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Projeto do novo SIB
2016 - Diálogos SIB: reconhecimento das necessidades e dificuldades das
operadoras;
2017- Necessidade de se (re)discutir, no âmbito da própria ANS, o SIB
2018 - GT-SIB: 11 reuniões com as cinco diretorias da ANS envolvendo 45
servidores
2018 - apreciação pelo Subcomitê de Governança Digital, de Tecnologia e
Informação – SGODIT
2019 - Novo SIB/ANS: projeto com tecnologia Web Service (em execução)

Projeto do novo SIB
Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física - CAEPF
(Instrução normativa n.º 1.828, de 2018, RFB)

O CAEPF é uma base de dados onde estão armazenadas informações sobre as atividades econômicas exercidas pela
pessoa física
O CAEPF substitui o Cadastro Específico do INSS – CEI
CNPJ: 14 dígitos
CEI: 12 dígitos (legado)
CAEPF: 14 (nove primeiros dígitos do CPF + sequencial numérico de três dígitos + dois dígitos verificadores)
CAEPF: NNN.NNN.NNN/NNN-NN
CNPJ: NN.NNN.NNN/NNNN-NN

Projeto do novo SIB – Cenário Atual
OPER

PTA

ANS

- Geração dos arquivos SBX e envio via PTA
- Controle dos arquivos de retorno RPX
- Solicitação do arquivo de conferência CNX

• Força operadoras a trabalharem com os dois sistemas (da operadora e PTA)
• E com isso...
- maior tempo gasto nas ações;
- necessidade de enviar arquivos em lotes;
- aumenta a possibilidade de erro;
- aumenta o chance de informações diferentes na base de dados da ANS da base de
dados da Operadora.
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Projeto do novo SIB – Cenário Proposto
- Disponibilização de API para os movimentos do SIB
- Utilização de webservices REST
- Acesso às APIs pela “Área do Desenvolvedor”

ANS

OPER

OPER

ANS

- Utilização apenas do sistema da Operadora após a integração
- Possibilidade de troca de dados ONLINE
- Acesso a base da operadora na ANS em tempo real
- Ambiente SANDBOX (para homologação e testes)
- elimina a obrigatoriedade de arquivos em lotes
- Ponto único de acesso às funcionalidades (Operadora e ANS utilizando os mesmos serviços)
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Obrigado!

