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O presente artigo tem por 
objetivo refletir sobre o 
papel das seguradoras 

que prestam serviços de assistên-
cia à saúde, ou seja, as especiali-
zadas em saúde, sob o enfoque 
da Governança Corporativa, no 
que tange à proteção de seus con-
sumidores, especialmente, para 
minimizar os conflitos de inte-
resses que possam ocorrer, com o 
objetivo de maximizar valor para 
a empresa, visando à sua susten-
tabilidade e longevidade. 

Com o início do século XXI, uma 
nova fase da sociedade de consu-
mo começa a surgir. Nela, tanto 
consumidores como fornecedores 
tornam-se mais conscientes e sele-
tivos em relação aos seus direitos e 
deveres. O consumidor está mais 
atento, exigente, quando se trata 
de seus direitos, pouco influenciá-
vel, infiel a marcas, mais responsá-
vel em relação ao meio ambiente 
e ao comportamento social das 
empresas. A adoção de novas tec-
nologias digitais, como internet, 
celular e redes sociais, viabilizou 
o surgimento de um consumidor 
digital, multicanal e global.

Hoje é discurso corrente do mer-
cado que o consumidor, além de 
consciente, está muito “empode-
rado”, isto é, fortalecido. O que 
ocorre é que realmente este as-
sume um papel de poder quando 
não é bem atendido pela empresa, 
ou quando os produtos adquiridos 
não atendem ao fim esperado, os 
serviços não fornecem a seguran-
ça pretendida ou se mostram ina-
dequados. Aí surge um conflito 
entre as empresas e os clientes, os 
quais passam a recorrer a todos 
os meios e canais possíveis para 
satisfazer seus direitos. Quando o 

consumidor é bem atendido, com 
produtos e serviços de qualidade,  
ele não assume nenhum papel de 
poder: é tranquilo, calmo, educa-
do. Portanto, as empresas devem 
se preocupar em entender que o 
consumidor só se torna “podero-
so” quando está muito insatisfeito 
e desgostoso. Nesse sentido, é mui-
to importante que as companhias 
ouçam as reivindicações dos con-
sumidores “poderosos”, pois elas 
podem servir como instrumentos 
de verificação para a melhoria da 
prestação dos serviços e da quali-
dade dos produtos.

Hoje vivemos em um mundo glo-
balizado, mas não compartilha-
do, pois há muito desequilíbrio 
e desigualdades sociais, gerando 
indivíduos inseguros. 

Os desafios são enormes para 
equalizar esses problemas, especial-
mente porque exigem mudanças 
sociais radicais que nos afetam di-
retamente, ou seja, há a necessidade 
de alteração nos padrões de com-
portamento da sociedade. Para que 
isso ocorra, é preciso que as regras 
sociais, jurídicas e culturais se coa-
dunem com essas transformações.

O Direito, através das leis, deve 
encontrar respostas adequadas a 
essas inovações, bem como levar 
em conta que, diante de uma rea-
lidade globalizada, é necessário 
uma interpretação afinada com es-
ta. Nesse mundo pós-moderno, as 
fronteiras geográficas são relativas 
e, portanto, também as fronteiras 
jurídicas devem ser menos rígidas. 
Resultam daí novos direitos – am-
biental, do consumidor, econômico 
–, destinados a satisfazer às novas 
necessidades de todos envolvidos.

A escalada da sociedade industrial 
instalou um acentuado desequi-
líbrio entre fornecedores, de um 
lado, e consumidores, do outro, 
surgindo, assim, a demanda pela 
criação de mecanismos de prote-
ção e defesa dos consumidores.

O Direito do Consumidor nasce 
para equalizar as desigualdades 
decorrentes dessa nova realidade, 
isto é, para adequar as novas rea-
lidades impostas pelo desenvolvi-
mento industrial e tecnológico.

A Constituição Federal Cidadã de 
1988 inclui a proteção do consu-
midor como garantia de linhagem 

Quando o consumidor é  
bem atendido, com produtos 
e serviços de qualidade,  
ele não assume nenhum papel de poder:  

é tranquilo, calmo, educado.
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constitucional, determinando ex-
pressamente a elaboração do Có-
digo de Defesa do Consumidor, 
lei arrojada e inovadora que trou-
xe para o ordenamento jurídico 
brasileiro uma mudança de para-
digma com um campo de aplica-
ção bastante amplo.

O Código de Defesa do Consumi-
dor tem raiz constitucional, é lei 
geral e principiológica, pois regula 
todas as relações de consumo. Ade-
mais, todas as leis específicas nessa 
área devem se subordinar a ele.

Além disso, a proteção do consu-
midor no Brasil foi elevada a Po-
lítica de Estado, com a criação do 
Plano Nacional de Consumo e Ci-
dadania (Plandec). Inaugurou-se 
assim uma nova era, com o estabe-
lecimento de um conjunto de me-
didas para garantir a melhoria na 
qualidade de produtos e serviços, 
priorizar o direito à informação e 
o atendimento ao consumidor.

A Secretaria Nacional do Consu-
midor (Senacon), que coordena 
esse plano, teve uma iniciativa lou-
vável ao constituir um Grupo Téc-
nico sobre Consumo Saúde, com 
representantes do Sistema Nacio-
nal de Defesa do Consumidor. O 
intuito foi estabelecer mecanismos 
de fortalecimento da proteção dos 
consumidores de planos e serviços 
de saúde privados, propor aperfei-
çoamentos para melhoria da regu-
lação no setor e ampliar a fiscali-
zação por desrespeito aos direitos 
dos consumidores.

Por sua vez, no tocante à saúde, nos-
sa Constituição a entende como um 
direito do cidadão e dever do Es-
tado, possibilitando que a iniciativa 
privada também preste assistência à 

saúde, criando, portanto, dois sub-
sistemas, o público e o privado. 

As seguradoras especializadas em 
saúde submetem-se às regras das 
Leis 10.185/2001 e 9.656/1998 (al-
terada pela MP nº 2.177-44/2001) 
e de sua regulamentação, editada 
pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar – ANS, vinculada ao 
Ministério da Saúde, incumbida 
de fiscalizar, regulamentar e mo-
nitorar o mercado de saúde suple-
mentar privado. O seguro saúde 
enquadra-se como plano privado 
de assistência à saúde. Por corolá-
rio, a seguradora especializada em 
saúde, como operadora de plano 
de assistência à saúde.

No âmbito da proteção ao consu-
midor, apesar de todo esforço re-
gulatório, ainda há conflitos. Es-
tes acabam sendo dirimidos pelos 
órgãos de defesa do consumidor, 
ANS e Poder Judiciário. Segundo 
dados do Sindec/MJ, as deman-
das referentes aos planos de saú-
de, no período entre 2011 a outu-
bro de 2014, apontam aumento 
de reclamações nos últimos anos, 
principalmente em relação aos 
problemas com contratos, rea-
justes, negativa de coberturas, 
descumprimento à oferta e aten-
dimento em geral. Muitas destas 
referem-se a problemas pontuais, 
da Lei 9.656/1998 e de sua regula-
mentação, que não se compatibi-
lizam com os princípios que nor-
teiam os comandos do Código de 
Defesa do Consumidor. 

Atualmente, há um modelo de 
gestão empresarial, originário da 
Inglaterra, conhecido como Go-
vernança Corporativa. Sua função 
é fazer com que os sócios e ad-
ministradores gerenciem as ativi-

dades empresariais adotando as 
melhores práticas, visando a mini-
mizar os possíveis conflitos de in-
teresse entre os diversos stakehol-
ders, com o intuito de agregar 
valor para a empresa, melhorar 
o seu desempenho, criar soluções 
inovadoras, e de que ela seja longe-
va e que contribua para a sustenta-
bilidade social e ambiental.

Sob tal ótica, foi criado, no Brasil, 
em 1995, o Instituto Brasileiro de 
Governança Corporativa – IBGC, 
uma organização sem fins lucrati-
vos cujo objetivo é colaborar com 
o desempenho sustentável e in-
fluenciar os agentes da sociedade 
no sentido de mais transparência, 
justiça e responsabilidade nas ati-
vidades empresariais. 

Em 1999, o IBGC editou o Códi-
go Brasileiro das Melhores Práti-
cas de Governança Corporativa, 
revisado em 2009, que define  
esta como:

O sistema pelo qual as organiza-
ções são dirigidas, monitoradas e 
incentivadas, envolvendo as práti-
cas e os relacionamentos entre pro-
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prietários, conselho de administra-
ção, diretoria e órgãos de controle. 
As boas práticas de Governança 
Corporativa convertem princípios 
em recomendações objetivas, ali-
nhando interesses com a finalidade 
de preservar e otimizar o valor  da 
organização, facilitando seu acesso 
ao capital e contribuindo para a 
sua longevidade (IBGC, 2009)1.

Os princípios básicos da Gover-
nança Corporativa são: transpa-
rência das informações; equidade 
entre todos aqueles com que a em-
presa se relaciona; a prestação de 
contas (accountability) dos gesto-
res da empresa; e a responsabilida-
de socioambiental da empresa. 

O objetivo desse sistema é criar um 
conjunto eficiente de mecanismos, 
tanto de incentivos quanto de mo-
nitoramento, a fim de assegurar que 
o comportamento dos administra-
dores esteja sempre alinhado com o 
melhor interesse da empresa. 

1 IBGC. Código brasileiro das melhores 
práticas de governança corporativa. São 
Paulo: IBGC, 2009.

Como as atividades empresariais 
estão sujeitas a inúmeros riscos, a 
Governança Corporativa torna-se 
uma ferramenta indispensável, 
com o intuito de minimizá-los 
e gerar benefícios, fazendo com 
que os gestores gerenciem seus 
negócios holisticamente.

Sem embargo, acrescenta-se a ne-
cessidade de incluir em seus prin-
cípios, como melhores práticas, a 
proteção dos consumidores, pois 
são sujeitos vulneráveis que pre-
cisam de proteção especial e são 
responsáveis, afinal, por traze-
rem receita para as empresas. No 
mundo pós-moderno surge uma 
nova era do capitalismo: aquele 
voltado para o consumidor – isto 
é, as empresas devem tentar ma-
ximizar a satisfação do cliente, ao 
mesmo tempo que garantem um 
retorno para os acionistas e inves-
tidores. Sugere-se, ainda, a possi-
bilidade de criar mecanismos no 
âmbito de governança das empre-
sas, tais como: nos conselhos de 
administração, nos comitês ou em 
comissões de qualidade, incluir 
representantes de consumidores. 

Tal ideia pressupõe que um dos 
focos primordiais das empresas 
deve ser esse indivíduo.

A Agência Nacional de Saúde 
Suplementar, na esteira de incen-
tivar o aprimoramento da quali-
dade da prestação da assistência à 
saúde, criou um Grupo Técnico, 
através da Portaria nº 5.934, de 
06 de novembro de 2013, com o 
propósito de desenvolver estudos 
sobre a implantação de princí-
pios de Governança Corporativa 
no setor de saúde suplementar. 
Também se propõe que seja in-
cluída nesses princípios a prote-
ção do consumidor. 

Sugere-se que o IBGC e a ANS 
incluam expressamente em seus 
princípios de Governança Corpo-
rativa a proteção do consumidor, 
para que faça parte de todas as de-
cisões estratégicas das empresas, 
sendo um olhar especial para esse 
sujeito que contribui muito para a 
sua sustentabilidade.

Nesse diapasão, as seguradoras 
especializadas em saúde podem 
se adiantar e ter como paradigma 
o compromisso de fazer figurar, 
em todas as ações estratégicas e 
operacionais, os princípios da Go-
vernança Corporativa, já sob o en-
foque da proteção de seus consu-
midores, visando, especialmente, à 
qualidade da prestação do serviço 
e à redução de conflitos. 
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