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RESUMO 

 

Este trabalho teve como objetivo investigar como diferentes indicadores econômicos se 

relacionam com a dimensão financeira do Índice de Desempenho da Saúde Suplementar 

(IDSS), denominado IDEF, em OPS cearenses. Para esse fim foram levantadas informações 

de 12 OPS do estado do Ceará, dos anos de 2013 a 2015, quanto ao seu IDEF, e dos anos de 

2012 a 2014, para indicadores econômicos de endividamento, rentabilidade, tamanho e 

liquidez. Foram aplicadas as técnicas de correlação, regressão linear múltipla e árvore de 

classificação e regressão para verificar o grau de associação o IDEF com os demais 

indicadores econômicos. Os resultados mostram que a Liquidez Corrente é o indicador, dentre 

os escolhidos, que melhor se associa com o IDEF. 

 

Palavras-chave: IDEF, Indicadores Econômicos, Desempenho Financeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

This work aimed to investigate how different economic indicators related to the financial 

dimensiono of the Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS), known as IDEF, in a 

set of HMOs from Ceará state. In order to achieve this goal it was used a sample of 12 OPS 

from Ceará, ranging from year 2013 to 2015, regarding the IDEF, and 2012 to 2014, 

regarding the economic indicators related to leverage, profitability, size and liquidity. For 

statistical analysis, it was implemented an correlation analysis, linear regression and 

classification and regression trees, in order to verify the level of association between the 

economic indicators with the IDEF. Results showed that the ratio between current assets and 

current liabilities was the most relevant indicator among those chosen. 

 

Keywords: IDEF, Economic Indicators, Financial Performance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

De acordo com a Constituição Federal – CF/88 a saúde é um direito de todos e 

dever do Estado, contudo, como tantas outras obrigações estatais, tem sidodifícilde ser 

atendida, nesse contexto tal obrigação, com o crescimento populacional, surgiram as 

primeiras Operadoras de Saúde (OPS), na década de 1960.Desde então, até a década de 1980, 

houve um aumento na procura por esse tipo de serviço, o que fez com que também se 

multiplicasse o número de OPS. Nessa época, os consumidores desse tipo de serviço eram 

protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor, e a atuação dos Programa de Proteção de 

Defesa do Consumidor (Procons) estaduais e municipais. No entanto, a atuação desses 

organismos não foi suficiente para regular de modo satisfatório a relação entre consumidores 

e operadoras (PIETROBON; PRADO; CAETANO, 2008). 

Houve então, a necessidade de uma intervenção estatal mais forte, com o objetivo 

de atenuar deficiências do mercado, especialmente no que tangia às exclusões de atendimento 

e mensalidades elevadas. Com esse intuito, foi sancionada a Lei nº 9.656/98, que fez surgir a 

sustentação legal para a regulação do setor (SILVA, 2003). 

No entanto, o aparato legal criado, foi insuficiente para resolver os principais 

conflitos existentes entre consumidores e OPS, apesar de terem havido melhorias na proteção 

dos beneficiários (SALAZAR; RODRIGUES; NUNES JÚNIOR, 2005). Por esse motivo, em 

janeiro de 2000, por meio da Lei nº 9.961/00, criou-se a Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS), que ampliou o papel do estado na regulação e controle da assistência 

(MALTA et al., 2004). 

Desde então, o setor de saúde suplementar no Brasil tem crescido de modo 

constante, totalizando em março de 2017, 47.606.341 usuários, que representam cerca de 

24.5% da população brasileira (ANS, 2017). Sendo assim, manter a viabilidade econômica do 

setor no longo prazo, tem sido uma tarefa cada vez mais difícil e importante (ZIROLDO; 

GIMENES; CASTELO JÚNIOR, 2013). 

Com o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços prestados pelas OPS, reduzir 

a assimetria de informações, ou seja, evitar que em uma negociação uma parte ter mais e/ou 

melhor informação do que a outra, com isso obter vantagem na negociação, e oferecendo 

maior poder de escolha aos beneficiários, ANS criou, em dezembro de 2004, o Programa de 

Qualificação da Saúde Suplementar (PQSS), que apresenta em seu escopo a avaliação do 
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impacto das ações de saúde na população, causando uma melhor perspectivas ao setor e 

permitindo  avaliar de modo sistemático e progressivo com base em critérios bem definidos e 

na construção de indicadores (ESCRIVÃO JÚNIOR; KOYAMA, 2007). 

Com o PQSS as OPS passam a ser fiscalizadas com maior frequência, tendo que 

estar com a saúde financeira em boas condições para poder continuar garantindo o 

atendimento aos seus beneficiários. 

O principal instrumento adotado pelo Programa foi o Índice de Desemepenho da 

Saúde Suplementar - IDSS para medir o desempenho das operadoras dos planos de saúde. Ele 

é apurado através da média ponderada dos resultados alcançados por uma operadora em 

indicadores reunidos nas seguintes categorias ou dimensões: i) Atenção à Saúde (IDAS): 

mede a qualidade das ações de promoção, de prevenção e de assistência à saúde prestada aos 

beneficiários de planos privados de saúde; ii) Econômica e Financeira (IDEF): mede a 

situação econômica e financeira das operadoras, e a capacidade que elas têm para custearem 

as ações necessárias à atenção integral e contínua, conforme os contratos que assumiram; iii) 

Estrutura e Operação (IDEO): mede a capacidade das operadoras oferecerem redes 

assistenciais suficientes e adequadas aos requisitos exigidos, e de cumprirem suas obrigações 

técnicas e cadastrais junto à ANS; e iv) Satisfação dos Beneficiários (IDSB): mede a extensão 

em que os contratantes de planos privados de saúde têm suas necessidades e expectativas 

atendidas pelas operadoras, nas ações e serviços de saúde prestados. Paralelamente ao PQSS, 

Salles (2004) afirma que é fundamental que as demonstrações contábeis sejam padronizadas 

para que a ANS possa efetuar acompanhamento econômico-financeiro e, conseqüentemente, 

monitore a solvência das empresas que operam nesse mercado tão heterogêneo. 

Anteriormente a essa padronização havia, por exemplo, critérios diferentes de definição de 

fato gerador da receita e despesa, nomenclaturas e formas de contabilizar diferentes para o 

mesmo fato ou fenômeno patrimonial. Assim, indicadores contábeis tradicionais como os de 

rentabilidade, liquidez e endividamento, também podem ser usados para avaliar a saúde 

financeira de OPS 

Dentro desse contexto, o objetivo da pesquisa é averiguar verificar se há 

associação entre os indicadores contábeis de desempenho e o IDEF das 12 OPS do estado do 

Ceará, Apêndice A. e estabelecer uma hierarquia entre esses indicadores segundo a 

importância que eles possam ser sobre o IDEF. Com a finalidade de obter os resultados, foi 

utilizado a técnica não- paramétrica CART. 
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Para o desenvolvimento do tema, a monografia foi estruturada em cincos 

capítulos, incluindo esta introdução. Com a finalidade de estabelecer bases contextuais para 

consideração e análise dos resultados, o Capítulo 2 apresenta um breve histórico do mercado 

brasileiro de saúde suplementar. Ainda no mesmo capitulo sendo um tópico a frente, 

apresentam-se estudos anteriores sobre a temática, trazendo à pesquisa diversas análises e 

contraposições. O terceiro Capítulo é dedicado à apresentação da metodologia, em que se 

explica o processo de obtenção da base de dados utilizada, especifica-se as variáveis 

componentes do estudo, e descreve-se os métodos estatísticos de análise adotados. O Capítulo 

4 apresenta os resultados e suas análises. Por fim,o quinto capítulo busca sintetizar e fazer as 

considerações finais acerca do estudo. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Mercado brasileiro de saúde suplementar 

 

Conforme dispõe na Constituição Federal – CF/88, a saúde é um direto de todos e 

dever do estado. No Brasil a atenção à saúde é exercida fundamentalmente no Brasil pelo 

SUS e deveria garantir a saúde nos termos de eqüidade, universalidade e igualdade. 

Entretanto, o setor público vem continuamente expondo suas iniqüidades, que, submetidas a 

constantes críticas e inequívocos exemplos de ineficiência, serviram como grande atrativo 

para os planos de saúde privados ampliarem sua atuação no mercado (SILVA, 2003). 

Com a procura por serviços relacionados a saúde, houve a oportunidade de 

mercado para os planos de saúde.A regulação da Saúde Suplementar foi iniciada em 1998 

com a entrada em vigor da lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos de saúde. No ano seguinte 

a ANS foi criada com o intuito de atuar na regulamentação, criação e implantação de normas. 

Antes da criação da ANS as de OPS cresciam aceleramento, com a criação da ANS passou a 

existir normas e regras a serem cumpridas, como o acompanhamento do IDSS então esse 

número passou a ter uma redução como mostra a Tabela 1. 

Tabela 1– Número de operadoras de 2007 a 2017 

Ano 

Operadoras 

médico-

hospitalares 

% 

Operadoras 

exclusivamente 

odontológicas 

% 

Total de 

operadoras com 

beneficiários 

% 

dez/07 1.168 0% 408 0% 1.576 0,00% 

dez/08 1.118 -4,28% 403 -1,23% 1.521 -3,49% 

dez/08 1.088 -2,68% 391 -2,98% 1.479 -6,00% 

dez/10 1.045 -3,95% 366 -6,39% 1.411 -8,00% 

dez/11 1.006 -3,73% 365 -0,27% 1.371 -12,00% 

dez/12 961 -4,47% 359 -1,64% 1.320 -15,00% 

dez/13 915 -4,79% 341 -5,01% 1.256 -18,00% 

dez/14 875 -4,37% 342 0,29% 1.217 -22,00% 

dez/15 824 -5,83% 326 -4,68% 1.150 -24,00% 

dez/16 789 -4,25% 306 -6,13% 1.095 -29,00% 

mar/17 780 -1,14% 296 -3,27% 1076 -32,00% 

Fonte: ANS (2017). 

De acordo com a Tabela 1,em dezembro de 2007 existiam 1.168 operadoras 

médico-hospitalares, em março no ano de 2017 esse número caiu para 780, ou seja, uma 

redução de 33,22% na quantidade de operadoras. O número de operadoras exclusivamente 
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odontológicas reduziu sua quantidade, caindo em 27,45% entre o período de dezembro de 

2007 e março de 2017. 

Em contrapartida, o número de usuários de planos de saúde apresentou um 

crescimento de 2007 a 2014, saindo de 39.316.313 para 50.377.684, em mais de um quarto da 

população brasileira passou a utilizar esse tipo de serviço, conforme a Tabela 2. No 

entanto,esse número vem reduzindo desde o ano de 2014, enquanto que o número de 

beneficiários em planos privados exclusivamente odontológico continua crescendo em termos 

de quantidade. Apesar disso, Alves et al. (2017) destaca que as razões para a redução no 

número de beneficiários da saúde suplementar encontram-se na desaceleração da economia e 

aumento no desemprego, e não por razões ligadas ao fornecimento dos serviços. 

Tabela 23 – Evolução do número de beneficiários de OPS de 2007 a 2017 

Ano 
Beneficiários em planos privados de 

assistência médica com ou sem odontologia 
 (%) 

Beneficiários em planos privados 

exclusivamente odontológicos 
 (%) 

dez/07 39.316.313 0% 9.164.386 0% 

dez/08 41.468.019 5,47% 11.061.362 20,70% 

dez/08 42.561.398 2,64% 13.253.744 19,82% 

dez/10 44.937.350 5,58% 14.514.074 9,51% 

dez/11 46.025.814 2,42% 16.669.935 14,85% 

dez/12 47.791.280 3,84% 18.522.621 11,11% 

dez/13 49.422.494 3,41% 19.576.303 5,69% 

dez/14 50.377.684 1,93% 20.356.974 3,99% 

dez/15 49.265.921 2,21% 21.216.080 4,22% 

dez/16 47.898.787 2,78% 22.031.342 3,84% 

mar/17 47.606.341 0,61% 22.468.131 1,98% 

Fonte: ANS (2017). 

De um modo geral o número de OPS médico-hospitalar com ou sem odontologia 

e o número de OPS exclusivamente odontológica com reduzindo no decorrer dos últimos 

anos, no entanto, o número de beneficiários vem crescendo. 

De acordo com a diretora de Desenvolvimento Setorial da ANS, Martha Oliveira, 

o objetivo do levantamento é avaliar o desempenho das operadoras e fornecer informação 

qualificada ao beneficiário. “É uma avaliação que a gente vem fazendo ao longo do tempo e 

que hoje traz, além do retrato desse desempenho, algumas propostas de outros indicadores que 

possam municiar o beneficiário a comprar um produto, um plano de saúde, a trocar o plano de 

saúde e até mesmo avaliar o seu plano de saúde”. 
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2.2 Estudos anteriores 

Durante o período dessa pesquisa não foram identificados trabalhos que 

abordassem sobre o estudo e sua importância em se tratando de indicadores relacionados à 

área da saúde. No entanto, estudos relacionando a características financeiras das empresas 

com diferentes medidas de desempenho são muito comuns em pesquisas na área da gestão. 

Em geral, busca-se compreender como o melhor gerenciamento de diferentes aspectos da 

empresa pode contribuir para o atingimento de um melhor desempenho, seja ele qual for. 

Cita-se como exemplo desse tipo de literatura o trabalho de Lourenço e Branco 

(2013), que averiguaram como as características financeiras das empresas brasileiras 

influenciam o seu desempenho social e ambiental. Os autores utilizaram para isso, uma 

amostra de 233 empresas brasileiras, com informações referentes ao ano de 2009. As técnicas 

de análise utilizadas foram análise de correlação e regressão logística. As autoras mostram 

que o porte das empresas e sua rentabilidade influenciam de modo positivo o desempenho 

social e ambiental das empresas brasileiras. 

Além deles, Odorrik, Olivo e Schvirck (2010) verificaram as contribuições que a 

análise financeira trazem para os gestores, mostrando a importância das mesmas para a 

obtenção de informações relevantes que auxiliam na tomada de decisão, através de diversos 

índices e a relevância do acompanhamento do Capital Circulante Líquido. A coleta de dados 

foi através do balanço patrimonial e DRE de 2003 a 2008. Como o trabalho os autores 

concluem que a análise financeira é uma ferramenta extremamente importante que fornece ao 

administrador dados que são úteis para a tomada de decisão. 

Da Silva, Dias e Lima (2015) realizaram um estudo cujo objetivo primário 

consiste em analisar, por meio de indicadores econômico financeiros as demonstrações 

contábeis das duas maiores redes de farmácias do Brasil. A busca propõe analisar uma 

comparação entre os indicadores financeiros de liquidez, endividamento, atividade e 

rentabilidade para as duas organizações nos períodos findos de 31 de dezembro de 2010 e 

2011, a análise de dados, permitiu identificar em quais indicadores que as organizações se 

superam e, ainda, pôde definir a posição financeira destas no ranking de faturamento. O 

estudo de caso permite concluir que em indicadores que uma operadora superou a outra, e, 

assim, a primeira estabelece melhor estrutura financeira. 
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3 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo são descritos os procedimentos metodológicos utilizados para a 

realização da pesquisa bem como a composição da amostra em estudo com suas variáveis e 

influência no desempenho financeiro de OPS. Em seguida a apresentação dos métodos 

estatísticos utilizados para a análise das variáveis que venham a influenciar o das OPS. 

3.1 Tipologia da Pesquisa  

A pesquisa segue uma abordagem quantitativa, em relação à natureza dos dados. 

A pesquisa quantitativa tem por objetivo obter índices numéricos que apontam preferências, 

comportamentos entre outros, aplicando instrumentos estatísticos.  

Os dados são de origem secundária, coletados no site da ANS. A ANS 

disponibiliza as informações através do anuário, contendo dados sobre os aspectos 

econômicos – financeiro OPS. 

A pesquisa foi realizada de forma transversal, que significa que as informações 

foram coletadas em um período de tempo breve e fixo que compreende entre os anos de 2013 

a 2015. 

3.2 População e amostra 

Para o período em estudado, foram analisados os anuários sob os aspectos 

econômico – financeiro das OPS, no período compreendido entre os anos de 2013 e 2015. O 

Brasil possuía em média de871 operadoras na cobertura em planos privados de assistência 

médica com ou sem odontologia, esse tipo de cobertura atende contrato individual ou contrato 

de plano coletivo, possui uma média de 336 operadoras exclusivamente odontológicas que 

podem ser individuais ou coletivos. Os planos coletivos em ambos os casos pode ser: a) 

coletivo empresarial, onde os beneficiários estão vinculados à pessoa jurídica contratante por 

relação empregatícia ou estatutária; ou b) coletivo por adesão, os beneficiários estão 

vinculados às pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial. 

O estado do Ceará apresentou em média, entre os anos de 2013 e 2015, 18 operadoras. 

Para o estudo, foram analisadas 12 OPS, que são aquelas com todas as informações 

necessárias para a análise ao longo dos três anos. O total de operadoras está dividido nas 



21 

 

seguintes modalidades: Autogestão, cooperativa médica, cooperativa odontológica e medicina 

de grupo conforme definições: 

a) autogestão:  

Pessoa jurídica de direito privado que, por intermédio de seu departamento de 

recursos humanos ou órgão assemelhado, opera plano privado de assistência à saúde 

exclusivamente aos seguintes beneficiários: administradores e ex-administradores da entidade 

de autogestão; empregados e ex-empregados da entidade de autogestão; aposentados que 

tenham sido vinculados anteriormente à entidade de autogestão, bem como pensionistas dos 

beneficiários descritos anteriormente. (RN, N°137/2006) 

 

b) cooperativa médica:  

Sociedades de pessoas sem fins lucrativos, constituídas conforme o disposto na 

Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, que operam Planos Privados de Assistência à Saúde 

(RDC, N° 39/2000);  

c) cooperativa odontológica:  

Cooperativa odontológica as sociedades de pessoas sem fins lucrativos, 

constituídas conforme o disposto na Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, que operam 

exclusivamente Planos Odontológicos (RDC, N° 39/2000);  

d) medicina de grupo:  

Classificam-se na modalidade de medicina de grupo as empresas ou entidades que 

operam Planos Privados de Assistência à Saúde (RDC, N°39/2000).  

3.3 Variáveis 

3.3.1 Variáveis dependentes 

Conforme elucidam Lakatos e Marconi (2003), variável dependente são os valores 

(acontecimentos) a serem explicados ou descobertos, sendo para isso, influenciados, 

determinados ou afetados por variáveis independentes. 

Nesse estudo, considera-se como variável dependente a dimensão econômico-

financeira do IDSS, o IDEF, que é publicado anualmente pela ANS para todas as OPS, com 

base em informações do ano anterior. Segundo a ANS (2010), o IDEF é composto, desde 

2009, por quatro indicadores. Em 2003 e 2004 foram utilizados oito indicadores, enquanto em 

2005 e 2006, dez. 
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A ANS ainda categoriza o desempenho das OPS, considerando Muito Baixo 

aquelas com IDEF entre 0 e 0,20, Baixo o das OPS com IDEF entre 0,20 e 0,40, Médio para 

OPS entre 0,40 e 0,60, Alto, para as OPS entre 0,60 e 0,80 e as OPS com IDEF acima de 0,80 

são classificadas com desempenho Muito Alto. 

3.3.2 Variáveis independentes 

De acordo com Lakatos e Markoni (2003), a variável independente é aquela que 

influencia, determina ou afeta outra variável, no caso desse estudo, o custo de capital. É o 

fator manipulado pelo investigador na sua tentativa de assegurar a relação com um fenômeno 

a ser observado ou descoberto. 

Os indicadores econômico-financeiros são elementos que tradicionalmente 

representam o conceito de análise de balanço. São cálculos matemáticos efetuados a partir do 

balanço patrimonial e da demonstração de resultados, procurando números que ajudem no 

processo de clarificação do entendimento da situação da OPS, em seus aspectos patrimoniais, 

financeiros e de rentabilidade. 

O objetivo básico dos indicadores econômicos-financeiros é evidenciar a posição 

atual da OPS, ao mesmo tempo em que permitem inferir qual a situação da empresa no futuro, 

uma vez que haja consistência em seus indicadores. 

Os indicadores econômico-financeiros considerados como variáveis 

independentes para a explicação do IDEF são apresentados no Quadro 1. 

Quadro 1 – Indicadores econômico-financeiros utilizados no estudo 

Variável Sigla Operacionalização 

Liquidez Corrente LC Ativo Circulante/Passivo Circulante 

Rentabilidade sobre o 

Ativo 
ROA Lucro Operacional (LAJIR)/Ativo Total 

Rentabilidade sobre o 

Patrimônio Líquido 
ROE Lucro Líquido/Patrimônio Líquido 

Endividamento Geral EG Capital de Terceiros/Ativo Total 

Composição do 

Endividamento 
CE Passivo Circulante/Capital de Terceiros 

Tamanho Tam Logaritmo natural do Ativo Total 

Porte Por 

Classificação da OPS em Pequena (menos de 20.000 beneficiários), Média 

(20.000 a 100.000 beneficiários) e Grande (mais de 100.000 beneficiários), 

segundo critérios definidos pela ANS 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Cabe destacar que, considerando que o IDEF de um ano é calculado com base em 

informações do ano anterior, os indicadores contábeis foram coletados dos anos que serviram 

de base para o cálculo dos IDEFs analisados. Dessa forma, enquanto o período de análise da 
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variável dependente vai de 2013 a 2015, as variáveis independentes cobrem o período de 2012 

a 2014. 

3.4 Estratégia de análise adotada no estudo 

Inicialmente foi feita uma análise descritiva dos dados, em que foram utilizadas 

tabelas de frequência absoluta das OPS em cada um dos anos, por nível de IDEF, por porte e 

por modalidade. Além disso, foram calculadas estatísticas descritivas (média, mediana e 

desvio) do IDEF em cada um dos anos, segregando as empresas por porte e por modalidade. 

Em seguida, foi utilizada a análise de correlação de Spearman. Segundo Dalgaard 

(2008), essa análise de correlação é indicada quando não há indícios de que as variáveis de 

interesse seguem uma distribuição normal, além de ser invariável a transformações 

monótonas. O autor ainda comenta que esta técnica se baseia na substituição do valor das 

observações nas variáveis pela sua posição em um ranqueamento, seguida do cálculo da 

correlação. Assim, apesar da robustez à ausência de normalidade, o resultado obtido pede em 

temos de interpretabilidade. 

Em seguida, com o objetivo de averiguar se há alguma influência dos indicadores 

contábeis para a determinação do IDEF, foi feita uma análise de regressão múltipla. Segundo 

Ledolter (2013) essa análise é indicada quando tem-se uma variável dependente quantitativa 

y, a qual deseja-se explicar a partir de um conjunto de pvariáveisXp, sejam elas quantitativas 

ou qualitativas. Nesse sentido, as variáveis independentes são os indicadores contábeis, 

enquanto a variável dependente é o IDEF. 

Por fim, como forma de avaliar a robustez das técnicas aplicadas até então, foi 

feita uma árvore de classificação e regressão. A CART é uma técnica não-paramétrica 

proposta por Breimanet al. (1984) que induz tanto árvores de classificação, caso a variável 

dependente seja qualitativa, como de regressão, caso a variável dependente seja quantitativa. 

Este método baseia-se na execução de partições binárias sucessivas de uma amostra, com base 

nos resultados amostrados das variáveis independentes, com o intuito de construir 

subamostras cada vez mais homogêneas. Nesse estudo, a árvore construída foi de regressão, 

uma vez que o IDEF é a variável dependente. 

Todas as análises propostas neste trabalho foram feitas no software R. A análise 

descritiva, correlação e regressão linear são feitos com o pacote stats, enquanto a árvore de 

classificação e regressão é feita por meio do pacote rpart. 
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4 RESULTADOS 

 

Para dar início aos resultados, apresenta-se a descrição da amostra ao longo dos 

anos estudados. A distribuição do IDEF por classificação da ANS é demonstrada na Tabela 3. 

Tabela 3 – Distribuição do IDEF das OPS de 2013 a 2015 

IDEF 2013 2014 2015 

Muito Baixo 1 0 1 

Baixo 2 4 1 

Médio 2 2 4 

Alto 3 2 1 

Muito Alto 4 4 5 

Total 12 12 12 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Nota-se pela Tabela 3 que a maior concentração das OPS cearenses analisadas 

ocorre na faixa Muito Alta, isto é, um IDEF superior a 0,8, em que 2013 e 2014 quatro 

estiveram nessa faixa, subindo para cinco no ano de 2015. Já a menor concentração ocorre na 

faixa Muito Baixo (IDEF inferior a 0,2), em que apenas uma OPS se encontrou nos anos de 

2013 e 2015, e nenhuma esteve nessa faixa em 2014. 

Seguindo com a análise, são apresentadas estatísticas descritivas do IDEF das 

OPS por cada uma das modalidades descritas na metodologia. Os resultados podem ser vistos 

na Tabela 4. 

Tabela 4 – Distribuição do IDEF das OPS por modalidade de 2013 a 2015 

 

Modalidade Autogestão 
Cooperativa 

média 

Cooperativa 

odontológica 
Medicina de grupo Total 

 

Quantidade 3 4 2 3 12 

IDEF 2013 

Média 0,4946 0,6630 0,8746 0,3505 0,5780 

Mediana 0,4201 0,6927 0,8746 0,3413 0,5270 

Desvio 0,3103 0,2566 0,0651 0,0885 0,2682 

IDEF 2014 

Média 0,4898 0,5322 0,9443 0,5850 0,6035 

Mediana 0,4041 0,6262 0,9443 0,4670 0,6262 

Desvio 0,3003 0,3473 0,0471 0,2218 0,2916 

IDEF 2015 

Média 0,8690 0,6120 0,9976 0,7249 0,7687 

Mediana 0,8569 0,7028 0,9976 0,9198 0,8884 

Desvio 0,1254 0,4073 0,0034 0,3408 0,3016 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Inicialmente, destaca-se que as OPS cearenses analisadas apresentam, de modo 

geral, uma evolução do IDEF ao longo dos anos, saindo de uma média (mediana) de 0,5780 

(0,5270) em 2013, para 0,7687 (0,8884) em 2015, com um valor intermediário no ano de 
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2014. Quando analisadas por modalidade, destaca-se a evolução daquelas de Medicina de 

Grupo, que saíram de um IDEF médio de 0,3505 para 0,7249, enquanto as Cooperativas 

Odontológicas apresentam o maior IDEF médio em todos os anos, chegando a um patamar de 

0,9976 em 2015. As Cooperativas médicas foram as únicas cujo IDEF médio em 2015 foi 

inferior ao de 2013. 

Dando continuidade à análise, na Tabela 5 são comparados os IDEF por porte. 

Tabela 5 - Distribuição do IDEF das OPS pelo porte de 2013 a 2015 

 

Modalidade Grande Médio Pequeno Total 

 

Quantidade 2 3 7 12 

IDEF 2013 

Média 0,4760 0,8457 0,4925 0,5780 

Mediana 0,4760 0,8286 0,4201 0,5270 

Desvio 0,1906 0,0810 0,2753 0,2682 

IDEF 2014 

Média 0,7090 0,8308 0,4760 0,6035 

Mediana 0,7090 0,8393 0,4472 0,6262 

Desvio 0,1865 0,1514 0,3065 0,2916 

IDEF 2015 

Média 0,4829 0,9194 0,7858 0,7687 

Mediana 0,4829 1,0000 0,8569 0,8884 

Desvio 0,6230 0,1395 0,2379 0,3016 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Num primeiro momento, percebe-se que há uma concentração de OPS de pequeno 

porte no Ceará (7). Destaca-se ainda que o desempenho das empresas de médio porte destaca-

se das demais, sendo sempre superior ao das OPS de grande e pequeno porte, mantendo 

sempre um patamar superior a 0,8, seja em termos de média ou mediana. Elas apresentam 

ainda um comportamento mais homogêneo, uma vez que seu desvio padrão é sempre o menor 

dos três grupos. As OPS de pequeno e grande porte apresentam um patamar parecido no ano 

de 2013 (0,4925 contra 0,4760, respectivamente), com uma vantagem das OPS de grande 

porte em 2014 (0,7090) e das de pequeno porte em 2015 (0,7858). 

Após as estatísticas descritivas, foram feitas análises de correlação para cada um 

dos anos, considerando a variável dependente (IDEF) e as demais variáveis independentes 

quantitativas. Os resultados são apresentados nas Tabelas 6, 7 e 8. 

Tabela 6 – Correlação entre as variáveis para o ano de 2013. 

2012/2013 IDEF ROA ROE LC EG CE 

ROA -0,1259 
     

ROE -0,2517 0,9091 
    

LC 0,3497 0,4615 0,1748 
   

EG -0,2238 -0,7483 -0,4755 -0,8042 
  

CE -0,1086 0,0105 -0,1086 0,3993 -0,4063 
 

Tamanho 0,2378 0,3077 0,3846 0,0629 -0,0280 -0,3643 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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A Tabela 6 mostra a correlação entre as variáveis utilizadas no estudo 

considerando o biênio 2012/2013. As variáveis explicativas que apresentaram maior 

correlação com o IDEF foram a liquidez corrente (LC) e o tamanho de modo positivo, e o 

ROE e o endividamento geral (EG), de modo negativo. 

Tabela 7 – Correlação entre as variáveis para o ano de 2014. 

2013/2014 IDEF ROA ROE LC EG CE 

ROA -0,0140 
     

ROE -0,0909 0,8392 
    

LC 0,6014 0,4545 0,2657 
   

EG -0,2727 -0,6294 -0,2238 -0,8112 
  

CE 0,0175 0,0455 -0,0245 0,3012 -0,3187 
 

Tamanho 0,3007 0,3287 0,1888 0,0839 -0,1189 -0,3398 

Fonte: Elaborada pela autora. 

A Tabela 7 mostra a correlação entre as variáveis utilizadas no estudo 

considerando o biênio 2013/2014. As variáveis explicativas que apresentaram maior 

correlação com o IDEF foram a liquidez corrente (LC) e o tamanho de modo positivo, e o 

ROE e o endividamento geral (EG), de modo negativo. 

Tabela 8– Correlação entre as variáveis para o ano de 2015. 
2014/2015 IDEF ROA ROE LC EG CE 

ROA 0,3240 

     
ROE 0,2042 0,8462 

    
LC 0,5634 0,4825 0,0979 

   
EG -0,3380 -0,6434 -0,2448 -0,9161 

  
CE -0,1305 0,1821 -0,0210 0,4974 -0,5044 

 
Tamanho 0,1479 0,1538 0,0979 -0,0280 -0,0979 -0,2067 

Fonte: Elaborada pela autora. 

A Tabela 8 mostra a correlação entre as variáveis utilizadas no estudo 

considerando o biênio 2014/2015. As variáveis explicativas que apresentaram maior 

correlação com o IDEF foram a liquidez corrente (LC) e o tamanho de modo positivo, e o 

ROE e o endividamento geral (EG), de modo negativo. 

De modo, percebe-se que a LC é a variável que se destaca quanto à correlação 

com o IDEF, de forma positiva, em todos os anos. Já o EG, apesar uma correlação menor, 

também se destaca nesse quesito, no entanto, de modo negativo. 

Dando continuidade à análise, após a correlação, fez-se uma regressão linear 

múltipla a fim de se verificar quais dos indicadores levantados influencia de modo 

significativo o IDEF. Os resultados são apresentados na Tabela 9. 
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Tabela 9 – Regressão linear múltipla para os anos de 2013 a 2015 

Variáveis Coeficientes Teste T Valor P VIF 

Intercepto -0,1019 -0,1086 0,9143 - 

Tamanho 0,0077 0,1860 0,8538 1,6363 

ROE 0,0627 0,1759 0,8617 2,0084 

ROA 0,2395 0,1860 0,8539 2,2584 

LC 0,2035 1,8559 0,0744 2,4072 

EG 0,4024 0,6514 0,5203 2,8683 

CE 0,0074 0,0302 0,9761 1,3031 

Porte (Médio) 0,2580 1,2253 0,2311 
1,3936 

Porte (Pequeno) -0,0382 -0,1952 0,8467 

Teste F 2,2230 (0,0577) 

R² 0,3971 

R²-ajustado 0,2185 

Shapiro-Wilk 0,9772 (0,6517) 

Breusch-Pagan 6,8685 (0,5509) 

Durbin-Watson 2,2296 (0,7067) 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Os resultados mostram que apenas a LC foi capaz de influenciar de modo 

significante, considerando um nível de 10%, o IDEF, com uma relação positiva. É 

interessante ressaltar que, embora não tenham sido significantes, todas as variáveis 

quantitativas tiveram uma relação positiva com o IDEF. 

Cabe ressaltar que a regressão executada atendeu a todos os pressupostos. Toda as 

variáveis independentes apresentam um VIF inferior a cinco, o que indica ausência de 

multicolinearidade, sendo possível manter todas as variáveis elencadas no modelo. O teste de 

Shapiro-Wilk para os resíduos mostra que não é possível rejeitar a hipótese nula de 

normalidade para os mesmos, uma vez que seu valor p foi superior a 0,10 (0,6517). Já o Teste 

de Breush-Pagan indica que a variância desses resíduos é constante, dado seu valor p também 

superior a 0,10 (0,5509). Por fim, o teste de Durbin-Watson mostra que os resíduos são 

independentes, posto que o teste também tem um valor p acima de 0,10 (0,7067). 

Destaca-se também que o modelo formado tem um ajustamento adequando, uma 

vez que o Teste F mostra que o mesmo é significante a 10% (valor p de 0,0577), com um 

coeficiente de determinação de 0,3971, que indica que cerca de 40% da variância do IDEF é 

explicada pelos indicadores selecionados. 
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Os resultados da regressão múltipla reforçam o que foi visto na análise de 

correlação, uma vez que as duas análises dão destaque a LC como aquela variável que mais se 

associa ao IDEF. 

Por fim, foi feita uma árvore de regressão para ver se os resultados obtidos se 

mantem. A árvore é apresentada na Figura 1, enquanto a importância das variáveis encontra-

se na Tabela 10. 

Figura 1 – Árvore de classificação e regressão para o IDEF 

LC < 1

ROE >= 0.16

0.65

100%

0.36

28%

0.76

72%

0.65

39%

0.89

33%

yes no

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Os resultados mostram que as empresas com maior IDEF são aquelas com 

Liquidez Corrente acima de 1, e Rentabilidade sobre o PL inferior a 0,16, posto que atingem 

um IDEF de 0,89, enquanto as empresas com LC inferior a 1 são aquelas com o pior IDEF 

apresentado na árvore, com média de 0,36. A árvore mostra que todas as OPS cearenses 

tiveram um IDEF médio de 0,65 considerando todo o período. 

Tabela 10- Relevância das variáveis com IDEF nos anos de 2013 a 2015 

Variável Importância Importância Relativa 

LC 1,3508 30,40% 

ROA 0,9907 22,30% 

EG 0,9306 20,95% 

ROE 0,7205 16,22% 

Tamanho 0,3602 8,11% 

CE 0,0901 2,03% 

Porte 0,0000 0,00% 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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A Tabela 10 mostra o poder de segregar empresas com IDEF alto e baixo, de cada 

uma das variáveis. Novamente, corroborando com os resultados anteriores da correlação e da 

regressão múltipla, na árvore de classificação observou-se que a Liquidez Corrente é a 

variável que mais se destaca para a explicação das diferenças do IDEF das OPS. 

Então, com base em todos os resultados expostos, é possível inferir que, dentre as 

variáveis selecionadas há um destaca para a LC, que, por se tratar da relação entre Passivo 

Circulante e Ativo Circulante, mostra a importância que as OPS devem dar ao gerenciamento 

de seus recursos de curto prazo. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Com a elevada demanda em relação ao atendimento à saúde pública e a redução 

nos atendimentos surgiu no mercado a oportunidade de comercializar planos de saúde. Diante 

das possibilidades de mercado, o número de OPS cresceude modo desordenado. 

Posteriormente, após a criação da ANS em 2000, entidade cuja finalidade é regulamentar o 

mercado de saúde suplementar, foi instituído por esse órgão o PQSS, cujo objetivo é permitir 

um melhor acompanhamento das OPS. 

Esta pesquisa então se propôs a  avaliar o desempenho financeiro das OPS, 

avaliado pela ANS por meio do IDEF, um dos indicadores do PQSS, e verificar quais 

indicadores financeiros melhor se relacionam com o mesmo. 

Para esse fim, foi selecionada uma amostra composta por 12 OPS cearenses que 

apresentaram IDEF e divulgaram seus balanços entre os anos de 2013 e 2015. Foram 

coletadas dessas empresas, além do IDEF, a Liquidez Corrente, Rentabilidade sobre o Ativo, 

Endividamento Geral, Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido, Tamanho, Composição do 

Endividamento e Porte das empresas. 

Os resultados observados tanto para a correlação, regressão múltipla como na 

árvore de regressão, mostram que a Liquidez Corrente é o indicador que mais se associa ao 

IDEF, com uma relação positiva. É possível ainda destacar as variáveis de Endividamento 

Geral e Rentabilidade sobre o Ativo e Patrimônio Líquido, que apresentaram alguma 

relevância em todas as técnicas aplicadas, com uma relação negativa com o IDEF. 

Como limitação à pesquisa, destaca-se a dimensão reduzida e regionalidade da 

amostra, uma vez que contou com apenas 12 OPS cearenses, apesar da análise considerar os 

anos de 2013 a 2015. Assim, sugere-se para pesquisas futuras que seja ampliada a amostra. 
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APÊNDICE A – Empresas analisadas 

 

Registro Operadora Modalidade Porte 

385697 Camed Autogestão Pequeno 

359122 Cafaz Autogestão Pequeno 

414689 Famed Autogestão Pequeno 

317144 Unimed (Fortaleza) Cooperativa Médica Grande 

321958 Unimede (Ceará) Cooperativa Médica Médio 

356123 Unimed (Cariri) Cooperativa Médica Médio 

303178 Unimed (Sobral) Cooperativa Médica Pequeno 

368253 Hapvida Medicina de Grupo Grande 

351091 Freelife Medicina de Grupo Pequeno 

347591 Gamec Medicina de Grupo Pequeno 

335258 Uniodonto Cooperativa odontologica Médio 

401072 Unidental Cooperativa odontologica Pequeno 
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APÊNDICE B – Código do R 

require(car) 

require(lmtest) 

require(plm) 

require(rpart) 

require(rpart.plot) 

require(quantreg) 

require(randomForest) 

require(corrplot) 

 

dados<-read.csv("Dados_Completos.csv",header=T,sep=";",dec=",") 

View(dados) 

colnames(dados) 

attach(dados) 

 

summary(dados_2013) 

 

table(dados_2013$IDEF_Cat,dados_2013$Modalidade) 

table(dados_2014$IDEF_Cat,dados_2014$Modalidade) 

table(dados_2015$IDEF_Cat,dados_2015$Modalidade) 

 

table(IDEF_Cat,Ano) 

 

colnames(dados) 

 

table(Modalidade,Ano) 

 

media_idef<-rbind(tapply(dados_2013$IDEF,dados_2013$Porte,mean), 

tapply(dados_2014$IDEF,dados_2014$Porte,mean), 

tapply(dados_2015$IDEF,dados_2015$Porte,mean)) 

write.table(media_idef,"média do idef porte.csv",sep=";",dec=",") 

 

mediana_idef<-rbind(tapply(dados_2013$IDEF,dados_2013$Porte,median), 

tapply(dados_2014$IDEF,dados_2014$Porte,median), 

tapply(dados_2015$IDEF,dados_2015$Porte,median)) 

write.table(mediana_idef,"mediana do idef porte.csv",sep=";",dec=",") 

 

desvio_idef<-rbind(tapply(dados_2013$IDEF,dados_2013$Porte,sd), 

tapply(dados_2014$IDEF,dados_2014$Porte,sd), 

tapply(dados_2015$IDEF,dados_2015$Porte,sd)) 

write.table(desvio_idef,"desvio do idef porte.csv",sep=";",dec=",") 

 

mean(dados_2015$IDEF) 

median(dados_2015$IDEF) 

sd(dados_2015$IDEF) 

 

eq<-IDEF ~ Tamanho + ROE + ROA + LC + EG + CE + as.factor(Porte) 

 

table(dados$Porte,dados$Ano) 

 

reg<-lm(eq,data=dados) 

summary(reg) 

vif(reg) 

shapiro.test(reg$resid) 

bptest(reg) 

dwtest(reg) 

 

write.table(summary(reg)$coeff,"coeficientes 

regressão.csv",sep=";",dec=",") 
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write.table(vif(reg),"VIF.csv",sep=";",dec=",") 

 

 

write.table(cor(dados_2013[,c(5,7,8,9,10,11,12)],method="spearman"),"Correl

ação Spearman 2013.csv",dec=",",sep=";") 

write.table(cor(dados_2014[,c(5,7,8,9,10,11,12)],method="spearman"),"Correl

ação Spearman 2014.csv",dec=",",sep=";") 

write.table(cor(dados_2015[,c(5,7,8,9,10,11,12)],method="spearman"),"Correl

ação Spearman 2015.csv",dec=",",sep=";") 

 

cart<-rpart(eq,data=dados,cp=0.000000000000001) 

plot(cart) 

text(cart) 

rpart.plot(cart) 

rsq.rpart(cart) 

summary(cart)$variable.importance 

 

 

rf<-randomForest(eq,data=dados,importance=T) 

summary(rf) 

importance(rf) 

varImpPlot(rf) 

 

corrplot(cor(dados[,c(5:11)],method='spearman'),diag=T,type="lower",method=

"number") 

cor(dados[,c(5:11)],method='spearman') 

cor.test(IDEF,ROA,method='spearman') 

cor.test(IDEF,ROE,method='spearman') 

cor.test(IDEF,LC,method='spearman') 

cor.test(IDEF,EG,method='spearman') 

cor.test(IDEF,CE,method='spearman') 

cor.test(IDEF,Tamanho,method='spearman') 

chisq.test(IDEF_Cat,Porte) 

table(IDEF_Cat,Porte) 

cor(dados[,c(5:11)],method='spearman') 

 

dados_2013<-subset(dados,Ano==2013) 

dados_2014<-subset(dados,Ano==2014) 

dados_2015<-subset(dados,Ano==2015) 

 

table(dados_2015$IDEF,dados_2015$Porte) 

 

 

corrplot(cor(dados_2012[,c(5:11)],method='spearman'),diag=T,type="lower",me

thod="number") 

cor(dados_2012[,c(5:11)],method='spearman') 

write.table(cor(dados_2012[,c(5:11)],method='spearman'),"correlação 

2012.csv",sep=';',dec=",") 

write.table(cor(dados_2013[,c(5:11)],method='spearman'),"correlação 

2013.csv",sep=';',dec=",") 

write.table(cor(dados_2014[,c(5:11)],method='spearman'),"correlação 

2014.csv",sep=';',dec=",") 

write.table(cor(dados_2015[,c(5:11)],method='spearman'),"correlação 

2015.csv",sep=';',dec=",") 

write.table(cor(dados[,c(5:11)],method='spearman'),"correlação 

PC.csv",sep=';',dec=",") 

 

cor.test(dados_2012$IDEF,dados_2012$ROA,method='spearman') 

cor.test(dados_2012$IDEF,dados_2012$ROE,method='spearman') 

cor.test(dados_2012$IDEF,dados_2012$LC,method='spearman') 
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cor.test(dados_2012$IDEF,dados_2012$EG,method='spearman') 

cor.test(dados_2012$IDEF,dados_2012$CE,method='spearman') 

cor.test(dados_2012$IDEF,dados_2012$Tamanho,method='spearman') 

 

corrplot(cor(dados_2013[,c(5:11)],method='spearman'),diag=T,type="lower",me

thod="number") 

corrplot(cor(dados_2014[,c(5:11)],method='spearman'),diag=T,type="lower",me

thod="number") 

corrplot(cor(dados_2015[,c(5:11)],method='spearman'),diag=T,type="lower",me

thod="number") 

 

 

 

table(dados_2012$IDEF_Cat,dados_2012$Porte) 

table(dados_2013$IDEF_Cat,dados_2013$Porte) 

table(dados_2014$IDEF_Cat,dados_2014$Porte) 

table(dados_2015$IDEF_Cat,dados_2015$Porte) 

 

chisq.test(dados_2012$IDEF_Cat,dados_2012$Porte) 

chisq.test(dados_2013$IDEF_Cat,dados_2013$Porte) 

chisq.test(dados_2014$IDEF_Cat,dados_2014$Porte) 

chisq.test(dados_2015$IDEF_Cat,dados_2015$Porte) 

 

kruskal.test(dados_2012$IDEF~dados_2012$Porte) 

kruskal.test(dados_2013$IDEF~dados_2012$Porte) 

kruskal.test(dados_2014$IDEF~dados_2012$Porte) 

kruskal.test(dados_2015$IDEF~dados_2012$Porte) 

kruskal.test(dados$IDEF~dados$Porte) 

 

 

 

table(Porte,Ano) 

table(Modalidade,Ano) 

table(dados_2012$Porte,dados_2012$Modalidade) 

 

shapiro.test(dados_2012$IDEF) 

shapiro.test(dados_2013$IDEF) 

shapiro.test(dados_2014$IDEF) 

shapiro.test(dados_2015$IDEF) 

shapiro.test(ROA) 

shapiro.test(ROE) 

shapiro.test(Tamanho) 

shapiro.test(LC) 

shapiro.test(EG) 

shapiro.test(CE) 




