pode vir a ter o plano
suspenso. Então este é um indicador ruim, negativo para ele. A NIP é insumo
para intervenção fiscalizatória. Então, se a operadora tiver um número alto de
reclamações na NIP, um alto número de demandas não resolvidas, estará
classificada numa faixa ruim e pode sofrer com a intervenção fiscalizatória. Isso
impacta no seu índice geral de reclamações. e então, veja que a NIP é insumo
pra várias medidas regulatórias da Agência, não só da fiscalização, então, em
regra, quando as operadoras recebem uma reclamação e uma NIP aberta,
procuram cumprir e resolver aquele problema dentro do prazo da NIP,
justamente para não ter seus índices contaminados negativamente por não ter
resolvido aquela questão. É claro que a gente não consegue resolver 100% dos
casos, enfim... Com base nisso, quando a gente consegue resolver o problema
do consumidor, muitas vezes recebe elogios, cartas mesmo, via Ouvidoria, do
consumidor elogiando: “olha fui bem atendido”. Isso é muito gratificante né?
Muitas vezes, quando a gente não consegue resolver, ou a operadora não
cumpriu aquele prazo, ou até mesmo era algo que aquele consumidor não tinha
direito, algo que estava pleiteando além do contrato, que não tinha cobertura...
Enfim, é raro isso acontecer, mas pode acontecer, a gente tá lidando com
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tratamento que não tem cobertura no rol de procedimento médico, não tem
cobertura contratual, alguma coisa que está fora da normalidade. Não é muito
comum isso acontecer, às vezes a Agência só negou uma coisa que ele não
tinha direito. Então a gente tem esses dois lados né? A gente recebe tanto
elogios

e

comentários

positivos

como

comentários

negativos,

não

necessariamente porque a gente agiu bem ou mal, às vezes é porque o objeto
daquela discussão ou reclamação era um objeto solucionável, vamos dizer
assim, e o outro era um objeto não solucionável, e nem sempre a gente
consegue resolver todas as situações. Basicamente a lógica é essa da
intermediação, e até onde vai a análise da Agência sobre aquela reclamação do
consumidor. Não resolvida a NIP, a gente abre um processo administrativo para
verificar a culpabilidade daquela operadora e aplicar uma sanção. Mas aí essa
sanção já é administrada entre Agência e operadora, e a figura do beneficiário já
sai dessa situação. Com isso, o processo sancionador já passa a ser uma
postura de aprovação da Agência em face de um ente regulador, não tem mais
o papel do consumidor no meio de uma situação de intermediação. Não sei se
ficou muito claro, mas acho que deu pra entender mais ou menos como funciona
a NIP.
Renata – Gostaria que você falasse um pouco sobre o caso de alguns
momentos de fato não haver cobertura contratual, ou às vezes o cliente
está pedindo um procedimento novo, ou um medicamento que vem de fora
e ainda não foi aprovado... Eu queria saber se a ANS tem esse poder de
gerar políticas públicas, como, por exemplo, um procedimento que está
sendo muito negado, mas que por outro lado está surgindo muita demanda,
e aí com esses dados, como vocês podem atuar para que os planos passem
a aprovar situações como essa?
E5 – Isso está dentro da discussão do rol de procedimentos médicos.
Periodicamente o rol é atualizado, então todas essas questões ligadas a
negativas e tal, isso é discutido no âmbito da reformulação do rol. Vamos dizer
assim, isso não fica exatamente dentro da Diretoria de Fiscalização, isso fica
dentro da Diretoria que cuida do rol, e claro que eles analisam isso. Olha, a gente
tá percebendo que determinado procedimento tá sendo muito solicitado, mudou
a realidade. Vou dar um exemplo: o surto da zica. Foi analisada a necessidade
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de incluir esse procedimento dentro do rol. Então, assim isso é analisado por
toda uma equipe técnica, não é minha área de formação. Médicos e servidores
que possuem formação na área técnica mais ligada à parte assistencial, vão ter
médicos, farmacêuticos, uma equipe de outra Diretoria que cuida disso, e vem
uma série de discussões, a norma do rol é colocada em consulta, onde a
sociedade pode colaborar, pode sugerir. Isso é um processo longo e aprovado
depois pela Diretoria colegiada, onde os diretores opinam e votam em relação
ao rol. Então é uma questão que parte da Diretoria de Fiscalização é até maior
né? É uma questão global que periodicamente é analisada e é claro que eles
levam em consideração, tem uma gerência especifica na Agência que cuida
disso, e leva em consideração todos esses insumos e realidades pra reformar,
isso tudo tecnicamente estudado e definido, justificando a inclusão e retirada de
procedimento no rol. Isso foge um pouco do que a gente tá falando, que é o
atendimento do beneficiário, que é algo maior que permeia a regulação como
um todo.

Renata – A gente sabe que a ANS possui uma força de ação para estruturar
as áreas de atendimento das operadoras, através das normas, como
Ouvidoria, SAC, até por conta da nova lei do SAC... A gente recebe hoje
muita reclamação através das redes sociais e imprensa, um canal
alternativo digamos assim, que o consumidor identificou como uma
possibilidade para fazer um barulho e conseguir de forma mais rápida uma
atenção do plano de saúde. Você imagina que isso no futuro possa ser
regulado de alguma forma pela ANS, de modo que a Agência exija das
operadoras um olhar voltado para estes canais, como as redes sociais?
E5 – Pode até ser que isso venha a ser uma política da Agência né? Hoje a gente
tem uma norma específica que regulamenta a questão do atendimento, que é a
395... Todos os canais da operadora... Vamos supor que ela queira criar um
aplicativo para se relacionar com o beneficiário. Ela tem que seguir aquelas
diretrizes, ela não veda a criação de meios alternativos, mas se forem criados
terão que seguir um padrão, tem que ter número de protocolo, tem que trazer o
básico daquilo ali. Então, pode ter outros canais, mas tem que seguir uma
padronização mínima, aqueles regramentos que estão contidos na norma,
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dizendo o que tem que ser feito para que o beneficiário não fique desamparado
em relação ao atendimento, tem que ser fornecido número de protocolo
padronizado pela agência, tomar um pouco de cuidado também de não abrir
tanto os canais e ficar uma coisa desregulamentada. Nada impede que haja
estes canais alternativos, mas que seja utilizado de forma que se adeque às
disposições da norma.
Renata – E só pra finalizar, até para o consumidor que tiver acesso a este
vídeo, para entender de uma forma bem clara: Qual é o papel da Agência
Nacional de Saúde? Você já tinha explicado que ela veio para regular o
setor, mas com uma linguagem fácil pro consumidor entender, qual é o
papel da ANS e como ele pode recorrer caso se sinta desprotegido?
E5 - No caso de se sentir lesado, qualquer consumidor pode acessar nossos
canais de atendimento, no site <www.ans.gov.br>, e no 0800 701 9656. No site
tem uma série de informações sobre a Agência, e se precisar de alguma coisa
ele pode recorrer, ligar pra agência, esclarecer alguma questão ou registrar uma
reclamação em face da operadora dele, caso se sinta lesado por algo, tenha
algum procedimento negado, tenha algum problema com acesso, com o que é
de direito no contrato com a operadora. A gente recebe um volume alto. Claro,
menos se a gente for comparar com a realidade de uma Anatel, que recebe um
número relativamente grande de ligações. Eu acho que em 2017, não tenho
esses dados exatos, mas acredito que tenha sido em torno de 480.000. Enfim,
parte disso são reclamações que abrem aquele processo da NIP que eu
expliquei. E é basicamente isso. A Agência tem um papel relevante também
sobre essas questões, e a agência busca e tem buscado pelo Programa
Parceiros da Cidadania celebrar acordos de cooperação técnica com órgãos de
defesa do consumidor, do Judiciário, Ministério Público, pra gente trocar
informações. Às vezes um órgão de outro estado consegue notar uma distorção
que esteja ocorrendo no mercado, e a gente consegue através desse
intercâmbio de informações agir de uma forma mais inteligente, organizada e
contextualizada. Então a gente procura ter mecanismos que auxiliem o setor e a
sociedade como um todo, a gente busca sempre ter o cumprimento das regras
regulatórias, com certeza vai trazer uma satisfação social para os beneficiários
de planos de saúde.
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