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RESUMO 

 
A presente dissertação tem como objetivo estudar a contribuição do Sistema de 

Informação de Beneficiários da Agência Nacional de Saúde Suplementar – SIB/ANS 

para a formação e o desenvolvimento de competências organizacionais junto às 

empresas operadoras de planos de saúde, necessárias para se adequarem á um 

mercado regulado. A pesquisa teve caráter descritivo e etapa qualitativa, com 

análise bibliográfica e documental, quantitativa, mediante levantamento de dados de 

beneficiários relacionados a 27 (vinte e sete) operadoras de planos de saúde 

sediadas no ABCD paulista. Realizou-se análise descritiva da importância para as 

empresas dos dados de beneficiários em relação às competências sobre o processo, 

técnica e sobre a organização. Observou-se que nas duas primeiras competências 

analisadas, de uma tendência de melhoria, sendo que na última competência 

analisada, fica a esperar por melhoria de resultado, uma vez que demonstra que 

falta integração entre os dados e informações sobre os usuários das empresas 

integrantes da amostra, além da existência de dados incompletos e do uso de 

procedimentos inadequados para suprir essa deficiência (grande freqüência de 

dados repetidos).  Conclui-se que, como a finalidade do SIB é identificar o 

beneficiário e o plano de saúde por ele contratado, e somente 37% das OPS 

conseguiram atender a contento, sob os diferentes eixos de avaliação desta 

competência, os requisitos básicos dos objetivos do SIB não foram alcançados e/ou 

entendidos pelos 63% das demais operadoras, indicando que as operadoras de 

planos de saúde devem se atentar para os significados que pretendeu-se apresentar 

no presente trabalho, como forma de melhorarem seu desempenho e, 

conseqüentemente, sua competitividade em um mercado regulado. 

 

PALAVRAS-CHAVE: regulação, informação e competências organizacionais 
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ABSTRACT 

 

The present dissertation has the objective to study the contribution of the Health 

National Agency Information System of Beneficiaries - SIB/ANS for the formation and 

the development of organizational competences close to the health plans operators, 

necessary for in order to adapt to a regulated market. The research had descriptive 

scope and qualitative stages, with bibliographical and documental, and quantitative 

analysis, through the beneficiaries' data related to 27 (twenty-seven) health plans 

operators of based in ABCD, São Paulo. Has bees analyzed a descriptive analysis of 

the importance for the companies of the beneficiaries data in relation to the 

competences on the process, technique and about the organization. It was observed 

that in the first two analyzed competences, an improvement tendency, and in the last 

analyzed competence, it has to wait for result improvement, once it has 

demonstrated that the lack of integration between the data and information of the 

users of the integral companies of the sample, besides the existence of incomplete 

data and the use of inadequate procedures to supply that deficiency (great frequency 

of repeated data). The conclusion is, as the purpose of SIB it is to identify the 

beneficiary and the health plan contracted, and only 37% of OPS got to assist 

satisfactorily, under the different axes of evaluation of this competence, the basic 

requirements of the objectives of SIB were not reached and/or understood by the 

63% of the other operators, indicating that the operators of health plans should 

attempt to the meanings that  intended to present in the present work, as a form of 

develop its performance and, consequently, its competitiveness in a regulated 

market. 

 

WORD-KEY: regulation, information and organizational competences 
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INTRODUÇÃO
 
 

A criação da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, no final de 

1999, iniciou a regulação do setor de saúde suplementar, com o estabelecimento de 

padrões de funcionamento que provocaram alterações significativas nas empresas 

operadoras de planos de saúde e, por conseqüência em seus processos de 

trabalho, registro de dados e tratamento das informações, além das mudanças no 

relacionamento com os seus usuários. O setor que durante quarenta anos 

aproximadamente operou em um mercado livre de regras governamentais 

relacionadas à forma e ao conteúdo dos produtos ofertados, foi enquadrado em 

limites que obrigaram as empresas a revisarem os produtos oferecidos, as relações 

com seus beneficiários e prestadores de serviços, além de passarem a prestar 

contas à ANS por meio do fornecimento periódico de informações relacionadas às 

suas condições sócio-econômicas, aos produtos oferecidos, aos prestadores de 

serviços credenciados e aos beneficiários consumidores. 

 

 A partir de então, as operadoras de planos de saúde são obrigadas a se 

registrarem na ANS juntamente com as diversas modalidades de planos de saúde 

que oferecem, assim como têm que encaminhar periodicamente a relação de 

beneficiários de seus produtos a rede credenciada de prestadores de serviços e 

todas as movimentações econômicas e financeiras ocorridas, tais como 

incorporações, fusões, comercialização de carteiras, reajustes de preços, ingressos 

e saídas de beneficiários de suas carteiras, entre outras. A regulação exerce 

fiscalização continuada, tornando as empresas transparentes ao olhar do ente 

regulador. 

 

 Para uniformizar as informações, a ANS instituiu padrões destinados a nortear 

o envio de dados periódicos por parte das operadoras. Esses padrões são 

expressos por sistemas de informação desenvolvidos e implantados junto às 

empresas operadoras de planos de saúde que coletam, processam e armazenam 

dados de interesse ao processo regulatório.  
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  Dessa forma, o modo de “enxergar” o negócio e a compreensão do setor 

foram consideravelmente alterados. Passou-se a exigir das empresas operadoras de 

planos de saúde, capacidades gerenciais que antes não lhes eram necessárias. 

 

O conhecimento dos fluxos e processos de trabalho, de tratamento de dados 

e sistemas de informação, além de oferecer uma visão organizacional, são 

competências que tornaram-se necessárias às empresas para operarem no mercado 

regulado.  

 

A regulação levou as empresas do setor de saúde suplementar a revisarem 

suas práticas internas, desde os processos de trabalhos às técnicas de gestão de 

pessoas e de informações, de forma a se adequarem a um mercado competitivo e 

limitado pelos novos padrões regulatórios. 

 

A presente dissertação pretende apresentar as transformações passadas 

pelas operadoras de planos de saúde para se ajustarem à regulação do mercado 

partindo da análise das informações que enviam periodicamente para a ANS sobre 

os seus beneficiários. Primeiramente, é feita uma breve retrospectiva sobre a 

constituição da ANS e dos atores que compõem o mercado de saúde suplementar. A 

seguir são apresentadas as normas de funcionamento do SIB – Sistema de 

Informações de Beneficiários, que atua como canal condutor da presente análise, 

assim como das informações que veicula. 

 

Serão estudados os conceitos de competências, os de informação e sistemas 

de informação. As teorias que oferecerão elementos para as análises que se 

pretende fazer estarão representadas pelo pensamento de Hamel e Prahalad 

(1995), Fleury e Fleury (1997 e 2001), Zarifian (2001), Brandão e Guimarães (2002), 

de Stair e Reynolds (1999); Turban, Rainer Jr. e Potter (2003) e de Laudon e Laudon 

(2004), entre outros. Por fim, os dados de pesquisa apresentam, do extrato de 

operadoras estudado, as competências desenvolvidas ao longo dos primeiros seis 

anos de aplicação das práticas regulatórias. 
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1. MOTIVAÇÃO PARA O TRABALHO 
  

O desafio para elaboração do presente trabalho é decorrente das dificuldades 

que a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS vem encontrando em seu 

processo de coletar dados e informações cadastrais confiáveis referentes aos 

beneficiários cadastrados nas empresas operadoras de planos privados de saúde.  

 

Representam aspectos sobre os quais merecem atenção às resistências e o 

desconhecimento da contribuição que um sistema de informações pode oferecer 

para essas empresas no que se refere à melhoria do processo de gestão de seus 

negócios. 

 

 A literatura sobre performance organizacional é ampla e reconhecida pelo 

setor empresarial. Nela constam os desafios de se atuar em um mercado 

competitivo e a necessidade de a organização manter rígido controle sobre seus 

processos de trabalho e as informações a eles inerentes.  

 

 A ANS vem, com freqüência, trabalhando a relação com as empresas do 

setor, buscando afinar os entendimentos e melhorar a qualidade das informações 

que alimentam seu Sistema de Informações de Beneficiários - SIB, importante 

instrumento de conhecimento do mercado consumidor de planos de saúde.  

 

A experiência do pesquisador, que atuou na coordenação do SIB desde a 

migração dos dados do Cadastro de Beneficiários, então processado pelo 

Departamento de Processamento de Dados do Ministério da Saúde – DATASUS, em 

meados de 2002 até dezembro de 2007, reforça esse entendimento. Ao longo 

desses anos participou de dezenas de reuniões com integrantes das empresas do 

setor para tratar de assuntos pertinentes aos objetivos do sistema. Também foram 

realizados, ao longo desses anos, inúmeros encontros, fóruns e oficinas de trabalho 

com essas empresas para tratar da melhoria dos procedimentos implantados e 

avaliar as dificuldades de seu cumprimento. Ao final constata -se significativo esforço, 

por parte dessas empresas em entender o processo regulatório, o SIB e as 

contribuições que oferece à gestão.   
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 Assim, apresentar o Sistema de Informações de Beneficiários - SIB sob uma 

perspectiva de instrumento de apoio à ação gerencial capaz de permitir às empresas 

operadoras do setor de planos privados de saúde adequarem suas competências 

organizacionais de modo a se tornarem mais competitivas, é motivação suficiente 

para a proposição do presente tema uma vez que, dada a recente regulação do 

mercado, esse tipo de estudo ainda não foi realizado. 

 

2. FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

 

Ante o exposto, a questão desenvolvida neste estudo pode ser assim 

formulada: 

 

Em que medida o Sistema de Informações de Beneficiários – SIB, instituído 

pela Agência Nacional de Saúde Suplementar e destinado a conhecer o perfil e fluxo 

de usuários de planos de saúde, contribui para o desenvolvimento de competências 

organizacionais necessárias às operadoras de planos de saúde para se adequarem 

a um mercado regulado? 

 

3. OBJETIVO 

 

3.1. Objetivo Geral 

 

Demonstrar que o SIB, enquanto ferramenta de veiculação de dados e 

informações, contribui para a formação e o desenvolvimento de competências 

organizacionais junto às empresas operadoras de planos de saúde, permitindo-lhes 

maior competitividade na sua forma de interagir com seu mercado de atuação.  

 

3.1.1. Objetivos Específicos 
 

a) Apresentar a regulação no setor de saúde suplementar, o papel da ANS como 

ente regulador e os atores que compõem o mercado regulado.  

b) Apresentar o Sistema de Informações de Beneficiários da ANS. 
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c) Apresentar os conceitos de competências organizacionais e sistemas de 

informação e sua importância para a gestão das operadoras de planos de 

saúde. 

d) Identificar que competências organizacionais são requeridas para atender o 

processo regulatório da ANS relacionado ao cadastro de beneficiários. 

e) Constatar se, nas atividades de fornecimento de dados pelas operadoras, 

ocorreram mudanças de padrão que possam ser relacionadas com as 

competências identificadas. 

f) Verificar o nível de domínio que as operadoras de planos de saúde 

apresentam em relação às competências identificadas. 

 

4. QUESTÕES DA PESQUISA 

 

a) Quais são as modalidades de operadoras de planos de saúde e suas 

características? 

b) Quais informações são requeridas pelo SIB? 

c) Como tais informações são tratadas pela ANS e devolvidas às operadoras de 

planos de saúde? 

d) Há indícios de que as operadoras de planos de saúde desenvolveram 

competências vinculadas às exigências estabelecidas pelo SIB? 

e) Há evidências de que o processo regulatório contribui efetivamente para a 

formação e desenvolvimento de competências organizacionais pelas 

operadoras de plano de saúde? 

 

5. OBJETO E DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

 O objeto desta pesquisa é a análise das informações cadastrais dos 

beneficiários enviadas pelas operadoras de planos de saúde sediadas nos 

municípios do ABCD paulista – São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, 

Santo André e Diadema. 

 

 Para o desenvolvimento do estudo serão utilizados dados extraídos do 

Sistema de Informações de Beneficiários – SIB e, complementarmente, dados do 



 
 

 

18 

Cadastro de Operadoras e do Cadastro de Produtos da Saúde Suplementar e do 

Sistema de Arrecadação. 

 

6. JUSTIFICATIVA 

 

O presente estudo orienta-se pela idéia geral de que o processo regulatório 

trouxe, ao mercado de planos de saúde, mudanças com as quais as operadoras do 

setor têm que aprender a conviver e que tais mudanças vêm contribuindo para a 

formação e o desenvolvimento de competências organizacionais que aumentam a 

capacidade de atuação dessas empresas  em um mercado competitivo, na medida 

em que lhes permitem um melhor conhecimento dos seus usuários, da utilização de 

seus serviços e do perfil de sua demanda. A partir de uma melhor compreensão das 

informações cadastrais de seus beneficiários, as empresas operadoras tendem a 

melhorar sua capacidade gerencial e, com isso, perceber novas oportunidades de 

negócio. Adquirir competências que aumentem a qualidade gerencial e a visão de 

seu mercado contribuirá para que essas empresas se fortaleçam e (re) direcionem 

suas ações, através da identificação de variáveis que permitirão conhecer, melhor, o 

jogo de interesses afetado pelo processo regulatório.  

 

Como ente regulador, a ANS poderá utilizar-se dos resultados aqui 

apresentados para avaliar o impacto da sua ação regulatória sob uma ótica ainda 

não estudada. Este processo permitirá direcionar sua ação para o aprimoramento do 

tratamento dos dados e informações contidas no SIB enquanto veículo de interação 

com as operadoras do setor.  

 

Por fim, em uma visão mais ampliada, os elementos aqui estudados também 

oferecem elementos para a formulação de políticas e diretrizes para as áreas de 

saúde suplementar e, por extensão, de saúde pública. 

 



 
 

 

19 

CAPÍTULO I 
 

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

1.1. A Regulação na Área da Saúde Suplementar 

 

O fortalecimento do mercado na década de 80 e a abertura política, com a 

conseqüente redemocratização das instituições públicas brasileiras fazem-se 

acompanhar de mudanças na relação do Estado com a sociedade civil, com a 

criação de estruturas destinadas a, segundo Barone (2003), estabelecer as 

condições necessárias ao funcionamento e legitimação do poder público nos setores 

de atividades onde devem ser exercidos os poderes: regulador, fiscalizador e de 

fomento: as Agências Reguladoras. Estas estruturas têm por objetivo estabelecer 

normas que permitam o funcionamento equilibrado entre os diferentes agentes 

regulados, assegurando agilidade na tomada de decisões e a concorrência do 

mercado. 

 

No setor de saúde suplementar, onde operam as empresas de planos 

privados de saúde, assim denominado, por ter seu uso opcional e operar de forma 

paralela ao setor de saúde pública, a regulação é iniciada com a edição da Lei nº 

9.656 em 03 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos privados de assistência 

à saúde e da Medida Provisória (MP) nº 1.665 de 05 de junho de 1998. Encontra seu 

ponto culminante com a criação da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS 

em novembro de 1999 através da MP nº 1.928, convertida na Lei nº 9.961 em 28 de 

janeiro de 2000. Esta medida é significativamente inovadora, uma vez que propõe o 

ingresso da ação governamental num campo que vem funcionando há mais de 

quarenta anos sem qualquer forma de controle estatal: o mercado dos planos de 

saúde.  

 

Vinculada ao Ministério da Saúde a ANS, como Agência Reguladora, 

incorpora as vantagens desse novo instrumento de atuação do Estado: maior poder 

de atuação; autonomia administrativa, financeira e política, expressas por uma 

arrecadação própria; decisões em Diretoria Colegiada, cujos membros têm mandato 

definido em lei; e, por último, o poder legal dado às agências reguladoras em relação 
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à efetivação de suas resoluções. Sua atuação é controlada através de um Contrato 

de Gestão firmado com o Ministério da Saúde e aprovado pelo Conselho se Saúde 

Suplementar - CONSU. 
 

O processo de regulação do setor de saúde suplementar se apóia, segundo 

Barone (2003), na regulação da dimensão econômico-financeira que define as 

condições de ingresso, de operação e de saída do setor e a constituição de reservas 

como garantias. Pretende dar segurança ao consumidor garantindo a capacidade 

econômico-financeira das operadoras para cumprir os contratos firmados, além de 

assegurar a transparência e a competitividade no setor. 

 

Na dimensão da assistência à saúde, a regulação exige que todas as 

operadoras demonstrem sua capacidade de produzir serviços integrais de 

assistência à saúde. Cria-se um Plano Referência, que estabelece atendimento 

integral à saúde, com a cobertura de todas as doenças classificadas no CID - Código 

Internacional de Doenças.  É dado ao consumidor o direito de optar por adquirir um 

plano com coberturas inferiores, respeitando determinados limites, numa espécie de 

“plano básico”.  O foco são os mecanismos de acesso, tais como a proibição de 

limites de consultas e internações. 

 

O processo de incorporação da nova relação com o mercado de planos de 

saúde apresenta conflitos, dificuldades e expectativas, em função da quantidade de 

operadoras de planos de saúde, de beneficiários e a dimensão territorial do país, 

que dificulta o acesso à informação. 

 

 A entrada do ente regulador no setor de saúde suplementar representa 

ganhos de efetividade do novo modelo: unificação das estratégias de implementação 

da regulação, maior velocidade do processo decisório, maior respaldo legal das 

decisões e maior poder de capturar e sistematizar as informações do setor. 

 

Essa maior efetividade da ação reguladora deu mais transparência e 

visibilidade a uma imensa gama de problemas estruturais do setor e permite uma 

visão mais concreta dos próprios impactos da regulamentação.  Para dar exemplo, a 

simples obrigatoriedade de que todas as operadoras passem a se utilizar do regime 
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de competência para registro contábil, ao invés do regime de caixa que todas 

utilizavam até então, trouxe enormes alterações no perfil dos seus balanços, que 

passam a ser de publicação obrigatória.  Isto não muda a realidade econômico-

financeira das empresas, mas certamente dá mais transparência e visibilidade a 

desequilíbrios existentes. Outro exemplo, o Plano Referência, como conceito de 

plano de atenção integral à saúde, deixa de ser de oferecimento obrigatório e passa 

a ser o modelo de referência de plano para a comercialização. Fica proibida a 

comercialização de qualquer plano de saúde com redução ou exclusão de 

coberturas assistenciais, assim como é reforçada a proteção ao consumidor, com o 

controle de preço e dos reajustes por faixa etária, a proibição da seleção de risco e 

do rompimento unilateral do contrato com os usuários de planos individuais.  

 

A complementação do arcabouço normativo da regulamentação marca, a 

rigor, a etapa atual do processo. Trata-se de aperfeiçoar os instrumentos já 

implantados, ampliar a sua efetividade e proceder aos ajustes decorrentes dos 

próprios impactos do processo na organização e gerenciamento do sistema, de 

forma a garantir uma melhoria constante e sustentável na assistência à saúde dos 

usuários, ressaltando que a expansão do setor é requisito indispensável para sua 

viabilidade futura. 

 

1.2. Informação e Sistemas de Informação 

 
O ambiente empresarial originado da globalização dos mercados vem sendo 

fortalecido pela evolução contínua e intensificação do uso da tecnologia da 

informação e dos canais de comunicação.  

 

Baseados nesse novo ambiente de negócios, novos valores são agregados e 

assimilados, produzindo mudanças significativas com impacto sobre a estrutura 

organizacional, os processos e técnicas de trabalho e as relações entre as partes 

envolvidas.  

 

A velocidade de acesso e a disseminação da informação provocam rupturas e 

mudanças das filosofias gerenciais, transformando os paradigmas organizacionais. 
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Surge a preocupação dos gestores em tornar a informação produtiva e com 

qualidade, de forma a inseri-la no ambiente de trabalho com as características que 

atendam à necessidade da empresa de diversidade e competitividade. Para tal, as 

empresas necessitam reestruturar os seus processos de trabalho e reexaminar seus 

modelos de gestão, incluído o novo desafio de gerenciar a informação. 

 

O termo gestão da informação assume enorme importância no mundo 

contemporâneo, e tem sido utilizado para indicar o modo como as empresas têm 

procurado administrar as diversas informações circulantes, quer sejam de natureza 

econômica, política, social ou cultural.  

 

Braga (2003), lembra que, para que a gestão da informação seja eficaz, é 

necessário “que se estabeleça um conjunto de políticas coerentes que possibilitem o 

fornecimento de informação relevante, qualidade suficiente, precisa, transmitida para 

o local certo e no tempo certo”. 

 

Nesse sentido, conforme Beal (2003), o novo desafio dos gestores da 

informação, está no alcance de objetivos e metas organizacionais específicos, ao 

invés de satisfazer requisitos dos usuários, muitos não relacionados aos objetivos 

organizacionais. É necessário que assumam uma postura de um profissional focado 

nos clientes, na concorrência global e no retorno dos investimentos, mais do que 

fixar o diálogo apenas em termos como plataformas, arquitetura cliente/servidor e 

orientação a objetos, entre outros. Além das habilidades de liderança, comunicação, 

conhecimento técnico e do negócio, os gestores devem ser capazes de exercer 

papel decisivo em todas as questões que envolvam a gestão da informação e o 

aprimoramento dos processos organizacionais. 

 

Pode-se afirmar que existe um consenso, entre as empresas, sobre a 

importância do processo de gerenciamento da informação, devendo esta ser tratada 

como mais um recurso gerencial da empresa.  

 

As informações geradas pelo Sistema de Informações de Beneficiários – SIB, 

da ANS, quando retornadas periodicamente às operadoras de planos de saúde por 
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meio de instrumentos operacionais e gerenciais, são recursos que essas empresas 

devem utilizar para aprimorar sua gestão e otimizar seu desempenho. 

 

1.2.1. A Informação como Ferramenta de Gestão 
 

Na busca de novos caminhos para conseguir vantagens em ambientes cada 

vez mais competitivos, um problema que persiste a desafiar os gestores é a 

dificuldade em fazer com que as informações disponíveis sejam coletadas, 

formatadas e usadas sistematicamente no processo de tomada de decisão. 

 

A informação é fundamental no apoio ao processo de tomada de decisões. 

Beuren (2000), menciona que sua utilização representa uma intervenção no 

processo da gestão podendo, inclusive, provocar mudança organizacional, à medida 

que afeta os diversos elementos que compõem o sistema de gestão. 

 

No entanto, Flippo (1970), ressalta que os tomadores de decisão atuam 

limitados pelo volume, pela qualidade de dados disponíveis, por sua habilidade para 

acessá-los e por sua capacidade de analisá-los. O sucesso de um gerente pode ser 

medido pela qualidade e quantidade de suas decisões, que vão depender da 

utilização eficiente das informações. A chave para o sucesso é obter  informações 

úteis e disponíveis no momento certo. Para que as decisões sejam tomadas de 

forma eficaz, é necessário que se tenha conhecimento de onde buscar a informação 

relevante para a empresa.  

 

A organização baseada na informação somente é viável se for gerenciada 

com base em objetivos e metas, que devem ser previamente definidos, entendidos e 

assumidos pelos envolvidos. Eles serão a base para um funcionamento rápido e 

flexível da organização, com decisões firmes e sem perder o foco do negócio. 

 

Nesse sentido, as operadoras de planos de saúde devem buscar nos 

instrumentos operacionais e nos relatórios gerenciais disponibilizados pela ANS, por 

meio do SIB e dos outros sistemas de informação, as informações que contribuem 
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para avaliar o seu desempenho, redirecionar suas metas e o seu nível de 

conhecimento sobre o mercado consumidor e fornecedor.  

 

Para se estruturar um sistema eficiente de informações e valorizá-lo como 

recurso gerencial, devem ser observadas certas características que garantam o valor 

e a qualidade da informação enquanto recurso estratégico.  

 

1.2.2. Características da Informação 
 

As fontes de informações utilizadas para um sistema organizado e estruturado 

são as mais variadas. Não importa de onde venha a informação, mas é 

indispensável que possa ser utilizada. Classificar as fontes de informação não é 

questão fundamental. Uma divisão básica quanto à sua natureza, todavia, pode 

simplificar o seu entendimento e organização. Gilad (1994), divide as fontes de 

informação em dois grupos: fontes de informações ostensivas e fontes de 

informações restritas. 

 

As fontes de informações ostensivas são informações de domínio público, que  

encontram-se à disposição de todos. O uso que cada concorrente faz dessas 

informações é que as transforma em diferencial competitivo. Para tanto, é preciso 

visão do ambiente e o gerenciamento estratégico dessas informações. As fontes de 

informações ostensivas são sub-classificadas em internas e externas. 

 

a) As ostensivas externas têm caráter, em grande parte, institucional e uma 

parcela significativa provém dos órgãos governamentais. 

b) As ostensivas internas são geradas na própria empresa, mas não são de 

conhecimento do público externo. 

 

A publicação periódica de informações sobre os beneficiários efetuada pela 

ANS em seu sítio na internet, transforma os dados cadastrais que as operadoras 

enviam periodicamente sobre seus usuários em informações ostensivas. 
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As fontes de informações restritas são as informações geradas na própria 

empresa, para seu exclusivo uso e podem ser classificas em: 

 

a) As restritas internas, que são normalmente geradas a partir de relatórios 

que demonstram fatos já passados e comparados estatisticamente. Os 

exemplos mais comuns são os relatórios de venda, orçamentos, 

estatísticas e outros. 

b) As restritas externas, que são geradas com base em informações obtidas 

fora da organização, podendo ser planificadas e estruturadas como, 

também, espontâneas. Essa ordem de informações restrita externa 

normalmente se refere à satisfação do cliente e às ações dos 

concorrentes. 

 

As informações publicadas pela ANS sobre os beneficiários das operadoras 

de planos de saúde contribuem para que essas empresas as utilizem como fontes 

restritas externas, que lhes permitem identificar seu posicionamento no mercado. 

 

Assim, para que um Sistema de Informações se caracterize como eficiente 

instrumento de gestão, é necessário que as informações produzidas na empresa 

possuam determinadas características ou atributos que possam assegurar sua 

fidedignidade. Segundo Stair e Reynolds (1999), a informação deve apresentar as 

seguintes características: 

 

a) Oportuna – estar disponível quando for necessária e não estar 

desatualizada; 

b) Correta ou exata – corresponder à realidade ou, pelo menos, aproximar-se 

dela; 

c) Completa e concisa – conter os elementos que o usuário deseja e todos 

eles; e 

d) Relevante – estar direcionada à situação para a qual foi criada. 

 

A fidedignidade esperada dos dados enviados pelas operadoras de planos de 

saúde deve atender a questões tais como: Que informação deve ser coletada? 
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Através do uso de que processos ou métodos? Como prepará-la, armazená-la e 

divulgá-la? (LAUDON e LAUDON, 2004).  

 

Também é preciso identificar os componentes da organização que 

necessitam da informação para utilizá-la em seu processo de tomada de decisão, 

visto que não teria sentido mantê-la armazenada, qualquer que seja o meio, e não a 

utilizar produtivamente. 

 

Todas essas preocupações só fazem sentido em se tratando de uma 

organização de informação, isto é, aquelas em que seus gestores gerenciam as 

informações de suporte ao processo de gestão, estabelecendo-se, desta forma, a 

diferença entre os setores que fazem uso intensivo da informação e aqueles mais 

tradicionais, com Sistemas de Informações ainda não muito desenvolvidos. 

 

A informação depende do ambiente em que é produzida e o sistema de 

informações espelha suas características. Assim, um sistema de informações 

precisa ser configurado de modo a melhor a atender às características do ambiente 

e às necessidades de seus usuários. 

 

No caso do Sistema de Informações de Beneficiários – SIB da ANS, o 

ambiente regulatório espera que as informações produzidas contenham elementos 

relevantes para a aferição da qualidade cadastral das operadoras de planos de 

saúde e do nível de atendimento aos quesitos requeridos pela normatização do 

setor. 

 

Assim, as operadoras de planos de saúde precisam atentar para a criação de 

um ambiente organizacional voltado para a produção de dados precisos e 

confiáveis, de forma a alimentar adequadamente o Sistema de Informações de 

Beneficiários da ANS. 
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1.2.3. Sistemas de Informações e seu Ambiente 
 

Um Sistema de Informações pode ser compreendido como uma estrutura de 

recursos coordenados que coleta, controla e gerencia dados por meio de etapas 

relacionadas e interdependentes que visa disponibilizar informações através de uma 

rede de comunicações para vários usuários. 

 

O Sistema de Informações deve ser um instrumento integrado ao processo de 

gestão e, portanto, apresenta -se como um fator de melhoria ou de limitação dos 

padrões gerenciais que a empresa consegue colocar em prática. Ao examinar-se a 

evolução da aplicação de sistemas de informações nas empresas, compreende-se 

as dificuldades e problemas que surgem em sua utilização prática, uma vez que se 

trata de uma área da Administração de Empresas com contornos mais nítidos a 

partir das duas últimas décadas. 

 

À medida que aumenta a complexidade interna da empresa e do ambiente em 

que atua, o processo de tomada de decisão tende, também, a tornar-se mais 

complexo. Para atender a essa situação de maneira adequada, o gestor necessita 

de um Sistema de Informações que processe o volume de dados gerados e produza 

informações válidas. 

 

Arantes (1998), considera que essas informações devem propiciar a 

identificação dos problemas e das necessidades organizacionais nos vários níveis 

da empresa (estratégico, tático e operacional), bem como fornecer subsídios para 

avaliar o impacto das diversas decisões a serem tomadas pelo gestor. Entretanto, 

nem sempre esse ideal tem sido obtido, apesar do volume de recursos aplicados à 

concepção e operação desses sistemas. 

 

Segundo Oliveira (2000), os “sistemas de informações são mecanismos cuja 

função é coletar, guardar e distribuir informações para suportar as funções 

gerenciais e operacionais das organizações”. Para Rezende e Abreu (2001), são 

diversos os conceitos de sistema de informação: 
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1) conjunto de partes que interagem entre si, integrando-se para 
atingir os objetivos ou resultados; 2) relatórios de determinados 
sistemas ou unidades departamentais entregues e circulados dentro 
da empresa, para uso dos componentes da organização; 3) relato 
de processos diversos para facilitar a gestão das empresas; 4) 
coleção de informações expressas em um meio de veiculação; 5) 
conjunto de partes (quaisquer) que geram informações. 

 

 Observa-se que a identificação dos fatores envolvidos no desenvolvimento de 

Sistemas de Informações tem sido objeto de alguns estudos. Com os avanços 

tecnológicos, a competitividade entre as empresas está cada vez maior. O mercado 

vem exigindo maior rapidez, flexibilidade e qualidade nos serviços disponibilizados. 

Para que essas exigências sejam satisfeitas, é preciso uma significativa melhoria na 

disponibilização das informações por parte das empresas, bem como maior agilidade 

na obtenção e na interação com o ambiente, respeitando-se as características e os 

atributos das informações. 

 

 

1.2.4. Regulação e Informação 
 

O papel da informação e da regulação como instrumentos de política voltada 

para melhorar a função dos planos de assistência à saúde no sistema de saúde 

necessita de detalhamento maior. Nesse sentido, os instrumentos para intervenção 

no setor seriam os seguintes (MUSGRAVE, 1996): 

 

1. fornecimento de informações para a população, prestadores de 
serviços médicos, seguradores, etc.; 

2. regulação de quais atividades devem ser fornecidas pelo sistema 
de saúde, freqüentemente de acordo com incentivos financeiros; 

3. as ações específicas sob responsabilidade das empresas 
operadoras dos planos de saúde. (MUSGRAVE apud VIANA, 2003, 
p. 21) 

 

 
O foco principal é na regulação e na provisão de informações, que são 

utillizadas em cada uma das funções e políticas de benefícios e taxas. É útil pensar 

cada uma dessas funções como “mercado”, significando que cada um é 

caracterizado pela existência de oferta e demanda. O papel da regulação e da 
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informação é permitir que cada um desses mercados atinja uma melhor performance 

em termos de objetivos políticos. 

 

A efetividade com que estas funções são implementadas, assim como a 

maneira como elas são organizadas, tem grande implicação para a performance do 

sistema de saúde. Naturalmente, empresas operadoras de planos de saúde podem 

implementar formas distintas de regulação, porém um conjunto comum de medidas 

deve ser aplicado. Quando a empresa operadora possui sua própria política de 

avaliação tecnológica adequada aos seus processos gerenciais, está um  passo a 

frente junto à concorrência e à sua produtividade.  

 

Assim, é possível que a ANS, ao liderar a implantação e divulgação de 

informações mais detalhadas ao público em geral, por meio de seu sítio na internet, 

publicações, periódicos e outros canais de comunicação, atinja um dos principais 

objetivos da Lei 9666/98. Ou seja, a introdução de restrições a práticas de exclusão, 

requerendo que todos os planos privados de saúde ofertem um pacote básico de 

benefícios, de modo a permitir comparações e, com isso, facilitar as informações e a 

escolha pelos consumidores. A finalidade principal dessas condições é de motivar ou 

induzir as empresas operadoras a competirem em bases de qualidade e custo de 

serviços.  

 

Em outras palavras, no contexto das empresas operadoras de planos de 

saúde, o objetivo de um sistema de informações amplo e de fácil acesso por parte 

da população seria o de estimular a competição, uma vez que informações precisas, 

oportunas e com qualidade permitem atrair e fixar consumidores. 

 

1.3. Competências Organizacionais 

 
1.3.1. Conceitos de Competência 

 

A expressão competência tem sido uma das mais empregadas no ambiente 

da administração contemporânea. A sua apropriação no mundo empresarial e 

acadêmico tem sido marcada por diferentes conceituações das quais a mais 

abrangente é a de competências essenciais, elaborada por Hamel e Prahalad, em 
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1990. Estes autores ampliam o conceito de competências, estendendo-o ao 

espectro organizacional. 

 

Zarifian (2001) discorre que foi na década de 80 que a temática da 

competência começou a surgir nas empresas e que pesquisadores e consultores 

começaram a preocupar-se com ela. O autor destaca três conceitos relativos à 

mudança no mundo do trabalho – que pressupunha anteriormente uma divisão de 

trabalho, ou seja, planejamento separado da execução – que fazem surgir o conceito 

de competência. São eles: evento, comunicação e serviço.  

 

Evento significa, para o autor, tudo o que se chama de acaso e pode ocorrer 

de duas maneiras. A primeira entende evento como o que ocorre de maneira 

imprevista, inesperada, vindo perturbar o desenrolar normal do sistema de produção. 

A segunda aborda eventos como uma interpelação à empresa. O evento continua 

sendo parcialmente imprevisto e instiga a empresa a enfrentá-lo adequadamente. 

 

O segundo conceito de Zarifian é a comunicação, indicando que a qualidade 

das interações é fundamental para melhorar o desempenho das organizações. Para 

o autor, comunicar-se passa a representar a construção de um entendimento 

recíproco e bases de compromisso que serão a garantia do sucesso das ações 

desenvolvidas em conjunto. 

 

O terceiro conceito que Zarifian destaca como agente do trabalho é o serviço. 

Sintetiza que trabalhar é gerar um serviço, ou seja, é promover uma modificação no 

estado ou nas condições de trabalho de outra pessoa ou instituição, que ele chama 

destinatários de serviço: cliente, no setor privado; o usuário, no setor público. 

Portanto, a visão de que o ato de trabalhar produz um serviço para um destinatário 

tem a vantagem de tornar concretos os conceitos de cliente e usuário. 

 

Após se referir aos três conceitos propostos por Zarifian – evento, 

comunicação e serviço – referentes ao mundo do trabalho, Fleury e Fleury (2001), 

concluem que o trabalho não é mais o conjunto de tarefas associadas 

descritivamente ao cargo, mas torna-se o prolongamento direto da competência que 
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o indivíduo mobiliza em face de uma situação profissional cada vez mais mutável e 

completa. 

 

Brandão e Guimarães (2007), sustentam que o conceito de competência no 

contexto organizacional começou a ser elaborado sob a perspectiva do indivíduo, 

conforme apontado por Fleury e Fleury (2001), entendendo que a competência é 

uma característica subjacente a uma pessoa que pode ser relacionada com o 

desempenho superior na realização de uma tarefa ou em determinada situação. 

 

O conceito de competência organizacional surge na década de 90, segundo 

Fleury e Fleury (2001), com duas visões diferentes. A primeira de Krogh e Ross, que 

percebe a organização como um portfólio de recursos, tais como, físico financeiro, 

marca, imagem, sistemas administrativos, cultura organizacional e recursos da 

organização. A outra visão é a de Porter, cuja análise é feita a partir da indústria, ou 

seja, do mercado e os competidores. Nesse caso, a vantagem competitiva deriva da 

exploração de oportunidades e tendências encontradas no mercado. 

 

Dentro dessa perspectiva de competências organizacionais, Hamel e 

Prahalad (1996), estabelecem o conceito de competência organizacional (core 

competence). Competência seria a capacidade de combinar e integrar recursos com 

produtos e serviços; e a competitividade de uma organização seria determinada pela 

inter-relação dinâmica entre as competências organizacionais e a estratégia 

competitiva. 

 

Hamel e Prahalad (1996), sustentam que uma competência é um conjunto de 

habilidades e tecnologias e não uma única habilidade ou tecnologia isolada. 

Apontam para a necessidade de se diferenciar as competências ou capacidades 

essenciais das competências “não essenciais” da organização. Para que seja 

considerada essencial, uma competência precisa atender três requisitos: deve ter 

valor percebido pelo cliente, devendo a empresa oferecer um benefício fundamental 

ao cliente; deve ser propiciadora de diferenciação entre concorrentes, isto é, ser 

competitivamente única; deve constituir-se uma capacidade de expansão, visto que 

as competências essenciais são as portas de entrada para os mercados do futuro. 
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Discorrendo sobre a concepção de Hamel e Prahalad, Brandão e Guimarães 

(2007), concluem que a organização possui diversas competências organizacionais, 

localizadas em diversas áreas, e que destas, algumas são as competências que 

diferenciam e que garantem vantagem competitiva sustentável à organização.  

 

• Competências individuais 

 

Brandão e Guimarães (2007), indicam a existência de, pelo menos, dois 

níveis de competência: as competências essenciais da organização e as 

competências individuais; e sugerem que parece haver consenso entre os diversos 

autores de que as competências individuais aliadas a outros recursos formam a base 

e sustentam as competências organizacionais. 

 

Observa-se, portanto, o alinhamento entre as competências organizacionais, 

incluindo-se as essenciais e as individuais.  

 

Medef (1998 apud ZARIFIAN, 2001) define competência profissional como: 

 

A competência profissional é uma combinação de conhecimentos, 
de saber fazer, de experiências e comportamentos que se exerce 
em um contexto preciso. Ela é constatada quando de sua utilização 
em situação profissional, a partir da qual é passível de validação. 
Compete então à empresa identificá-la, avaliá-la, validá-la e fazê-la 
evoluir. 

 
Zarifian (2001), colabora com a definição, propondo classificar competência 

como tomar iniciativa e assumir a responsabilidade diante de situações profissionais 

com as quais o indivíduo se depara. 

 

Brandão (1999, p.24-26) menciona as três dimensões propostas por Durand 

(1998): 

Conhecimento – corresponde a uma série de informações 
assimiladas e estruturadas pelo indivíduo, que lhe permite entender 
o mundo e, ainda, inclui a capacidade de receber informações e 
integrá-las, dentro de um sistema pré-existente ao pensamento e à 
visão estratégica: o saber “o que”e o “por que”. 
Habilidade – refere-se à capacidade de agir de acordo com os 
objetivos ou processos pré-definidos, envolvendo técnica e aptidão. 
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Atitude – diz respeito aos aspectos afetivos e sociais relacionados 
ao trabalho. Inclui a identidade do indivíduo com os valores da 
organização e, por conseqüência, seu comportamento e motivação 
para atender aos padrões de comportamento esperados para atingir 
resultados no trabalho com alta performance. 
 

 Pelos conceitos apresentados e estabelecendo-se uma correspondência com 

as competências no nível organizacional, tem-se que os conhecimentos 

correspondem ao estoque de informações em banco de dados; as habilidades às 

rotinas e procedimentos; e as atitudes à cultura organizacional, conforme Quadro 1 a 

seguir: 

 

Quadro 1 - Dimensões da Competência 

Nível Individual Nível Organizacional 

Conhecimentos Informações em bancos de dados 

Habilidades Rotinas e procedimentos 

Atitudes Cultura organizacional 
Fonte: TEIXEIRA, Rogério Ventura, 2006 

 

Os conceitos apresentados apontam para um caráter ativo da competência. A 

competência somente faz sentido quando aplicada. A definição de Medef apresenta 

o termo “utilização” (ZARIFIAN, 2001, p.66); “tomar iniciativa” (ZARIFIAN, 2001, 

p.67). Assim, o exercício da competência pressupõe prática e ação.  

 

 

1.3.2. Competências e Regulação 
 

O mercado privado de planos de saúde está passando por profunda 

transformação a partir de sua regulamentação pela Lei n° 9.656/98. Um forte aparato 

normatizador, sobretudo após a criação da Agência Nacional de Saúde Suplementar 

– ANS, órgão regulador do setor implantado em 2000, tem obrigado os planos de 

saúde a adaptarem seus controles e processos internos e os produtos oferecidos à 

população às exigências legais, cada vez mais rigorosas. 

 

Concomitantemente, o beneficiário vem se tornando mais consciente e 

exigente, como decorrência do amadurecimento de sua condição de consumidor, 
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respaldado pelo advento do Código de Defesa do Consumidor e da atuação de 

diversas instituições de proteção do mesmo. 
 

O mercado de saúde suplementar pode ser descrito assim: as operadoras de 

planos de saúde compram do setor saúde (consultórios, clínicas, laboratórios e 

hospitais) serviços tais como: consultas, cirurgias e uma série de procedimentos 

diagnósticos e terapêuticos, que são oferecidos a uma carteira de clientes 

(beneficiários), que pagam mensalmente por tais serviços e mantém contratos 

diferenciados em função de idade, rede credenciada e modalidade de contrato – 

individual ou coletivo. 

 

A Lei 9.656/98 alterou profundamente a estrutura de ação das operadoras ao 

introduzir a obrigação de ofertar um pacote mínimo garantidor de benefícios que 

nivela os produtos a serem oferecidos à população beneficiária aumentando, dessa 

forma, a competitividade do setor.  

 

Desenvolver, produzir e distribuir produtos e serviços aos beneficiários de 

assistência à saúde em um mercado regulado exige das empresas operadoras um 

novo ordenamento interno, que seja capaz de combinar, misturar e integrar recursos 

(humanos, financeiros, materiais e tecnológicos) de forma a obter produtos e 

serviços. No entendimento de Hamel e Prahalad (1999), essa capacidade de se 

reordenar internamente apóia-se no que denominam de competências essenciais de 

uma empresa. Segundo esses autores, as competências, para serem essenciais, 

deveriam responder três critérios: oferecer reais benefícios aos consumidores, ser 

difíceis de imitar e prover acessos a diferentes mercados. Uma competência 

essencial deve estar associada ao domínio de qualquer estágio do ciclo de negócios 

como, no caso das operadoras de planos de saúde, deter um profundo 

conhecimento sobre as condições de operação de sua carteira de beneficiários. 

Esse conhecimento deve ser associado a um sistemático processo de 

aprendizagem, que envolve descobrimento, inovação e capacitação de recursos 

humanos. 

 

Zarifian (1999 apud Fleury e Fleury, 2001, p.23) diferencia as seguintes 

competências que uma organização deve deter: 
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competências sobre processos: os conhecimentos sobre o processo 
de trabalho; 
competências técnicas: conhecimentos específicos sobre o trabalho 
que deve ser realizado; 
competências sobre a organização: saber organizar os fluxos de 
trabalho; 
competências de serviço: aliar a competência técnica à pergunta: 
qual o impacto que este produto ou serviço terá sobre o consumidor 
final?; 
competências sociais: saber ser, incluindo atitudes que sustentam 
os comportamentos das pessoas. O autor identifica três domínios 
dessas competências: autonomia, responsabilização e 
comunicação. 
 
 

Zarifian (2001), entende que a gestão pelas competências pressupõe a 

revisão das políticas de formação profissional e, sobretudo, sua articulação com as 

opções em termos de organização do trabalho. 
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CAPÍTULO II 
 

1. METODOLOGIA 
 

Este capítulo apresenta os aspectos metodológicos aplicados para a 

realização da pesquisa. Apresenta-se o tipo de estudo e a forma como foi abordado 

para se obter os dados necessários à sua efetivação. A pesquisa desenvolvida foi 

baseada nos critérios propostos por Sylvia Constant Vergara (2000). 

 

1.1. Tipo de Estudo e Abordagem de Pesquisa 

 
No que diz respeito aos fins, trata-se de uma pesquisa descritiva e explicativa, 

pois analisou os efeitos da regulação do mercado de saúde suplementar sobre o 

desempenho das empresas que nele atuam no que se refere ao desenvolvimento de 

novas competências organizacionais e correlacionou o Sistema de Informações de 

Beneficiários e respectivos relatórios com o desenvolvimento dessas competências 

nas empresas do setor. 

 

Quanto aos meios, a pesquisa é bibliográfica, documental, de campo e ex 

post facto. Bibliográfica porque se apóia no estudo de obras de autores que se 

dedicaram ao tema e textos publicados pela ANS; documental, porque são utilizados 

documentos internos da ANS que estabelecem sua criação, seus objetivos 

institucionais, atos normativos sistemas de informação e relatórios gerenciais; de 

campo, na medida em que se trata de uma investigação empírica com a finalidade 

de extrair elementos não apresentados nos relatórios do SIB. E também ex post 

facto, uma vez que a análise se apóia em demandas passadas. 

 

1.2. População e Amostra 

 
O universo da pesquisa é composto por todas as empresas de planos de 

saúde cadastradas na ANS, um total de quase duas mil operadoras com registros 

ativos. Quanto à amostra, esta é formada pelas 27 (vinte e sete) operadoras que 

encontram-se sediadas nos municípios do ABCD paulista: São Bernardo do Campo, 

São Caetano do Sul, Santo André e Diadema. 
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Estas operadoras, por situarem-se na região de estudo e influência da 

Universidade Metodista de São Paulo, foram escolhidas para constituir a amostra 

pois, caso fosse necessário, ofereceriam facilidade de acesso do pesquisador aos 

dados.  

 

Outro fator que contribuiu para a escolha de operadoras da região do ABCD 

paulista é o fato de que a região sudeste possui a maior concentração de empresas 

atuantes neste setor, conforme é apresentado no Caderno de Informações de Saúde 

Suplementar publicado pela ANS em seu sítio na internet. 

 

O estudo abrangeu o período compreendido entre dezembro de 2004 a julho 

de 2007 e representou, aproximadamente, 540 mil registros de dados de 

beneficiários relacionados às 27 operadoras referenciadas. 

 

1.3. Coleta de Dados 

 
Os dados da pesquisa foram coletados por meio de: 

 

a) Pesquisa Bibliográfica 

 

Foram consultados livros, revistas especializadas, teses e dissertações 

visando o suporte teórico necessário ao entendimento do tema em estudo: histórico 

da regulação na área da saúde suplementar, sistemas de informação e 

competências organizacionais. 

 

b) Investigação Documental 

 

Foram levantadas nos arquivos da ANS dados sobre a sua criação: missão, 

objetivos institucionais, espectro de atuação e organização interna, juntamente com 

a legislação da área de saúde suplementar: decretos, portarias, atos normativos e 

outros documentos oficiais publicados no Diário Oficial da União, a fim de que sejam 

analisados as características do modelo regulador, a missão institucional da ANS e o 
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papel do mercado regulado. Também foram levantadas as normas de fornecimento 

e constituição de um cadastro de beneficiários.  

 

c) Pesquisa Informacional 

 

Foram extraídos dados do Sistema de Beneficiários – SIB, com a finalidade 

de apurar a regularidade de fornecimento desses dados por parte das operadoras de 

planos de saúde e a sua qualidade. Essa qualidade caracteriza-se pelo grau de 

acerto dos dados sobre os beneficiários cadastrados enviados pelas operadoras.  

 

Os campos de dados pesquisados foram aqueles que permitiram aferir a 

regularidade do envio dos arquivos de atualização de dados cadastrais dos 

beneficiários, a qualidade do preenchimento dos campos de identificação do 

beneficiário e a qualidade do preenchimento dos campos de identificação do plano 

de saúde contratado.   

 

1.4. Apresentação e Interpretação dos Dados 

 
 

O material coletado através dos levantamentos é apresentado na forma de 

gráficos, tabelas, quadros e é analisado à luz das teorias estudadas. 

 

Para a interpretação dos dados é adotado quadro de referência criado pelo 

pesquisador e constituído com base em autor referenciado ao longo do trabalho.  

 

Para analisar as competências sobre processos e técnica, aplica-se um 

tratamento às quantidades apuradas, de forma a permitir a identificação do 

‘’percentual de divergências, a freqüência do envio das informações e de erros de 

preenchimento dos campos de dados de identificação do beneficiário. 

 

Para a competência sobre a organização são utilizados indicadores, 

observando-se quatro eixos de avaliação: 

 

1- Regularidade de envio dos arquivos de atualização; 
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2- Identificação do beneficiário – incorreções; 

3- Identificação do beneficiário – repetições; 

4- Identificação do plano de saúde. 

 

1.5. Aspectos Éticos 

 

O uso da base de dados do Sistema de Beneficiários foi autorizado pela 

Gerência Geral de Informação e Sistemas da Diretoria de Desenvolvimento Setorial 

da ANS, na medida em que a identificação das empresas estudadas é preservada 

por meio de codificação criada para tal fim. Assim, as empresas são representadas 

por números em ordem seqüencial de 1 a 27, o que garante o seu anonimato e as 

preservam de interpretações tendenciosas. 

 

1.6. Limitações do Método 

 
O método escolhido apresenta limitações: 

 

• Abrangência da pesquisa - apresenta uma visão limitada, tendo em 

vista que se apóia no registro de dados cadastrais dos beneficiários 

das operadoras junto à ANS, não se utilizando de outras variáveis, tais 

como, consulta às empresas operadoras, que aumentariam a 

perspectiva da análise; 

 

• Escassez de estudos correlacionando a formação e desenvolvimento 

de competências organizacionais a um mercado recém regulado; 

 

• Capacidade de abstração e distanciamento crítico do pesquisador 

frente às informações e dados levantados fundamental para a 

compreensão do objeto da pesquisa e o tratamento dos dados 

coletados, sua análise e interpretação. 
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CAPÍTULO III 
 

1. CARACTERIZAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - 
ANS 
 

1.1. O Ambiente Regulatório da ANS 

 
 

O presente estudo de caso refere-se à Agência Nacional de Saúde 

Suplementar - ANS, autarquia federal criada para regular o setor de planos privados 

de saúde e começou a operar no ano de 2000.   

 

O setor de saúde suplementar é composto pelas empresas operadoras de 

planos de saúde, por prestadores de serviços de assistência à saúde (hospitais, 

clínicas, laboratórios, profissionais das áreas da saúde, entre outros) e por 

consumidores, denominados na regulação de beneficiários, que se beneficiam dos 

serviços médico-hospitalares e/ou odontológicos contratados dos planos de saúde 

oferecidos pelas empresas operadoras, conforme ilustrado na figura 1. O setor 

abrange um mercado composto por quase duas mil operadoras com registro ativo,  e 

em torno de quarenta e seis milhões de beneficiários, distribuídos por todo o 

território nacional. O setor movimenta recursos financeiros estimados em oitenta e 

sete bilhões de reais ao ano, segundo dados da Pesquisa de Orçamento Familiar do 

IBGE em 2003. 

 
 

 

  

 

 

 

 

Figura 1 - Atores do Setor de Saúde Suplementar 
Fonte: ANS, 2003 
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As empresas operadoras dos planos de saúde atuantes no período anterior à 

criação da ANS, dada a ausência de normatização oficial, possuíam diferentes 

formas de  organizar-se internamente e de interagir com seus usuários. O início do 

processo regulatório provocou mudanças significativas nessas formas, exigindo a 

formação de novas competências, foco do presente estudo e o que caracteriza a sua 

peculiaridade. 

 

 Criada como autarquia especial, a ANS possui autonomia administrativa, 

financeira, patrimonial e de gestão de recursos humanos, bem como autonomia nas 

suas decisões técnicas, que são tomadas através de uma Diretoria Colegiada 

composta por cinco Diretores indicados e nomeados pelo Presidente da República, 

após aprovação prévia pelo Senado Federal para o cumprimento de mandato fixo. 

 

 Dentre os Diretores, um deles é nomeado Diretor-Presidente. A atuação da 

Diretoria é constituída é controlada por meio de um Contrato de Gestão anual 

firmado com o Ministério da Saúde e aprovado pelo Conselho de Saúde 

Suplementar. 

 

 A missão institucional da ANS estabelece o compromisso de promover a 

defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, regulando as 

operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações com os prestadores de 

serviços assistenciais e os consumidores, contribuindo dessa forma para o 

desenvolvimento das ações de saúde.  

 

 Possui cinco Diretorias: Diretoria de Gestão, Diretoria de Desenvolvimento 

Setorial, Diretoria de Fiscalização, Diretoria de Produtos e Diretoria de Operadoras, 

que têm a responsabilidade em seus respectivos segmentos de atuação, de 

estabelecer normas e critérios para o funcionamento adequado do setor. 

 

 À Diretoria de Desenvolvimento Setorial – DIDES, cuja finalidade é 

estabelecer relacionamento com os atores do setor de saúde suplementar e a esfera 

pública, fica vinculada a atividade de desenvolvimento de sistemas de informação, 
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destinados a apoiar as atividades-fim das demais diretorias, conforme relação dos 

principais sistemas de informação da ANS. 

 

 Dentre estes sistemas, o Sistema de Informações de Beneficiários - SIB, 

destinado a cadastrar todos os usuários de planos de saúde, ativos ou não, é o de 

maior relacionamento com os processos de regulação, na medida em que oferece 

insumos para a análise dos produtos das operadoras; análise dos pedidos de 

reajuste de preços de serviços; arrecadação da ANS; ressarcimento ao SUS; 

fiscalização, entre outros. 

 

1.2. Classificação das Operadoras de Planos de Saúde 

 

As operadoras de planos de saúde são organizadas por modalidades, 

conforme dispõe a Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 39, de 27 de outubro 

de 2000, quais são: 

 

Cooperativa Médica - classificam-se na modalidade de cooperativa médica 

as sociedades de pessoas sem fins lucrativos, constituídas conforme o 

disposto na Lei n.º 5.764, de16 de dezembro de 1971, que operam Planos 

Privados de Assistência à Saúde. 

 

Cooperativa Odontológica - classificam-se na modalidade de cooperativa 

odontológica as sociedades de pessoas sem fins lucrativos, constituídas 

conforme o disposto na Lei n.º 5.764, de 16 de dezembro de 1971, que 

operam exclusivamente Planos Odontológicos. 

 

Autogestão - classificam-se na modalidade de autogestão as entidades de 

autogestão que operam serviços de assistência à saúde ou empresas que, 

por intermédio de seu departamento de recursos humanos ou órgão 

assemelhado, responsabilizam-se pelo Plano Privado de Assistência à Saúde 

destinado, exclusivamente, a oferecer cobertura aos empregados ativos, 

aposentados, pensionistas ou ex-empregados, bem como a seus respectivos 

grupos familiares definidos, limitado ao terceiro grau de parentesco 
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consangüíneo ou afim, de uma ou mais empresas, ou ainda a participantes e 

dependentes de associações de pessoas físicas ou jurídicas, fundações, 

sindicatos, entidades de classes profissionais ou assemelhados. 

 

Medicina de Grupo - classificam-se na modalidade de medicina de grupo as 

empresas ou entidades que operam Planos Privados de Assistência à Saúde, 

excetuando-se aquelas classificadas nas modalidades Cooperativa Médica e 

Autogestão. 

 

Odontologia de Grupo - classificam-se na modalidade de odontologia de 

grupo as empresas ou entidades que operam exclusivamente Planos 

Odontológicos, excetuando-se aquelas classificadas na modalidade 

Cooperativa Odontológica. 

 

 Destaca-se a modalidade Auto-gestão por suas características diferenciadas 

em relação às outras modalidades. As operadoras de planos de saúde classificadas 

nessas modalidades, conforme definição, apresentam um quadro de beneficiários 

que pertence a um universo conhecido e, em muitas vezes, cativo, ou seja, não 

precisa prospectar o mercado de beneficiários de planos de saúde, descobrir novos 

nichos. A relação das operadoras que oferecem planos de saúde para seus 

beneficiários e familiares que são empregados da operadoras não tem 

características comerciais, quando muito se estabelece entre as partes um regime 

de co-participação nos custos mensais de manutenção do plano de saúde. 

 

1.3. O Sistema de Informações de Beneficiários – SIB da ANS 

 

 A importância do SIB para a regulação do setor de saúde suplementar reside 

no conhecimento que detém do mercado de planos de saúde, uma vez que se 

constitui no banco de dados que reúne informações sobre todos os usuários do setor 

e é alimentado pelas próprias empresas operadoras. Contém aproximadamente 162 

milhões de registros de dados sobre os beneficiários dos planos de saúde1, em 

situação ativa ou inativa, além de manter relacionamento com diversos processos de 

                                                 
1 Fonte: Cadastro de Beneficiários da ANS, outubro de 2007.  
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trabalho e com os sistemas corporativos da ANS, conforme se observa na figura 2. 

Dados cadastrais de identificação dos beneficiários, qual o plano de saúde que 

utiliza e em qual operadora são insumos que, após processados, compõem os 

indicadores de qualidade dos serviços prestados pelas operadoras. Estas 

informações permitem que a ANS proceda ao ressarcimento ao Sistema Único de 

Saúde – SUS, das despesas decorrentes dos serviços prestados, na rede pública, 

aos beneficiários do setor de saúde suplementar. Com essas informações também 

são desenvolvidos estudos demográficos e econômico-financeiros que integram os 

processos de análise e concessão de reajustes de preços dos planos. Por fim, as 

informações contidas no SIB também apoiam as ações de fiscalização e a análise de 

reclamações no uso dos serviços prestados pelas operadoras. 

  

A figura 2 apresenta, de forma esquemática, os relacionamentos que o SIB 

mantém com os diversos processos internos da ANS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Relacionamentos Internos do SIB 
Fonte: ANS, 2003 
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11 de novembro de 2002; modificada pelas Resoluções Normativas RN nº 37, de 5 

de maio de 2003, e RN nº 53, de 14 de novembro de 2003, e pela Instrução 

Normativa - IN nº 08/2002/DIDES, de 31 de dezembro de 2002, e, por fim, pela 

Resolução Normativa - RN nº 88 e pela Instrução Normativa - IN nº 15/2005/DIDES, 

ambas publicadas em 05 de janeiro de 2005, esta última modificada pela Instrução 

Normativa - IN nº 18/2005, de 30 de dezembro de 2005. 

 

 O Cadastro de Beneficiários inicialmente destinava-se a promover o 

cruzamento de seus dados com os dados das Autorizações de Internações 

Hospitalares - AIHs, de modo a possibilitar a realização do processo de 

ressarcimento ao SUS – Sistema Único de Saúde. Posteriormente, o propósito 

transcende o processo de ressarcimento ao SUS para tornar-se um dos 

instrumentos do processo de regulamentação do setor. Para isso, o Cadastro de 

Beneficiários inicialmente criado, muda a sua concepção e se torna um Sistema de 

Informações de Beneficiários - SIB, incorporando novos dados cadastrais, que 

aumentam seu âmbito de ação, e adotando os primeiros instrumentos de 

acompanhamento e controle das informações.  

 

 Em janeiro de 2003, por meio da Resolução Normativa – RN n° 17, de 11 

de novembro de 2002 foi disponibilizado, às operadoras um aplicativo do SIB, isto é, 

um programa de computador desenvolvido pela ANS com a finalidade de coletar 

dados sobre beneficiários de forma mais completa. Foi desenvolvido um novo 

sistema de processamento e crítica dos dados que incorpora o gerenciamento do 

processo. Este novo sistema quantifica o movimento dos arquivos e qualifica os 

erros praticados pelas operadoras de modo analítico e sintético, além de apresentar 

nova definição de conteúdo e implantar regras disciplinares para o efetivo 

cumprimento do fornecimento dos dados por parte das operadoras de planos de 

saúde. 

 

 Por meio do aplicativo do SIB, as operadoras são obrigadas a informar 

todos os dados sobre seus beneficiários, além de mantê-los atualizados, ou seja, 

informar todas as inclusões, alterações, exclusões e correções ocorridas no período. 

O não cumprimento dessas normas pode implicar em infrações que, se 
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caracterizadas, implicam em multas que variam de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para 

cada não envio mensal de arquivos de atualização de dados até R$ 100.000,00  

 

(cem mil reais) por sonegação ou falseamento de informações (Resolução 

Normativa nº 124/2006). 

 

    O aplicativo do SIB define o padrão de fornecimento: os campos que 

comporão o registro de dados e o formato de gravação. Os procedimentos 

referentes ao fornecimento dos dados dos beneficiários à ANS são de competência 

exclusiva das operadoras; a forma de organizar e cadastrar esses dados fica a 

critério de cada uma.  

 

 As operadoras geram, mensalmente, os arquivos de atualização dos dados 

no formato definido pela ANS e o aplicativo valida os campos de dados gerados 

conforme críticas que efetua no preenchimento dos campos. Esse mesmo programa 

transmite para a ANS o arquivo criticado, utilizando o Programa de Transmissão de 

Arquivos - PTA. 

 

 A ANS recebe os arquivos de dados e os processa no período de 10 a 20 

de cada mês, disponibilizando imediatamente, via PTA, os Arquivo de Devolução 

com o resultado da atualização para as operadoras efetuarem o download. 

Trimestralmente, os registros de dados armazenados na ANS até o período passam 

para o Arquivo de Conferência de cada operadora. Depois de encerrado o 

processamento, os dados consolidados do Cadastro de Beneficiários atualizam o 

Sistema de Informações Gerenciais – SIG e os Relatórios Gerenciais, que ficam 

disponíveis no sítio da ANS na internet, para consulta das operadoras. 

 

  A figura 3 representa graficamente o fluxo do fornecimento mensal de 

informações de beneficiários pelas operadoras à ANS. 
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Figura 3 - Fluxo de Fornecimentos de Beneficiários 
Fonte: Autor, 2007 

 
 

 Os registros de dados de beneficiários são identificados por chave primária 

composta pelo número de registro da operadora e por um número de até 30 

posições fornecido pela própria operadora. Por este último componente formador da 

chave primária não ser gerenciado pela ANS, a identificação do registro de dados 

deve ser complementada por outros campos identificadores, os quais são: Nome do 

Beneficiário, Data de Nascimento, Sexo, Nome da Mãe e/ou CPF e/ou PIS/PASEP 

e/ou CNS. 

 

Os dados cadastrais de beneficiários fornecidos pelas operadoras à ANS são 

compostos por três grupos de campos de dados: 
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§ Identificação do beneficiário, contendo os campos:•Código, Nome, Data de 

Nascimento, Sexo e Nome da mãe e/ou CPF e/ou PIS/PASEP e/ou CNS. O 

fornecimento dos quatro primeiros e dos dois campos seguintes, no mínimo, 

satisfaz a condição da identificação. 

 

§ Caracterização do vínculo contratual, contendo os campos: Nº do plano 

registrado na ANS (para planos posteriores à Lei) ou Nº do Plano cadastrado 

na ANS (para aqueles anteriores à Lei) ou, na ausência desses dois campos, 

devem ser informados os três campos: Segmentação Assistencial, 

Abrangência Geográfica e Tipo de Contratação, além dos campos Data de 

Adesão, Data de Cancelamento, Data de Reativação, Motivos de Inclusão, 

Alteração e Cancelamento. 

 

§ Localização do beneficiário, contendo os campos: §Logradouro, Município, UF 

e CEP. 

 

Os campos de dados são submetidos a procedimentos de crítica de validação 

e consistência que permitem a qualificação tanto ao nível do campo (crítica 

atomizada) quanto ao nível do registro de dados, e entre os registros de dados, 

permitindo a identificação de erros que podem indicar causas relacionadas aos 

processos de trabalhos, qualidade das pessoas que informaram os dados, controles 

gerenciais inexistentes e valores organizacionais. 

 

 Os resultados da atualização cadastral são retornados às empresas 

operadoras por meio de relatórios detalhados e consolidados. 

 

Relatórios detalhados: 

 

1. Arquivo de devolução - contém os erros cometidos pelas operadoras no 

processo de atualização mensal. 

2. Arquivo de conferência - contém todos os registros de dados de beneficiários 

da operadora armazenados na ANS. 
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          Relatórios consolidados: 

 

3. Beneficiários por Plano e por Faixa Etária. 

4. Beneficiários Informados ao Cadastro, à TSS (Taxa de Saúde Suplementar) e 

Valor Recolhido. 

5. Estatística de Arquivos Processados. 

6. Beneficiários por abrangência/segmentação assistencial do plano. 

7. Divergência entre as quantidades de beneficiários informadas no SIB e na 

TSS. 

8. Relatório de erros de preenchimento de campos no Cadastro de Beneficiários 

da Operadora. 

9. Relatório comparativo dos campos preenchidos com erros de preenchimento. 

 

A ANS, por meio do SIB, detém o cadastro de todos os beneficiários do setor 

de saúde suplementar, podendo, então, mapear as movimentações que ocorrem no 

setor e, ao mesmo tempo retornar, para o setor, informações a respeito por meio dos 

relatórios operacionais e gerenciais. 
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CAPÍTULO IV 
 

1. ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

1.1. Distribuição Geográfica da Amostra e por Modalidade 

 

A amostra escolhida para a pesquisa compreende as empresas operadoras 

de planos de saúde sediadas na região conhecida como ABCD paulista, ou seja, os 

municípios de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano e Diadema. A 

tabela 1 apresenta a distribuição dessas empresas por modalidade e a tabela 2 

apresenta a distribuição por município.  

 
Tabela 1 – Operadoras por Modalidade 

 
 

Modalidade  
 

Quantidade de 
Operadora 

Quantidade de 
Beneficiários por 

modalidade  
 
COOPERATIVA MÉDICA 
 

 
1 

 
81.636 

 
COOPERATIVA ODONTOLÓGICA 
 

 
1 

 
9.088 

 
AUTOGESTÃO 
 

 
5 

 
88.438 

 
MEDICINA DE GRUPO 
 

 
10 

 
195.866 

 
ODONTOLOGIA DE GRUPO 
 

 
10 

 
167.557 

 
Total 
 

 
27 

 
542.585 

Fonte: SIB - ANS, setembro de 2007 
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15%

2%

16%

36%

31%

COOPERATIVA MÉDICA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA AUTOGESTÃO

MEDICINA DE GRUPO ODONTOLOGIA DE GRUPO

Tabela 2 – Operadoras por Município 

 
Município 

 
Quantidade de 

Operadora 

Quantidade de 
Beneficiários por 

modalidade 
 
DIADEMA 
 

 
1 

 
1.674 

 
SANTO ANDRÉ 
 

 
14 

 
198.410 

 
SÃO BERNARDO 
 

 
9 

 
332.589 

 
SÃO CAETANO 
 

 
 

3 

 
9.912 

 
Total 
 

 
27 

 
542.585 

 
Fonte: SIB - ANS, setembro de 2007 

 

 

Verifica-se que as modalidades de Medicina de Grupo e Odontologia de 

Grupo são as mais representativas em termos de quantidade de beneficiários, 

respectivamente 36% e 31%, enquanto a Auto-gestão representa 16%, conforme 

demonstrado no gráfico 1. 

 
Gráfico 1 – Operadoras por Modalidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SIB - ANS, setembro de 2007 
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37%
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O município de São Bernardo do Campo concentra o maior número de 

beneficiários, 61%, seguido do município de Santo André, conforme demonstrado no 

gráfico 2. 
 

Gráfico 2 – Operadoras por Município 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Fonte: SIB - ANS, setembro de 2007 
 

 

Para preservar a identidade das operadoras e permitir homogeneidade de 

tratamento dos dados, as empresas foram ordenadas por números codificados e que 

são respeitados em todos os quadros demonstrativos que integram a análise dos 

resultados.   

 

1.2. Competências Organizacionais Analisadas 

 

Antes, porém, foi preparado um quadro (Quadro 2) contendo as variáveis a 

serem consideradas no estudo. Nele foram relacionadas as competências 

organizacionais de acordo com a definição dada por Zarifian (2001) e, ao lado de 

cada uma, foi estabelecida uma extensão do conceito, elaborada pelo pesquisador, 

para aplicação ao presente caso. Acrescentou-se, ainda, a informação exigida pelo 

Sistema de Informações de Beneficiários e considerada para análise do 

desempenho das operadoras de planos de saúde. A seguir, são apresentados os 

indicadores de aferição do desempenho da operadora em relação a cada 

competência. 
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Competênci
as 

Organizacio
nais 

 

 
Conceito, 
de acordo 

com 
Zarifian 

 
Extensão do 

conceito aplicada 
ao presente caso 

 
Informação 
analisada  

 
Indicadores 

 
 
 

 
Sobre 

processos 

 
 
 
Conhecime
nto do 
processo 
de trabalho 

 
Considera a gestão 
e a eficácia do 
registro dos dados 
gerados pelas 
operadoras de 
planos de saúde 
sobre os usuários 
cadastrados no 
período de 
referência. 
 

• Divergência 
entre os 
totais de 
beneficiários 
informados 

• Regularidad
e de envio 
dos arquivos 
dos dados. 

 
Indicador 1 -
Divergência entre a 
quantidade de 
beneficiários informada 
no SIB e a quantidade 
de beneficiários 
informada no SIAR. 
 
Indicador 2 -Freqüência 
de envio dos arquivos. 
 

 
 
 
 

Técnica 

 
 
 
Conhecime
nto 
específico 
sobre o 
trabalho 

 
Considera o domínio 
que as operadoras 
de planos de saúde 
têm sobre os dados 
cadastrais 
armazenados em 
suas bases de 
dados, de modo a 
poder atender às 
exigências da 
regulação em 
relação aos 
beneficiários. 

• Erros de 
digitação e 
de 
informação. 

 

 
Percentual de erros  
ocorridos no 
preenchimento dos 
campos de dados de 
identificação. 
 

 
 
 

 
 
 

Sobre a 
organizaçã

o 

 
 
 
 
 
Saber 
organizar 
os fluxos 
de trabalho 

 
Considera de que 
forma as operadoras 
de planos de saúde 
utilizam os relatórios 
emitidos pelo SIB 
sobre os dados 
processados, 
integrando as 
informações neles 
contidas para 
melhorar seu 
desempenho 
institucional. 
 

 
• Ausência de 

campos de 
identificação
; dados 
repetidos e 
contraditório
s. 

Total de pontos obtidos 
pelas operadoras no 
relatório de controle 
emitido pelo SIB sobre 
a qualidade cadastral 
dos dados enviados, 
abrangendo os 
seguintes aspectos: 

1- Regularidade 
de envio dos 
arquivos de 
atualização à 
ANS 

2- Identificação do 
beneficiário – 
Incorreções 

3- Identificação do 
beneficiário – 
Repetições 

4- Identificação do 
vínculo do 
beneficiário 

  5-   Resultado da 
Identificação 

Fonte: Autor, 2007 

Quadro 2 – Competências, Conceitos, Informação analisada e Indicadores 
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1.2.1. Competência sobre Processos 
 
 Compreende a compatibilização das informações referentes aos dados dos 

usuários encaminhados pelas operadoras para alimentar os sistemas de 

Beneficiários (SIB) e de Arrecadação (SIAR) da ANS.  

 

Indicador 1  - Divergência entre a quantidade de beneficiários informada no 

SIB e a quantidade de beneficiários informada no SIAR. 

 
Tabela 3 - Comparativo de Quantidade de Beneficiários Informada 

   
Fonte: SIB e SIAR – ANS -dez/2007 

      
 

Forma de cálculo: 
1. Diferença = (SIB - TPS)*100/SIB - Se a diferença for negativa, então SIAR está maior.   
2. Se SIB e SIAR iguais a zero, então, 0 - Se a diferença for positiva, então SIB está maior.   
3. Se SIB igual a zero e SIAR diferente de zero, então -100.   
    Se SIAR igual a zero e SIB diferente de zero, então 100. 
 

A Tabela 3 apresenta a posição do SIB e do SIAR em dezembro de cada ano 

pesquisado (2004, 2005, 2006 e 2007). De acordo com esta posição, foi observado 

o seguinte comportamento das informações enviadas pelas operadoras: 

 

Oper
ador

a
TPS SIB % TPS SIB % TPS SIB % TPS SIB %

1 67525 62595 (7,88)       66633 63598 (4,77)      63935 64589 1,01       60220 67790 11,17     
2 5101 6763 24,57      11327 9503 (19,19)    15494 14717 (5,28)      14851 17864 16,87     
3 2833 2748 (3,09)       2774 2796 0,79       2676 2703 1,00       3009 3062 1,73       
4 3861 6886 43,93      8636 7959 (8,51)      8882 8683 (2,29)      8649 8983 3,72       
5 0 0 -          0 0 -         0 0 -         365 248 (47,18)    
6 0 58626 100,00    0 60748 100,00   0 68248 100,00   0 82665 100,00   
7 8067 8663 6,88        0 7251 100,00   0 7251 100,00   0 7251 100,00   
8 0 970 100,00    0 970 100,00   0 970 100,00   0 970 100,00   
9 119132 119204 0,06        126260 127035 0,61       121610 122719 0,90       134881 136290 1,03       

10 1695 1743 2,75        1798 1823 1,37       1772 1803 1,72       0 1679 100,00   
11 0 3045 100,00    0 3045 100,00   0 3045 100,00   0 3045 100,00   
12 22870 22871 0,00        21976 21976 -         21061 21060 (0,00)      22439 22444 0,02       
13 2130 2918 27,00      1806 2660 32,11     1870 2393 21,86     1150 2135 46,14     
14 384 539 28,76      470 526 10,65     572 609 6,08       0 0
15 35083 35005 (0,22)       57631 57396 (0,41)      71670 71193 (0,67)      110569 110575 0,01       
16 675 324 (108,33)   0 308 100,00   0 308 100,00   0 2 100,00   
17 0 0 -          0 0 -         0 0 -         0 0 -         
18 2151 2116 (1,65)       2319 2272 (2,07)      2590 2406 (7,65)      2568 2467 (4,09)      
19 11301 9196 (22,89)     11334 10771 (5,23)      10523 10531 0,08       10026 9782 (2,49)      
20 0 16913 100,00    0 16913 100,00   0 16913 100,00   0 16913 100,00   
21 2685 2188 (22,71)     3023 2552 (18,46)    2414 2129 (13,39)    2065 2192 5,79       
22 0 457 100,00    0 2495 100,00   0 2505 100,00   0 2505 100,00   
23 3564 3575 0,31        16495 16350 (0,89)      25110 24819 (1,17)      31186 36015 13,41     
24 0 0 -          41 38 (7,89)      524 524 -         1325 1328 0,23       
25 0 0 -          10155 9656 (5,17)      10233 9728 (5,19)      9567 9724 1,61       
26 0 0 0 5146 100,00   0 5804 100,00   6452 6379 (1,14)      
27 0 0 -          0 0 -         0 0 -         0 0 -         

2004 2005 2006 2007
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1. Em 2004 

Das 16 operadoras que enviaram informações para o SIB e o SIAR, tem-se: 

- 7 operadoras (2, 4, 7, 13, 15, 16, 19,  e 21) não atenderam o critério 

de variação entre as quantidades declaradas de até 10% de 

divergência;  

- 9 operadoras (1, 3, 7, 9, 10, 12, 15, 18 e 23) atenderam o critério de 

variação de até 10%. 

 

2. Em 2005 

Das 16 operadoras que enviaram informações para o SIB e SIAR, tem-se: 

- 4 operadoras (2, 13, 14 e 21)  não atenderam o critério  de variação 

entre as quantidades declaradas de até 10% de divergência;  

- 12 operadoras (1, 3, 4, 9, 10, 12, 15, 18, 19, 23, 24 e 25) que 

atendem o critério de variação de até 10%. 

 

3. Em 2006 

Das 16 operadoras que enviaram informações para o SIB e SIAR, tem-se: 

- 2 operadoras (13 e 23) não atenderam o critério de variação entre as 

quantidades declaradas de até 10% de divergência.;  

- 12 operadoras (1, 2, 3, 4, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 19, 23, 24 e 25)  

atenderam o critério de variação de até 10%. 

 

4. Em 2007        

Das 16 operadoras que enviaram informações para o SIB e SIAR, tem-se: 

- 5 operadoras (1, 2, 5, 13, e 23)  não atenderam o critério  de variação 

entre as quantidades declaradas de até 10% de divergência;  

- 11 operadoras (3, 4, 9,12, 15, 18, 19, 21, 24, 25 e 26)  atenderam o 

critério de variação de até 10%.  

  

 Consolidando os dados da Tabela 3, obtém-se o percentual referente a cada 

ano pesquisado, das operadoras que se mantiveram dentro do critério de variação 

de 10%, conforme é apresentado na Tabela 4.       
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Tabela 4 – Percentual de Operadoras que Informaram Beneficiários para o SIB e SIAR com 
Divergência de até 10%  

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: SIB e SIAR – ANS - dez/2007 
 

 

Observa-se que, ao longo do período pesquisado, houve uma melhora no 

percentual de divergência das informações sobre o quantitativo de beneficiários 

enviadas aos sistemas SIB e SIAR, o que demonstra um melhor gerenciamento das 

operadoras no que se refere à geração dos dados. Essa constatação pode ser 

observada no gráfico 3, que apresenta um distanciamento entre as curvas 

Divergências SIB e SIAR > 10% e Divergências SIB e SIAR < 10%, ao longo dos 

anos de 2004, 2005 e 2006. Em 2007, verifica-se uma reversão em relação ao ano 

de 2006. 

Ano 
Divergência SIB 

e SIAR > 10% 
Divergência SIB e 

SIAR < 10% 
Total 

enviado 
% Total 
enviado 

2004 7 9 16 0,56 

2005 4 12 16 0,75 

2006 2 12 14 0,86 

2007 5 13 18 0,72 

Total 18 46 64   
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Gráfico 3  – Divergência de Informações entre SIB e SIAR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
 

Fonte: SIB e SIAR - ANS - dez/2007 
 

 Indicador 2  - Freqüência mensal de envio dos arquivos. 

 

A Tabela 5 apresenta a posição do SIB e do SIAR em dezembro de cada ano 

pesquisado em relação aos meses em que foram enviados à ANS os arquivos de 

atualização de dados pelas operadoras. De acordo com a o art. 3º da RN nº 

88/2005, as operadoras devem enviar, a cada mês, arquivos de atualização de 

dados, ou seja, deveriam enviar, no caso das 27 operadoras pesquisadas, 324  

meses (12 meses x 27 operadoras). 
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Tabela 5 - Freqüência de Envio de Arquivos de Atualização de Dados no Período de Janeiro 
de 2004 a Dezembro de 2007 

 
Fonte: SIB - ANS -dez/2007 

 
Comparando o total de meses enviados por ano na Tabela 5, apura-se o 

percentual de meses enviados, conforme se demonstra na Tabela 6 . 
 

2004 2005 2006 2007
Total de 
envios

1 12 7 9 9 37
2 12 11 12 11 46

3 12 11 12 11 46
4 12 12 12 12 48
5 0 0 6 12 18

6 4 12 11 11 38
7 10 4 0 0 14

8 2 0 0 0 2
9 12 12 12 12 48

10 0 2 12 12 26
11 0 0 0 0 0
12 12 12 12 12 48

13 12 11 12 12 47
14 12 9 4 0 25

15 0 0 0 0 0
16 12 12 12 12 48

17 9 0 0 7 16
18 10 11 10 11 42
19 10 11 11 10 42

20 12 12 12 12 48
21 0 0 0 0 0

22 10 12 11 10 43
23 0 0 2 0 2

24 12 12 12 12 48
25 3 7 12 12 34
26 2 11 12 12 37

27 0 0 4 9 13
Total 192 191 212 221 816

Quant. de arquivos enviados por ano 
OPS
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Tabela 6 - Freqüência de Envio de Arquivos de Atualização de Dados por Ano 
 

 
Fonte: SIB - ANS - dez/2007 

 
 

Observa-se, ao longo do período pesquisado, uma melhora por parte das 

operadoras em relação ao cumprimento da Norma e ao envio de arquivos de 

atualização de dados, o que demonstra um melhor gerenciamento no processo de 

fornecimento de informações de beneficiários à ANS. Essa observação é constatada 

no gráfico 4, que demonstra uma aproximação contínua ao longo dos anos entre as 

curvas Quantidade de envios realizados pelas operadoras determinados pela RN 

88/2005 e Quantidade de envios no período, determinados pela RN 88/2005. 

 
 

Gráfico 4 – Freqüência de Envio de Informações de Beneficiários por Ano 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: SIB - ANS - dez/2007 
 

De acordo com a série histórica estudada, verifica-se que houve efetivamente 

uma redução nos erros, o que leva ao entendimento de que essa resposta das 

operadoras dos planos de saúde encontra respaldo no que diz Zarifian (2001) e os 

2004 2005 2006 2007 Total
Quant de envios 
realizados pelas 
operadorasdeter
minados pela RN 
88/2005 192 191 212 221 816
Quant de envios 
no periodo, 
determinados 
pela RN 88/2005 324 324 324 324 1296

% de envio 59,26 58,95 65,43 68,21 62,96
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demais autores estudados no referencial teórico, principalmente  Hamel e Prahalad. 

Cada uma procurou integrar melhor os diferentes elementos que contribuem para a 

formação de uma competência: a adequação de informações entre as partes 

envolvidas (órgão regulador, usuários e operadoras), a interação entre os recursos 

organizacionais (sistemas e bancos de dados juntamente com a habilidade das 

pessoas), o conhecimento adquirido das informações cadastrais e normativas 

(participação das operadoras em fóruns promovidos pela ANS, reuniões, entre 

outras atividades) e o aparecimento de uma nova atitude nas empresas, com a 

formação de uma cultura voltada para o ambiente regulatório. 

 
 

1.2.2. Competência Técnica 
 

 Compreende a capacidade da organização de informar corretamente os 

campos de dados definidos pelo SIB, relacionados com a identificação do 

beneficiário e o plano de saúde por ele contratado.  

 

 Indicador: Percentual de erros ocorridos no preenchimento dos campos de 

dados de identificação 
 
 

Tabela 7 – Quantidade de Erros de Preenchimento dos Campos de Identificação do 
Beneficiário e do Plano de Saúde 

Fonte: SIB - ANS -dez/2007 
 

A Tabela 7 apresenta a posição do SIB nos meses de dezembro de 2006, 

julho e dezembro de 2007 em relação à quantidade de campos de identificação dos 

Qtd. Benef Qtd. Benef Qtd. Benef Qtd. Benef Qtd. Benef Qtd. Benef
455.655 542.585 559.208 455.655 542.585 559.208
dez/06 jul/07 nov/07 dez/06 jul/07 nov/07

Qtd Preenchida Qtd Preenchida Qtd Preenchida Qtd Erros Qtd Erros Qtd Erros
Nome do Beneficiário 456.115 528.479              559.208 291                       506                   279
Nome da mãe do beneficiário 339.042 397.712              423.262 36.683                  27.024              26.096

PIS 114.085 141.959              147.532 3.071                    2.991                2.937
CPF 299.475 349.177              369.074 7.165                    6.686                6.522
Data de nascimento do Beneficiário 456.115 528.479              559.208 335                       329                   303

Sexo do Beneficiário 456.115 528.479              559.208 -                        -                    0
Número do código do plano na ANS 
(RPS) 396.096 474.335              508.475 7.039                    6.553                6.403
Número do código do plano na 
operadora (SCPA) 212.142 184.199              165.632 205.751                173.854            154.761

CNS 0 2                         2 -                        2                       2
Código do titular do plano para 
beneficiários informados como 
dependentes 324.709 325.299              330.275 12.914                  19.211              19.069
Vínculo do Beneficiário 456.115 528.479              559.208 57.141                  51.064              48.778
TOTAL 3.510.009            3.986.599           4.181.084 330.390                288.220            265.150

Atributos Incorretos
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beneficiários e dos planos de saúde por eles contratados e a quantidade dos erros 

de preenchimentos ocorrida nesses campos. De acordo com esta posição, foi 

observado o seguinte comportamento das informações enviadas pelas operadoras 

no período analisado: 

 

1. Em dezembro de 2006, as operadoras 5, 15 e 27 não encaminharam dados 

sobre os beneficiários e os respectivos planos de saúde contratados. 

2. Em julho de 2007, a operadora 15 não encaminhou dados sobre os 

beneficiários e os respectivos planos de saúde contratados. 

3. Em dezembro de 2007, as operadoras 15 e 18 não encaminharam dados 

sobre os beneficiários e os respectivos planos de saúde contratados. 

 

 Consolidando os dados da Tabela 7 por período estudado, obtém-se a relação 

entre a quantidade de campos preenchidos e a quantidade de erros de preenchimento, 

conforme é apresentado na Tabela 8. 
 
 

Tabela 8 - Evolução Consolidada dos Erros de Preenchimento dos Campos de 
Dados de Identificação do SIB 

 

 
Fonte: SIB - ANS -dez/2007 

 
 

Observa-se que no período pesquisado ocorreu uma melhora por parte das 

operadoras em relação à qualidade de preenchimento dos campos de dados, pois 

verifica-se que houve um aumento na curva de campos de identificação preenchidos 

e, em contrapartida, uma diminuição nos erros de preenchimento desses campos, o 

que demonstra maior eficácia no fornecimento dos dados de beneficiários em 

relação às determinações normativas. Essa observação é constatada no gráfico 5, 

que demonstra um distanciamento contínuo ao longo do período observado, em 

relação às curvas Quantidade Preenchida e Quantidade de Erros. 

 
 

 Quantidade dez/06 jul/07 dez/07
Quantidade Preenchida 3.510.009            3.986.599           4.181.084
Quantidadde de  Erros 330.390               288.220              265.150
Quant. Erros/Quant. Preenchida 9,4 7,2 6,3
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Gráfico 5 – Comparativo entre a Quantidade de Campos Preenchidos e de Campos 
Preenchidos com Erro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fonte: SIB - ANS -dez/2007 
 

 
No caso da competência técnica, pode-se atribuir a melhora do desempenho 

das operadoras à ampliação do seu conhecimento sobre os critérios e 

procedimentos para obtenção dos dados cadastrais na modalidade exigida pelo 

Sistema de Informações de Beneficiários – SIB e SIAR. O conhecimento adquirido 

pelos novos procedimentos espelhados no conjunto de informações exigidas pelos 

sistemas da ANS levou à formação de novas habilidades que, no quadro de Teixeira 

(2006) correspondem, no nível organizacional, às rotinas e procedimentos.  

 

Assim, o estabelecimento de rotinas e procedimentos adequados aos novos 

sistemas vêm permitindo, às operadoras de planos de saúde, apresentarem 

discretas mudanças positivas em seu desempenho, no que se refere ao atendimento 

às exigências estabelecidas pelo Sistema de Informações de Beneficiários - SIB. 

 

1.2.3. Competência sobre a Organização 
 

 Compreende a capacidade da organização de integrar os dados gerados com 

as informações recebidas através dos relatórios do SIB, de forma a melhorar sua 

performance.  
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A ANS desenvolveu, em abril de 2007, rotina para aferir a qualidade cadastral 

das operadoras que agrega os diversos controles sobre a quantidade e a qualidade 

das informações enviadas, de forma que se tenha uma visão concentrada do 

processo de atualização cadastral. Como não se tem ainda um resultado histórico, 

foi levantada somente a posição das operadoras pesquisadas em dezembro de 

2007.  

 

A qualidade cadastral das informações sobre os beneficiários se apóia em 

quatro eixos de avaliação, cujos indicadores de desempenho recebem notas 

ponderadas de acordo com a sua importância para o processo avaliativo. O primeiro 

eixo busca aferir a regularidade do fornecimento dos dados de beneficiários. Por se 

referir ao processo de fornecimento de dados, seus indicadores recebem peso 2. O 

segundo eixo busca aferir a qualidade do preenchimento dos campos de 

identificação complementar do beneficiário. Por se referir à identificação do 

beneficiário, seus indicadores recebem peso 5. O terceiro eixo busca aferir a 

repetição dos campos entre os registros de dados do cadastro de cada operadora. 

Por também se referir à identificação do beneficiário, seus indicadores recebem peso 

5.  O quarto eixo busca aferir a identificação do Plano contratado pelo beneficiário e 

por não se referir à identificação pessoal do beneficiário, recebe peso 3.  

 

A avaliação individual de cada operadora analisada encontra-se no Apêndice 

desta dissertação.  

 

 Eixos de avaliação e respectivos indicadores: 

 

1. Regularidade de envio dos arquivos de atualização à ANS, composto pelos 

indicadores: 

 

1.1.  Freqüência de envio dos arquivos de atualização à ANS, é baseado  na 

quantidade de envios mensais ocorridos no últimos 12 meses. A meta 

esperada é de 0,66, ou seja, espera-se que a operadora envie, no 

mínimo, arquivos de atualização em oito meses no período definido. 

1.2.  Divergência % média entre o SIB e o SIAR (baseado na média dos 

percentuais mensais da divergência apurados entre a quantidade 
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informada de beneficiários no SIB e a quantidade informada de 

beneficiários ao SIAR ocorrida nos últimos 12 meses). A meta esperada 

é de 0,90, ou seja, aceita-se uma variação de 10% entre as quantidades 

informadas. 

 

2. Identificação do beneficiário – Incorreções, composto pelos indicadores: 

 

2.1.  Nomes de beneficiários incorretos, é calculado com baseado na 

quantidade de nomes incorretos de beneficiários ativos informados à ANS, 

conforme regras de preenchimento definidas na Instrução Normativa nº 

18/2005 e no Novo Manual do Arquivo de Conferência. A meta esperada é 

de 0,99, ou seja, aceita-se 1% de erro.      

2.2.  Datas de Nascimento incorretas, é calculado com baseado na 

quantidade de datas incorretas de beneficiários ativos informados à ANS, 

conforme regras de preenchimento definidas na Instrução Normativa nº 

18/2005. A meta esperada é de 1, ou seja, não se aceita erros de 

preechimento. 

2.3.  Números do Cadastro de Pessoa Física - CPF incorretos, é 

calculado com baseado na quantidade de CPF incorretos de beneficiários 

ativos informados à ANS, conforme regras de preenchimento definidas na 

Instrução Normativa nº 18/2005 e e no Novo Manual do Arquivo de 

Conferência. A meta esperada é de 0,99, ou seja, aceita-se 1% de erro. 

2.4.  Nº de PIS/PASEP, é calculado com baseado na quantidade de 

PIS/PASEP incorretos de beneficiários ativos informados à ANS, conforme 

regras de preenchimento definidas na Instrução Normativa nº 18/2005 e 

no Novo Manual do Arquivo de Conferência. A meta esperada é de 0,99, 

ou seja, aceita-se 1% de erro. 

2.5.  Nomes de mães incorretos, é calculado com baseado na 

quantidade de nomes incorretos de beneficiários ativos informados à ANS, 

conforme regras de preenchimento definidas na Instrução Normativa nº 

18/2005 e no Novo Manual do Arquivo de Conferência. A meta esperada é 

de 0,99, ou seja, aceita-se 1% de erro. 

 

3. Identificação do beneficiário – Repetições, composto pelos indicadores: 
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3.1.  Somatório de CPF repetidos mais de 10 vezes, é calculado com 

base na quantidade de CPF repetidos mais de 10 vezes. A meta 

esperada é de 1, ou seja, não se aceita erros de preenchimento. 

3.2.  Somatório de PIS/PASEP repetidos mais de 10 vezes, é 

calculado com base na quantidade de PIS/PASEP repetidos mais de 10 

vezes. A meta esperada é de 1, ou seja, não se aceita erros de 

preenchimento. 

3.3.  Somatório de Nomes da Mãe repetidos mais de 10 vezes, é 

calculado com base na quantidade de PIS/PASEP repetidos mais de 10 

vezes. A meta esperada é de 1, ou seja, não se aceita erros de 

preenchimento. 

3.4.  Somatório de endereços repetidos mais de 50 vezes, é 

calculado com base na quantidade de PIS/PASEP repetidos mais de 10 

vezes. A meta esperada é de 1, ou seja, não se aceita erros de 

preenchimento. 

 

4. Identificação do plano de saúde, composto pelos indicadores: 

 

4.1 Identificador do plano RPS incorreto, é calculado com base na 

quantidade de planos posteriores à Lei 9.956/98 incorretos informados à 

ANS, conforme regras de preenchimento definidas na Instrução 

Normativa nº 18/2005. A meta esperada é de 0,95, ou seja, aceita-se até 

5% erros de preenchimento. 

4.2 Identificador do plano SCPA incorreto, é calculado com base na 

quantidade de planos anteriores à Lei 9.956/98 incorretos informados à 

ANS, conforme regras de preenchimento definidas na Instrução 

Normativa nº 18/2005. A meta esperada é de 0,90, ou seja, aceita-se até 

10% erros de preenchimento. 
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Descrição do cálculo dos indicadores dos eixos de avaliação 

 

EIXO DE AVALIAÇÃO 1 – Regularidade de Envio (arquivos) 

 

 A. FREQÜÊNCIA DE ENVIO DE ARQUIVOS 

 

 Conceituação: Identificar as operadoras que enviam arquivos de atualização 

de dados de beneficiários com a regularidade mensal estabelecida pelas normas 

vigentes.  

 

 Método de cálculo: 

 

R =
12
º CiN

 

 

 onde NºCi = Número de competências com envio de arquivos 

 
 Interpretação do indicador: Verifica-se nas últimas 12 competências se a 

operadora enviou os arquivos de atualização de dados. Dessa forma, para cada 

competência com arquivos enviados soma-se uma unidade. Ao final, divide-se o total 

encontrado por 12. 

 

 Exemplo: 

 

 Se a operadora não enviou arquivos nos últimos 12 meses, então 0/12 = 0 

 Se a operadora enviou 5 arquivos (meses) nos últimos 12 meses, então 5/12 

= 0,42 

 Se a operadora enviou 8 arquivos (meses) nos últimos 12 meses, então 8/12 

= 0,67.  

 Se a operadora enviou 12 arquivos (meses) nos últimos 12 meses, então 

12/12 = 1 
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 Usos: Monitorar e realizar ações de correção no processo de fornecimento de 

dados de beneficiários junto às operadoras. 

 
 Meta: R maior ou igual a 0,66 
 

 Pontuação: A pontuação atribuída a este indicador será de 0 a 1. 

 

 Fonte dos dados: SIB 

 

 B. DIVERGÊNCIA PROPORCIONAL ENTRE O SIB E SIAR 

 

 Conceituação: Apurar a divergência média entre o número de beneficiários 

informados no SIB e o número de beneficiários informados ao SIAR nas 12 últimas 

competências. 

 

 Método de cálculo: 

R = 1-
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 onde: 

 Movt = número médio de beneficiários informados no SIAR nas últimas 12 

competências. 

 Movb = número médio de beneficiários informados no SIB nas últimas 12 

competências. 

 

 Interpretação do indicador: Apura-se nas últimas 12 competências as 

médias do número de beneficiários por data de adesão informados no SIB e do 

número de beneficiários informados no SIAR. Ao final, divide-se o resultado do 

módulo da diferença entre as médias do SIB e do SIAR pela média do beneficiário 

informada no SIB e subtrai de 1.  

  

 Usos:  Monitorar e realizar ações de correção no processo de fornecimento de 

dados de beneficiários junto às operadoras. 
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 Meta: R = 0,90 

 

 Pontuação (Nota): A pontuação atribuída a este indicador será de 0 a 1. 

 A pontuação abaixo da meta será atribuído o conceito Aquém do desejado. 

 A pontuação igual ou acima da meta, será atribuído o conceito  Alcançado. 

 

 Fonte dos dados: SIB e SIAR. 
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EIXO DE AVALIAÇÃO 2 – Identificação do Beneficiário - Incorreções 

 

 A. NOMES DE BENEFICIÁRIOS INCORRETOS 

 

 Conceituação: Apurar os erros de preenchimento de nomes de beneficiários 

com base nos critérios de preenchimento dispostos em normas específicas vigentes.  

 

 Método de cálculo: 

 

TiN
CiN

R
º
º

1 −=  

 onde: 

 NºCi = número de beneficiários com erro de preenchimento do nome. 

 NºTi = número de total de beneficiários ativos na última competência 

 

 Interpretação do indicador: Verifica-se a proporção de beneficiários cujo 

nome tem erro de preenchimento.  

 

 Usos:  Monitorar e realizar ações de correção no processo de fornecimento de 

dados de nomes de beneficiários junto às operadoras. 

 

 Meta: R=0,99 

 

 Pontuação (Nota): A pontuação atribuída a este indicador será de 0 a 1 

 Para pontuação abaixo da meta será atribuído o conceito Aquém do 

desejado. 

 Para pontuação igual ou acima da meta será atribuído o conceito Alcançado. 

 

 Fonte dos dados:  SIB 
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B. DATAS DE NASCIMENTO INCORRETAS 

 

 Conceituação: Apurar os erros de preenchimento de datas de nascimento 

com base nos critérios de preenchimento definidos em normas específicas vigentes. 

 

 Método de cálculo: 

 

TiN
CiN

R
º
º

1 −=  

 onde: 

 NºCi = número de beneficiários com erro de preenchimento na data de 

nascimento. 

 NºTi = número de total de beneficiários ativos na última competência 

 

 Interpretação do indicador: Verifica-se o número de erros de preenchimento 

de datas de nascimento e divide-se pelo número total de beneficiários ativos.  

 

 Usos:  Monitorar e realizar ações de correção no processo de fornecimento de 

dados de datas de nascimento junto às operadoras. 

 

 Meta: R=1,00 

  

 Pontuação (Nota): A pontuação atribuída a este indicador será de 0 a 1. 

 Para pontuação abaixo da meta será atribuído o conceito Aquém do 

desejado. 

 Para pontuação igual à meta será atribuído o conceito Alcançado. 

 Fonte dos dados: SIB 

 

 C. CPFS INCORRETOS  

 

 Conceituação: Apurar os erros de preenchimento de CPFs com base nos 

critérios de preenchimento dispostos em normas específicas vigentes.  
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Método de cálculo: 

 

TiN
CiN

R
º
º

1 −=  

 onde: 

 NºCi = número de beneficiários com erro de preenchimento de CPF. 

 NºTi = número de total de beneficiários ativos na última competência 

 

 Interpretação do indicador: Verifica-se o número de erros de preenchimento 

de CPFs e divide-se pelo número total de beneficiários ativos.  

 

 Usos: Monitorar e realizar ações de correção no processo de fornecimento de 

dados de CPFs junto às operadoras. 

  

 Meta: R=0,95 

 

 Pontuação (Nota): A pontuação atribuída a este indicador será de 0 a 1. 

 Para pontuação abaixo da meta será atribuído o conceito Aquém do 

desejado. 

 Para pontuação igual ou acima da meta será atribuído o conceito Alcançado. 

 

 Fonte dos dados:  SIB 

 

 D. PIS/PASEPS INCORRETOS  

 

 Conceituação: Apurar os erros de preenchimento de PIS/PASEPs com base 

nos critérios de preenchimento dispostos em normas específicas vigentes.  

 

 Método de cálculo: 

 

TiN
CiN

R
º
º

1 −=  
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 onde: 

 NºCi = número de beneficiários com erro de preenchimento de PIS/PASEP. 

 NºTi = número de total de beneficiários ativos na última competência 

 

 Interpretação do indicador: Verifica-se o número de erros de preenchimento 

de PIS/PASEPs e divide-se pelo número total de beneficiários ativos.  

 

 Usos:  Monitorar e realizar ações de correção no processo de fornecimento de 

dados de PIS/PASEPs junto às operadoras. 

 

 Meta: R=0,95 

 

 Pontuação (Nota): A pontuação atribuída a este indicador será de 0 a 1. 

 Para pontuação abaixo da meta será atribuído o conceito Aquém do 

desejado. 

 Para pontuação igual ou acima da meta será atribuído o conceito Alcançado 

 

 Fonte dos dados: SIB 

 

 E. NOME DA MÃE INCORRETO  

 

 Conceituação: Apurar os erros de preenchimento de nomes da mãe com 

base nos critérios de preenchimento dispostos em normas específicas vigentes.  

 

 Método de cálculo: 

 

TiN
CiN

R
º
º

1 −=  

 onde: 

 NºCi = número de beneficiários com erro de preenchimento no nome da mãe. 

 NºTi = número de total de beneficiários ativos na última competência 
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 Interpretação do indicador: Verifica-se o número de erros de preenchimento 

de nomes da mãe e divide-se pelo número total de beneficiários ativos.  

 

 Usos:  Monitorar e realizar ações de correção no processo de fornecimento de 

dados de nomes da mãe junto às operadoras. 

 

 Meta: R=0,95 

 

 Pontuação (Nota): A pontuação atribuída a este indicador será de 0 a 1. 

 Para pontuação abaixo da meta será atribuído o conceito Aquém do 

desejado. 

 Para pontuação igual ou acima da meta será atribuído o conceito Alcançado 

 

 Fonte dos dados:  SIB 
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EIXO DE AVALIAÇÃO 3 – Identificação do Beneficiário - Repetições 

 

 A. CPFS REPETIDOS MAIS DE 10 VEZES 

 

 Conceituação: Apurar a quantidade de repetição que ocorre mais de 10 

vezes do atributo CPF. 

 

 Método de cálculo: 

 

TiN
CiN

R
º
º

1 −=  

 onde: 

 NºCi = número de beneficiários cujo CPF é repetido mais de 10 vezes. 

 NºTi = número de total de beneficiários ativos na última competência. 

 

 Interpretação do indicador: Verifica-se, por operadora, o número de 

repetições que ocorre mais de 10 vezes no atributo CPF e divide-se pelo número 

total do atributo quando preenchido.    

 

 Usos:  Monitorar e realizar ações de correção no processo de fornecimento de 

dados de CPFs de beneficiários junto às operadoras. 

 

 Meta: R=1,00 

 

 Pontuação (Nota): A pontuação atribuída a este indicador será de 0 a 1. 

 Para pontuação abaixo da meta será atribuído o conceito Aquém do 

desejado. 

 Para pontuação igual à meta será atribuído o conceito Alcançado. 

 

 Fonte dos dados:  SIB 
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 B. PIS/PASEPS REPETIDOS MAIS DE 10 VEZES 

 

 Conceituação: Apurar a quantidade de repetição que ocorre mais de 10 

vezes do atributo PIS/PASEP. 

 

 Método de cálculo: 

 

TiN
CiN

R
º
º

1 −=  

 onde: 

 NºCi = número de beneficiários cujo PIS/PASEP é repetido mais de 10 vezes. 

 NºTi = número de total de beneficiários ativos na última competência. 

 

 Interpretação do indicador: Verifica-se, por operadora, o número de 

repetições que ocorre mais de 10 vezes no atributo PIS/PASEP e divide-se pelo 

número total do atributo quando preenchido.    

 

 Usos:  Monitorar e realizar ações de correção no processo de fornecimento de 

dados de PIS/PASEPs de beneficiários junto às operadoras. 

 

 Meta: R=1,00 

 

 Pontuação (Nota): A pontuação atribuída a este indicador será de 0 a 1. 

 Para pontuação abaixo da meta será atribuído o conceito Aquém do 

desejado. 

 Para pontuação igual à meta será atribuído o conceito Alcançado. 

 Fonte dos dados:  SIB 

 

 C. NOMES DA MÃE REPETIDOS MAIS DE 10 VEZES 

 

 Conceituação: Apurar a quantidade de repetição que ocorre mais de 10 

vezes do atributo nomes da mãe de beneficiários. 
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 Método de cálculo: 

 

TiN
CiN

R
º
º

1 −=  

 onde: 

 NºCi = número de beneficiários cujo nome da mãe é repetido mais de 10 

vezes. 

 NºTi = número de total de beneficiários ativos na última competência. 

 

 Interpretação do indicador: Verifica-se, por operadora, o número de 

repetições que ocorre mais de 10 vezes no atributo nomes da mãe e divide-se pelo 

número total do atributo quando preenchido.    

 

 Usos:  Monitorar e realizar ações de correção no processo de fornecimento de 

dados de nomes da mãe de beneficiários junto às operadoras. 

 

 Meta: R=1,00 

 

 Pontuação (Nota): A pontuação atribuída a este indicador será de 0 a 1. 

 Para pontuação abaixo da meta será atribuído o conceito Aquém do 

desejado. 

 Para pontuação igual à meta será atribuído o conceito Alcançado. 

 

 Fonte dos dados:  SIB 

 

 D. ENDEREÇOS REPETIDOS MAIS DE 50 VEZES 

 

 Conceituação: Apurar a quantidade de repetição que ocorre mais de 50 

vezes do atributo endereço. 

 

 Método de cálculo:  

TiN
CiN

R
º
º

1 −=  

 onde: 
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 NºCi = número de beneficiários cujo endereço é repetido mais de 50 vezes. 

 NºTi = número de total de beneficiários ativos na última competência. 

 

 Interpretação do indicador: Verifica-se, por operadora, o número de 

repetições que ocorre mais de 50 vezes no atributo endereço e divide-se pelo 

número total do atributo quando preenchido.    

 

 Usos:  Monitorar e realizar ações de correção no processo de fornecimento de 

dados de endereço junto às operadoras. 

 

 Meta: R=1,00 

 

 Pontuação (Nota): A pontuação atribuída a este indicador será de 0 a 1. 

 Para pontuação abaixo da meta será atribuído o conceito Aquém do 

desejado. 

 Para pontuação igual à meta será atribuído o conceito Alcançado. 

 

 Fonte dos dados: SIB 
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EIXO DE AVALIAÇÃO 4 – Identificação do Vínculo do Beneficiário 

 

 A. IDENTIFICADOR DO PLANO RPS INCORRETO 

 

 Conceituação: Apurar a qualidade de preenchimento do atributo identificador 

do plano RPS (nº do plano registrado na ANS).  

 

 Método de cálculo: 

 

TiN
PiN

R
º
º

1 −=  

 

 onde: 

 NºPi = número de beneficiários com erro de preenchimento do atributo 

identificador do plano RPS 

 NºTi = número de total de beneficiários ativos na última competência. 

 

 Interpretação do indicador: Verifica-se, por operadora, o número do atributo  

identificador do plano RPS com erros de preenchimento e divide-se pelo número 

total do atributo quando preenchido.     

 

 Usos:  Monitorar e realizar ações de correção no processo de fornecimento de 

dados de identificador de planos RPS junto às operadoras. 

 

 Meta: R=0,95 

  

 Pontuação (Nota): A pontuação atribuída a este indicador será de 0 a 1. 

 Para pontuações abaixo da meta será atribuído o conceito Aquém do 

desejado. 

Para pontuações iguais ou acima da meta será atribuído o conceito 

Alcançado. 

 

 Fonte: SIB 
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 B. IDENTIFICADOR DO PLANO SCPA INCORRETO 

 

 Conceituação: Apurar a qualidade de preenchimento do atributo identificador 

do plano SCPA (nº do plano cadastrado na ANS).  

 

 Método de cálculo: 

 

TiN
PiN

R
º
º

1 −=  

 

 onde: 

 NºPi = número de beneficiários com erro de preenchimento do atributo 

identificador do plano SCPA. 

 NºTi = número de total de beneficiários ativos na última competência. 

 

 Interpretação do indicador: Verifica-se, por operadora, o número do atributo  

identificador do plano SCPA com erros de preenchimento e divide-se pelo número 

total do atributo quando preenchido.     

 

 Usos:  Monitorar e realizar ações de correção no processo de fornecimento de 

dados de identificador de planos SCPA junto às operadoras. 

 

 Meta: R=0,90 

 

 Pontuação (Nota): A pontuação atribuída a este indicador será de 0 a 1. 

 Para pontuações abaixo da meta será atribuído o conceito Aquém do 

desejado. 

 Para pontuações iguais ou acima da meta será atribuído o conceito 

Alcançado. 

 

 Fonte: SIB 
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Com base nos resultados dos indicadores da avaliação cadastral das 

operadoras pesquisadas, obteve-se a posição cadastral apresentada na tabela 9. 

 
Tabela 9 - Avaliação Cadastral das Operadoras de Planos de Saúde 

 

QUALIDADE CADASTRAL DAS OPERADORAS 

Operadora 

Regularidade 
de envio dos 
arquvos de 
atualização 

Identificação 
do 

beneficiários 
- Incorreções 

Identificação 
do 

beneficiário 
Repetições 

Identificação 
do plano de 

saúde  
Nota Avaliação Geral 

1 1 0,99 0,97 0.53 0,807 Aquém do 
desejado 

2 0,91 0,99 0,99 0,84 0,929 Alcançado 

3 0,995 0,996 1 1 0,998 Alcançado 

4 0,91 0.95 0.948 0,64 0,848 Aquém do 
desejado 

5 0,79 1 0,915 1 0,939 Alcançado 

6 0.455 0.938 0,84 0,995 0,837 Aquém do 
desejado 

7 0,405 0,856 0,812 0,995 0,798 Aquém do 
desejado 

8 0,335 0,998 0,87 0,585 0,717 Aquém do 
desejado 

9 0,995 0,99 0,998 0,69 0,947 Alcançado 

10 0,985 0,998 1 0,51 0,849 Aquém do 
desejado 

11 0 0,996 0,995 0,79 0,735 Aquém do 
desejado 

12 1 0,994 0,957 0,775 0,921 Aquém do 
desejado 

13 0,725 0,982 0,982 0,04 0,648 Aquém do 
desejado 

14 0,47 0,996 1 0,905 0,864 Aquém do 
desejado 

15 0 0 0 0 0 Não enviaram 
informações 

16 1 0,99 0,945 0,945 0,968 Alcançado 

17 0,25 1 1 1 0,85 Aquém do 
desejado 

18 0 0 0 0   Não enviaram 
informações 

19 0,885 0,998 1 1 0,976 Alcançado 

20 0,99 0,952 0,918 0,565 0,836 Aquém do 
desejado 

21 0 0,996 1 1 0,799 Aquém do 
desejado 
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22 0,9 0,994 0,992 0,365 0,786 Aquém do 
desejado 

23 0,245 0,986 0,99 0,44 0,675 Aquém do 
desejado 

24 0,975 0,994 0,992 1 0,992 Alcançado 

25 1 0,998 1 0,89 0,966 Alcançado 

26 0,995 0,988 0,988 1 0,993 Alcançado 

27 0,635 1 0,995 1 0,923 Alcançado 

Nota 
Geral 0,64 0,84 0,86 0,70 0,80   

Meta 0,78 0,968 1 0.925 0,925   

 
Fonte: SIB - ANS -dez/2007 

 

Nota:       

1. Duas operadoras não forneceram informações de beneficiários.  

2. Das 25 operadoras que foram avaliadas, 10 receberam o conceito Alcançado, ou seja, 

37% do total de operadoras pesquisadas, e 15 receberam o conceito Aquém do desejado.  

 

Esta competência apresenta-se bem mais complexa, na medida em que 

envolve, além da competência técnica, o domínio sobre inúmeros processos e bases 

de dados. No entendimento de Hamel e Prahalad, a capacidade de combinar e 

integrar recursos com produtos e serviços, constitui-se em uma competência 

essencial para uma organização. O resultado da análise demonstra que as 

operadoras de planos de saúde precisam aumentar sua capacidade de organizar e 

sincronizar os diversos fluxos de trabalho e os recursos a eles alocados.  

 

Apesar das competências anteriores apresentarem uma tendência de 

aumento de domínio, em uma avaliação mais ampla, a tendência de melhora fica 

prejudicada pela dificuldade de integração das diferentes bases de conhecimento e 

de processos organizacionais por parte das operadoras de planos de saúde. 

 

Cabe ressaltar que não há uma série histórica de aplicação desses 

indicadores, entretanto, o demonstrativo retrata a posição atual dos dados 

encaminhados ao longo dos anos pelas operadoras pesquisadas.  
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1.3. Considerações Sobre os Resultados  

 
A idéia de analisar as operadoras de planos de saúde sob a ótica de 

competências organizacionais é conseqüência do acompanhamento da sua relação 

com a ANS desde 2002, quando implantou o Sistema de Informações de 

Beneficiários - SIB. O processo foi acompanhado todos esses anos pelo 

pesquisador, que participou de inúmeras reuniões, fóruns e oficinas de trabalho para 

tratar do tema.  

 

A cada mudança normativa, um novo conjunto de reuniões ocorria, com 

novas orientações, treinamentos etc. Ao longo desse processo, foi percebida uma 

intenção verdadeira, por parte das operadoras de planos de saúde, de se 

adequarem às exigências legais. Entretanto, muitas não dispunham de condições 

organizacionais adequadas para o pronto atendimento dessas exigências. A falta de 

diretrizes gerenciais e de capacitação técnica de suas equipes de trabalho dificultou, 

e vem dificultando, a melhora de performance. 

 

Apesar da tendência, nas duas primeiras competências analisadas, de 

melhoria, a última competência analisada, a organizacional, que pretende entender a 

visão da organização sobre todo o seu processo produtivo, fica a esperar por 

melhoria de resultado, uma vez que demonstra que falta integração entre os dados e 

informações sobre os usuários das empresas integrantes da amostra, além da 

existência de dados incompletos e do uso de procedimentos inadequados para 

suprir essa deficiência (grande freqüência de dados repetidos). 

 

A finalidade do SIB é identificar o beneficiário e o plano de saúde por ele 

contratado, e somente 37% das operadoras de planos de saúde conseguiram 

atender a contento, sob os diferentes eixos de avaliação desta competência. Isto 

leva à conclusão de que os requisitos básicos dos objetivos do SIB não foram 

alcançados/entendidos pelos 63% das demais operadoras. 

 

As competências escolhidas para a análise são consagradas na literatura 

existente a respeito do tema. Conseguiram retratar o que se pretendia, entretanto, 

em função das próprias limitações do método, cabe registrar que não são suficientes 



 
 

 

83 

para se afirmar que não há competência entre as empresas da amostra estudada. 

As operadoras de planos de saúde devem se atentar para os significados que se 

pretendeu apresentar no presente trabalho, como forma de melhorarem seu 

desempenho e, conseqüentemente, sua competitividade em um mercado regulado. 

 

2. CONCLUSÃO 

O objetivo final deste trabalho foi estudar a contribuição que a adoção de um 

sistema de informações destinado a registrar dados e disseminar informações sobre 

beneficiários e respectivos planos de saúde vem oferecendo para a formação e o 

desenvolvimento de competências organizacionais junto às empresas operadoras do 

setor.   

 
 Para se conseguir as respostas que levassem ao objetivo proposto foi 

levantada a suposição de que o SIB - Sistema de Informações de Beneficiários, 

instituído pela Agência Nacional de Saúde Suplementar e destinado a conhecer o 

perfil e o fluxo de usuários de planos de saúde contribui para o desenvolvimento de 

competências organizacionais nas empresas operadoras, pois para que essas 

empresas atendam aos requisitos da regulação e se mantenham competitivas, 

precisam adquirir novas capacidades gerenciais que conduzam seus processos de 

trabalho a um melhor desempenho. 

 

 Neste sentido, são abordadas as capacidades dessas empresas de deterem 

domínio sobre seus processos de trabalho, as suas técnicas de execução e a 

organização lógica de seus fluxos de trabalho, verificando-se se os resultados 

obtidos confirmam ou não tal suposição. 

 

 A apresentação da ANS e a identificação dos atores que compõem o mercado 

regulado visou contextualizar o ambiente de atuação e serviu para demonstrar a 

dimensão do mercado de saúde suplementar e a relação de forças que interagem 

nesse mercado.  

 

 Em seu processo de conhecimento do mercado, das empresas e seus 

usuários, a ANS desenvolve e implanta um sistema de informações sobre os 

beneficiários e seus planos de saúde que encontra resistências para sua operação, 
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além de falhas e melhorias em diferentes graus em seu preenchimento pelos entes 

regulados. Ao longo do tempo e na medida em que o SIB se torna mais conhecido 

quanto aos seus objetivos e funções a que se destina, torna-se importante 

instrumento para a regulação do setor. 

 

 Um sistema de informações, conforme indicado por Beuren (2000), destina-se 

a se constituir em um banco de dados importante para a ação gerencial e a sua 

utilização adequada pode provocar mudanças organizacionais significativas. A 

apresentação do SIB visou demonstrar a sua capacidade de penetração nas 

estruturas organizacionais das empresas reguladas, uma vez que sua característica 

mais relevante é ser alimentado pelas próprias empresas do setor e a sua 

efetividade depende diretamente da capacidade dessas empresas em fornecerem 

dados e informações com acerto e fidedignas. Por meio dos relatórios operacionais e 

gerenciais, gerados e disponibilizados periodicamente, o SIB cria condições para 

que essas empresas se aperfeiçoem e melhorem seu desempenho como um todo. A 

mudança que se observou no padrão de resposta em algumas dessas empresas 

permitiu que se percebesse a ocorrência de mudanças organizacionais, seja no perfil 

dos profissionais responsáveis pelo preparo e envio das informações, seja na 

percepção do significado do próprio SIB. As informações encaminhadas à ANS 

através do SIB são processadas e retornam sob diferentes visões que permitem às 

empresas identificarem seu posicionamento no mercado . 

 

Ao que tudo indica, a necessidade de alimentar o sistema de informações da 

ANS de forma adequada tornou-se uma oportunidade, conforme Porter, para a 

competitividade das empresas operadoras. Ao longo do tempo, de acordo com as 

mudanças normativas, seminários, encontros e reuniões de orientação e 

esclarecimentos sobre o SIB e suas funções, essas empresas procuraram 

desenvolver capacidades que lhes permitissem integrar seus recursos e estabelecer 

uma inter-relação dinâmica com as suas competências. A falta de diretrizes 

gerenciais foi substituída pela necessidade de se reordenarem internamente e 

identificarem as suas competências essencias que, de acordo com Prahalad e 

Hamel, seria o conjunto de habilidades e tecnologias que contribuiria para gerar 

valor para seus usuários, diferenciando-as de seus concorrentes e permitindo-lhes 

expansão futura.  



 
 

 

85 

 

O processo de regulação, no que se refere ao registro e fornecimento de 

dados sobre os beneficiários dos planos de saúde, implica em que as empresas 

operadoras do setor possuam e/ou adquiram capacidades específicas voltadas para 

a geração de informações sobre esse público com a maior precisão possível. 

Conhecer o uso que o beneficiário faz do plano, tais como, quais modalidades de 

plano contrata, quantas vezes utiliza o plano, em quais especialidades e serviços, se 

para ele ou seu dependente, implica em ter domínio sobre o perfil do cliente.  

 

Para efetuar a análise do desempenho das operadoras frente ao SIB, foram 

escolhidas três das competências organizacionais indicadas por Zarifian. São elas: 

sobre processos (conhecimento do trabalho), técnica (conhecimento específico 

sobre o trabalho) e sobre a organização (saber organizar os fluxos de trabalho). 

Essa escolha deveu-se ao entendimento de que permitem aferir melhor as 

transformações por que as empresas tiveram que passar para atender à ação  

regulatória da ANS. 

 

No fornecimento de dados por parte das operadoras verificou-se que houve 

mudanças de padrão relacionadas com as duas primeiras competências 

identificadas, e que com relação à terceira, a dificuldade de melhoria nas 

informações deve-se principalmente à dificuldade de as empresas integrarem as 

informações registradas. Com relação à competência que trata do conhecimento 

sobre a organização, apesar de essencial, pois implica na combinação e integração 

de diferentes recursos, não se apresentou o desempenho esperado. Sem dúvida é 

mais complexa, pois implica no domínio dos inúmeros processos organizacionais e 

respectivas bases de dados. O seu desenvolvimento é indispensável para que as 

empresas do setor melhorem o conhecimento de seus processos internos e possam, 

com isso, aumentar sua competititvidade. De acordo com Prahalad e Hamel, uma 

competência essencial contribui para aumentar a competitividade de uma empresa 

na medida em que se  interrelaciona com as suas estratégias. 

 

Com relação ao resultado da pesquisa e a análise dos dados, pode-se 

concluir que o SIB efetivamente vem contribuindo para a melhora do desempenho 

das empresas operadoras de planos de saúde, gerando resultados práticos e 
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positivos, tais como: melhoria no percentual de divergência das informações e no 

índice de acerto de preenchimento dos campos de dados, aumento da qualidade 

dos dados fornecidos e na interação entre os recursos organizacionais, ampliação 

do conhecimento das informações cadastrais e normativas. 

 

As competências analisadas revelam que a melhora de desempenho das 

empresas do setor de saúde suplementar encontra no SIB um importante 

instrumento, adequado e capaz de permitir a veiculação de informações 

imprescindíveis ao conhecimento daquilo que lhes é essencial, desde os seus 

processos de trabalho até a percepção integrada de seus fluxos e dinâmica internos, 

e que é viável de ser desenvolvido com êxito, pois as principais dificuldades estão 

sendo superadas. 

 

Em ambiente de mudanças, é comum encontrar-se o problema das 

resistências e dificuldades de desenvolvimento de novos processos de trabalho. A 

ANS vem trabalhando ativamente no sentido de motivar, esclarecer e orientar as 

empresas operadoras no sentido de remover as dificuldades e aproximá-las do ente 

regulador. Entretanto, há que se fazer notar a necessidade de treinamento e 

qualificação do pessoal para adaptação e adequação à nova forma de interação do 

mercado. Conhecer bem os processos e fluxos de trabalho, associado ao saber 

fazer são desafios que exigem dos dirigentes dessas empresas visão integrada do 

ambiente regulatório e a determinação de desenvolver ações continuadas de 

formação e informação de suas equipes. 

 

Embora o tema seja oportuno, não se pretende afirmar ou concluir, pois a 

recente implantação da regulação na área não permite uma série histórica sólida. 

Entretanto, a pesquisa demonstra o esforço que vem sendo empreendido pelas 

empresas para se adequarem à regulação e manterem sua competitividade. Cabe, 

agora,  envidarem esforços no sentido de aumentarem sua compreensão do que é 

um sistema de informações  e de sua contribuição enquanto importante ferramenta 

de gestão. 
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2.1. Sugestões para Futuras Pesquisas  

 

Estudar o processo regulatório no setor de saúde suplementar, sob qualquer 

ótica, é extremamente importante na medida em que a regulação é muito recente, 

carece de elementos práticos e encontra-se em fase de consolidação. 

 

Um estudo desafiador seria abordar as dificuldades de apreensão do 

significado de um sistema de informações  e dos processos de trabalho que envolve 

por parte das organizações. Notou-se muita dificuldade, ao longo dos anos em que a 

presente pesquisa foi realizada, de compreensão, de visão sistêmica e demais 

elementos pertinentes, por parte das pessoas envolvidas em sua execução, tanto 

gestores quanto executores. Será falta de formação? Treinamento adequado? Por 

que tanta dificuldade? É um ponto crítico nas empresas analisadas. 

 

Sob a ótica da contribuição que esse processo oferece para as empresas 

operadoras de planos de saúde desenvolverem suas competências organizacionais, 

inúmeros outros estudos ou novas pesquisas podem ser desenvolvidos observando 

séries históricas que possam dar consistência às conclusões.  

 

Também podem ser desenvolvidas pesquisas de competências sob o enfoque 

das operadoras de planos de saúde, com a possibilidade de validar, ou não, a 

percepção obtida com o presente trabalho. 
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GLOSSÁRIO 
 

Ação Reguladora – Compreende o ato ou efeito de estabelecer regras sob as quais 

o mercado regulado deverá operar. 

Agências reguladoras – Instituições criadas pelo poder público para atuarem em 

segmentos específicos de serviços públicos e outras atividades, exercendo as 

atividades de normatização, regulamentação e fiscalização visando assegurar, aos 

consumidores, serviços de qualidade a preços justos podendo, também, aplicar as 

sanções estabelecidas em lei.  

Agentes regulados, entes regulados ou mercado regulado – Organizações com 

atuação no mercado privado que estão submetidos à ação de uma Agência 

reguladora. 

Beneficiários – Pessoa física, titular ou dependente, que possui direitos definidos em 

contrato assinado com a operadora de plano privado de assistência a saúde para 

garantia da assistência médico-hospitalar e/ ou odontológica. 

Cadastro de Beneficiários – Banco de dados criado pela ANS por exigência legal em 

que ficam armazenadas as informações sobre os beneficiários de planos de saúde 

das operadoras. 

Consumidor – Refere-se ao usuário de planos de saúde. 

Informação – Conjunto de dados organizados de tal forma que adquirem valor 

adicional além do valor do dado em si. A transformação de dados em informação é 

um processo ou uma série de tarefas logicamente relacionadas, executadas para 

atingir um resultado definido.   

Operadoras – Compreende as empresas gerenciadoras de planos de assistência 

médica e hospitalar, fornecedoras desses planos de saúde aos consumidores, por 

meio de contratos individuais ou convênios. 

Planos de Saúde – Prestação continuada de serviços ou cobertura de custos 

assistenciais a preço pré ou pós-estabelecido, por prazo indeterminado, com a 

finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de 
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acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, 

integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando à 

assistência médica, hospitalar e/ou odontológica, a ser paga integral ou parcialmente 

às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao 

prestador, por conta e ordem do consumidor. 

Plano Referência – O plano privado de assistência à saúde, com cobertura 

assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, 

realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia 

intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças 

listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 

Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as 

exigências mínimas estabelecidas no art. 12 da Lei 9656/98. 

Prestadores de serviços – São os profissionais de saúde (médicos, odontólogos etc.) 

e as entidades (hospitais e casa de saúde) que prestam os serviços de saúde 

contratados ou conveniados pelas operadoras. 

Produtos – Ver Plano de Saúde 

Reforma do Estado – Redução do Estado, com a redefinição de suas funções 

enquanto produtor de bens e serviços e a ampliação de sua atuação no 

financiamento de atividades que envolvam externalidades ou direitos humanos 

básicos e na promoção da competitividade internacional das indústrias nacionais. 

Regulação – Ato ou efeito de estabelecer normas, submetendo os entes regulados 

aos seus efeitos. O ato de regulação visa manter o equilíbrio do mercado por meio 

do estabelecimento das bases de cálculo para os reajustes dos serviços contratados 

pelos consumidores, do estabelecimento das normas e regras de funcionamento do 

mercado e, quando necessário, da aplicação das penalidades estabelecidas na lei. 

Saúde Suplementar - Parte do Sistema Nacional de Saúde composto por 

operadoras de planos privados de assistência à saúde, seus beneficiários e 

prestadores de serviços de saúde. 
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Sistema de Informações de Beneficiários – Sistema de informação que coleta, critica 

armazena os dados cadastrais de beneficiário das Operadoras de planos privados 

de assistência à saúde. 
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ANEXO A 

 

IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS SISTEMAS DE INFORMAÇOES DA ANS 

 

A ANS, para regular o setor de saúde suplementar, instituiu padrões para 

nortear o envio de informações periódicas pelas operadoras. Esses padrões são 

expressos por sistemas de informação desenvolvidos pela ANS que coletam, 

processam e armazenam dados de interesse dos processos regulatório, sendo 

destacados os principais: 

 

ABI – Publicação de Beneficiários Identificados no SUS, destina-se informar as 

empresas operadoras de Saúde referentes aos seus Beneficiários que utilizaram a 

rede Hospitalar do SUS. 

ARPS – Adequação de Registro de Plano de Saúde, destina-se a correção dos 

dados dos produtos registrados atualmente na Agência com as informações de rede, 

segmentação, contratação e abrangência em desacordo com a legislação vigente e 

complementação das informações exigidas na RN 85/2004, para registro definitivo 

de plano. 

CADOP – Cadastro de Operadoras, é responsável pelo cadastramento e pelo 

controle dos registros provisórios das Operadoras. Ele registra as informações 

cadastrais das Operadoras e Seguradoras de Planos de Saúde, e serve de base 

corporativa de consulta para todas as áreas da ANS. 

DIOPS – Informações Periódicas Econômico-Financeiras/Operadoras, destina-se ao 

recebimento das informações cadastrais e econômico-financeiras enviadas 

trimestralmente pelas Operadoras de Planos de Saúde, através de arquivos 

entregues via Internet, que são gerados por este aplicativo. 

RPC/OPER – Reajuste de Planos Coletivos, destina-se à coleta de informação dos 

reajustes dos contratos de planos coletivos, para agilizar a informação dos reajustes 

de contratos de planos coletivos, que representava um grande volume. Com este 

aplicativo as informações são enviadas via Internet, validadas e incorporadas nas 

bases de dados da ANS automaticamente. 

RPS – Registro de Planos de Saúde, destina-se a registrar as características e a 

rede hospitalar dos planos de saúde comercializados pelas operadoras a partir da lei 
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9.656, possibilitando também reativação de produtos, desdobramento de produto e 

manutenção da rede hospitalar dos produtos. 

RPS/REAJUSTE – Controle de Reajuste de Planos de Saúde, registra os reajustes 

de planos Individuais, Faixa Etária e Revisão Técnica, concedidos pela ANS, 

controlando o processo do pedido do reajuste, registro de pendências, controle de 

cancelamento de reajuste e emissão de Ofícios Autorizativos, e consulta aos 

reajustes de planos Coletivos. 

SCI – Controle de Impugnações e Cobrança do Ressarcimento, controla as 

impugnações feitas pelas Operadoras de Saúde, contra as AIHS (Aviso de 

Internação Hospitalar) identificadas e enviadas no ABI, visando o Ressarcimento ao 

SUS. 

SCPA – Sistema de Cadastro de Planos Antigos, destina-se a cadastrar informações 

das características, coberturas, rede, cláusulas financeiras, cláusulas de cobertura 

assistencial, cláusula de exclusão de cobertura dos planos anteriores a lei 9.656. 

SIAR – Sistema de Arrecadação, registra e controla do pagamento das taxas 

cobradas pela ANS e devidas pelas Operadoras. 

SIB – Sistema de Informações de Beneficiários, coleta, critica armazena os dados 

cadastrais de beneficiário das operadoras de planos de saúde.  Uma vez ao mês, 

conforme determinação RN, as Operadoras de Planos de Saúde são obrigadas a 

enviar dados de seus cadastros, em arquivo texto e transmissão via Internet, para a 

base de dados da ANS. 

SIG – Sistema De Informações Gerenciais, disponibiliza informações para tomada 

de decisão; divide-se nos módulos: Estratégico, Gerencial e Operacional. 

SIF – Sistema Integrado de Fiscalização, disponibiliza informações sobre as 

demandas dos consumidores, ações fiscais, denúncias e infrações sistema SIF 

integra todas as funcionalidades existentes nas soluções: DISQUE ANS, SCD, SCP 

e ASSIA e implementa novas funcionalidades, utilizando uma base de dados 

integrada e responsável pela disponibilidade de acesso a todas as informações 

relativas ao tratamento da demanda. 

SIP – Sistema de Informação de Produtos, disponibiliza consultas às informações 

econômico-financeira e de assistência à saúde enviadas pelas operadoras. Emite 

Relatórios Gerenciais Consolidados e permite o acompanhamento das atividades e a 

Análise da Qualidade dos Dados. 
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ANEXO B 

DADOS CADASTRAIS DO SIB 

 

O conjunto de dados de beneficiários que são exigidos das operadoras de 

planos de saúde foi definido da Instrução Normativa 18/2005, de 30 de dezembro de 

2005, é composto por 37 campos, conforme relacionados a seguir: 

1. Código de Identificação do beneficiário na operadora; 

2. Nome do Beneficiário; 

3. Data de nascimento do beneficiário; 

4. Sexo do beneficiário; 

5. CPF – Cadastro de Pessoas Físicas – do beneficiário; 

6. PIS/PASEP – Programa de Integração Social/ Programa de Formação de 

      Patrimônio do Servidor Público – do beneficiário; 

7. Nome da mãe do beneficiário; 

8. Número do código do plano na ANS; 

9. Data de adesão ao plano; 

10.  Data de cancelamento ou de suspensão do contrato; 

11.  Data de reinclusão do beneficiário no plano; 

12.  Logradouro do beneficiário; 

13.  Número do endereço de residência do beneficiário; 

14.  Complemento do logradouro do beneficiário; 

15.  Bairro do logradouro do beneficiário; 

16.  Município de residência do beneficiário; 

17.  Unidade da Federação; 

18.  CEP – Código de Endereçamento Postal; 
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19.  Segmentação assistencial da cobertura do plano; 

20.  Abrangência Geográfica da cobertura do plano; 

21.  Tipo de contratação do plano; 

22.  Vínculo do beneficiário; 

23.  Motivo de inclusão ou de cancelamento ou de suspensão do contrato ou 

24.  De migração ou adaptação ou mudança de plano; 

25.  Indicação de existência de Cobertura Parcial Temporária; 

26.  Indicação de existência de co-participação do beneficiário nas despesas 

27.  De atendimento ou franquia; 

28.  Número do código do plano na operadora para planos anteriores à Lei nº 

9.656/98; 

29.  CNS – Cartão Nacional de Saúde – do beneficiário; 

30.  Carteira de identidade do beneficiário; 

31.  Órgão emissor da carteira de identidade do beneficiário; 

32.  Código do país emissor da carteira de identidade do beneficiário; 

33.  CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – da empresa onde 

trabalha o beneficiário titular; 

34.  Código do titular do plano para beneficiários informados como 

dependentes; 

35.  Indicação de itens de procedimentos excluídos da Cobertura; 

36.  Data de adaptação ou de migração e  

37.  CEI – Cadastro Específico do INSS. 

 


