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Edição 12 

GOVERNANÇA GESTÃO DE RISCOS E 

 CONTROLES INTERNOS DAS 

- OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE -  

 

 

O presente boletim abordará a adoção de práticas mínimas de governança, com ênfase 

nos controles internos e na gestão de riscos, previstas na Resolução Normativa RN n° 443 de 

25 de janeiro de 2019 da Agência Nacional de Saúde (ANS), que visa salvaguardar a solvência 

das operadoras de planos de assistência à saúde. 

 

Antes de adentramos a resolução, gostaríamos de apresentar o que são riscos, para que 

os leitores possam tomar conhecimento e se sentirem desafiados a estudar sobre o assunto. 

Risco é todo o evento que pode representar perda de valor de ativos, aumento de passivos ou 

custos adicionais para a instituição, vindo de situações esperadas ou não. Riscos fazem parte do 

negócio, mas precisa haver gerenciamento. 

 

Podemos, ainda, destacar que os riscos operacionais estão presente em todas as 

atividades empresariais, representando a possibilidade de perdas resultantes de falhas, 

deficiências ou inadequações de processos internos, pessoas, sistemas ou eventos externos.  

 

A empresa deve trabalhar sempre pensando na possibilidade da existência de fraudes 

internas e externas e buscando formas permanentes de mitigar esses eventos. E a melhor forma 

de alcançar tal objetivo é a implementação de controles internos eficazes. 

 

A Agência Nacional de Saúde considera governança o sistema pelo qual as operadoras 

são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre seus 

proprietários, administradores, órgãos de fiscalização e de controle e demais partes 

interessadas. 
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O conjunto de medidas proposto pela ANS visa salvaguardar as atividades da operadora, 

assegurando o cumprimento de seus objetivos e obrigações em todos os níveis da organização, 

com ênfase nos controles internos. 

 

Propõe, igualmente, que se implante a gestão de riscos, processo pelo qual se identifique, 

se faça análises, avaliações, priorização, tratamento e monitoramento de riscos que posam 

afetar, positiva ou negativamente, os objetivos de processos de trabalho e/ou de projetos de 

uma operadora nos níveis estratégicos, tático e operacional. 

 

As práticas e estruturas de governança, bem como os controles internos e gestão de 

riscos implementadas pelas operadoras devem ser efetivos e consistentes com a natureza, 

escala e complexidade das suas atividades, respeitadas as características e estruturas 

estabelecidas nos seus estatutos, contratos sociais e normas internas. 

 

São responsabilidades dos administradores das operadoras de planos de assistência 

à saúde a implantação, a implementação e a avaliação periódica das práticas de governança, 

gestão de riscos e controles internos que trata a presente RN, independentemente da 

constituição de unidades de negócio, grupos, comissões, comitês internos ou externos formados 

ou contratados para auxiliar em tais ações. 

 

As práticas e estruturas de governança adotadas pelas operadoras devem considerar os 

seguintes princípios: 

 

I – Transparência: divulgação clara, completa e objetiva de informações relevantes a todos os 

níveis da operadora e à sociedade, independentemente daquelas exigidas pela legislação; 

 

II – Equidade: tratamento justo e isonômico de todos os proprietários, beneficiários das 

operadoras e demais partes interessadas, levando em consideração seus direitos, deveres, 

necessidades, interesses e expectativas; 

 

III - Prestação de contas: tomada de responsabilidade dos administradores e das demais 

pessoas envolvidas nos diversos níveis da operadora diante de suas decisões, de modo claro, 

conciso, compreensível e tempestivo, assumindo integralmente as consequências de seus atos 

e omissões e atuando com diligência e responsabilidade no âmbito dos seus papéis;  

 

IV – Responsabilidade corporativa: ação da operadora condizente com seu papel na sociedade, 

incluindo a manutenção da sua viabilidade econômico-financeira no curto, médio e longo prazo. 

 

As práticas e estruturas de governança devem ser formalizadas de forma clara e objetiva 

em estatuto ou contrato social, regimentos ou regulamentos internos submetidos à revisão e à 

aprovação das instâncias máximas de decisão das operadoras e divulgadas amplamente às 

partes interessadas. 
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As operadoras devem implementar sistemas de controles internos voltados para suas 

atividades e seus sistemas de informações financeiras, operacionais e gerenciais, visando a:  

 

I - Assegurar a confiabilidade de informações, dados e relatórios produzidos pela operadora; 

 

II - Buscar a utilização eficiente dos recursos, com eficácia em sua execução; 

 

III - Atender à legislação e às normas internas aplicáveis à operadora. 

 

As descrições dos controles internos devem ser acessíveis a todos os funcionários das 

operadoras e compreender ações contínuas relativas a suas atividades, operações e níveis 

hierárquicos, prevendo, no mínimo: 

 

I – A definição dos objetivos dos controles e das responsabilidades na operadora, de forma a 

evitar conflito de interesses nos processos internos; 

 

II – Os meios de identificação e avaliação de riscos que podem ameaçar sua eficácia; 

 

III – Os canais de comunicação que assegurem aos funcionários o acesso às informações 

relevantes para execução das suas tarefas e responsabilidades, bem como o encaminhamento 

de contribuições para seu aperfeiçoamento; 

 

IV – A existência de testes de segurança e conciliação para os sistemas de informações, em 

especial aqueles mantidos em meio eletrônico; 

 

V – Ações ou planos de contingências, quando necessários. 

 

Os controles internos devem ser submetidos a avaliação periódica, no mínimo anual, em 

especial aqueles que tratam de processos relacionados às informações que são detalhadas nos 

demonstrativos financeiros das operadoras. 

 

Os resultados da avaliação devem ser acompanhados de manifestação dos responsáveis 

pelas áreas avaliadas a respeito das deficiências eventualmente encontradas e das medidas 

adotadas para saná-las ou mitigar seus riscos. 

 

A gestão de risco nas operadoras deve ter por objetivo: 

 

I – Uniformizar o conhecimento entre os administradores quanto aos principais riscos das suas 

atividades, em especial aqueles relacionados aos riscos de subscrição, de crédito, de mercado, 

legais e operacionais; 

 

II – Conduzir tomadas de decisão que possam dar tratamento e monitoramento dos riscos e, 

consequentemente, aperfeiçoar os processos organizacionais e controles internos da 

operadora; 
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III - Promover a garantia do cumprimento da missão da operadora, sua continuidade e 

sustentabilidade alinhadas aos seus objetivos. 

 

No anexo I-A da RN, a ANS definiu cinco riscos a ser avaliados pelas operadoras de planos 

de saúde suplementar, como também o que consiste em cada um deles, conforme descrevemos 

abaixo: 

 

A operadora deve realizar avaliações, no mínimo anualmente, das práticas de gestão de 

risco existentes, considerando, ao menos, as seguintes questões sobre os principais riscos: 

 

Gestão de Risco de Subscrição: 

 

a) Adequação das premissas de frequência de utilização dos beneficiários, custo dos 

serviços por itens assistenciais e despesas de comercialização utilizadas em seus 

produtos registrados na ANS; 

 

b) Valores a pagar e a receber, resultados e avaliações qualitativas de custo-benefício 

das operações de seguros, resseguros e/ou compartilhamento de gestão de risco com 

outras operadoras eventualmente existentes; 

 

c) Evolução de sinistralidade, frequência de utilização, despesas de comercialização e 

assistenciais geradas pelo atendimento dos beneficiários na sua rede de atendimento, 

incluindo a rede indireta; 

 

d) Frequência de utilização e despesas assistenciais geradas pelo atendimento dos 

beneficiários na sua rede de atendimento, incluindo a rede indireta, a partir de registros 

que detalhem os principais prestadores (incluindo outras operadoras que fazem a 

intermediação); 

 

e) Valores a pagar e pagos, nos últimos 12 meses, a agentes de vendas, corretores, 

administradoras de benefícios ou outros por conta de intermediação na comercialização 

ou disponibilização dos produtos da operadora, evidenciando contratos ativos, 

cancelados ou renovados, bem como a forma de remuneração dos intermediários 

(vitalícia ou não); 

 

f) Com relação aos contratos coletivos, evolução do desempenho (superávit/déficit, a ser 

apurado pelo confronto das contraprestações com os eventos indenizáveis e as despesas 

de comercialização/intermediação), identificando: (i) as pessoas jurídicas com 

contratos deficitários e a forma de remuneração dos intermediários descritos na alínea 

“e”, em especial daqueles com remuneração que independa ou não esteja condicionada 

ao desempenho do contrato; e (ii) contratos com déficit após uma ou mais renovações; 

g) Pessoas jurídicas com contratos coletivos ativos e percentual de reajuste superior à 

Variação de Custos verificada na operadora para o segmento médico-hospitalar e para o 

segmento odontológicos, separadamente, conforme forma de cálculo prevista no item 

12 do Anexo III; 
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h) Os principais prestadores com os quais a operadora possui valores pendentes de 

pagamento. 

 

 

Gestão do Risco de Crédito e Mercado 

 

a) Alocação de seus ativos financeiros, por emissor e tipo de aplicação; 

 

b) Capacidade de pagamento das obrigações, a partir do seu fluxo de caixa; 

 

c) Sistemática de mensuração do risco de crédito das pessoas jurídicas para contratação 

de planos de saúde coletivos em relação a normas ou manuais de procedimentos 

internos de risco de crédito da operadora, com classificação formalizada em propostas 

de vendas; 

 

d) Inadimplência dos contratos celebrados pela operadora, identificando principais 

devedores (pessoa física ou jurídica), tempo de atraso, período e valor envolvido, por 

contratos; 

 

e) Cenário econômico, com horizonte mínimo de 2 anos, com recomendações de efeitos 

esperados nos seus ativos e passivos, considerando as principais variáveis 

macroeconômicas, tais como taxas de juros, taxas de câmbio, índices de inflação, preços 

de imóveis, cotações de ações, taxa de desocupação e variação do Produto Interno Bruto. 

 

Gestão de Riscos Legais e Operacionais 

 

a) Processos judiciais não ganhos, com estatísticas sobre objetos da causa e valores 

envolvidos na disputa judicial e comparação com a classificação dada para fins de 

contabilização das provisões sobre disputas judiciais de eventos indenizáveis para cada 

processo; 

 

b) Demandas mais recorrentes de beneficiários que motivam Notificações de 

Intermediação Preliminar (NIP), processos sancionadores junto à ANS e demandas 

judiciais, com identificação das demandas para as quais há decisões desfavoráveis; 

 

c) “Índice de Reclamações” divulgado pela ANS; 

 

d) Relatório Estatístico e Analítico Anual do atendimento da Ouvidoria da operadora. 

 

O cronograma de regulamentação destes riscos foi disponibilizado pela ANS, conforme 

destacamos abaixo: 

 

- Risco de Subscrição: Imediatamente; 

- Risco de Crédito: até 31 de dezembro de 2020; 
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- Risco operacional e legal: até 30 de junho de 2021; 

- Risco de mercado: até 31 de dezembro de 2022. 

 

O envio do Relatório de Procedimentos Previamente Acordados (PPA), elaborado por 

auditores independentes, tendo por base os dados do exercício anterior, referentes aos 

processos de governança, gestão de riscos e controles internos, será facultativo até o exercício 

de 2022 e deverá ser encaminhado obrigatoriamente no Documento de Informações Periódicas 

das Operadoras de Planos de Assistência à Saúde (DIOPS) Financeiro do 1º trimestre de 2023, 

sendo: 

 

a) obrigatório para as operadoras de grande e médio portes, nos termos do Anexo IV-

A, exceto para as classificadas nas modalidades de Autogestão por Departamento de 

Recursos Humanos (gn); 

 

b) obrigatório para as administradoras de benefícios, nos termos do anexo IV-B;   

 

c) facultativo para as operadoras de pequeno porte e as operadoras classificadas nas 

modalidades de Autogestão por Departamento de Recursos Humanos, nos termos do 

Anexo IV-A. 

 

No caso de não adoção de requisito ou de sua adoção de forma parcial, o relatório 

de PPA de que trata o caput apresentará, circunstanciadamente, justificativa(s) da 

administração da operadora sobre o assunto e a(s) prática(s) alternativa(s) adotada(s). 

 

A operadora que comprovar o atendimento a todos os requisitos por meio de envio à 

ANS de relatório de PPA na forma do art. 11 poderá solicitar a redução de fatores de capital 

regulatório a ser observado para atuação no setor de saúde suplementar. 

 

A operadora encaminhará relatório de PPA à ANS conjuntamente com o com o DIOPS do 

1º trimestre de cada ano subsequente. O relatório deverá ser emitido por auditor externo 

registrado no respectivo Conselho Regional de Contabilidade (CRC) e na Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM). 

 

É de responsabilidade das operadoras a verificação de que o auditor independente 

atende aos critérios de independência e competência estabelecidos pelos CRCs, pelo Conselho 

Federal de Contabilidade (CFC) e pela CVM. 

 

É vedado que o auditor independente ou a empresa que presta o serviço de auditoria 

independente tenha prestado, nos últimos 2 exercícios financeiros, serviço de consultoria para 

a operadora que comprometa a independência daquele(a), incluindo, entre outros, serviços de 

auditoria interna na operadora. 

 

É facultado que o auditor ou a empresa de auditoria de que trata este dispositivo tenha 

mantido contrato para avaliação das demonstrações contábeis, relatórios de PPA trimestral  

http://www.dickelemaffi.com.br/


 

Rua Dr. Mário Totta, 714 – Sala 301 – Bairro Tristeza – Porto Alegre/RS - 91920-130 
Fones: (51) 3269-3299 - 99714-9496 - contato@dickelemaffi.com.br 

facebook.com/dickelemaffi - www.dickelemaffi.com.br 

sobre a provisão de eventos/sinistros a liquidar e sobre o DIOPS/ANS, bem como asseguração 

sobre a base de dados para confecção das informações contábeis da operadora. 

 

Uma vez constatada indícios de conduta comissiva ou omissiva do auditor independente 

responsável pelo(s) relatório(s) de PPA em relação aos fatos, a ANS notificará o conselho 

profissional competente a respeito. 

 

 

 
Sergio Maffi 

José Adair Platen Ourives 
  

Sócios Responsáveis Técnicos 
 

DICKEL E MAFFI – Auditoria e Consultoria SS 
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