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Resumo

Cada vez mais empresas e organizações têm se deparado com a necessidade de
tomar decisões em espaços de tempo cada vez menores ao mesmo tempo em que
há uma crescente quantidade de dados gerados em suas bases de sistemas. A
coleta, armazenamento e processamento de dados, transformando em informação e
conhecimento, necessários para a tomada de decisão, são fundamentais para a
estabilidade e manutenção do negócio. Dentro deste cenário, no mercado de saúde
suplementar no Brasil, o Sistema Unimed, formado por mais de trezentas
cooperativas médicas operadoras de planos de saúde, identificou-se a importância
do tratamento das informações trafegadas no Intercâmbio Nacional Unimed, uma
vez que parte dos custos assistenciais são oriundos de atendimentos prestados e
cobrados por este canal, tornando assim uma potencial fonte de instabilidade
financeira para a Operadora. Recentemente, uma nova denominação tem sido
usada para o tratamento de diversos tipos de dados, conhecida como Ciência de
Dados (do Inglês, Data Science), ela vem permitindo que corporações possam ter o
devido suporte nas tomadas de decisões por conhecimento dos dados tratados. O
presente estudo tem como objetivo demonstrar a aplicação do Data Science na
coleta, armazenagem, tratamento e identificação de informações originadas no
Sistema de Intercâmbio Nacional, sendo por meio de Faturas de Intercâmbio e
Autorizações de Liberação, a fim de dar suporte nas tomadas de decisão por meio
de conhecimento adquirido dos custos assistenciais gerados e identificados.
Baseados neste contexto, os resultados da pesquisa demonstraram que é possível
identificar, previamente, possíveis custos assistências por meio da relação entre
Faturas de Intercâmbio e Autorizações de Liberação. Comparando os valores
cobrados dos itens recebidos nas Faturas de Intercâmbio com os itens autorizados
nas Autorizações de Liberação, constatou-se, que os valores máximos relacionados
estavam próximos, podendo-se afirmar que foi possível identificar um padrão de
custo previamente anterior a cobrança.
Palavras-chave: Cooperativa de Trabalho, Operadoras de Planos de Saúde,
Intercâmbio, Data Science, Ergonomia Cognitiva.
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Abstract

More and more companies and services have as their target the need to make
decisions in increasingly smaller time slots while there is a new amount of data
generated in their systems bases. The collection, storage and processing of data,
transformation into information and information, resources for decision making, are
fundamental for stability and maintenance of the business. Within the scenario,
without a supplementary health market in Brazil, the Unimed System, made up of
more than three hundred medical cooperatives operating health insurance plans,
identifies the importance of the treatment of written information, not the Unimed
National Exchange, since part of the costs assistance comes from services rendered
and charged by this channel, thus becoming a potential source of financial instability
for an Operator. Recently, a new denomination has been used for the treatment of
several types of data, known as Data Science (Data Science), it has been allowing
corporations to have adequate support for data knowledge. The present study aims
to demonstrate the application of Data Science in the collection, storage, treatment
and identification of information originated in the National Exchange System, through
Exchange Invoices and Release Authorizations, a support order in a decision made
through of the acquirer of the generated and identified assistance costs. Based on
the context, the research results demonstrate that it is possible to identify, anchor
costs

through

the

relationship

between

Exchange

Invoices

and

Release

Authorizations. Comparing the amounts collected from the items received in the
Exchange Invoices with the authorized items In the Release Authorizations, it was
found that the maximum values related to the next, it can be stated that it was
possible to identify a previous cost pattern prior to the collection

Key-words: Labor cooperatives, Health Plan Operators, Exchange Invoices, Data
Science, Cognitive ergonomics.
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1 Introdução

Em um mundo cada vez mais competitivo, aonde a informação é parte
fundamental para a tomada de decisão, o número de operadoras de planos de
saúde insolventes e liquidadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
vem aumentado ano após ano, demonstrando uma necessidade de alteração no
modelo de gestão.
Alinhado aos critérios engessados de aplicação de reajustes regulamentados
pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), não representam a correção
necessária entre as despesas assistenciais, aumentando e superando os índices
inflacionários ora praticados no mercado atual.
Em um regime capitalista, a preocupação de toda organização empresarial
normalmente é a elaboração e constituição de estratégias que levem à obtenção de
vantagem competitiva frente a seus competidores.
Entretanto, a sobrevivência organizacional, para não dizer o crescimento e
desenvolvimento da organização, depende fundamentalmente de alguma vantagem
competitiva obtida a partir da estratégia adotada.
No mercado de saúde suplementar no Brasil, sendo operado pela livre
iniciativa, não poderia ser diferente e estar imune a essa mesma contingência
competitiva. Ao ser objeto de regulação pelo Estado mais especificamente pela
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o espaço para a formulação de
estratégias competitivas reduz-se consideravelmente obrigando as diversas
operadoras a serem cada vez mais criativas e inovadoras em suas estratégias para
lograrem alguma competitividade e assim, garantirem sua sobrevivência no
mercado.
Fato é que o Sistema Unimed tem sobrevivido a este mercado e mais que
sobreviver, tem apresentado resultados animadores e consistentes na maioria de
suas cooperativas singulares. Torna-se inevitável o questionamento a respeito sobre
qual ou quais seriam as estratégias competitivas adotadas pelo Sistema Unimed.
Em uma análise sobre o Sistema Unimed, pode-se atentar ao Intercâmbio
Nacional Unimed, responsável por permitir-lhe operar em rede nacional, o
11
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Intercâmbio de informações tem papel fundamental e estratégico para a manutenção
e obtenção de vantagens competitivas.
No intenso ritmo com que as informações estão surgindo e impactando
diretamente nas conjunturas econômicas e corporativas das organizações, tomar
rápidas decisões podem significar muitas vezes a sobrevivência comercial e ser um
fator impactante na competitividade empresarial.
Nesse ambiente, a percepção visual, no processamento paralelo dos dados,
ou simplesmente na intuição, estão relacionados ao desenvolvimento da estratégia
aplicada como forma de obter resultados rápidos decorrentes da tomada de decisão.
Segundo SIMON (1987) a essência da criatividade e intuição está na organização do
conhecimento para uma rápida identificação dos elementos componentes de um
evento.
Seguindo este raciocínio, Rushworth e Behrens (2008a) ressaltam que
probabilidade, risco e incerteza contribuem diferentemente para os processos de
tomada de decisão.
A partir desta lógica, a fundamentação da decisão está relacionada a intuição
gerada após análise das informações adquiridas. Oferecendo assim, suporte ao
conhecimento sobre a ação e posterior aplicação da estratégia escolhida.
No ambiente de negócios, esta tarefa de decisão requer ferramentas e
métodos que posam auxiliar a tomada de decisão. Em uma economia baseada em
conhecimento, de acordo com Godin (2006), a aquisição, análise e o acesso de
dados com o objetivo de suportar a tomada de decisão, se tornaram indispensáveis
para o sucesso ou sobrevivência de negócios.
Com o surgimento desse novo cenário, empresas empregam estatística,
análise quantitativa e modelagem preditiva como elementos primários de
concorrência (Davenport et al, 2006). Neste contexto, o surgimento de uma nova
ciência, denominada Ciência de Dados, começa a ganhar notoriedade.
Sua definição continua a ser desenvolvida, mas, em suma, trata-se da
combinação de diversas áreas do conhecimento e habilidades distintas, visando a

12
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coleta, preparação, analise, visualização, gerenciamento e preservação de grandes
quantidades de informação.
O tema é de grande relevância, pois trata de fatores que atualmente
impactam no sucesso ou sobrevivência de Empresas e a falta de obras relacionadas
tornam este tema importante para o seu desenvolvimento. A pesquisa será baseada
em obras bibliográficas como artigos e teses e simulações com análise de
resultados.
A Metodologia de pesquisa será baseada em um estudo de caso, de caráter
exploratória e descritiva, de forma a aprofundar os conhecimentos da realidade,
analisando, interpretando e explicando os fatores que levaram a tais fundamentos.

1.1 Objetivo

O objetivo desta dissertação é apresentar por meio da aplicação do Data
Science (Ciência de Dados), uma análise dos dados obtidos no Sistema de
Intercâmbio Nacional Unimed destinados a uma Operadora de Saúde, aonde se
estima verificar a relação dos custos originados anteriormente a geração da
cobrança efetiva recebida como uma Fatura de Intercâmbio por meio do Sistema de
Intercâmbio Nacional Unimed e comparando com as Autorizações de Liberação,
demonstrando informações de custo dos itens liberados para atendimento e que
podem ser utilizadas no aspecto da tomada de decisão.
Tem-se por base, analisar por meio da Mineração de Dados um possível
impacto nos custos assistenciais de uma operadora de planos de saúde em
decorrência das liberações de atendimento autorizadas para execuções no sistema
de intercâmbio nacional. De acordo com os resultados de padrões de custos
levantados de Faturas de Intercâmbio gerados em períodos anteriores e tendo em
vista que os custos originados no sistema de intercâmbio nacional podem
comprometer a estabilidade financeira da Operadora de Planos de Saúde por meio
13
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dos custos gerados na execução dos serviços prestados por outras operadoras de
planos de saúde.

1.2 Contribuição do Trabalho

Este trabalho contribui para analisar a perspectiva da sustentabilidade e
vantagem competitiva das Operadoras de Planos de saúde, demonstrando por meio
de comparação de dados, como o Data Science pode contribuir para minimizar os
custos financeiros, ajudar no levantamento e análise dos dados gerados pelas
autorizações de liberação de atendimento, na comparação com os custos originados
de Faturas de Intercâmbio com as autorizações de liberação e no auxílio para
tomadas de decisões baseadas em dados, já como uma ferramenta estratégica e de
auxílio a gestão da Operadora.

1.3 Limitações e Restrições do Trabalho

Neste Trabalho foi abordado os aspectos financeiros de custos assistenciais
obtidos dos itens constantes nas faturas de intercâmbio recebidas nos períodos de
Janeiro a Abril de 2017 e comparados com os itens de autorização de liberação,
liberados em Março de 2017, delimitando o trabalho a apresentação de custos
gerais entre os valores recebidos e constantes nas faturas de intercâmbio e
comparando-os com os possíveis custos gerados após o total de liberações obtidas.

14
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2 O contexto e a realidade investigada

2.1 Saúde Suplementar (Operadoras de Planos de Saúde)

É dever do Estado de acordo com a Constituição Brasileira de 1988, prover a
assistência à saúde a todo cidadão brasileiro, no âmbito do território nacional de
acordo com o que cita o artigo abaixo:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação” (CRFB – Constituição da República
Federativa do Brasil, Art. 196).

Esta assistência à saúde, além de universal, deve ser provida em todos os
aspectos da cobertura médica, ou seja, terapias e procedimentos reconhecidos e
aceitos pela comunidade médica nos tratamentos das patologias existentes.
Consequência inevitável deste modelo é o atendimento deficiente e caótico da
população, como pode ser observado em qualquer posto de atendimento ou hospital
do SUS (Sistema Único de Saúde), com filas imensas, atendimento precário em
corredores, falta de vagas hospitalares e o congestionamento do sistema.
Aliado a este cenário há de se acrescentar o aumento exponencial dos custos
da atenção à saúde suplementar, levando o estado ao completo esgotamento de
sua capacidade de financiamento à saúde.
Se por um lado esse cenário prejudica toda a população dependente do
atendimento prestado pelo estado brasileiro, por outro abre espaço e oportunidades
à iniciativa privada na prestação dos serviços de saúde atuando de forma
suplementar ao estado.
Desta forma, tendo um grande espaço para atuar e cresce, a saúde
suplementar no Brasil passou a ser regulamentada a partir de 1998 com a criação
da Lei 9656/98.
Com a constituição de um órgão responsável pela regulação do setor, pela a
Lei 9.961/2000, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) vem, desde
15

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
MESTRADO PROFISSIONAL
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA

então, desenvolvendo um conjunto de medidas que envolve desde a criação de
normas, ao controle e a fiscalização do mercado de serviços de saúde.
Albuquerque (2008) afirma que o marco regulatório da assistência
suplementar privada é composto pela a Lei nº 9.656, de 1998, e pela Lei nº 9.96116,
de 2000, na qual estão definidas as competências da ANS:
•

Regulação da Saúde Suplementar: conjunto de políticas e diretrizes gerais,
ações normatizadoras e indutoras, que visam à defesa do interesse público e
à sustentabilidade do mercado de assistência suplementar à saúde.
Apresenta os componentes: Capacidade de Normatização, Capacidade de
Controle e Monitoramento, Capacidade de Fiscalização, Capacidade de
Ampliação do Escopo Regulatório, Capacidade de Produção e Difusão de
Informação sobre Saúde Suplementar;

•

Qualificação da Saúde Suplementar: conjunto de políticas, diretrizes e ações
que buscam a qualificação: do setor, em relação ao mercado regulado; das
operadoras, nas dimensões Atenção à Saúde, Econômico- Financeira,
Estrutura e Operação; institucional, em relação ao próprio regulador; e
satisfação dos beneficiários. Apresenta como componentes: a Capacidade de
Qualificação das Operadoras e a Capacidade de Qualificação da Própria
Função Reguladora;

•

Articulação Institucional: conjunto de políticas, diretrizes gerais e ações que
otimizem as relações institucionais internas e externas viabilizando a
efetividade do processo regulatório. Apresenta os componentes: Capacidade
de Articulação Interna, Capacidade de Articulação com os Órgãos de Gestão
da Saúde e Capacidade de Articulação Externa. (ANS, 2014)
A seguir uma visão do Sistema Unimed a partir de seus dados principais e

sua estrutura organizacional.
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2.2 Cooperativas de Trabalho Médico Unimed

Fundada em 18 de dezembro de 1967, na cidade de Santos no estado de
São Paulo, a primeira cooperativa de trabalho médico do país, ela foi a precursora
do Sistema Unimed, um modelo representativo e democrático em termos
organizacionais, (MOHAMAD, 2016).
Trata-se de um sistema unificado, baseado em cooperativas de trabalho
médico autônomas chamadas de singulares, onde os cooperados, médicos, são, ao
mesmo tempo, donos e principais fornecedores ou prestadores do sistema, sócios
do próprio negócio, podendo assim, participar das decisões que afetem seus
interesses. É claro também que como sócios estão sujeitos aos riscos do negócio e
submetidos à legislação pertinente.
Cada Singular detém

seu próprio estatuto, estrutura organizacional

independente e preveem a obrigatoriedade da constituição de vários órgãos de
acompanhamento e fiscalização interna, como os conselhos de administração, fiscal
e ético-técnico, além a diretoria executiva e da própria assembleia de cooperados.
Alguns dados do Sistema Unimed:

17
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Figura 1 – Sistema Unimed.

Fonte: (CADU – Unimed do Brasil, 2017)

- Atualmente com 349 cooperativas o sistema cobre 84% do território
nacional;
- Acumula uma carteira com 18 milhões de clientes;
- Conta com 114 mil médicos cooperados;
18

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
MESTRADO PROFISSIONAL
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA

2.3 Custos Assistenciais

Custos Assistenciais são um conjunto dos serviços de assistência à saúde,
aos quais os beneficiários têm direito de acordo com o plano contratado, ou seja, é a
despesa resultante de toda e qualquer utilização, pelo beneficiário, das coberturas
contratadas. Os Custos Assistenciais são baseados no Rol de Procedimentos e
Eventos em Saúde elaborado pela Agência de Saúde Suplementar (ANS) que define
a cobertura obrigatória dos serviços, exames e tratamentos pelos Planos de Saúde.
O Primeiro ROL foi constituído em 10/98 pela Resolução de Conselho de
Saúde Suplementar e atualizada em 2001 pela Resolução de Diretoria Colegiada –
RDC 67/2001. Nos anos de 2004, 2008, 2010, 2011 e 2013 foi novamente
atualizada com as respectivas Resoluções Normativas 82, 167, 211, 262 e 338.
(ANS, Rol de Procedimentos, 2017).

2.4 Intercâmbio Eletrônico de Liberações Unimed e Faturas de Intercâmbio

Para que houvesse uma intercomunicação entre as Operadoras foi
necessário adotar um modo de operação estruturada, em rede aonde as
cooperativas, denominadas “singulares” pudessem se interagir para formar um único
corpo de atendimento assistencial, sem, contudo perder sua autonomia para
explorar os mercados locais dentro de suas respectivas áreas de abrangência.
Dessa forma o Sistema Unimed consegue ter eficiência e qualidade nos atendimento
com uma característica de uma grande operadora com cobertura nacional tendo
mais flexibilidade estratégica, maior velocidade nas decisões e de certa forma poder
dar um tratamento diferenciado aos seus clientes.
Esse modelo estruturado e de operar é baseado no “Intercâmbio Nacional
Unimed”, que permite que um cliente Unimed possa ser atendido em qualquer outra
Operadora ou Unidade singular que não a sua de origem.
O Intercâmbio Nacional Unimed consegue dar aos clientes a condição de
serem atendidos em qualquer ponto do território nacional, onde exista uma singular,
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dentro das condições de seu contrato e conforme determina a legislação. (Manual
do Intercâmbio Nacional, 2014).
O Intercâmbio Nacional Unimed nada mais é do que um sistema de
autorizações para atendimento em qualquer outra unidade do Sistema Unimed,
onde, baseado na troca de informações de saúde suplementar (TISS), conhecida
como transações de intercâmbio, seja na forma eletrônica e que o cliente é atendido
como se estivesse em sua própria unidade de origem.
O Manual de Intercâmbio Nacional, elaborado pela Unimed do Brasil, assim
define o Intercâmbio:
“É o relacionamento entre as Cooperativas Médicas do Sistema
Unimed que gera interações operacionais, regulamentado pelo
Manual de Intercâmbio Nacional na prestação de serviços médicos e
hospitalares aos beneficiários de uma cooperativa por outra. ”
(Manual de Intercâmbio Nacional, 2014).

Por meio do Intercâmbio Nacional é possível ter:
•

A troca de sujeitos da obrigação contratual de atendimento dos beneficiários.

•

As relações operacionais com disciplina obrigatória, já submetidas a
regramentos.

•

A prestação do atendimento por Unimeds Singulares.

•

O caráter interdependente da negociação.

2.4.1 PTU Online 600 - Protocolo de Transações Unimed

O Protocolo de Transações Unimed (PTU) Online 600 funciona comunicando
as solicitações de autorização da Unimed Executora à Unimed Origem, ou seja, o
Beneficiário que se encontra na Unimed Executora B pede uma Autorização de
Liberação de Atendimento à Unimed de Origem A, ela por sua vez, responde ao
pedido de Autorização a Unimed Executora B com a resposta de autorizado, negado
ou em estudo.
Em caso de autorizado, o atendimento é efetuado e a cobrança é enviada
posteriormente por meio de uma Fatura de Intercâmbio.
Para negado, não há a execução do atendimento ou serviço, neste caso não
há cobrança posteriormente.
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Já para situações em Estudo, haverá uma análise técnica do pedido por meio
de profissionais médicos auditores, aonde validarão as informações e definirão se o
serviço pode ser autorizado ou negado.
Todo este processo passa pelo WSD que é uma “ponte” que interliga a
Unimed Origem e a Unimed Executora. Ele é responsável de endereçar e enviar
corretamente as informações trafegadas entre as Operadoras Interligadas a ele.
Abaixo segue a Figura 2 que demonstra o fluxo acima mencionado:
Figura 2 – Fluxo PTU Online 600.

Fonte: (Manual de Intercâmbio Nacional Unimed, 2014)

2.4.2 PTU A500 - Protocolo de Transações Unimed

O Protocolo de Transações Unimed (PTU) A500 é uma cobrança de Serviços
Utilizados após uma liberação de Autorização. Nela consta os valores praticados
após execução dos serviços liberados em um determinado período de faturamento.
Essa fatura é a cobrança exercida pela Unimed Executora B à Unimed Origem A
após a Liberação de um atendimento feito pelo Protocolo de Transações Unimed
(PTU) online 600 por exemplo. Na Figura 3 estabelece uma exemplificação do
processo acima descrito:
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Figura 3 – Fluxo PTU A 500.

Unimed Executora envia para a unimed de origem
todos os serviços executados com seus
respectivos valores via Fatura de Intercâmbio PTU A500

Unimed Origem recepciona a
Fatura de Intercâmbio e da o
aceite ou não.

Fonte: (Do Autor)

2.5 Data Science (Ciência de Dados)

Os termos mais comuns usados para definir a Ciência de Dados que têm sido
utilizados, ao longo dos últimos anos, estão ligados a outras áreas de conhecimento,
como Análise de Dados, Processamento de Dados, Estatística, Descoberta de
Conhecimento em Banco de Dados (do inglês, Knowledge Discovery in Databases KDD), Mineração de Dados (Data Mining), Big Data, entre outros.
A Ciência de Dados (Data Science), trata-se de um campo interdisciplinar,
que divide definições e áreas de atuação com outros campos, que suportam e guiam
a extração de informações e conhecimento a partir de dados estruturados e não
estruturados.
Segundo (PROVOST E FAWCETT, 2013a), a Ciência de Dados envolve
princípios, processos e técnicas para compreender fenômenos através da análise
automatizada de dados.
Pode-se dizer que, a Ciência de Dados é o domínio científico que é dedicado
para descobrir conhecimento (do inglês, Knowledge Discovery) através da análise
de dados.
Abaixo, ilustrado na Figura 4, observa-se o “Diagrama Venn de Ciência de
Dados” (Conway, 2010), que ilustra a interdisciplinaridade envolvida na Ciência de
Dados.
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Figura 4 – Diagrama Venn de Ciência de Dados.
Traduzido para o Português.

Fonte: (Conway, 2010)

De acordo com Conway (2010), a aplicação, em conjunto, das habilidades
descritas no Diagrama Venn – habilidades computacionais, conhecimento estatístico
e matemático, e expertise no domínio/assunto – definem, na prática, a Ciência de
Dados.
Já Dhar (2013), define alguns conceitos relacionados à ciência de dados, que
são:
•

Ciência de Dados é o estudo da extração de conhecimento
generalizável a partir de dados.

•

Um requerimento epistêmico comum, para avaliar se um novo
conhecimento é susceptível como recurso para a tomada de decisão é
o seu poder preditivo e não apenas sua capacidade de explicar o
passado.

•

Um cientista de dados requer um conjunto de habilidades integradas
que abrange matemática, aprendizagem de máquina, inteligência
artificial, estatística, bases de dados e otimização, juntamente com
uma profunda compreensão do ofício de formulação de um problema
para projetar soluções eficazes.
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Como dito anteriormente, o conceito de Ciência de Dados vem sendo
elaborado ao longo dos últimos anos. Atualmente, empresas dos mais diversos
seguimentos, se veem em meio a uma vasta quantidade de dados, disponível em
diversas formas. Elas focam suas atenções para a exploração desses dados com o
objetivo de atingir vantagens competitivas ou manter sua sobrevivência.
A convergência desse fenômeno deu origem, a cada vez mais, a aplicação
generalizada nos negócios da Ciência de Dados (Provost e Fawcett, 2013b).
Conforme Matos (2017) os tipos de dados utilizados na Ciência de Dados
são:
•

Transactional business data – Uma fonte de dados de negócio
transacional é o mesmo tipo de dados estruturados utilizados em BI
tradicional e inclui dados de gerenciamento, atendimento ao cliente,
vendas e dados de marketing, dados operacionais e dados de
desempenho do empregado.

•

Social and related to the brand or business – dados não estruturados
gerados a partir de e-mails, instant messaging (Skype) e redes sociais
Twitter, Facebook, LinkedIn, Pinterest e Instagram.

•

Machine data from business operations – dados não estruturados
gerados automaticamente por máquinas, tal como dados de sensores
de automóveis, por exemplo.

•

Audio, video, image e pdf file data – fontes de dados comuns e bem
estabelecidas.

Neste estudo a Ciência de Dados será utilizada como método para obtenção dos
dados, análise e apresentação dos resultados.
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2.6 Descoberta do Conhecimento em base de dados

A Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados (do Inglês, Knowledge
Discovery in Databases – KDD) está voltada para o desenvolvimento de métodos e
técnicas para dar sentido aos dados coletados.
O KDD é um processo usado para a identificação de padrões válidos em
análise de grandes volumes e conjuntos de dados, podendo descobrir informações
importantes que podem ajudar na tomada de decisão estratégica da Empresa como,
por exemplo, no direcionamento de marketing, no aumento de lucratividade de um
determinado comércio ou empresa, entre outros.
Mapear os dados de baixo nível (que são tipicamente muito volumosos para
se entender e sintetizar facilmente) são um problema no processo de KDD, como em
outras formas que possam ser mais compactas, como por exemplo, um relatório
simples, mais abstratas como por exemplo, uma aproximação descritiva ou mais
úteis, como um modelo preditivo para estimar o valor de casos futuros por exemplo.
No centro desse processo está a aplicação de métodos específicos de mineração de
dados para descoberta e extração de padrões (Fayyad et al, 1996).
Pode ser definida a Mineração de Dados (Data Mining) como um processo
com fases definidas. De extração da informação a partir de conjuntos de dados
estruturados e não estruturados e sua transformação em uma estrutura
compreensível para uso posterior.
Além deste processo principal, a de Mineração de Dados, há também outros
cinco processos que compõem o KDD, conforme ilustra a Figura 5 abaixo:
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Figura 5 – Etapas do processo KDD.

Fonte: (Fayyad et al., 1996)

A seguir são detalhadas as fases do processo KDD:
•

Seleção - A fase de seleção é a primeira fase do KDD, é uma fase muito
importante, pois é nela que serão decididos quais os conjuntos de dados
que serão relevantes para que sejam obtidos resultados com informações
uteis;

•

Pré-processamento - Na fase de pré-processamento acontece a limpeza
dos dados e seleção de atributos. Nesta etapa informações ausentes,
errôneas ou inconsistentes nas bases de dados devem ser corrigidas de
forma a não comprometer a qualidade dos modelos de conhecimento a
serem extraídos ao final do processo de KDD;

•

Transformação - Nesta fase acontece a transformação dos dados, ou seja,
os dados importantes que foram retirados no processo anterior são
modificados de forma que a próxima etapa possa ser realizada. A
transformação nada mais é do que analisar os dados e reorganizá-los de
uma forma especifica e serão interpretados por um software de mineração
de dados;

•

Mineração de dados - Na fase de mineração é onde tudo acontece, os
dados depois de transformados serão lidos e interpretados. A mineração
faz com que meros dados sejam transformados em informações, tais
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informações são indicadas através de regras que só podem ser
interpretadas através de força bruta, ou seja, lendo regra por regra e as
interpretando;
•

Interpretação / Avaliação - Nesta última fase é onde as regras indicadas
pelo processo anterior serão interpretadas e avaliadas. Após a
interpretação poderão surgir padrões, relacionamentos e descoberta de
novos fatos, que podem ser utilizados para pesquisas, otimização e
outros.

Em termos de métodos e técnicas, a área de KDD comumente se confunde
com o que se tem definido como Ciência de Dados.
Esse processo pode ser usado em qualquer tipo de banco de dado desde que
antecipadamente seja realizada uma limpeza nos dados de forma que fiquem
somente os mais importantes e necessários.

2.7 Mineração de Dados

Mineração de Dados, ou Data Mining, é a técnica de exploração de grandes
volumes e conjuntos de dados com o objetivo de estabelecer relações, associações
e padrões, transformando dados brutos em informação de alto valor.
Para que isso seja possível, são utilizados algoritmos de aprendizagem que
classificam os dados baseando em informações estatística e cruzamentos de redes
neurais. Os resultados normalmente são apresentados na forma de regras,
hipóteses, árvores de decisão e grafos. (WITTEN, 2000).
A Mineração de Dados é dividida em duas partes, a tarefa que consiste na
especificação do que estamos querendo buscar nos dados, que tipo de
regularidades ou categoria de padrões temos interesse em encontrar, ou que tipo
consiste na especificação de métodos que nos garantam como descobrir os padrões
que nos interessam.
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De acordo (PROVOST E FAWCETT, 2016), dentre as principais técnicas
utilizadas em mineração de dados, destacam-se as técnicas de estatística, as
técnicas de aprendizado de máquina e técnicas baseadas em validação da
informação, que estão: arvores de decisão, redes neurais, classificação bayesiana,
entre outros.
Desta forma, o estudo apontará por meio da mineração de dados,
informações de custos originados na liberação de autorização por meio das análises
dos custos assistências de uma operadora de planos de saúde oriundos de
cobranças de faturas de intercâmbio.

2.8 Ergonomia Cognitiva

No presente estudo a Ergonomia Cognitiva estabelecerá uma junção entre os
aspectos da cognição humana e sua compreensão de dados agrupados a fim de se
ter um parâmetro de compreensão para uma tomada de decisão.
De acordo com Moraes e Mont’Alvão (2003) a Ergonomia Cognitiva
caracteriza-se por aspectos relacionados com as questões da compreensão, lógica,
compatibilização de repertórios e informações, significação de mensagens,
complexidade da tarefa, dentre outros aspectos que resultam em perturbações para
a seleção de informações, que acabam comprometendo sua autonomia na
resolução de problemas e na tomada de decisões, como as dificuldades de
decodificação, aprendizagem e memorização, em face de inconsistências lógicas e
de navegação dos subsistemas comunicacionais e dialogais.
Ela trata o fato de como as pessoas conceituam e processam informações
absorvidas em situações decorrentes do seu trabalho, no aspecto mental a
percepção, atenção, armazenamento e recuperação de memória, etc.
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Já Santos e Souza (2010) destacam:
“A cognição humana decorre da capacidade desenvolvida por
homens e mulheres para criação ou composição de
representações mentais e processos imaginativos, partindo da
memória de sensações, sentimentos e idéias. Essas criações
ou composições são provocadas por perturbações internas
que, em parte, decorrem diretamente dos estímulos recebidos
do ambiente no qual os seres humanos são inseridos. ”

Portanto, a abordagem da Ergonomia Cognitiva é, de fato, uma contribuição
para as questões de tomada de decisão, sejam relevantes e que o corram de forma
lógica.

2.9 Tomada de Decisão

A tomada de decisão é algo natural que acontece constantemente dentro das
organizações, em maior ou menor nível, e afeta diretamente o dia a dia das
organizações. Para que ocorra a tomada de decisão, as pessoas envolvidas no
processo devem ter a sua disposição o maior número de informações possíveis.
Entretanto, conforme indicado, boa parte de sua decisão vai levar em conta o
conhecimento intrínseco que possui ou até mesmo sua intuição.
De acordo com SANTOS e WAGNER (2008) as decisões organizacionais
podem ser classificadas quanto à atividade administrativa pertencente a ela,
segundo três níveis:
•

Nível operacional: Significando o uso eficaz e eficiente das instalações
existentes e todos os recursos para executar as operações. A decisão
de nível operacional é um processo pelo qual se assegura que as
atividades operacionais sejam bem desenvolvidas. Para isto a
qualidade da informação e a rapidez que ela é disponibilizada são
fundamentais para uma decisão acertada, principalmente quando o
tempo é fator preponderante para o sucesso.
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•

Nível tático: Englobando a aquisição genérica de recursos e as táticas
para aquisição, localização de projetos e novos produtos, as decisões
no nível tático são normalmente relacionadas com o controle
administrativo e são utilizadas para decidir sobre as operações de:
Formular novas regras de decisão; Variação a partir de um
funcionamento planejado; Análise das possibilidades de decisão no
curso das ações. Estas decisões não necessitam tanta rapidez para
serem tomadas, mas se ocorre um tempo muito grande para se tomar
uma decisão, isso pode causar prejuízos e possíveis perdas.

•

Nível estratégico: Englobando a definição de objetivos, políticas e
critérios gerais para planejar o curso da organização. A propósito das
decisões de níveis estratégicos, é desenvolver estratégias para que a
organização seja capaz de atingir seus macro-objetivos. Estas
decisões são balizadas, na maioria das vezes, por informações
históricas e a urgência para tomar uma decisão de cunho estratégico
não precisa ser tão grande como para tomar uma de cunho
operacional. A tomada de decisão nos três níveis deve seguir critérios
de otimização e oportunidade da informação para sanar possíveis
assimetrias.

Conforme Passos (2008) esclarece, a tomada de decisão é preocupação dos
indivíduos de nossa sociedade há bom tempo:
[...] a tomada de decisão é, naturalmente, parte de um fluxo de
pensamento iniciado nos tempos em que o homem, diante da
incerteza, buscava orientação nos astros. Desde então, nunca
cessou a busca de novas ferramentas decisórias, do sistema
numérico

indo-arábico

ao

empiricismo

sistemático

de

Aristóteles, dos avanços na lógica do frade Occam ao
raciocínio indutivo de Francis Bacon à aplicação do método
científico por Descartes. A crescente sofisticação da gestão de
risco, a compreensão das variações do comportamento
humano e o avanço tecnológico que respalda e simula
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processos cognitivos e melhoraram, em muitas situações, a
tomada de decisão.

O Processo de tomada de decisão pode ser exemplificada como o modo
como as pessoas agem em determinado momento no qual uma ação decisória é
necessária. Klein (1998) fala em tomada de decisão naturalista, na qual a ação
ocorre em um ambiente natural, utilizando as mais diversas fontes de poder.
A tomada de decisão, na visão naturalista, pode ser definida como qualquer
ação que envolva as seguintes características abaixo:
•
•
•
•
•
•
•
•

Limitação de Tempo;
Risco elevado e de qualquer sorte;
Formuladores de decisão ou estrategistas experientes;
Presença de informação inadequada, ambígua ou errada;
Presença de objetivos e/ou procedimentos mal definidos,
Existência de aprendizagem por sugestão,
Estresses,
Presença de equipes coordenadas.
Desta forma, é importante congregar a escolha de uma opção para que seja

satisfatória e que envolva a melhor solução. Para chegar a um nível de solução de
um problema é necessário ter o maior número de variáveis analisadas e ter
informações confiáveis do problema sob vários ângulos e formas.
Para a tomada de decisão coerente, se faz necessário que se tenha em seu
domínio todas as formas necessárias para excluir qualquer dúvida, aliadas a
vivência e ao preparo adequado. Esses elementos guiarão de forma correta e
segura ao tomar decisões e terão grande possibilidade de êxito dentro da
organização.
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3 Metodologia e Métodos
3.1 Metodologia

A pesquisa caracteriza-se como aplicada, utilizando o método quantitativo
para identificar e coletar os dados e complementando pelo quantitativo, agrupandoos para uma análise comparativa. Appolinário (2004, p. 152) salienta que pesquisas
aplicadas têm o objetivo de “resolver problemas ou necessidades concretas e
imediatas.”
Com o propósito de melhor demonstrar o trabalho e alcançar maior compreensão
sobre o conteúdo apresentado, foi efetuado um estudo de caso prático, visando obter o
máximo de informações pertinentes ao objeto de estudo.

De acordo com Barros e Lehfeld (2000, p. 78), a pesquisa aplicada tem como
motivação a necessidade de produzir conhecimento para aplicação de seus
resultados, com o objetivo de “contribuir para fins práticos, visando à solução mais
ou menos imediata do problema encontrado na realidade”.

3.2 Métodos

Em relação aos métodos, optou-se pela utilização tanto do método
quantitativo como do qualitativo para obtenção e separação dos dados.
Neste estudo, utilizou-se o método quantitativo para o levantamento

dos

dados das Faturas de Intercâmbio recepcionadas pela Operadora de Planos de
Saúde objeto do estudo de caso e das Autorizações de Liberação solicitadas.
Também foi utilizado o método qualitativo, por meio dos dados obtidos e análise dos
agrupamentos de valores efetuados. Em função dessas análises, foi possível
verificar de forma mais detalhada a percepção dos valores solicitados nas
autorizações de liberação antecipadamente ao recebimento da fatura de
intercâmbio, permitindo mais ampla análise dos resultados.
De acordo com (COLLIS; HUSSEY, 2005), o método quantitativo tem como
características a objetividade e o foco na mensuração de fenômenos relativos à
coleta de dados numéricos e aplicação de testes estatísticos, já o qualitativo
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caracteriza-se pela subjetividade, em que se analisam as percepções com o objetivo
de se obter o entendimento das atividades sociais e humanas.
Quanto ao estudo de caso, a sua escolha justifica-se por se tratar de um
estudo único e que busca o entendimento de uma experiência desenvolvida dentro
de um único ambiente (COLLIS; HUSSEY, 2005).

4 Plano de Desenvolvimento do Projeto
4.1 Identificação dos Dados Alvo

Tendo por base que todas as transações trafegam no ambiente de intercâmbio
eletrônico de autorizações utilizando-se de um padrão de troca de mensagens no
qual utiliza-se do layout PTU Online 600 e posteriormente o recebimento das
cobranças pelo layout PTU A500, se faz necessário levantar as fontes de dados
geradas por tais transações, que são:
- As transações de Liberação originadas em sistema de gestão Empresarial
da Operadora, contendo o código do serviço, a descrição do serviço e a
Operadora de Saúde responsável pela prestação do serviço ao beneficiário
de Origem;
- As Faturas de Intercâmbio originadas de outras liberações já efetuadas
contendo o código do serviço, a descrição do serviço, a Operadora
executante/credora, o Valor do serviço e a data de atendimento ao
beneficiário de Origem.
A união dessas informações permite fazer uma ligação entre o que fora cobrado,
seus valores mínimos, médios e máximos de cobrança, datas de atendimento
mínimo e máximo e posterior validação de liberações futuras aplicando o data
mining.
Partindo dos objetivos de estudo foi gerada três sub-bases de dados de
sistema. Uma biblioteca de dados armazena os dados das faturas de intercâmbio
contendo as datas de atendimento mínima e máxima por item/serviço de cada
Fatura de Intercâmbio. Na 2 sub-base estará as transações de autorização de
liberação efetuadas nas quais contendo o serviço e data de atendimento.
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4.2 Pré-processamento dos Dados e Transformação

Após o reconhecimento das variáveis foi gerado um modelo de dados de
sistema específico para cada sub-base. Com a criação desse modelo foi possível
agrupar serviços semelhantes da sub-base de faturas de intercâmbio e
seguimentando as informações definindo o seguinte escopo de dados:
• Código do Serviço;
• Descrição do Serviço;
• Valor Mínimo do Serviço;
• Valor Médio do Serviço;
• Valor Máximo do Serviço;
Com a seleção das tabelas, excluem-se alguns dados que por alguma razão
não contenham valores acima de 0 (zero), Códigos de Serviços inexistentes, etc.
Essa remoção dos dados foi feita devido ao fato de serem usados valores medianos
e mínimos como parte da análise dos dados.
Após a remoção, faz-se a verificação da existência de inconsistências e/ou
erros nas amostras de forma a assegurar a qualidade (completude, veracidade e
integridade dos dados).

4.2.1 Mineração de Dados de Faturas de Intercâmbio e de Autorizações de
Liberação

Os dados são extraídos da sub-base de dados gerada a partir do modelo
original definido e são transformados ou modelados para serem incluídos e outros
modelos de base para visualização. Essa transformação inclui conversão de datas
em valores representativos, criação de novos atributos, transformação de variáveis,
entre outros.
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4.3 Interpretação e Criação de Padrões de Conhecimento

Após a Mineração dos Dados é efetuado a interpretação dos dados por meio
de visualizações gráficas ou de listas. Os dados levantados das faturas de
intercâmbio e Autorizações de Liberação não foram seguimentados ou separados
por qualquer forma de agrupamento, pois o objetivo é a identificação dos valores
totais gerados.
Dessa forma as visualizações seguiram um padrão de conhecimento já
adquirido no levantamento das informações, que são:
- Comparação dos valores das autorizações de liberação com os valores já cobrados
em outras Faturas de Intercâmbio, identificando o valor a ser cobrado futuramente,
ou seja, comparando-se um serviço que contenha um valor médio de R$10,00 por
exemplo, com uma autorização de liberação efetuada, conseguimos identificar uma
possível cobrança de R$10,00 futura.
5 Análise e proposta de intervenção/recomendação

De acordo com os dados levantados e estruturados nas sub-bases passamos
a analisar as listas e gráficos gerados nas comparações das informações
disponíveis. As listas foram divididas em 3 colunas, com valores mínimo, médio e
máximo para identificação de variações de valores por tipo de item. Isso se fez
necessário, para melhorar a análise e se abster de variações muito grandes entre
valores.
Conforme a amostra gerada em lista da tabela 1, observa-se que os dados
originados dos itens das faturas de intercâmbio, mínimo, médio e máximo estão
coerentes ou bem próximos na base de Faturas de Intercâmbio dos períodos entre
Janeiro e Março de 2017:
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Tabela 1 – Amostra de Base de Faturas de Intercâmbio.

Fonte: (Do Autor)

Na Amostra de Base de dados das autorizações de liberações, após a
atualização dos valores mínimo, médio e máximo com os valores das Faturas de
Intercâmbio, pode-se verificar na Tabela 2 que:
1 – Os valores estão próximos ou iguais, contudo observa-se algumas
discrepâncias de valores entre o mínimo, médio e máximo em alguns códigos.
2 – Alguns valores não foram preenchidos em decorrência de não existir
relação de códigos iguais entre a Base de Faturas de Intercâmbio e a Base de
Autorizações de Liberações. Essa situação ocorre devido a alguma Autorização de
Liberação ter sido solicitada em um código “X” e na base de Itens das Faturas de
Intercâmbio não contiver algum código “X”. Dessa forma a relação de igualdade de
código não é estabelecida e não é definido um valor para análise.
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Tabela 2 – Amostra de Base de Autorizações de Liberações.

Fonte: (Do Autor)

Na análise comparativa entre os valores totais das Autorizações de Liberação
da competência Março de 2017 em relação as Faturas de Intercâmbio da
competência Abril de 2017 pode-se verificar que os valores máximos ficaram mais
próximos em relação aos valores médio e mínimo, o que sugere que os valores
máximos podem determinar uma relação de custo mais precisa para uma tomada de
decisão. Vale ressaltar que foram identificados serviços sem valoração após a
atualização da Base de Autorizações de Liberação, podendo refletir para mais os
valores apresentados para a comparação. Conforme a Figura 9 pode-se observar
esta comparação:

37

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
MESTRADO PROFISSIONAL
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA

Grafico 1 – Comparativo de Valores ente Faturas de Intercâmbio e Autorizações de Liberação.

Fonte: (Do Autor)

Como

recomendação,

verifica-se a

necessidade

de

se ampliar as

competências de Faturas de Intercâmbio geradas a fim de se obter todos os valores
de serviços sem valoração, uma vez que mesmo tendo como base faturas de
intercâmbio de âmbito nacional, o período compreendido para a mineração não foi
suficiente para abranger um maior número de itens que pudessem ser utilizados na
comparação com as Autorizações de Liberação. Neste aspecto, da perspectiva da
tomada de decisão orientada pelos dados levantados, quando maior a conformidade
dos dados, melhor será a percepção e identificação de informações necessárias
para uma posição estratégica que possa ter impacto sobre os pontos estratégicos da
Operadora.
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6 Conclusões

A apresentação do presente estudo de caso objetiva demonstrar como a
Ciência de Dados pode ser aplicada na geração de dados que possam servir de
apoio as tomadas de decisão.
Foi feito um estudo teórico sobre como esse processo se apresenta,
destacando suas funcionalidades, técnicas e abordagens de aplicação, seguido da
distinção e conceituação das tarefas, métodos e recursos, e de que maneira cada
passo pode contribuir para o processo de descoberta de padrões.
O processo de descoberta do conhecimento e a mineração de dados partes
integrantes da Ciência de Dados, tendem a crescer muito ainda e a tendência é que
se torne uma prática cada vez mais comum na obtenção e análise de dados.
A partir da análise dos resultados obtidos no levantamento dos dados da
operadora de planos de saúde, objeto do estudo, apresentaram-se as informações
necessárias para uma análise dos custos assistências do ponto de vista estratégico,
tendo como importância a relação de valores dos itens solicitados.
Observou-se que existe uma forma de percepção de Custos Assistenciais
comparando as Autorizações de Liberação efetuadas no mês de Março de 2017 com
valores recebidos entre os meses de Janeiro a Abril de 2017 de Faturas de
Intercâmbio para que se pudesse obter uma previsão de custos assistenciais.
Conclui-se que a relação dos custos assistenciais previstos na valoração das
Autorizações de Liberação antes do recebimento da cobrança efetiva por meio de
uma Fatura de Intercâmbio é passível de afirmação. Tem-se por base que os valores
Máximos obtidos entre as Autorizações de Liberação da competência, março de
2017 e os valores Máximos de Faturas de Intercâmbio da competência, abril de
2017, estão bem próximos, em aproximadamente R$ 400 mil reais. Outro ponto que
pode-se concluir que os valores médios e mínimos não estão equiparados, diante
disso cabe aprofundamento nas análises dos dados para se identificar os fatores
que influenciaram nesta diferença uma vez que nesta objetivou-se verificar a
previsão dos valores cobrados no ato da Autorização de Liberação baseando-se em
valores previamente cobrados.
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De acordo com a fundamentação teórica, a utilização da mineração de dados
para uma tomada de decisão mais concisa, baseando-se em informações para
refletir o atual cenário, servem de reflexão para os atuais padrões de tomada de
decisão.
Comparadas com fatores cognitivos como a experiência, os confrontos de
informações tendem a ser mais confiáveis e de maior compreensão para uma
decisão estratégica adequada, sendo que, a percepção do impacto causado pelos
dados coletados poderá ser um fator de sucesso para a manutenção do negócio e
ou cooperativa.
Pode-se afirmar que as utilizações em conjunto da Ciência de Dados com
aspectos ergonômicos para uma tomada de decisão podem melhorar os aspectos
gerenciais e aumentar a competitividade da operadora. Poder antecipar os custos
assistenciais, pode determinar a sobrevivência ou não da operadora, visto o cenário
econômico atual do mercado.
Enfim, pode-se considerar que os objetivos propostos foram alcançados e
acredita-se que o trabalho poderá contribuir para a busca de melhores estratégias
de identificação de custos assistenciais, padrões de utilização e qualidade das
informações recepcionadas pelas operadoras de planos de saúde, bem como
auxiliar as tomadas de decisão por parte dos profissionais que atuam no setor.
No entanto, tendo em vista o tamanho da amostra, têm-se a necessidade de
expandir o período de obtenção de dados para que se tenha uma maior
conformidade e aderência da informação, uma vez que, quanto maior a amostra,
mais informação será obtida e com isso, mais variáveis poderão ser avaliadas.
Logo, considera-se que o estudo traz contribuição à análise das principais
estratégias de análise de custos assistenciais em operadoras de planos de saúde.
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Anexo A - PTU Online 600
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Anexo B - PTU A500
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