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9. ÍNDICE DE ABRANGÊNCIA DO ACOMPANHAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO DAS OPERADORAS POR BENEFICIÁRIOS

A pontuação varia no intervalo entre 0 e 1 sendo proporcional ao grau de atingimento da meta
Resultado Pontuação

≤ 60% 0
60% < indicador < 75% 0 < pontuação < 1

≥75% 1

1º trim 2º trim 3º trim 4º trim TOTAL

10.783.167   31.170.438   33.901.510   33.901.510   

61.069.053   61.093.142   60.737.777   60.737.777   

17,66% 51,02% 55,82% 55,82%

Qtde de vínculos de beneficiários de OPS analisadas

Resultado (%)

SÉRIE HISTÓRICA

SIMULAÇÃO DO INDICADOR (DADOS DE 2018)

Qtde de vínculos de beneficiários de OPS ativas

DETALHAMENTO DO CÁLCULO DO INDICADOR

• quantidade de vínculos de beneficiários de operadoras no âmbito do acompanhamento regular (com exceção das Exclusv. Odonto. de Pequeno Porte): número de vínculos de 
beneficiários de operadoras ativas, excluindo-se aquelas sem autorização de funcionamento, em regimes de Direção Fiscal, em processo de cancelamento de registro e em planos de 
adequação econômico-financeira, além das exclusivamente odontológicas de pequeno porte e autogestões por RH. 
Tanto para coletas parciais quanto para o cálculo anual, o número de OPS ativas e o número de vínculos de seus beneficiários são calculados em relação ao último dia do período avaliado.

Relatório de Produção/SIB

COLETA DE DADOS
PERIODICIDADE DE COLETA Trimestral

FONTE DE DADOS

CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO

INSTRUÇÕES PARA COLETA

VALOR BASE

META ≥ 75%

A base do denominador é extraída do cruzamento de informações do CADOP (OPS ativas, em DF e em cancelamento) com SIB (número de beneficiários) e a planilha de controle da 
COPAEF/GGAER (OPS em PAEFs). A relação de operadoras analisadas (numerador) é obtida do controle gerencial de produção da COAOP registrado na planilha "GESTÃO COAOP - 20XX"

73,6% (simulação realizada antes do exercício de 2018)

OBSERVAÇÃO
Até o terceiro trimestre de 2018, o índice de abrangência atingiu 55,8% pois neste período foram realizadas reanálises de operadoras de grande porte. Para 2019, estão previstas análises de 
operadoras de pequeno porte, o que fará com que o índice não suba na mesma velocidade. Por isso, a meta acumulada para o biênio 2018/2019 se mantém em 75%.

INFORMAÇÕES GERAIS DO INDICADOR

Quanto 5 melhor

Percentual (%)

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA COLETA COAOP

DESCRIÇÃO

OBJETIVO

CÁLCULO DO INDICADOR

INTERPRETAÇÃO 

Ampliar a abrangência do acompanhamento econômico- financeiro das OPS 

Este indicador identifica a proporção de vínculos de beneficiários das OPS que foram analisadas no biênio 2018/2019 
Operadoras  submetidas a PAEF e Direção Fiscal ou processos de  cancelamento de registro ou de autorização de funcionamento, bem como Autogestão RH, não estão no âmbito do 
acompanhamento regular econômico-financeiro.

• quantidade de vínculos de beneficiários de OPS analisadas: número de vínculos de beneficiários pertencentes à operadoras que foram alvo de análise técnica individual no biênio 
2018/2019, materializada em NTAEF, no âmbito dos ciclos de monitoramento.
Para as coletas parciais, o número de OPS analisadas é calculado de forma acumulada. 
Tanto para a coleta parcial quanto para o cálculo anual, o número de vínculos de beneficiários dessas OPS é levantado em relação ao último dia do período avaliado.
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