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1. Mensagem da Diretoria: 
 
 O ano de 2019 foi um ano desafiador para a Saúde Sim, a operadora passou por profundas 

mudanças estruturais e organizacionais em prol da melhoria no atendimento aos beneficiários. 

 

 Diversos processos foram reestruturados, inclusive com a alteração no corpo gerencial, 

a partir de junho de 2019, o que possibilitou a concretização do projeto de reestruturação da 

operadora, especialmente com a mudança da sede administrativa, a implantação de sistema, o 

mapeamento de processos, permitindo a melhoria dos controles internos, rumo ao saneamento 

total não só no âmbito assistencial, mas também no âmbito econômico-financeiro, com o 

objetivo de tornar a empresa sólida e competitiva no mercado de saúde suplementar. 

 

A Saúde Sim desenvolve um importante papel social e econômico para a capital, pois sua 

atividade tem como foco as “classes C e D”, sendo no Distrito Federal, a única opção viável de 

saúde suplementar a ser consumida por esse público.  

 

E a reformulação não para por aí, em 2020 vamos continuar nos reinventando para cada 

vez mais trazer o melhor da experiência da Saúde Suplementar a você. 

 

Saúde Sim, nosso plano é você!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. A Saúde Sim: 

 

Registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS desde 2009 sob o número 

320111, a Saúde Sim oferece diferentes opções de planos de saúde e odontológicos, 

empresariais por adesão ou coletivo, além de planos individuais para os beneficiários sênior. 

 

3. Ações realizadas: 

 

A nova gestão da Saúde Sim iniciada em junho de 2019 implementou e desenvolveu 

ações em todos os setores, com o objetivo de proporcionar melhorias nos processos internos de 

trabalho e consequentemente, redução das despesas assistenciais e administrativas. 

Nesse sentido, o novo corpo gerencial implementou mudanças significativas nos fluxos 

de trabalho da operadora, iniciando as atividades pela contratação de empresa especializada no 

mapeamento de processos, haja vista que a empresa não possuía seus processos de trabalho 

mapeados, o que ocasionava o retrabalho, duplicidade de processos em áreas distintas, atuações 

em desacordo com o fluxo devido. 

A medida adotada visou ainda cumprir o ponto principal das demandas oriundas do 

Programa de Saneamento Assistencial – PSA, instaurado pela Direção Técnica. 

O mapeamento de processos iniciou-se em 2019 com previsão de conclusão no 

primeiro semestre de 2020. 

Outro ponto de importante melhoria foi a mudança da sede administrativa da 

operadora, antes localizada num prédio antigo e em condições precárias, agora, a operadora 

está localizada em ponto estratégico da cidade e de fácil acesso aos beneficiários, fornecedores 

e prestadores de serviço. A referida melhoria será mais bem detalhada ao longo do presente 

relatório. 

Além disso, a nova gestão realizou investimentos massivos na área de infraestrutura e 

sistemas de informação, considerando que a operadora encontrava-se em situação crítica tanto 

no que se refere à estrutura física, quanto no que tange aos sistemas, eis que a operadora 

possuía a maior parte dos seus processos de trabalho rodando manualmente, em planilhas de 

Excel. 



 

 

Por essa razão, a gestão optou por adquirir o Sistema MV, que consiste no sistema de 

gestão em saúde e tem por objetivo garantir uma visão integrada dos processos e um controle 

eficiente de recursos, custos e resultados. A ferramenta permite tudo isso ao administrar as 

informações geradas em vários setores, bem como as interações das obrigações legais perante 

a ANS e aos prestadores. 

A implantação do Sistema MV permeia todos os setores da operadora, razão pela qual 

as melhorias serão demonstradas no corpo do relatório. 

Por fim e não menos importante, a nova gestão adotou como ação prioritária a 

negociação junto aos maiores credores da operadora, com o fim de realizar o equacionamento 

do passivo da rede prestadora, bem como com o objetivo de viabilizar a continuidade dos 

serviços prestados garantindo o atendimento ao beneficiário do plano.  

Adiante apresentaremos as melhorias dos setores da operadora:  

 

CALL CENTER 

 

Reestruturação do Call Center com o escopo de melhorar a qualidade do atendimento 

aos beneficiários da operadora, visando ainda atender ao Programa de Saneamento Assistencial 

– PSA, protocolado na ANS. 

Os atendimentos foram separados por filas específicas a fim de priorizar as ligações de 

maior urgência. Além disso, foi realizada a contratação de novos colaboradores para ajudar nos 

horários de maior fluxo de ligações e, com isso, reduzirmos as perdas (ligações perdidas). 

A equipe foi ampliada, contemplando operadores e equipe de gestão. Dessa forma, o 

atendimento se tornou mais rápido e a qualidade do serviço também aumentou. 

Outra medida implantada foi a criação do processo de solicitação de agendamento 

automatizado através do atendimento via WhatsApp, a fim de prover a diminuição dessa 

demanda via telefone.  

A reestruturação do Call Center refletiu a melhoria da qualidade do atendimento, além 

de uma significativa redução dos abandonos de ligações, aumentando assim a satisfação do 

beneficiário. Atualmente, cerca de 96% dos nossos beneficiários avaliam nosso atendimento 

entre Bom e Excelente, o que pode ser verificado inclusive em acesso ao site Reclame Aqui. 

 



 

 

Ademais, implementou-se o processo de Call Back, o que significa dizer que, o 

beneficiário que fez contato com a operadora, mas não obteve atendimento, recebe o retorno 

da ligação pelo Call Center no período de até 24 horas. 

A ação é possível por meio da geração de relatórios de todas as ligações não atendidas. 

Importa dizer que com a medida adotada 100% dos beneficiários que entraram em contato com 

a operadora foram atendidos, prestando assim a garantia de atendimento ao beneficiário 

preconizada pelas normas da ANS. 

Houve a contratação de empresa especializada para a reformulação dos scripts de 

atendimento, que permitiram a atualização de todas as demandas e consequentemente a 

capacitação da equipe. Em paralelo, houve o desenvolvimento de um sistema próprio da 

operadora para inserir essas informações, facilitando assim a busca da informação e agilizando 

o tempo de resposta do operador. 

Como forma de estabelecer o constante aprimoramento das equipes, os colaboradores 

estão sendo, mensalmente, capacitados por meio de cursos de reciclagem, com o intuito de 

alinhar as novas informações mantendo o time sempre com um nível de conhecimento técnico 

elevado. 

O estímulo à equipe tem sido realizado também por meio de campanhas motivacionais, 

com foco na qualidade e nos indicadores do Call Center. O principal objetivo é manter a equipe 

motivada enquanto melhoramos diariamente nossos números. 

As ações implantadas resultaram na alteração considerável do cenário do Call Center 

onde a média de ligações atendidas hoje está no patamar de 96%. 

 

CREDENCIAMENTO 

 

Ações pontuais e assertivas foram adotadas no Setor de Credenciamento, são elas: 

Renegociação com prestadores com o objetivo de reduzir as tabelas contratadas, 

visando a redução da despesa assistencial. Redirecionamento de rede: processo em que realizou-

se o mapeamento da rede assistencial tendo como ponto central a deficiência de especialidades 

e ausência de atendimentos nas regiões do Distrito Federal. 

 

 



 

 

Atualmente, o setor de credenciamento está atuando na busca de novos prestadores 

de serviços e negociações para credenciamento nas regiões de Valparaíso, Águas Lindas, 

Ocidental e Luziânia, a fim de prover o melhor atendimento e a garantia da assistência dentro 

dos prazos estabelecidos pela ANS. 

 

REDE PRÓPRIA 

 

A operadora investiu em atendimento pela rede própria a fim de garantir que as 

consultas das especialidades mais procuradas, em nível ambulatorial, pudessem ser oferecidas 

pela própria estrutura da operadora. A ação adotada visou especialmente, o controle dos gastos 

assistenciais com a negociação diferenciada capaz de garantir eficiência no atendimento e gestão 

dos recursos financeiros, além disso, a rede própria proporciona um diferencial no mercado de 

operadoras de saúde no DF, sendo a Saúde Sim a pioneira no segmento.  

Importante asseverar que a verticalização dos serviços com a manutenção de redes 

próprias de atendimento das operadoras de saúde refletem orientação amplamente defendida 

pela própria agência reguladora. 

No tocante ao processo em comento foram realizadas diversas mudanças que 

trouxeram impactos positivos, nos aspectos financeiros e de qualidade de atendimento ao 

beneficiário. 

Melhoria nas estruturas físicas das Unidades da Rede Própria, além da seleção e 

contratação de profissionais capacitados para o melhor atendimento. 

Demais disso, a nova gestão estreitou laços com os médicos contratados, a fim de 

alterar e otimizar o fluxo de pacientes agendados, garantindo tempo adequado de consulta 

visando a satisfação do beneficiário. Ainda nesse contexto, o administrador das unidades passou 

a adotar medidas de controle para o cumprimento dos atendimentos das agendas médicas e do 

cumprimento do horário de início dos atendimentos por agenda. 

Criou-se também um comitê de controle de agendas médicas, para definição de 

marcação das consultas por HORÁRIO DE AGENDAMENTO e não por ORDEM DE CHEGADA. 

 

 

 



 

 

REGULAÇÃO MÉDICA 

 

Em meados de agosto de 2019, houve a reestruturação do setor de regulação médica, 

inclusive com a troca da gerência. 

Isso porque, verificou-se que o setor de regulação não possuía parâmetros de acordo 

com as exigências e determinações da Agência, o que acarretava autorizações desnecessárias e 

ausência de controle na autorização de procedimentos que são limitados pelas normas de 

regulação em saúde. 

Diante disso, foi necessária a contratação de médicos especialistas em regulação 

médica, com carga horária de 6 horas diárias, para análise das solicitações de cirurgias de alta 

complexidade e procedimentos de alto custo. 

Como melhoria do fluxo do processo de autorização, implantou-se a mediação entre os 

médicos assistentes (solicitantes) e médicos da operadora, quanto aos pedidos de 

procedimentos de alto custo, especialmente naqueles onde existem divergências técnicas. 

Para otimização do gasto com procedimentos de alto custo e a fim de evitar negativas 

unilaterais implementou-se o processo de 2ª opinião, bem como de junta médica. 

Além disso, hoje realiza-se perícia presencial, para procedimentos cirúrgicos e 

dermatológicos – que podem sugerir a necessidade de realização de cirurgia estética, que não 

constam no Rol de Procedimentos Médicos da ANS. 

Otimização do processo de autorizações de tratamento seriado, bem como 

prorrogações de internações realizados pela equipe de enfermagem devidamente capacitada 

para tal atividade. 

Conforme já dito, devido à ausência de parametrização do sistema em conformidade 

com as regras de regulação definidas pela ANS, foi realizado mutirão para adequar os parâmetros 

dos procedimentos às normas de regulação da ANS e demais órgãos de saúde. 

Adequação das autorizações de tratamentos seriados, quais sejam: fisioterapia, 

fonoaudiologia, nutrição, psicologia, em consonância com o anexo II, da DUT, RN 428/17 – ANS. 

Acompanhamento de pacientes com quadro clínico de urgência/emergência e em 

cumprimento de carência contratual. 

 

 



 

 

A liberação do atendimento para estes casos passou a ficar restrita apenas a urgência 

no pronto socorro e limitado a 12 horas, conforme dispõe a Lei nº 9.656/98, exceto nos casos 

que se enquadram no artigo 35-C da referida lei. 

Pacientes crônicos, em assistência domiciliar e em atendimento de Home Care 

passaram a ser acompanhados/monitorados por profissionais de enfermagem da operadora 

visando inibir possíveis intercorrências graves. 

Implantação do serviço de Atendimento Pré-Hospitalar – APH, para atendimentos em 

domicílio aos beneficiários, o que garante atendimento qualificado e personalizado, com 

cuidados médicos especiais, evitando a hospitalização desnecessária.  

Implantação de novo fluxo para os procedimentos cirúrgicos. Caso em que após 

autorizar as cirurgias, o setor de regulação entra em contato com o beneficiário para confirmar 

se houve a realização da cirurgia, com o objetivo de garantir o cumprimento dos prazos da RN 

259/2011 da ANS. 

Implantação de plataforma para cotação de materiais OPME com fornecedores em nível 

nacional, evitando o direcionamento de fornecedores, garantindo melhor preço, bem como as 

melhores práticas de compliance. 

Ainda nesse contexto foi realizado treinamento com os fornecedores de materiais 

OPME, para melhor utilização do portal de compras, acesso ao sistema MV, além de possibilitar 

o estreitamento da relação, permitindo maiores benefícios em cada negociação. 

No mesmo sentido, criou-se a prática de requerer 2ª opinião à empresa especializada 

quanto à pertinência técnica de materiais OPME de alto custo. O resultado das ações refletiu a 

redução nos valores negociados em materiais OPME. 

 

AUDITORIA DE CONTAS MÉDICAS 

 

O setor de auditoria, por ausência de sistema específico realizava seus controles de 

forma manual, ou seja, através de elaboração de planilhas em Excel, deixando a operadora 

vulnerável em um de seus processos mais importantes, bem como passível de realizar 

pagamentos indevidos aos prestadores de serviços médicos. 

 

 



 

 

Por essa razão, verificou-se a urgência em realizar a implantação do Sistema MV, no 

faturamento. Após a implantação, a ação adotada foi de importar todos os dados em planilha 

para o sistema, com o cuidado de auditar as contas.  

Além disso, na importação dos dados garantiu-se que o sistema pudesse validar as 

regras e valores contratados para cada prestador, possibilitando assim a segurança da 

informação e o pagamento devido aos prestadores de acordo com os contratos entabulados. 

Ocorreu também, após a implantação do MV, o treinamento aos prestadores, 

viabilizando agilidade em todos os processos de entrega das faturas, análises técnicas, 

administrativas e recursos de glosas, bem assim a importação do XML diariamente, por toda a 

rede credenciada, antes da entrega. 

O fluxo de trabalho passou a considerar a entrega física das faturas realizando a 

importação de todos os lotes entregues, para análise técnica, administrativa e sistémica, das 

despesas hospitalares, ambulatoriais, análises clínicas, radiológicas e OPME, pela equipe de 

enfermeiros e assistentes administrativos. 

Possibilitou ainda a realização de mudança no cronograma de entrega das faturas, para 

o dia 1º útil de cada mês, otimizando a conclusão das análises, dentro do próprio mês, garantindo 

melhorias nas reservas técnicas e provisionamento junto ao órgão de controle. 

Visando melhor mensuração das glosas técnicas e avaliação da assistência prestada aos 

beneficiários a auditoria passou a confeccionar relatórios Analíticos Hospitalares (RAH) e 

Ambulatoriais (RAM), aos prestadores hospitalares para controlar o impacto das referidas glosas 

na operação. Concluído o processo, os prestadores recebem via sistema as informações do valor 

apresentado, glosado e liberado para recebimento. 

Como forma de melhoria no processo da auditoria, a gestão operacional elaborou 

manual técnico de auditoria com vistas a uniformizar o processo de revisão de contas médicas, 

bem como garantir o não pagamento de insumos de obrigatoriedade do hospital e itens não 

cobertos, eventualmente, inclusos nos procedimentos. 

Nessa mesma linha de atuação, elaborou-se críticas específicas para revisão das guias 

de serviços assistenciais, com foco no combate de possíveis fraudes e cobranças indevidas. 

Identificou-se que a Rede Própria não possuía faturamento eletrônico, sendo os seus 

pagamentos também controlados de forma manual. 

 



 

 

Além disso, o faturamento da Rede Própria não era enviado à ANS, o que não permitia 

que a Agência tivesse ciência da existência das clínicas próprias e, consequentemente de seus 

atendimentos e resultados aos beneficiários, prejudicando o resultado da operadora no Índice 

de Desempenho da Saúde Suplementar – IDSS. 

Com o advento do faturamento eletrônico também nas clínicas próprias, o controle dos 

atendimentos e dos custos passou a ser efetivo, impactando positivamente os índices e 

despesas. 

O resultado das ações de todas as áreas intervenientes da operadora, bem como o 

controle contínuo do setor de auditoria, pode ser verificado com a redução do custo assistencial. 

 

GERÊNCIA REGULATÓRIA ANS 

 

Obrigações Legais 

A operadora utilizava o sistema PROTHEUS que não garantia a segurança da informação, 

bem como não apresentava informações fidedignas de suas aplicações, com o advento do 

Sistema MV, a operadora houve por bem parametrizar o sistema de forma que toda a informação 

a ser encaminhada à ANS, pudesse ter respaldo e confiabilidade.  

Diante da identificação da falha, houve a regularização de todos os envios, cumprindo 

a agenda e automatizando a extração dos dados a serem remetidos à Agência Reguladora, uma 

vez que a nova gestão operacional identificou que algumas obrigações não eram enviadas de 

acordo com o cronograma da ANS e outras sequer eram enviadas. 

Para corrigir a fragilidade do processo, o setor organizou suas obrigações, ressaltando 

que houve a contratação de empresa especializada para o envio do monitoramento TISS, que 

não era enviado desde 2014, sendo que as obrigações anteriores foram regularizadas até a 

competência de setembro/2019. 

Isso porque, com a implementação do Sistema MV, os envios subsequentes foram 

processados pelo sistema e, atualmente, a cada envio as críticas são regularizadas, sendo o 

arquivo remetido com uma qualidade infinitamente superior, o que garante um resultado 

positivo à operadora. 

 

 



 

 

Quanto ao envio da obrigação do Sistema de Informações de Beneficiários – SIB, 

conjuntamente com a Gerência de Cadastro de Clientes, foram realizadas várias ações buscando 

dar qualidade aos dados e equivalências com o que se observa na ANS. 

Para registro, após a implantação do sistema em agosto de 2019, o SIB passou a ser 

encaminhado via sistema em outubro/2019, referente à competência de setembro. Como ponto 

de melhoria, o Sistema MV é parametrizado para que o cadastro seja feito de forma mais 

confiável, impedindo o cadastro de numeração aleatória e ausência de campos. 

Ressalte-se que, a atualização do banco de dados é contínua e é realizada sempre que 

possível pelos canais de atendimento da Saúde Sim. Cabe pontuar que ações específicas foram 

realizadas para uma atualização e higienização do banco de dados, como a contratação da 

empresa Serasa Experian, que retornou um percentual de 94,79% dos endereços e 92,63% dos 

telefones, permitindo assim a melhoria da qualidade no banco de dados dos beneficiários e 

consequentemente o SIB apresenta, hoje, maior qualidade nos referidos dados. 

No que se refere ao Ressarcimento ao SUS, todo o processo é realizado no sistema da 

ANS PERSUS e os arquivos os quais são consultados para a impugnação ainda são extraídos do 

sistema PROTHEUS. Todavia, cabe informar que o Sistema MV conta com estrutura para auxiliar 

na extração de dados para a realização do Ressarcimento ao SUS e assim que o período a ser 

impugnado estiver contemplado no MV, a ação será totalmente sistêmica. 

Dessa forma, toda a obrigação constante da agenda da ANS será gerada 

sistemicamente. 

Os avanços sistêmicos apresentados, além de extremante necessários para o 

cumprimento das normas da Agência, permitem o domínio e a extração de dados e relatórios 

que dão suporte à gestão de qualidade e com segurança da informação. 

  

Acompanhamento e Respostas de Notificações de Investigação Preliminar – NIP’s 

Como forma de cumprimento das obrigações contidas no PSA e ainda objetivando a 

redução de NIP’s na operadora, com o escopo de melhorar os índices e garantir o atendimento 

ao beneficiário, a operadora estabeleceu como meta, o acompanhamento criterioso do 

recebimento de NIP’s, bem como de suas respostas. 

 

 



 

 

O ponto de melhoria implementado é a reunião semanal realizada com os gestores das 

áreas envolvidas a fim de identificar os erros cometidos no acolhimento do beneficiário e que 

acarretaram a instauração de cada NIP. 

Na referida reunião, ocorre a análise do caso, identificando a causa raiz e possíveis 

correlações, estabelecendo em seguida plano de ação para correção imediata do problema, bem 

como a fim de evitar a ocorrência de NIP com o mesmo objeto, o que gera também a redução 

de custos, visto que evita a aplicação de multa pela ANS. 

O controle de NIP’s envolve mudanças estruturais e aperfeiçoamento de processos, 

sendo assim, a condução é realizada de forma paulatina, razão pela qual, a operadora atribuiu 

como meta, a partir do segundo semestre de 2019, o número mínimo de 15 registros, 

considerando que antes da nova gestão operacional a média apresentada pela operadora era 

altíssima. 

É possível verificar por meio do gráfico abaixo que, a partir do segundo semestre, o 

número de registros veio apresentando redução e a média apurada baixou de mais 30 para 

pouco mais de 25 ocorrências. Com isso, é possível inferir que as ações realizadas apresentaram 

uma evolução, vejamos o gráfico: 

 

 

 

 

É possível constatar por meio do Índice Geral de Reclamações – IGR, que o número de 

NIP’s recebidas vem diminuindo, comprovando assim que as ações vêm apresentando um 

resultado positivo, vejamos: 

 

Período Histórico jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19 Média

Realizado 30,8 19 18 28 56 34 32 20 27 27 21 23 18 27

Meta 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15



 

 

 

 

A meta estabelecida para 2020 permanece a mesma, 15 NIP’s por mês, para que os 

setores continuem a acompanhar e melhorar seus processos com o objetivo de diminuir o 

número de notificações. 

O resultado das ações implantadas pode ser verificado através do percentual de 

arquivamento das NIP’s que supera os 90%, conforme demonstra o quadro IGR. Vejamos o 

gráfico evidencia que quanto maior o percentual de finalização melhor o resultado da operadora, 

ou seja, maior número de NIP’s inativadas. 

 

 

 



 

 

O gráfico abaixo demonstra o índice de abertura de processos, pelo referido gráfico é 

possível identificar que a operadora ficou acima da média do mercado, o que reflete também o 

índice positivo.   

 

 

Outra ação adotada que busca minimizar o recebimento de NIP’s e atuar na origem do 

problema, foi a reestruturação do setor de Acolhimento, que deixou de ser um setor meramente 

de marcação de consultas para ser um setor de atenção às demandas iniciais e fiscalizador dos 

setores intervenientes. 

Dessa forma, o setor passou a monitorar os chamados oriundos do Call Center 

direcionados aos setores da operadora, sendo os de maior impacto, a Regulação e o 

Credenciamento; com o escopo de evitar demora na resolução e identificação de situações 

críticas, podendo assim, apresentar estatísticas dos setores, em especial aquelas que acabam se 

desdobrando em NIP. 

 

COMERCIAL 

 

No setor comercial da operadora diversas melhorias foram apontadas. Anteriormente 

à nova gestão operacional, o pagamento das comissões era realizado através de planilhas 

manuais e diário das vendas, onde constava as regras de comissão. Em seguida, o arquivo em 

questão era encaminhado para confirmação de baixa por parte do departamento financeiro. 



 

 

Para correção da vulnerabilidade identificada, durante o período que antecedeu a 

implantação do sistema MV, todas as regras de comissionamento foram cadastradas em sistema 

de acordo com as particularidades de cada contrato. Sendo assim, até agosto de 2019, todas as 

regras de comissão estavam cadastradas em sistema. 

A partir da aplicação do comissionamento aos contratos, o fluxo de trabalho do 

departamento comercial passou a ser feito integralmente em sistema, possibilitando a geração 

de relatórios, bem como o devido controle do pagamento das comissões às corretoras.  

No que tange ao extrato de comissionamento, a rotina de pagamento de comissão era 

feita com base em planilhas formatadas manualmente, causando morosidade e inconsistências.  

Assim como realizado no pagamento de comissões, a partir de agosto de 2019, todos 

os relatórios de comissionamento são gerados a partir do sistema MV. Dessa forma, mediante a 

geração dos extratos via sistema e integração ao módulo financeiro, o sistema exibe, de forma 

automática, o cálculo dos valores dos contratos e a baixa da mensalidade (quitação). 

Historicamente, o departamento comercial mantinha negociação junto aos 

representantes comerciais (corretoras), sem qualquer formalização de sua responsabilidade e 

direitos. A partir do segundo semestre de 2019, todas as corretoras com comercialização ativa 

junto à operadora foram regularizadas através da formalização dos contratos de representação 

comercial. A cada envio de pagamento ao departamento financeiro, o contrato e termo de 

remuneração é anexado para comprovação das regras trazidas no extrato, o que garante 

transparência à operação. 

Demais disso, no que pertine a remuneração padrão para o segmento varejo, a 

operadora mantinha negociações diferenciadas de remuneração no referido segmento, 

contratos PME e pessoa física, mesmo sendo mantidas as regras padrões de comercialização. 

A partir de março de 2020, as regras de comissionamento da categoria varejo foram 

padronizadas mediante formalização por assinatura do termo de remuneração. 

Quanto à comercialização do produto Sim Sênior, lançado em janeiro de 2019, cuja 

comercialização estava centralizada em somente três plataformas de vendas (corretoras), cabe 

registrar que, a partir de setembro de 2019, a comercialização foi liberada para todas as 

corretoras, sendo criado o modelo de pagamento por bonificação, sem a intermediação de 

plataformas de vendas.  

 



 

 

A partir das vendas entregues no mês de março de 2020, todas as remunerações 

provenientes das vendas do produto Sim Sênior passaram a ser realizadas por intermediação das 

plataformas, mediante contrato de representação, termo de remuneração e nota fiscal 

respectiva à comissão, entrando no fluxo de pagamento padrão da operadora. 

Outro ponto a ser destacado: o departamento comercial mantinha as regras de 

comercialização somente nos encartes distribuídos aos corretores, com informações de tabela e 

documentos. 

Ante a todas as mudanças apresentadas e para que houvesse a padronização e 

formalização das informações de comissionamento, regras de vendas interna e externa, houve 

a necessidade de criar documento normatizado contendo as normas atribuídas à 

comercialização, com características dos produtos com venda ativa, documentos necessários 

para a venda, comissionamentos internos e externos e as regras para legitimidade da 

remuneração. 

 

RELACIONAMENTO 

 

As visitas do setor de relacionamento eram realizadas por demanda espontânea, muitas 

vezes provocadas e estimuladas por reclamações e necessidades dos clientes. Em razão dessa 

característica e da necessidade de melhorar o relacionamento com os clientes, a partir de 2019, 

desenvolveu-se relatório para controle das visitas efetivadas junto a cada contratante. 

Não obstante, foram delimitadas metas semanais para que a quantidade de visitas se 

adequasse a necessidade das demandas do setor, visto que são estimuladas reuniões para busca 

de elogios, solicitações, reclamações e negociações que se façam necessárias. Com a adoção da 

ação citada, o setor passou a agir de forma ativa, fator este que alcançou grande efetividade 

junto à carteira. 

Medida importante a ser evidenciada diz respeito à rotina de movimentação cadastral 

com os sindicatos que apresentam mudanças positivas para a operadora, visto que o 

Sindibombeiros e o Sindiserviços possuíam acordo para envio de todas as inclusões por meio de 

layout e, por consequência, a Saúde Sim ficava impedida de proceder com a cobrança de 

Cobertura Parcial Temporária – CPT de 24 (vinte e quatro) meses. 

 



 

 

O setor passou a exigir o preenchimento de formulário de movimentação cadastral para 

as inclusões em produtos completos (Ambulatorial + Hospitalar + Obstetrícia), fator que 

possibilitou a aplicação de Cobertura Parcial Temporária – CPT e consequente redução na 

realização de procedimentos cirúrgicos e de alta complexidade.  

O referido formulário auxilia também a operadora em casos judiciais ou demandas 

provenientes da ANS. 

Quanto ao portal empresa, importante destacar que era uma solicitação amplamente 

demandada pelos clientes, visto que promove maior facilidade no que concerne às rotinas de 

movimentação cadastral e acesso às informações do contrato.  

Com a implantação do sistema MV, o Portal também figurou entre as novas 

ferramentas, sendo que, no referido mês, o setor de Relacionamento finalizou a integralidade 

dos testes que possibilitaram a maximização de utilização de suas funções, sendo assim, os 

clientes passaram a incluir e excluir beneficiários, além de terem maior facilidade para 

levantamento dos faturamentos das mensalidades e coparticipações de forma mais prática e 

rápida. 

A realização das movimentações por meio do Portal MV também ocasiona uma 

diminuição dos equívocos cadastrais, uma vez que a responsabilidade da imputação das 

informações fica a cargo da empresa contratante, sendo o setor de cadastro validador das 

informações enviadas e responsável pela conferência dos documentos, mudando o foco 

operacional do setor de cadastro, para análise e efetivação em sistema. 

A alteração do processo de disponibilização de documentação ao cliente facilitou o 

acesso dos formulários e termos da operadora, bem como informações gerais que a Saúde Sim 

disponibilize na citada funcionalidade.  

O setor procedeu ainda com a criação do Manual do Portal Empresa, tendo como base 

todas as rotinas do Portal, com respeito às regras e informações que os clientes devem ter 

conhecimento. O manual trouxe diminuição dos questionamentos e divergências nas 

informações ocasionados na implantação da plataforma, padronizando as informações trocadas 

entre operadora e cliente. Mudanças na parametrização de tabela por porte nos contratos 

empresariais. A mudança mencionada trata dos contratos empresariais que apresentavam 

negociações distintas por quantidade de vidas. 

 



 

 

Isso porque, os contratos que apresentavam 2 ou 3 vidas recebiam a negociação relativa 

às empresas do Porte I e as empresas com 4 vidas até o limite de 99, recebiam negociação 

inerente ao Porte II.  

À época, o contrato apresentava delimitação, assim uma empresa do Porte II que 

apresentasse quantitativo de vidas que se enquadrasse na negociação do Porte I, deveria ter 

suas tabelas adaptadas. A rotina mencionada era efetivada de forma manual pelo setor que não 

tinha respaldo sistêmico para sua realização. 

Após a implantação do Sistema MV, o setor identificou a possibilidade da mudança 

entre as tabelas de forma automática, mediante a separação dos contratos com esta 

particularidade de negociação e acompanhou a realização dos testes das funcionalidades 

ofertadas pelo sistema.  

Ato contínuo, foi demandado ao setor de cadastro de clientes, a inclusão das duas 

modalidades de tabela – Porte I (2 a 3 vidas) e Porte II (4 a 99 vidas), sendo possível atrelar a 

leitura automatizada do número de vidas para que o sistema atualize as tabelas em 

conformidade com o Porte da empresa na competência, quando houver alteração. 

Com o fito de possibilitar o controle dos contratos, o setor realizou o levantamento dos 

contratos ativos, mas sem vidas ativas. Os contratos em comento geravam dados cadastrais 

desnecessários nos resultados e relatórios do setor. 

A implantação do MV e a atuação conjunta dos setores de cadastro de clientes e 

relacionamento permitiu o acompanhamento automatizado desta ocorrência, permitindo a 

correção das bases do sistema e, ainda, a ação de retenção por parte do setor de relacionamento 

junto ao cliente cancelado.  

Os contratantes categorizados como Pequenas e Médias Empresas – PME’s 

apresentavam dificuldades para obtenção de todas as informações contratuais e normativas da 

operadora, visto que não existia rotina ativa para tal, fator este que dificultava o ingresso dos 

clientes. 

Com a detecção da citada falha a operadora passou a disponibilizar apresentação e 

resumo de regras gerais, enviadas por e-mail aos novos clientes, o documento é denominado 

Boas-vindas. Após a implantação do novo sistema, o material foi incorporado ao portal empresa, 

bem como ao manual do portal. 

 



 

 

O acompanhamento de pós vendas dos contratos do segmento pessoa física era 

realizado exclusivamente aos clientes da carteira do produto Sim Sênior. A célula responsável 

por este acompanhamento estava lotada no setor de Gestão Técnica. 

Verificou-se a necessidade de incorporar o fluxo ao setor de relacionamento, dessa 

forma, o acompanhamento pós vendas pessoa física foi incorporado ao setor que expandiu sua 

atividade a todos os clientes pessoa física, quais sejam: Odontológico, Saúde e Demanda Judicial. 

A alteração da célula pessoa física acarretou a mudança no foco do trabalho de 

atendimento ao cliente, passando assim a realizar a gestão dos contratos, apontando possíveis 

inconformidades regulatórias do serviço, acompanhando e realizando a conferência de 

reajustes, além de apoiar os setores de atendimento da empresa, com o suporte da assessoria 

jurídica. 

O setor de relacionamento conta agora também com um atuário, com o objetivo de 

apresentar controle gerencial para estabelecimento do índice necessário para que os contratos 

coletivos empresariais reflitam a saúde financeira necessária, permitindo melhor análise na 

visualização do perfil do cliente, o que garante o alcance de um índice adequado do custo da 

carteira. 

Nova rotina de trabalho foi inserida no setor, que agora realiza também cross selling 

com o objetivo de rentabilizar a carteira de clientes já existente e proporcionar cobertura 

assistencial completa. Os clientes que possuem assistência saúde, o oferecimento da inclusão da 

assistência odontológica. 

 

ASSESSORIA JURÍDICA 

 

O ponto inicial, com maior impacto, foi a rescisão dos contratos de prestação de serviços 

de acompanhamento processual e advocacia preventiva, o qual estava vigente desde 

janeiro/2017, com a consequente internalização das rotinas de acompanhamento processual, 

confecção de prazos judiciais, realização de audiências, emissão de pareceres, entre outras 

rotinas operacionais. 

Isso porque, anteriormente à internalização das atividades inerentes ao setor Jurídico, 

que foi implantada pela atual gestão, todas as rotinas do setor, tais como: acompanhamento       

 



 

 

processual, realização de audiências, prazos processuais, pareceres, análises de contratos e 

orientações em geral às áreas da Saúde Sim eram realizadas por escritório de advocacia 

terceirizado. Ademais, as audiências eram também realizadas por advogados dos escritórios 

terceirizados, com a participação de preposto da operadora. 

Igualmente, as análises de contratos diversos, tais como, prestadores de serviços, 

estágio, locação, entre outros, antes realizados pelo escritório de advocacia terceirizado não 

contavam com a mesma agilidade e qualidade de uma análise realizada pelo Jurídico da 

operadora. 

Ainda, o escritório de advocacia terceirizado realizava orientações diversas sobre 

acordos, contratos, além do relatório de provisionamento/contingenciamento. No entanto, o 

recebimento de citações e intimações eram realizadas pela operadora e posteriormente 

encaminhadas ao referido escritório. 

Ato contínuo, com a determinação de internalização das atividades jurídicas pela atual 

gestão operacional, verificou-se a existência de diversos benefícios para a operadora, sendo que 

o principal foi, como dito anteriormente, a rescisão dos contratos de prestação de serviços 

celebrados com escritórios de advocacia terceirizados, gerando, assim, uma redução de despesa 

administrativa para a operadora. 

No que diz respeito ao progresso das rotinas operacionais, informa-se detalhadamente 

o que foi implementado: 

Implementação da rotina de emissão de Parecer Jurídico sobre temas relevantes, cujo 

assunto/tema seja recorrente ou não, e possua a necessidade de  uma abordagem legal com 

vistas a subsidiar decisões a serem tomadas pelos gestores das áreas intervenientes, como 

exemplo, elegibilidade de pessoa jurídica para contratação do plano de saúde, condutas a serem 

tomadas pela operadora em casos diversos, necessidade de pagamento aos prestadores em 

casos pontuais, entre outros. 

Análise de Contratos de Prestação de Serviços, Termos Aditivos, cláusulas contratuais e 

acordos à luz da legislação aplicável. 

Elaboração e revisão de minutas de Contratos ainda não existentes na casa, bem como 

de Notificações e Contranotificações extrajudiciais elaboradas com a agilidade que o caso requer. 

 

 



 

 

Análise de contratos diversos, tais como, prestadores de serviços, estágio, locação. 

Elaboração de termos diversos, como por exemplo Termo de Confidencialidade, Termo 

de Acordo, Termos Aditivos aos Contratos vigentes. 

Implementação do novo modelo de impugnação do processo de Ressarcimento ao SUS, 

utilizando a ferramenta disponibilizada pelo sistema MV. 

Orientações diversas e individualizadas aos setores e com maior celeridade sobre 

acordos, contratos, cláusulas contratuais realizadas por e-mail. 

Implementação de modelos “padrão” para os documentos mais utilizados na 

operadora, tais como Contratos de Prestação de Serviços com hospitais, clínicas e laboratórios, 

prestadores que oferecem serviços diretamente à Saúde Sim, Contrato de Locação, Distrato, 

Notificação e Contranotificação Extrajudicial, Termo de Acordo, Contrato de Prestação de 

Serviços de assistência médica, hospitalar e odontológica com pessoas jurídicas contratantes 

(associações, empresas, etc.), Contrato de Prestação de Serviços com administradora de 

benefícios, entre outros documentos. 

Contingenciamento dos processos judiciais. 

Realização de acordos judiciais em ações propostas por prestadores, com o escopo de 

auxiliar o processo de equacionamento da rede e consequente diminuição da dívida com a rede 

prestadora. 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

Implantação de novo modelo de Avaliação do Período de Experiência, alterando o 

formulário, dando maior abrangência em questões vinculadas à adaptação e acompanhamento 

durante período de experiência. 

Realização da Pesquisa de Clima Organizacional, comtemplando todas as áreas e 

acompanhamento das ações de melhorias, tais como: promoção de cursos técnicos para as áreas 

solicitantes, palestras e treinamentos, avaliação das faixas salariais. 

Avaliação de desempenho dos colaboradores com base na produção por tempo médio 

de trabalho x atividades desenvolvidas. 

 

 



 

 

Mudança da empresa que fornece o auxílio alimentação, contratação da empresa 

Sodexo, que proporcionou maior satisfação dos colaboradores, considerando o fracionamento 

do auxílio de 50% entre alimentação e refeição. 

Na execução dos Laudos do PPRA e PCMSO, ocorreu a adequação do pagamento de 

insalubridade para as colaboradoras da área de Serviços Gerais e colaboradoras Técnicas de 

Enfermagem. 

Aquisição de novo equipamento de ponto eletrônico para ser utilizado na matriz, com 

a consequente correção das inconformidades e parametrizações nos eventos do ponto 

eletrônico. Treinamento para utilização do ponto secullum web. Importação de todos os registros 

de 2013 até o presente momento, com o objetivo de realizar a transição do ponto antigo para o 

atual.  

Implantação do Módulo Web – disponibilizando os registros de ponto on-line e 

concedendo acesso aos gestores e colaboradores para que possam fazer a gestão do ponto. 

Implantação do Cartão Bilhete Único para a concessão do vale-transporte para os 

colaboradores, estimando uma redução de 40%. 

 

ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA 

 

A principal mudança na área de administração e logística diz respeito à mudança da 

sede da empresa, com grande impacto na produtividade das áreas, bem como na qualidade de 

vida dos colaboradores. 

Anteriormente localizada na QNE 27, o prédio tinha uma estrutura precária, localização 

de difícil acesso, em uma região com diversas ocorrências de assaltos, sem estrutura para 

receber nossos beneficiários, prestadores e até mesmo a acomodação de nossos colaboradores, 

corredores estreitos, muitas escadas, nenhum elevador, banheiros em condições ruins. 

Outro ponto sensível era a falta de planejamento estratégico para os projetos de 

expansão da rede própria. 

Havia uma cultura e uma necessidade de crescimento, mas um crescimento 

desordenado, com aluguéis de salas para a rede própria sem pesquisa de viabilidade, sem 

atestado fidedigno da real condição das instalações. 

 



 

 

Além disso, diversas obras sendo tocadas simultaneamente sem a supervisão de uma 

equipe qualificada, sem projetos de engenharia e/ou arquitetura, diversos contratos de longa 

duração, serviços de tecnologia sendo cobrados em salas que não estavam sendo utilizadas, 

acarretando assim o desperdício dos recursos financeiros da empresa. 

A infraestrutura era mais um ponto de preocupação. Um dos exemplos mais gritantes 

era o setor de Tecnologia da Informação que possuía um ambiente completamente 

desestruturado, equipamentos defasados e obsoletos. 

As equipes de desenvolvimento e suporte não tinham as condições mínimas necessárias 

para um setor tão importante, onde a segurança da informação e o armazenamento dos dados, 

a qualidade dos equipamentos, a continuidade do fornecimento do serviço são essenciais para 

o funcionamento da empresa. 

Hoje o cenário é totalmente diferente. Conseguimos viabilizar a mudança da sede, 

saindo de um prédio com uma péssima estrutura para uma sala de mais de 900m² no Águas 

Claras Shopping, com recepção para mais de 20 pessoas, duas salas de reunião, sala para o 

comercial, auditório, próximo ao metrô, mais segurança, mais moderna, onde podemos oferecer 

uma melhor experiência para toda nossa equipe. 

Toda a mudança, implementação de melhorias, obras e instalações foram 

supervisionadas por equipe qualificada que presta serviço nos maiores hospitais de Brasília. 

Com relação ao crescimento sem planejamento e sem projeto, e ainda visando a 

redução de despesas administrativas, foram rescindidos 3 contratos de locação, incluindo a sala 

que era utilizada somente pela equipe Comercial, localizada no Setor Comercial Sul, 

incorporando a equipe do Comercial com as demais equipes na nova sede. 

Além disso, suspendeu-se a obra e devolveu-se a sala localizada na 716 Sul, a qual ficou 

em obra por aproximadamente 1 ano, sem perspectivas de finalização. Ainda, foi devolvida a sala 

onde funcionava a sede da Sim Mulher, sendo o seu atendimento transferido para a clínica do 

Centro Clínico Júlio Adnet, unificando os atendimentos aos beneficiários em um só local. 

Hoje, podemos oferecer um ambiente seguro, agradável, com móveis e instalações 

novos, rede elétrica e de tecnologia com o que há de mais moderno, novos servidores, 

computadores, links de redundância para o fornecimento de internet, suporte e monitoramento 

de rede 24/7, uma equipe de marketing com divulgação nos canais de comunicação. 

 



 

 

Demais disso, em cumprimento à orientação contida no PSA, realizou-se a contratação 

de empresa para a guarda do arquivo físico da operadora, com a história de mais de 5 anos da 

empresa. 

 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

Reestruturação da área de tecnologia da informação, com otimização dos gastos e 

direcionamento de investimentos necessários nas áreas de infraestrutura e sistemas. 

Das ações assertivas na área em questão a economia gerada girou em torno de R$ 

104.000,00. Isso porque, com a implantação do Sistema MV foi possível descontinuar o uso do 

sistema Protheus, anteriormente utilizado. 

Ademais, efetivou-se o cancelamento de serviços de banco de dados que serviam de 

sustentação para o legado do sistema Protheus. A economia gerada será redirecionada para o 

investimento na replicação de todos os dados armazenados localmente na matriz para o cloud 

Microsoft, ação a ser realizada em 2020. 

Além disso, realizou-se a troca do sistema de marcação de consultas, exames e 

prontuário eletrônico, utilizado pelo Call Center e pela Rede Própria, razão pela qual rescindiu-

se o contrato com a empresa Medware. 

Outra mudança foi a rescisão do contrato com a empresa SDRedes que prestava serviço 

de atendimento e suporte, bem como a troca da tecnologia VDI na Rede Própria, que passou a 

utilizar desktops adquiridos pela nova gestão com a finalidade de melhorar o fluxo de trabalho 

dos colaboradores e em consequência o atendimento ao beneficiário. 

Verificou-se ainda que a operadora pagava por links de internet e demais serviços que 

não utilizava, ocasião em que a equipe realizou uma varredura nos contratos e serviços visando 

conferir quais os serviços deveriam continuar sendo prestados e quais serviços poderiam ser 

descontinuados. 

Um exemplo a citar, foi a otimização do contrato com a operadora Vivo o que permitiu 

a troca do objeto do contrato e que proporcionou a aquisição de equipamentos (desktops e 

notebooks) para a operadora. 

 

 



 

 

Além disso, revisitou-se o contrato com a Algar Telecom reduzindo serviços e 

direcionando outros que permitiram gerar também a economia apontada. A mudança de sede 

permitiu ainda economia no aluguel do gerador que era necessário na antiga sede, em razão da 

precariedade das instalações elétricas. 

 

Na área de sistemas algumas ações devem ser ressaltadas: 

Sistema IS Saúde: Marcação de consultas e exames, prontuário eletrônico das clínicas. 

A TI sistemas assumiu o suporte nível 1 referente ao sistema IS e realiza visitas periódicas às 

clínicas para alinhamento dos processos. Além disso, hoje a operadora conta com uma cópia da 

base da Rede Própria nos servidores locais. 

Sistema MV: A operadora também conta com a cópia da base de dados na Saúde Sim 

para mais uma replicação. Além de estar em processo de definição de rotinas de testes e 

atualização das novas versões. 

Levantamento em cada setor de quais processos ainda estão manuais e que podem ser 

automatizados. 

Implantação da contabilidade no Sistema MV. 

Envio de todas as obrigações legais pelo Sistema MV. 

Cronograma para entrega das melhorias solicitadas no MV. 

Aplicativo mobile dos beneficiários. 

Business Inteligence – BI: Implantação do BI com integração com os dados do MV, IS 

Saúde, J4Call, Sistema de Ponto. 

Implementação dos indicadores já levantados por cada setor. 

Robotic Process Automation – RPA: Sistemas de robô para automatização de rotinas 

(Call Center), em processo de levantamento de requisitos. 

Sistema para a Gestão da TI: JIRA / GLPI / UNOERP  

Implantação de novos sistemas visando a melhoria da gestão da tecnologia da 

informação, levantamento de custos, definição da ferramenta, definição do workflow, 

implantação dos processos e das novas ferramentas. 

Além da reestruturação da área de sistemas, seguem ações que permeiam toda a 

operadora, mas que são específicas da área de tecnologia da informação. 

 



 

 

Reorganização da estrutura das Clínicas da Rede Própria, com instalação do link 

redundante realizada nas três unidades. 

Reorganização da infraestrutura lógica, replicação de dados dos servidores locais da 

Saúde Sim para a nuvem, com dimensionamento dos custos aguardando a implantação. 

Monitoramento de rotinas de backups, links e outras demandas para sinalização de 

incidentes ou próxima ocorrência de incidente. 

Desenvolvimento de indicadores da TI: Tempo médio de atendimento dos chamados da 

TI – Geral, Tempo médio de atendimento dos chamados da TI – Sistemas, Tempo médio de 

atendimento dos chamados da TI – Infra, Disponibilidade do MV, Disponibilidade do IS, 

Disponibilidade de Serviços de Infraestrutura, Disponibilidade de Serviços de Telefonia. 

Rotinas para Disaster Recovery: Projeto em fase de levantamento de requisitos, 

implantação das rotinas e comunicação com as áreas envolvidas. 

Projeto de troca de máquinas para substituição em obsolescência: 14 máquinas desktop 

e 3 notebooks, visando aproveitamento de recurso do distrato com a SDRedes referente ao VDI, 

proporcionando uma economia para a compra de máquinas para a Saúde Sim – substituição dos 

equipamentos da Rede Própria. 

Administração das Contas do Gmail: Algumas caixas legadas que não podem ser 

excluídas mesmo existindo um backup na Saúde Sim, uma vez que são usadas diariamente e a 

migração dos dados se torna inviável diante do quantitativo de e-mail. 

Conversão da versão dessas licenças de Basic para Business visando o armazenamento 

ilimitado para a guarda das bases existentes na Saúde Sim referente aos sistemas, aplicações e 

banco de dados. Política de Segurança da Informação: Ajustes para os novos moldes adequando 

às novas legislações (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, Marco Civil da Internet). 

Configuração do banco de dados e do servidor de aplicação. 

Realização de manutenções preditiva, preventiva e corretiva como rotina no setor. 

Ações para garantia e integridade dos dados armazenados, com a reestruturação em 

todo ambiente de armazenamento de arquivos e documentos digitais, de modo a ter maior 

controle sobre os acessos, gestão das versões alteradas, controle de local permitido acesso aos 

documentos sigilosos e estratégicos, restauração de documento de versão anterior a 

contaminação por Vírus ou Ransomware com a implementação do Office 365. 

 



 

 

FINANCEIRO 

 

Ao longo dos últimos meses, a nova gestão da Saúde Sim vem conduzindo um trabalho 

criterioso no intuito de reerguer a imagem da operadora e reestruturar as finanças corporativas. 

Em virtude disso, para a melhoria do cenário, algumas ações foram adotadas na 

Gerência de Finanças as quais citaremos a seguir: 

Migração de sistema, com prévia implantação do Sistema MV. 

Desenvolvimento de relatórios analíticos para análise e acompanhamento dos valores 

a pagar (administrativos e assistenciais). 

Informatização do autorizador web, com disponibilização de relatórios aos prestadores 

para informações sobre glosas e liberação para emissão de NFe. 

Desenvolvimento de relatórios e melhorias sistêmicas para o processo do Contas a 

receber, bem como a baixa de boletos, suspensão do plano, negativação de clientes. 

Automação do faturamento via Sistema MV, antes realizado pelo NFeMail e planilhas 

Excel. Automatização da cobrança de coparticipação e retenção de impostos, antes realizadas 

por meio de planilhas Excel. 

Alteração do correspondente bancário (Santander), com maiores benefícios para 

operadora e menores custos de operação. 

Mapeamento de processos do setor financeiro. 

Baixas e regularização dos movimentos financeiros de 2019 pós migração de sistema – 

go live e baixas e regularização dos movimentos financeiros de 2020. 

Introdução e criação de políticas internas para desenvolvimento da Controladoria.  

Construção do fluxo de Caixa Operacional. 

Desenvolvimento de KPI’s Contábeis, com controle e monitoramento de EBTIDA. 

Book de Acompanhamento Econômico-Financeiro. 

Gestão de recebíveis, por meio de KPI's de Faturamento, Recebimento e Inadimplência. 

Atualização de sistema financeiro e migração dos dados contábeis para o Sistema MV. 

Regularização do fluxo de pagamentos administrativos (indisponibilidade de rede) entre 

os setores de auditoria, credenciamento e financeiro. 

Gestão do pagamento de contas médicas da Rede Própria. 



 

 

Regularização do fluxo de comissões às corretoras, envolvendo o setor de 

relacionamento e o financeiro. 

Cobrança ativa aos inadimplentes, com negociações, atualizações de acordos e baixa 

dos valores recebidos. 

Controle dos valores a pagar, com a mitigação de pagamentos em duplicidade. 

Abatimento dos valores pagos em duplicidade, com compensação nas parcelas. 

Retenção correta dos valores tributáveis, com apontamento de informações incorretas 

e devolução das NFe’s incorretas. 

Contratação de analista contábil com vasta experiência para internalização da 

Contabilidade. 

Contratação de Contabilidade Externa, especializada em Operadoras de Saúde, para 

regularização dos movimentos contábeis e responsabilidade Contábil da operadora. 

Contratação de nova gestora para o setor, graduada em Administração de Empresas, 

Graduanda em Ciências Contábeis, MBA em Gestão da Saúde e Administração Hospitalar, MBA 

em Finanças e Controladoria e especializações em Planejamento Estratégico, Gestão Integrada 

da Qualidade e Mapeamento, Modelagem e Melhoria de Processos. 

Agenda aberta para prestadores, com reuniões semanais para orientá-los e sanar todas 

as dúvidas sobre a relação entre operadora e credenciado. 

Reorganização do Planejamento Tributário, com plano de ação da equipe Falcomer e 

Diniz Advogados. 

Integração do Sistema MV Contas a Pagar às demais atividades de outros setores que 

também estão no ERP. 

Desenvolvimento de KPI’s na plataforma do Power BI, para controle, monitoramento e 

tomada de decisão da alta gestão. 

Utilização apenas do Sistema MV para todas as operações da casa, de forma a utilizar 

Excel apenas para cruzamento de dados. 

Envio da DIRF e DMED por meio da integração dos dados contábeis do Sistema MV e 

disponibilização no site da operadora. 

Vinculação dos Recursos de Glosa ao processo de contas médicas, para visualização do 

assistente e lançamento no fluxo de caixa. 

 



 

 

Solicitação de NFe prévia, para provisão correta dos valores assistenciais a pagar e 

mitigação de atrasos nos pagamentos. 

Criação de conta de WhatsApp para atendimento imediato às dúvidas dos prestadores. 

Implementação de Plano Orçamentário Anual/Budget, com acompanhamento por meio 

de Forcast. 

 

4. Aplicações realizadas: 

 

 No exercício de 2019 a Saúde Sim teve como movimentação financeira expressiva apenas 

os valores aplicados nos ativos vinculados junto a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, 

sendo estes aplicados no FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL SAÚDE RF FI, fundo de investimento 

constituído de acordo com o que determina a Resolução Normativa nº 419 de 26 de dezembro 

de 2016. A composição dos papéis do fundo estão de acordo com o determinado pela Resolução 

Normativa nº 392/2015, sendo a diversificação do ativo composta conforme quadro detalhado 

abaixo: 

 

 

 

O fundo obteve o rendimento de 94% do CDI, tendo o desempenho de acordo com o 

seguimento de risco de mercado, sendo uma aplicação segura, com pouca variação. 

Os demais valores aplicados, tem cunho de fluxo do caixa operacional, sendo o valor 

utilizado para o pagamento das despesas assistenciais e demais despesas da estrutura 

operacional da Saúde Sim. 

 

 

 

 

 

Composição da Carteira

Títulos Públicos 99,96%

Valores a pagar 0,03%

Disponibilidades 0,01%

Valores a receber 0,00%

Total 100,00%



 

 

5. Perspectivas e Planos da Administração: 

 

Diante do atual cenário econômico brasileiro, 2020 será desafiador para a Saúde Sim.  

 

O desafio maior será a manutenção da melhor assistência à saúde contribuindo para a 

melhoria da qualidade de vida dos beneficiários. 

 

Os resultados alcançados em 2019 representam mais um passo para garantia do 

adequado custo-benefício em saúde, com a imprescindível resolutividade para seus clientes.  

 

Além das metas naturais de crescimento econômico estruturado, ao longo de 2020, a 

operadora pretende concluir todas as ações iniciadas no exercício de 2019, com o objetivo de 

tornar a empresa sólida e competitiva no mercado de saúde suplementar. 

 
 
 

SAÚDE SIM 


