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APRESENTAÇÃO
O Relatório de Administração da E-VIDA é um instrumento mediante
o qual a governança corporativa presta contas de todo o trabalho desenvolvido ao
longo do ano à comunidade de beneficiários, à mantenedora, à patrocinadora e
à Agência Nacional de Saúde Suplementar. Nessa peça, reúnem-se informações
sobre os resultados obtidos com a execução de programas, de projetos e de
ações bem como apresentam-se os possíveis avanços da empresa e os novos
desafios para o próximo exercício.
No que se refere à saúde suplementar, o ano de 2017 não foi nada
fácil. Diante de um cenário econômico bastante complexo, a liquidez financeira
das operadoras de planos de saúde veio se agravando em virtude de novas
tecnologias na área da medicina, de materiais e medicamentos com custos
muito elevados e de aumento constante da taxa de desemprego. Mesmo
diante disso, a E-VIDA, durante os 365 dias do ano, se reinventou, se manteve
firme no mercado da saúde suplementar e se dedicou ao cuidado da saúde
dos beneficiários.
Os resultados a serem apresentados neste documento reforçam
os compromissos da E-VIDA, quais sejam: buscar constantemente práticas de
excelência no segmento privado; aperfeiçoar diariamente os produtos e serviços;
e satisfazer plenamente os beneficiários.
Na busca por uma prestação de serviços que promova o cuidado
com a saúde, previna o aparecimento de doenças e não se restrinja ao
tratamento meramente reativo, a E-VIDA mantém o compromisso de agir com
transparência e de garantir a manutenção de um plano que presta serviço da
mais alta qualidade.
É sabido que, ainda, faltam muitos passos para conhecer o caminho
da perfeição; ainda mais quando as respostas para os problemas no campo da
saúde não são simples. No entanto, a E-VIDA já reconheceu os problemas e,
principalmente, já vem utilizando as energias para enfrentá-los.
Este relatório de administração, o qual foi construído com muito zelo
e esmero e está cheio de informações sobre a instituição, é uma síntese da
capacidade e dedicação dos 138 colaboradores distribuídos em todo o país, das
decisões dos dirigentes e da confiança de cada beneficiário, que, por acreditar
tanto na E-VIDA, lhe entrega o bem mais precioso – a vida.
Boa leitura!
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INSTITUCIONAL
A E-VIDA
Em meados de 2005, emergiu a ideia de se criar uma instituição com a capacidade
de operar planos de saúde tanto para empregados ativos como para aposentados da Eletrobras
Eletronorte. Essa ideia foi concretizada em 15 de abril de 2010, quando, enfim, foi criada a Caixa
de Assistência do Setor Elétrico (E-VIDA). Com o passar do tempo, exatamente 7 anos, a E-VIDA
se tornou uma das instituições mais sólidas dentro da mesma segmentação.
Os milhares de beneficiários da E-VIDA têm à disposição uma rede credenciada de
excelência, a qual está composta por hospitais, clínicas, laboratórios e profissionais da saúde, e
usufruem, além de assistência à saúde, de campanhas de vacinação, programas de qualidade
de vida e campanhas de conscientização e prevenção.
A Caixa de Assistência do Setor Elétrico é classificada pela ANS como uma
autogestão e está registrada nesse órgão regulador sob o número 41.873-4, e os valores
constantes do credo vêm, desde o início, dando a ela uma personalidade ímpar e definindo a
sua atuação dentro do contexto da saúde suplementar.

Credo
- Missão
Operar planos de saúde suplementar de forma transparente, sustentável e
humanizada, promovendo satisfação e qualidade de vida aos beneficiários.
- Visão
Estar entre as dez melhores operadoras de autogestão do mesmo porte da E-VIDA
com base no índice de desempenho da saúde suplementar.
- Valores
Humanização, atenção à saúde, valorização e comprometimento com os
colaboradores, ética, transparência e isonomia.

Gestão Corporativa
- Assembleia-Geral
É o órgão máximo de deliberação da E-VIDA e é convocada e instalada, com
a finalidade de deliberar sobre matérias de interesse geral dos associados, nos moldes do
estatuto da operadora.
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- Conselho Deliberativo
Composto por 6 (seis) membros titulares e por 6 (seis) membros suplentes, é
o órgão de orientação superior e de acompanhamento, além de ser a última instância de
deliberação administrativa.

- Conselho Fiscal
Composto por 4 (quatro) membros e seus respectivos suplentes, é o órgão ao
qual cabe fiscalizar os atos da Diretoria Executiva bem como verificar o cumprimento dos
deveres legais e estatutários.

- Diretoria Executiva
Composta pela Presidência, Diretoria Administrativo-Financeira e Diretoria
de Benefícios e Saúde, é o colegiado responsável pela gestão do negócio e possui a
responsabilidade de garantir os resultados operacionais e estratégicos da E-VIDA.

Força de Trabalho
Para atingir o sucesso no mercado atuante, a E-VIDA, no final do exercício de 2017,
contou com a ajuda de 138 (cento e trinta e oito) colaboradores, os quais estavam distribuídos
em todo o território nacional.
A seguir, seguem os dados consolidados dos colaboradores e relacionados a eles.

Colaboradores 2015 x 2016 x 2017
170
138 Funcionários

136
110 Funcionários

102

85 Funcionários

68

34

0
2015

2016

2017
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Colaboradores Segmentados por Gênero
100
85 Funcionários

80

60

53 Funcionárias

40

20

0
Mulheres

Homens

Colaboradores Segmentados por Nível de Escolaridade
45
54 FUNCIONÁRIOS

40

49 FUNCIONÁRIOS

35
30
25
26 FUNCIONÁRIOS

20
15
10
5
0

6 FUNCIONÁRIOS

Médio Incompleto

3 FUNCIONÁRIOS

Médio Completo Superior Incompleto Superior Completo

Pós-Gradução

Nota-se ter havido, em relação ao ano anterior, um crescimento da ordem de
25,45% (vinte e cinco vírgula quarenta e cinco por cento) no número de colaboradores – reflexo
da necessidade de aumentar o quadro para aperfeiçoar o atendimento das demandas de forma
eficiente.
Ademais, mister se faz ressaltar que, no ano de 2017, a Diretoria Executiva da E-VIDA,
a fim de dar andamento ao processo de capacitação e de desenvolvimento do seu quadro de
funcionários, aprovou o Plano de Desenvolvimento Individual Corporativo, o qual está composto
pelos seguintes cursos à distância:
-

Administração do tempo;

-

Ética empresarial;

-

Ética e cidadania;

-

Ética e relacionamento no trabalho;

-

Postura e imagem profissional;
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-

Como se organizar no ambiente de trabalho;

-

Comunicação interpessoal e atendimento ao cliente;

-

Liderança e trabalho em equipe; e

-

Gestão de conflitos.

Essa relação de cursos deverá ser realizada por todos os colaboradores e o almejo
da governança corporativa é de que ela venha proporcionar, progressivamente, um atendimento
singular, acolhedor e respeitoso aos beneficiários e prestadores e um ambiente de trabalho
sinérgico e solidário entre todos os que compõem a força de trabalho da operadora.
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A E-VIDA EM NÚMEROS
Beneficiários
No final do exercício de 2017, a E-VIDA era responsável pela saúde de 15.903
(quinze mil, novecentos e três) vidas.

Beneficiários 2015 x 2016 x 2017
20.000
16.265

16.002

15.903

2015

2016

2017

15.000

10.000

5.000

0

		
Nota-se que, se comparados os exercícios de 2016 e 2017, houve uma redução
no percentual de 0,61% da carteira de beneficiários da E-VIDA. Os principais motivos foram: a)
solicitação de exclusão a pedido do titular; b) término de dependência; c) plano de demissão
nas patrocinadoras; d) falecimento; e) inadimplência; f) demissão; g) licença não remunerada; h
aposentadoria por invalidez; e i) outros desligamentos.

Beneficiários Segmentados por Faixa Etária

25,35%

23,81%

IDADE

TOTAL

0-18

0-18

3.788

19-23

19-23

928

24-28
29-33

5,83%

8,55%

5,23%
6,46%

6,80%
4,39%

5,64%

7,89%

34-38
39-43
44-48
49-53

24-28

832

29-33

1.082

34-38

1.255

39-43

897

44-48

699

49-53

1.028

54-58

1.361

54-58
58+

58+

4.033

TOTAL

15.903
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Beneficiários Segmentados por Gênero
10.000
8.434 Beneficiários

7.469 Beneficiários

8.000

6.000

53 Funcionárias

4.000

2,000

0
Homens

Mulheres

Beneficiários Segmentados por Região
43,72%
REGIÃO

TOTAL

Norte

6.954

Nordeste

1.638

Centro-Oeste

6.827

Sudeste

415

Sul

69

TOTAL

10,29%

42,92%
2,60%

15.903

0,43%
Beneficiários com mais de 70 anos

Beneficiários Segmentados por Produto
8.000

7.132

7.000
6.000
5.000
4.000
2.863

3.000

2.406
1.833

2.000

1.669

1.000
0
E-VIDA
PPRS

E-VIDA
Melhor Idade

E-VIDA
Família

PPRS

+ Vida
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Rede Credenciada
No ano de 2017, a E-VIDA encerrou o exercício contando com o apoio de uma
rede composta por 1.901 (um mil e novecentos e um) prestadores de serviço em saúde.
O quadro abaixo demonstra a distribuição da rede credenciada da instituição de
acordo com a categoria do prestador.

Tipo de Prestador
1.300

1.160

975

543

650

325

99

95

Hospitais

Laboratórios

4

0
Clínicas

Odontológicos

Associações
de Corpo Clínico

Rede Credenciada 2016 x 2017
2.500
2.132 Credenciados
1.901 Credenciados

2.000

1.500

53 Funcionárias

1.000

500

0
2016

2017

Novos credenciados e descredenciamentos
Somente no exercício, foram credenciados 191 (cento e noventa e um) novos
parceiros, entre clínicas especializadas, hospitais, laboratórios, profissionais da saúde, etc.
Em contrapartida, no mesmo ano, foram descredenciados 422 (quatrocentos e
vinte e dois) prestadores de serviços de saúde. Na maioria dos casos, o descredenciamento
ocorreu em virtude da necessidade de redimensionar a rede credenciada, já que vários
prestadores nunca foram utilizados durante a vigência do contrato entre eles e a E-VIDA.
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Indisponibilidade de Rede Credenciada/Atendimento
De acordo com as normas que regem a saúde suplementar, a E-VIDA deverá
garantir atendimento aos beneficiários em conformidade com o Rol de Procedimentos e
Eventos da ANS e dentro dos prazos estabelecidos pela RN nº 259/2011.
Caso o beneficiário tenha dificuldade de acesso aos serviços e procedimentos
definidos no plano, ele deve comunicar o fato à operadora, para que esta garanta o atendimento
pleiteado nos prazos regulamentados.
Em 2017, a E-VIDA atendeu a 1.412 (um mil e quatrocentos e doze) solicitações
de indisponibilidade de rede – painel que apontou as principais carências e orientou as novas
contratações.

Convênios de Reciprocidade

O convênio de reciprocidade é a relação estabelecida entre a E-VIDA e as
entidades do mesmo gênero, para a utilização recíproca de suas redes de assistência médicohospitalar de forma a atender aos beneficiários residentes, ou em trânsito, em localidades em
que a rede credenciada é escassa ou inexistente.
Com a parceria entre as operadoras de saúde, os beneficiários, em geral, podem
ser atendidos em todo o país por meio do convênio acertado entre elas. A E-VIDA, com vistas
a oferecer um atendimento satisfatório em todo o território nacional, possuía convênios de
reciprocidade com as seguintes operadoras de saúde:
•

Amazonas Energia

•

Ceron

•

Celgmed

•

Eletrosul

•

Eletroacre

•

Fundação Cesp

•

Faceb

•

Cassi

•

Boa Vista Energia

•

Copel

•

Cemig Saúde

•

Elosaúde

•

Eletros

•

Itaipu

•

Fachesf

•

Camed
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Indicadores de Utilização
A cobertura assistencial dos planos de saúde disponibilizados pela E-VIDA
é realizada em conformidade com as regras dispostas nos regulamentos, os quais, por seu
turno, estão submetidos à observância das normas emanadas da Agência Nacional de Saúde
Suplementar.
Em 2017, em que pese à redução da carteira de beneficiários, houve um aumento
na quantidade de serviços assistenciais prestados. Dentro desse contexto, emitiram-se, durante
o exercício em análise, 34.537 (trinta e quatro mil e quinhentos e trinta e sete) autorizações, as
quais compreendem
cobertura
procedimentos médicos e odontológicos e de terapias seriadas
Indicadores
dede
Utilização
(fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia, etc).
A seguir, segue a estatística de utilização dos serviços assistenciais no decorrer do
ano de 2017.

AUTORIZAÇÕES

INTERNAÇÕES

ODONTOLOGIA

PROC. ESPECIALIZADO

PSICOLOGIA

34.537

2.368

18.030

13.910

229

Autorizações 2015 x 2016 x 2017
40.000
32.676

34.537

32.000
26.721

24.000

16.000

8.000

0
2015

2016

2017

Os dados acima demonstram que os beneficiários da E-VIDA, a cada ano, vêm
utilizando mais os serviços ofertados pela operadora.
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Autorizador WEB
Desde o ano de 2014, os beneficiários e os prestadores de serviços da E-VIDA têm
disponível um canal exclusivo para solicitar a autorização para realizar procedimentos médicos
e odontológicos – Autorizador WEB.
Esse mecanismo, além de outras funcionalidades, proporciona ao solicitante a
oportunidade de acompanhar a demanda, uma vez ser possível verificar o status dela (autorizada,
negada, cancelada, etc.).
Em 2017, do total de 22.649 (vinte e duas mil e seiscentos e quarenta
e nove) solicitações realizadas mediante o Autorizador WEB, nota-se que:
a) 12.747 (doze mil e setecentos e quarenta e sete) posicionamentos foram emitidos dentro
do prazo internamente acordado entre a E-VIDA, o beneficiário e o prestador – que é de
5 (cinco) dias úteis; b) 7.182 (sete mil e cento e oitenta e dois) posicionamentos foram
expedidos fora do prazo mencionado; e c) 2.720 (duas mil e setecentos e vinte) solicitações
foram canceladas. Abaixo, segue o quadro comparativo.

Autorizador
WEB
Prazo de 5 (cinco)
dias úteis
(Prazo de 5 dias)

TOTAL

Dentro do prazo

12.747

Depois do prazo

7.182

*Cancelamento

2.720

TOTAL

12%

31,72%

SOLICITAÇÃO

22.649

*O status de "cancelamento" se
refere às desistências ou aos
pedidos realizados em duplicidade.

Dentro do prazo (5 dias úteis)

56,28%

Depois do prazo (5 dias úteis)
Cancelamento

Ainda com base nos mesmos dados extraídos do Autorizador WEB, só que, agora,
levando em consideração o prazo estabelecido por meio da Resolução Normativa nº 259, de
17 de junho de 2011, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, salienta-se que, do total de
22.649 (vinte e duas mil e seiscentos e quarenta e nove): a) 16.994 (dezesseis mil e novecentos
e noventa e quatro) solicitações foram posicionadas dentro do prazo de 7 (sete) dias úteis;
b) 2.935 (duas mil e novecentos e trinta e cinco) solicitações foram posicionadas fora do
mencionado prazo; e c) 2.720 (duas mil e setecentos e vinte) solicitações foram canceladas.
A seguir, segue o quadro comparativo.
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Autorizador WEB

Prazo
de77dias)
(sete) dias úteis
(Prazo de

SOLICITAÇÃO

TOTAL

Dentro do prazo

16.994

Depois do prazo

2.935

*Cancelamento
TOTAL

12%

2.720
22.649

*O status de "cancelamento" se
refere às desistências ou aos
pedidos realizados em duplicidade.

12,96%

75,04%

Dentro do prazo (7 dias úteis)
Depois do prazo (7 dias úteis)
Cancelamento

No que tange à Resolução Normativa nº 259, fica elucidado que o quadro comparativo
acima levou em consideração tão somente o prazo de 7 (sete) dias úteis; no entanto, de acordo
com esse normativo, a depender da natureza do procedimento requisitado pelo beneficiário, a
operadora tem até 21 (vinte e um) dias úteis para emitir uma autorização.
Registra-se que, atualmente, o Autorizador WEB não é uma única forma por meio
da qual é possível solicitar uma autorização; pelo contrário, a área técnica da instituição ainda
recebe muitas solicitações mediante correio eletrônico.

Programa 4 Bio Care
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) normatiza, desde 2 de janeiro
de 2014, a cobertura de medicamentos quimioterápicos por via oral e imunobiológicos.
Em virtude do alto custo desses medicamentos, do período prolongado da
cobertura, da quantidade de beneficiários em curso de tratamento e do consequente impacto
na despesa assistencial, a E-VIDA identificou a necessidade de realizar a gestão dos processos
vinculados aos medicamentos de alto custo por meio do Programa 4 Bio Care.
O programa dispõe de monitoramento dos pacientes em curso de tratamento
e objetiva melhorar os processos e a racionalização dos custos com o controle e a análise da
prescrição apropriada; a disponibilidade e os preços acessíveis dos medicamentos; a dispensação
em condições adequadas em nível nacional; o controle do consumo nas doses indicadas, nos
intervalos definidos e no período indicado pelo médico assistente; e o monitoramento dos efeitos
adversos (causadores de internação).
Em 2017, por intermédio do 4 Bio Care, foram assistidos 482 (quatrocentos e
oitenta e dois) beneficiários.
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Special Pharmus
Ainda com vistas a reduzir os custos assistenciais e manter as despesas equilibradas,
no ano de 2017, a E-VIDA celebrou o contrato com a Special Pharmus – empresa focada no
comércio de medicamentos de alta complexidade.
Estima-se que, no início do mês de março de 2018, já possa se vislumbrar o resultado
com a celebração desse contrato.
Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME)
Com o objetivo de realizar a gestão do processo de aquisição de OPME, a E-VIDA,
atualmente, utiliza o OPMEnexo. Essa plataforma, a qual dispõe de 160 mil produtos com cadastro
validado na Anvisa e mais de 3 mil fornecedores exclusivos para responder às cotações, faz
com que a instituição evite custos vinculados à cobertura desse tipo de material.
Os valores a seguir, os quais demonstram os gastos com órteses, próteses e
materiais especiais no ano de 2017, são frutos da utilização do OPMEnexo e, consequentemente,
do aperfeiçoamento do processo de compra.

Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME)
COMPETÊNCIA
1º Trimestre

24,15%

22,90%

VALOR
R$ 1.254.917,90

2º Trimestre

R$ 1.777.943,84

3º Trimestre

R$ 1.123.008,26

4º Trimestre

R$ 1.321.986,55

TOTAL

R$ 5.477.856,55

1o Trimestre
2o Trimestre

20,50%

32,45%

3o Trimestre
4o Trimestre

2016
R$ 5.255.939,00

2017
R$5.477.856,55
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Reembolso
O seguinte quadro ilustra uma comparação do valor de reembolso concedido pela
instituição no decorrer dos anos de 2016 e de 2017.
Reembolso
10.000.000
R$ 8.502.888,46

R$ 8.363.696,08

8.000.000

6.000.000

53 Funcionárias

4.000.000

2.000.000

0
2016

2017

Processamento de Despesas Médicas, Odontológicas e Tratamento Seriado

Processamento de Despesas Médicas,
Os próximos quadros
demonstram
Odontológicas
e Tratamento
Seriadoos valores decorrentes de contas médicas,

odontológicas e tratamentos seriados no ano de 2017.

COMPETÊNCIA
1º Trimestre

23,78%

27,71%

2o Trimestre

25,20%

23,28%

3o Trimestre
4o Trimestre

R$ 37.767.470,62

2º Trimestre

R$ 31.738.151,32

3º Trimestre

R$ 34.354.184,49

4º Trimestre

R$ 32.414.760,27

TOTAL

1o Trimestre

VALOR

R$ 136.274.566,70
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IDSS - Indíce de Desempenho da Saúde Suplementar
Desde o ano em que foi criada, a E-VIDA, em 2017, teve a sua melhor performance
no Índice de Desempenho da Saúde Suplementar.
De acordo com a avaliação divulgada pela ANS em 9 de agosto de 2017, a qual
foi realizada com base nos dados consolidados de 2016, a instituição obteve nota 0,7698. É
importante registrar que as notas do IDSS entre 0,6 e 1,0 são positivas e indicam um resultado
operacional satisfatório.
A seguir, segue o quadro comparativo entre o resultado atual e dos anteriores:

IDSS - Indíce de desempenho da saúde suplementar
1,0
0,9
0,7698

0,8

0,7404

0,7129

2014

2015

0,7
0,6
0,5

0,4669

0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
2013

2016
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ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE
Hoje em dia, as pessoas sabem do valor de adotar uma dieta equilibrada, de cuidar
do corpo e de praticar exercícios físicos. Essas medidas já fazem parte do senso comum. A cada
dia que passa, nota-se a intensificação da disseminação do que faz bem e mal à saúde e dos
hábitos que devem ser cultivados e evitados.
Consequentemente, os beneficiários da E-VIDA estão mais exigentes e mais
conscientes de seus direitos – prova disso é que esperam receber mais informações sobre a
saúde e sobre os cuidados que devem ter para preservá-la.
A E-VIDA, sabendo que as expectativas dos novos consumidores mudaram, vem
se esforçando para acompanhar inteiramente essa mudança. A corroborar, citam-se algumas
ações e campanhas realizadas no decorrer do ano de 2017 por meio da Assessoria de Programas
de Qualidade de Vida.

5ª Campanha de Vacinação contra a Gripe - Eletronorte
Em 2017, foi promovida a 5ª Campanha de Vacinação contra a Gripe, cujo objetivo
foi tratar, de maneira preventiva, essa doença e reduzir os riscos de complicações associadas a
ela bem como os custos decorrentes dela.
Essa campanha de vacinação ocorreu no mês de maio; teve como público-alvo
os empregados ativos da Eletronorte; e foi realizada em todos os estados onde a operadora
possuía um representante, como, por exemplo, em Roraima, em Tocantins e no Amapá.
Registra-se que, no total, foram aplicadas 6.297 (seis mil e duzentas e noventa e
sete) vacinas e que a instituição pagou apenas pelas doses aplicadas, o que proporcionou o não
desperdício de lotes de vacinas.
Para os beneficiários dos demais planos, a E-VIDA conseguiu negociar com uma
empresa contratada o fornecimento da dose da vacina com custos diferenciados.

Agenda da Saúde
A E-VIDA chamou a atenção dos seus beneficiários, mediante malas-diretas,
folders e cartilhas, para as datas mais relevantes do ano. Utilizando-se da agenda da saúde, a
Assessoria de Programas de Qualidade de Vida rememorou as seguintes ocasiões:

-

Carnaval e DST/AIDS;
Doador de Sangue e Medula Óssea;
Dia Internacional da Mulher;
Dia Internacional da Nefrologia e do Rim;
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-

Dia Mundial da Síndrome de Down;
Dia Mundial de Combate à Tuberculose;
Dia Mundial da Saúde;
Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial;
Dia Mundial de Combate à Asma;
Dia das Mães;
Dia Mundial sem o Tabaco;
Conscientização contra a Obesidade Mórbida Infantil;
Dia Mundial da Imunização;
Dia Nacional de Combate às Drogas;
Dia da Saúde Ocular;
Dia da Amamentação;
Dia Nacional do Combate ao Colesterol;
Dia dos Pais;
Dia Nacional da Saúde Bucal;
Setembro Amarelo;
Outubro Rosa;
Novembro Azul;
Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez;
Dia Mundial do Diabetes;
Dia Internacional do Doador de Sangue; e
Dia Mundial de Luta contra a AIDS.

E-VIDA Visita
Em 2017, o projeto E-VIDA Visita foi consolidado e, por intermédio dele, iniciaramse as visitas sociais em Brasília, as quais objetivaram a humanização da atenção à saúde.
As visitas realizadas ofereceram um espaço para o diálogo e, principalmente,
estreitaram a relação e a confiança entre os beneficiários atendidos e a instituição. Com o
projeto em prática, perceberam-se o contentamento e a satisfação das pessoas em receber
um representante da operadora em casa.
Registra-se que, em Brasília, em 2017, havia 11 (onze) beneficiários sendo atendidos
pelo programa e que, desse total, 6 (seis) estavam em regime de internação.
O Programa de Gerenciamento de Crônicos
Em 2017, celebrou-se, também, a parceria entre a E-VIDA e a Optum – empresa
que proporcionará que dois novos programas de qualidade de vida sejam iniciados (Alô,
E-VIDA Saúde; e E-VIDA + Cuidados Integrados).
Sem custo adicional e com adesão voluntária e personalizada, o “E-VIDA + Cuidados
Integrados” tem como principal objetivo orientar e acompanhar beneficiários portadores de
patologias crônicas por meio de informações acerca dos cuidados com a medicação administrada,
a realização de exames de prevenção e a prática de atividades físicas além de orientar em outras
questões alusivas à área da saúde.
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Já o “Alô, E-VIDA Saúde” está disponível, durante as 24 horas por dia, a todos os
beneficiários da instituição e consiste em orientar, por meio de uma central telefônica, a qual
está composta por profissionais da área da saúde, sobre cuidados primários, medicamentos e
situações de maior agravo.
Programa Benefício do Medicamento - PBM
Proporcionar sempre vantagens para os beneficiários é um importante propósito
da E-VIDA. A prova dessa assertiva está nas parcerias firmadas, em 2017, entre a operadora e
farmácias que garantiram um desconto no ato da compra de medicamentos.
A cada nova parceria firmada, a E-VIDA deu ampla divulgação à comunidade. Tudo
para demonstrar que é possível cuidar da saúde gastando menos.
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UMA COMUNICAÇÃO MAIS EFETIVA
Como forma de estreitar o relacionamento com os beneficiários, a Caixa
de Assistência do Setor Elétrico possui os seguintes canais de comunicação a fim de que
sejam realizadas consultas, registrados reclamações, elogios e sugestões e reanalisadas as
negativas: a) Setor de Atendimento; b) Postos de Atendimento; c) Central de Relacionamento
e Atendimento; d) Fale Conosco; e) Ouvidoria; e f) E-VIDA Perto de Você.
Disponibilizam-se, a seguir, informações relacionadas ao ano de 2017 sobre cada
canal mencionado.
Setor de Atendimento (SEATE)
A busca da excelência no atendimento é uma realidade na cultura da E-VIDA. Sendo
mais do que comprovado que o atendimento pessoal e presencial é a maior oportunidade de
desenvolver um diferencial competitivo diante da concorrência no ramo da saúde suplementar,
a instituição possui uma equipe destinada a esse tipo auxílio, a qual apresentou os seguintes
resultados satisfatórios no ano em análise.

Quantidade de Atendimentos
COMPETÊNCIA
1º Trimestre

22,86%

24,16%

ATENDIMENTOS
2.960

2º Trimestre

3.488

3º Trimestre

3.003

4º Trimestre
TOTAL

2.798
12.249

1o Trimestre
2o Trimestre

24,51%

28,47%

3o Trimestre
4o Trimestre

TEMPO MÉDIO DE ESPERA (TME): 00:06:10
TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO (TMA): 00:12:01

Solução de Demandas

Resolvidas diretamente pela SEATE

7%

Abertos chamados aos setores internos

93%
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Percebe-se que, em 2017, os beneficiários atendidos presencialmente aguardavam
em média 6 minutos e 10 segundos para serem atendidos, o que está de acordo com os
parâmetros do mercado, e que 93% das demandas foram resolvidas diretamente por esse
canal, ou seja, sem a intervenção das áreas técnicas da instituição.
Postos de Atendimento
A cobertura dos planos de saúde disponibilizados pela E-VIDA é nacional e, como
forma de atender aos objetivos institucionais, ela possui colaboradores nas seguintes localidades:

Postos de Atendimento
ESTADO

CIDADE

AC

Rio Branco

AM

Manaus

AP

Macapá

DF

Brasília

MA

São Luís e Imperatriz

MT

Cuiabá

PA

Belém, Tucuruí e Marabá

RO

Porto Velho

RR

Boa Vista

SP

Araraquara

TO

Palmas

No decorrer do exercício de 2017, os colaboradores lotados nessas cidades
desenvolveram as seguintes atividades: a) representar a E-VIDA; b) prestar atendimento aos
beneficiários e prestadores; c) realizar captação de rede credenciada; d) levantar as necessidades
da comunidade; e e) solucionar as ocorrências imediatas que estiveram sob a alçada de
competência deles.

Central de Relacionamento e Atendimento (CRA)
Vinculada ao Setor de Atendimento e subordinada estrategicamente à Presidência,
a CRA é responsável pelo atendimento telefônico aos beneficiários e à rede prestadora de
serviço em nível nacional.
A essa central cabe fornecer ao público-alvo informações a respeito de autorizações
médicas e odontológicas, reembolsos de procedimentos e medicamentos, emissões de boleto,
prazos de carência, validades de carteira, novas adesões, prestadores de serviço, entre outras.
Seguem, a seguir, dados sobre os atendimentos prestados pela Central de
Relacionamento e Atendimento no ano de 2017.
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Quantidade de Ligações
COMPETÊNCIA
1º Trimestre

27,40%
24,33%
25,81%

ATENDIMENTOS
10.057

2º Trimestre

9.277

3º Trimestre

10.671

4º Trimestre

11.328

TOTAL

41.333

1o Trimestre
2o Trimestre

22,44%

3o Trimestre
4o Trimestre

TEMPO MÉDIO DE ESPERA (TME): 00:00:48
TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO (TMA): 00:07:21

Solução de Demandas

Resolvidas diretamente pela CRA

19%

Abertos chamados aos setores internos

81%

Nota-se que, em 2017, os usuários do CRA aguardavam em média 48 (quarenta
e oito) segundos para serem atendidos, o que está em conformidade com os parâmetros do
mercado, e que 81% das demandas foram resolvidas diretamente por esse canal, isto é, sem a
necessidade de intervenção das áreas técnicas da operadora.
Fale Conosco
No portal da instituição, encontra-se disponível a opção “Fale Conosco”, cuja
finalidade é promover a comunicação com os usuários dos planos.
O “Fale Conosco” é um canal de primeira instância, por intermédio do qual podem
ser realizados consultas, reclamações, elogios e sugestões. Esse mecanismo de comunicação
trabalha de acordo com os padrões de atendimento e de soluções pré-definidos pela E-VIDA.
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Em 2017, a operadora recebeu 927 (novecentos e vinte e sete) mensagens bem como tratou-as e
respondeu a elas. Abaixo, segue quadro comparativo de demandas recebidas pelo setor por ano.
Demandas Recebidas
1.500

1.200

1.087

900

53 Funcionárias

927

600

300

0
2016

2017

Nota-se que a redução se deu em razão da criação da Central de Relacionamento e
Atendimento, a qual proporciona mais facilidade ao púbico bem como agilidade na obtenção de
alguma informação.
Ouvidoria

A Ouvidoria da E-VIDA é um canal de segunda instância que está à inteira disposição
dos beneficiários e dos prestadores de serviço.
Segundo a Resolução Normativa nº 323, de 3 de abril de 2013, mediante a ouvidoria,
a comunidade poderá registrar elogios, sugestões, consultas e reclamações e solicitar a reanálise
de negativas. Entre os vários objetivos do canal, destacam-se o compromisso de promover a
melhoria contínua dos produtos e dos serviços ofertados aos usuários e a resolução de conflitos
que apareçam no atendimento ao público de modo geral.
Registra-se que, no decorrer do exercício de 2017, a Ouvidoria da E-VIDA acolheu
567 (quinhentas e sessenta e sete) manifestações e que essa quantidade está segredada da
seguinte forma:

Manifestação Ouvidoria
MANIFESTAÇÃO

3,53%

Elogio

11,99%
1,41%

18,34%

4,59%

Reanálise
Denúncia
Sugestão
Reclamação

60,14%

Elogio
Consulta

VALOR
26

Consulta

68

Sugestão

20

Reclamação

341

Denúncia

8

Reanálise

104

TOTAL

567
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É importante salientar que, do total de manifestações acolhidas, 99,82% (noventa e
nove vírgula oitenta e dois por cento), isto é, 566, foram resolvidas e que, devido à complexidade
do caso, apenas 1 manifestação ficou pendente de resposta.
O quadro a seguir ilustra o comparativo da quantidade de manifestações
por ano, além de demonstrar que, se comparados os exercícios de 2016 e 2017, houve
um aumento no percentual de 15,47% (quinze vírgula quarenta e sete por cento).

Manifestações 2015 - 2016 - 2017
800
700
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600
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500
400
300
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200
100
0
2015

2016
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Em 2017, as reclamações mais frequentes foram relacionadas à cobertura
assistencial. Dentro desse contexto, esclarece-se que a qualidade da Ouvidoria foi em explicar,
de maneira individual, as questões inerentes à cobertura assistencial, ao rol de procedimentos
da ANS e aos prazos normatizados pelo órgão regulador, em acolher o beneficiário em um
momento de fragilidade e, consequentemente, em resolver o conflito.
Em outra senda, o tempo médio de resposta da Ouvidoria ficou abaixo do tempo
máximo estabelecido pela ANS, que é de 7 (sete) dias úteis.

E-VIDA Perto de Você
Em maio de 2017, foi iniciado o projeto E-VIDA Perto de Você, cujo objetivo é estar
mais perto dos beneficiários e dos colaboradores das unidades regionais. Nas oportunidades
em que o projeto era acionado, muitas dúvidas recorrentes sobre rede credenciada, direitos
dos beneficiários, campanhas de saúde, entre outros, eram sanadas.
Segundo o beneficiário Janildo Barbosa Sousa, “O programa E-VIDA Mais Perto de
Você proporcionou um estreitamento de relacionamento entre operadora e usuário, pois, ao
ouvir as pessoas, relatando suas dificuldades e sugestões, a E-VIDA conheceu mais de perto a
realidade enfrentada no dia a dia pelos beneficiários e isso gerou frutos como a resolução de
problemas com o aplicativo mobile e o credenciamento de novos prestadores de serviços.”
Já a beneficiária Joyce Meyre Degan disse: “Foi uma palestra bem interessante
e que explicou várias coisas que os beneficiários tinham dúvidas. Deveria ser feita pelo menos
1 vez ao ano.“
Acredita-se que, em 2018, o projeto continuará sendo um sucesso e que os
anseios, as dúvidas e os questionamentos dos beneficiários sejam tratados de maneira singular
e acolhedora.
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A GESTÃO
A Nova Presidência
No dia 13 de março de 2017, ocorreu, nas dependências das Centrais Elétricas do
Norte do Brasil, a posse do novo presidente da Caixa de Assistência do Setor Elétrico, Iaci Correa
de Albergaria, o qual ocupará o cargo mencionado durante o próximo quadriênio.
No decorrer da cerimônia, o novo presidente agradeceu aos presentes os votos de
êxito pelo trabalho à frente da presidência da caixa de assistência e destacou: “Tenho certeza
de que darei o melhor de mim no desempenho das funções que, agora, passo a exercer. Sei da
importância da E-VIDA para os empregados da Eletronorte e reconheço o quanto a saúde da força
de trabalho é relevante para a empresa”.
A E-VIDA de Cara Nova
Com vistas a abrigar a sede da E-VIDA, o Conselho Deliberativo, no dia 23 de
fevereiro de 2017, autorizou a compra de imóvel localizado no Setor Comercial e Residencial
Norte 704/705, em Brasília/DF.
A escritura pública de compra e venda foi assinada no dia 16 de março de 2017 e,
diante do contexto do planejamento da mudança, se fez necessário constituir uma comissão para
coordenar e acompanhar os procedimentos necessários à mudança da E-VIDA para o novo lugar.
No dia 21 de julho de 2017, ocorreu a solenidade de inauguração do novo espaço da
E-VIDA. O evento contou com a presença dos funcionários bem como de autoridades da Eletrobras
Eletronorte.
A aquisição da sede foi uma conquista importante, porque possibilitou a ampliação
dos processos e dos serviços ofertados bem como um ambiente mais confortável para
beneficiários e para os colaboradores. Ademais, ela se deu em virtude do crescimento da
carteira e, consequentemente, do número de demandas e da necessidade de seguir um padrão
de humanização no ambiente de atendimento e de trabalho.
Assim, cada elemento utilizado na nova acomodação visa a contribuir com o
processo de assistência e com a promoção de bem-estar e segurança dos beneficiários, dos
colaboradores e dos visitantes. O maior diferencial da nova sede são os recursos de excelência
colocados em prática diariamente, os quais elevarão a agilidade no atendimento.
Processo Eleitoral E-VIDA 2018
No dia 1º de dezembro de 2017, tornou-se público o Processo Eleitoral E-VIDA 2018,
o qual é destinado ao preenchimento dos seguintes cargos:
•
•
•
•

3 (três) membros titulares e 3 (três) membros suplentes do Conselho Deliberativo;
2 (dois) membros titulares e 2 (dois) membros suplentes do Conselho Fiscal; e
Diretor(a) de Benefícios e Saúde.

A posse dos candidatos eleitos ocorrerá no dia 13 de março de 2018 e eles exercerão
as suas devidas funções durante o quadriênio 2018/2022.
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O Reajuste dos Preços das Mensalidades
Atualmente, as operadoras de planos de saúde têm grandes desafios e um
deles é a questão do modelo de financiamento. O reajuste do valor das mensalidades ocorre
anualmente e é feito com base na elevação de gastos dos planos de saúde.
Os custos mencionados são afetados por diversos fatores, entre os quais se
destacam: a crescente do valor dos produtos e dos serviços da saúde; a frequência com
que as pessoas consomem esses produtos e serviços; os reajustes de preços negociados
periodicamente pelas operadoras com todos os prestadores de serviços assistenciais; o modelo
de remuneração o qual incentiva o consumo, e não o melhor resultado; o envelhecimento da
carteira; e as novas coberturas obrigatórias incorporadas ao rol de procedimentos.
Ante esses coeficientes, a E-VIDA, no ano de 2017, com base em cálculos atuarias,
aplicou os seguintes percentuais de reajuste, os quais incidiram sobre as mensalidades de
seus planos:

PLANO DE SAÚDE

PERCENTUAL

E-VIDA Melhor Idade

20,40%

1º de novembro

E-VIDA Família

20,40%

1º de novembro

E-VIDA PPRS

35,07%

1º de fevereiro

+ VIDA CEA

56,89%

1º de fevereiro

+ VIDA Colaborador

20,40%

1º de novembro

MÊS DE APLICAÇÃO

Por mais que se reconheçam as peculiaridades da política salarial em 2017, o
reajustamento anual dos preços se fez inadiável e necessário, sob pena de colocar em risco o
equilíbrio econômico-financeiro dos planos de saúde da instituição.
Assim, o desafio da E-VIDA, com base no que viveu em 2017, será, nos próximos
exercícios, praticar preços que respeitem os limites dos beneficiários e que, ao mesmo tempo,
viabilizem financeiramente um excelente atendimento.
Notificação de Investigação Preliminar (NIP)
A Notificação de Investigação Preliminar (NIP) consiste em um instrumento que
objetiva a solução de conflitos entre os consumidores e as operadoras de planos de saúde.
Em relação ao exercício de 2017, o total de notificações emitidas pela ANS referentes
às reclamações dos beneficiários da E-VIDA é da ordem de 18 (dezoito).
O quadro a seguir ilustra a quantidade de NIP acolhidas no ano de 2017 bem
como o status da demanda.
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Notificação de Investigação Preliminar
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Registra-se que o status ¨inativado¨ se refere aos casos que já foram resolvidos
pela operadora. O quadro abaixo apresenta o quantitativo de NIP por ano.
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Nessa senda, convém ressaltar a importância de os beneficiários, antes de
recorrerem à Agência Nacional de Saúde Suplementar, esgotarem os canais internos da
operadora os quais estão à disposição deles, como, por exemplo, a Central de Relacionamento
e Atendimento, o Fale Conosco, a Ouvidoria, etc.
A Notificação de Investigação Preliminar é uma medida profilática ao dispor dos
beneficiários que deve ser exercida com bastante responsabilidade e cautela.
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Contencioso Administrativo e Jurídico em 2017
Abaixo, encontra-se o quadro das demandas judiciais e administrativas que
envolviam a Caixa de Assistência do Setor Elétrico e estavam ativas em 31 de dezembro
de 2017.

NATUREZA

QUANTIDADE

Trabalhistas

3

Administrativo – Justiça Federal

1

Assistencial – Cível

21

Cível (E-VIDA como autora)

1

No que tange às demandas cíveis, é importante esclarecer que a impetração de
um processo judicial não pressupõe irregularidades praticadas pela E-VIDA. Pelo contrário,
normalmente, por meio dessas 21 ações, os beneficiários questionaram, judicialmente, a
questão da cobertura assistencial em virtude de serem negados procedimentos médicos ou
odontológicos os quais não estavam cobertos pelo rol de procedimentos e eventos do órgão
regulador - cobertura mínima e obrigatória.
Esclarece-se que, no âmbito da saúde suplementar, as ações judiciais referentes
à cobertura assistencial são bem comuns e que, considerando-se a existência do modelo
de mutualismo adotado pelas autogestões, em que o valor total arrecadado por meio de
pagamentos individuais de mensalidades é usado para pagar as despesas, essa ações
influenciam, diretamente, a escolha do valor das mensalidades bem como do reajuste anual,
porquanto, mediante elas, as operadoras são obrigadas a pagar procedimentos não previstos
no contrato.

A implantação do eSocial
O E-Social é um projeto integrante do Sistema de Escrituração Pública
Digital cujo objetivo pretende simplificar unificar a entrega as obrigações trabalhistas,
previdenciárias e ficais em todo o território nacional.
Com a criação do E-Social, por meio do Decreto nº 8.373/2014 da Presidência
da República, os empregadores passarão a comunicar ao governo federal, de maneira
unificada, as informações relativas aos trabalhadores, tais como vínculos, contribuições
previdenciárias, folha de pagamento, comunicações de acidente de trabalho, aviso-prévio,
FGTS e escriturações fiscais.
Com vistas a atender ao que determina o decreto mencionado, em 2017, os
colaboradores da E-VIDA lotados na área de gestão de pessoas participaram, em São Paulo,
de um treinamento organizado pelo Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) –
oportunidade na qual foram sanadas dúvidas acerca do eSocial assim como mostrado um
panorama desse projeto.
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Em decorrência da tipificação da instituição, a E-VIDA somente estará obrigada
a enviar informações em conformidade com a nova sistemática requerida a partir de julho
de 2019; no entanto, estima-se que, em janeiro de 2018, todo o sistema informatizado da
operadora comece a se adequar às novas rotinas.
Sistema Protheus
O Sistema Protheus é uma linha de software da empresa Totvs o qual contempla
os principais processos das empresas por meio de módulos em que cada um deles corresponde
a uma área específica de gestão.
No ano de 2017, continuou-se com a implantação desse sistema na E-VIDA, a fim
de a operadora aprimorar os seus processos internos.
Durante o decorrer do período, foram realizados diversos refinamentos nas
parametrizações da folha em virtude da adequação das atividades da operadora ao eSocial –
projeto que já está em andamento.
Além disso, em 2017, foi disponibilizada uma nova versão do RH Online –
portal dos colaboradores – com vistas ao acompanhamento das solicitações e dos
demonstrativos/extratos referentes ao empregado, o que facilitou o compartilhamento
das informações.
Em relação ao módulo da saúde, o qual é denominado PLS, os processos
informatizados de atendimento e auditoria médica, de processamento de contas e de
pagamentos e cobranças estão sendo revisados, a fim de que sejam mitigados possíveis
riscos à operação.
A estimativa é de que, no primeiro semestre de 2018, o Protheus esteja em
pleno funcionamento e de que a implantação desse sistema possibilite o controle de todas as
informações da empresa, integre e gerencie os dados, otimize a operação e melhore a gestão
da E-VIDA como um todo.
Pesquisa de Satisfação com a Rede Credenciada
		
No ano de 2017, a E-VIDA convidou os prestadores de serviços de saúde para,
juntos, identificarem oportunidades. Afinal, a opinião deles é de muita importância para a
manutenção da boa relação profissional.
Para tanto, foi realizada, no mês de novembro de 2017, a Pesquisa de Satisfação
com a Rede Credenciada. Por meio dessa ação, a E-VIDA buscou entender melhor o
relacionamento dela com os prestadores assim como identificou possíveis acertos e falhas, o
que contribuirá com as futuras ações a serem realizadas no ano de 2018 e com a manutenção
do bom convívio.
A pesquisa foi realizada por uma empresa de consultoria, InstitutoPHD, a qual
entrou em contato por meio de ligações telefônicas.
Segundo o resultado da pesquisa, a Caixa de Assistência do Setor Elétrico, em
2017, encontra-se em uma zona de qualidade, a qual está bem próxima à zona de excelência
– alvo de todas as empresas que trabalham em contato direto com o beneficiário.
O resultado da pesquisa serviu como um estímulo para que, nos próximos
exercícios, os principais pilares da saúde suplementar (beneficiário, prestador e operadora)
estejam em plena harmonia de convívio.
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CAI XA DE ASSI STÊN CI A DO SETO R ELÉTRI CO ( E- VI DA)
C.N .P.J.: N º

1 1 .8 2 8 .0 8 9 / 0 0 0 1 - 0 3

BALAN ÇO PATRI M ON I AL - ATI VO

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2017
Valores em Reais (R$)
CO NTAS
ATI V O CI RCULANTE
Disponíve l
Re a liz á ve l
Aplicações Financeiras
Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas
Aplicações Não Vinculadas
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber
Créditos de Operações de Administração de Benefícios
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde
Créd. Oper. Assist. Saúde Não Relac. c/ Planos Saúde da Operadora
Despesas Diferidas
Créditos Tributários e Previdenciários
Bens e Títulos a Receber
Despesas Antecipadas
Conta-Corrente com Cooperados
ATI V O NÃO CI RCULANTE
Re a liz á ve l a Longo Pr a z o
Aplicações Financeiras
Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas
Aplicações Não Vinculadas
Créditos Tributários e Previdenciários
Títulos e Créditos a Receber
Despesas de Comercialização Diferidas
Ativo Fiscal Diferido
Depósitos Judiciais e Fiscais
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo
Conta-Corrente com Cooperados
I nve st im e nt os
Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar
Participações Societárias em Rede Hospitalar
Outros Investimentos
I m obiliz a do
Imóveis de Uso Próprio
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos
Imobilizado de Uso Próprio
Hospitalares / Odontológicos
Não Hospitalares / Odontológicos
Imobilizações em Curso
Outras Imobilizações
I nt a ngíve l

TOTA L D O A TI VO

NO TA
EX PLI CATI V A

3
4
4a
4b
5
5

6
7
8

9 e 16

9 e 16
9 e 16
10

31/ 12/ 2017

31/ 12/ 2016

91.297.822,03
615.379,60
90.682.442,43
82.240.027,07
24.037.178,64
58.202.848,43
6.918.596,95
6.918.596,95
0,00
0,00
0,00
741.422,72
0,00
674.049,88
108.345,81
0,00
0,00

96.561.969,56
69.674,45
96.492.295,11
83.193.093,12
4.221.548,05
78.971.545,07
11.434.995,48
11.434.995,48
0,00
0,00
0,00
1.594.873,11
0,00
218.710,24
50.623,16
0,00
0,00

11.360.988,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.229.218,39
10.326.682,70
0,00
10.326.682,70
902.535,69
0,00
902.535,69
0,00
0,00
131.770,37

1.268.266,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
966.634,29
0,00
0,00
0,00
966.634,29
0,00
966.634,29
0,00
0,00
301.632,17

102.658.810,79

97.830.236,02

AS N O TAS EX P LI CATI V AS SÃO P ARTE I N TEGRAN TE DAS DEM O N STRAÇÕ ES CO N TÁBEI S
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CAI XA DE ASSI STÊN CI A DO SETO R ELÉTRI CO ( E- VI DA)
CN PJ N º

1 1 .8 2 8 .0 8 9 / 0 0 0 1 - 0 3

BALAN ÇO PATRI M ON I AL - PASSI VO

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2017
Valores em Reais (R$)
CO N TAS

PASSIVO CIRCULANTE
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde
Provisões de Prêmios / Contraprestações
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG
Provisaõ de Insuficiência de Prêmios
Provisão para Remissão
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS
Provisão de Eventos a Liquidar Outros Prestadores de Serviços Assistenciais
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)
Outras Provisões Técnicas
Débitos de Operações de Assistência à Saúde
Contraprestações / Prêmios a Restituir
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios
Comercialização sobre Operações
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde
Débitos de Operações de Administração de Benefícios
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde
Débitos com Oper Assist. Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da operadora
Provisões
Provisão para IR e CSLL
Provisões para Ações Judiciais
Tributos e Encargos Sociais a Recolher
Empréstimos e Financiamentos a Pagar
Débitos Diversos

NO TA
EX PLI CATI V A

11

11 (i)
11 (ii)
11 (iii)

12

13
14
15

PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG
Provisão de Insuficiencia de Prêmios
Provisão para Remissão
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serv. Assist.
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)
Outras Provisões Técnicas
Provisões
Provisões para Tributos Diferidos
Provisões para Ações Judiciais
Tributos e Encargos Sociais a Recolher
Tributos e Encargos Sociais a Recolher
Tributos e Contribuições
Parcelamento de Tributos e Contribuições
Empréstimos e Financiamentos a Pagar
Débitos Diversos
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL
Capital Social / Patrimônio Social
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
Reservas
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais
Reservas de Reavaliação
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits
Ajustes de Avaliação Patrimonial
(-) Ações em Tesouraria
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado
TOTAL DO PASSIVO

18.1
18.2
18.2
18.3

31/ 12/ 2017

31/ 12/ 2016

20.702.741,18
18.357.850,30
0,00
0,00
0,00
0,00
153.656,88
12.377.128,55
5.827.064,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
695.931,63
0,00
0,00
0,00
465.873,82
0,00
1.183.085,43

20.795.465,31
18.478.444,70
0,00
0,00
0,00
0,00
103.946,05
14.550.653,11
3.823.845,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
875.290,24
0,00
0,00
0,00
570.003,83
0,00
871.726,54

8.494,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.494,54
0,00
8.494,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

45.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00
0,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

81.947.575,07
35.955.421,64
0,00
41.034.349,07
0,00
0,00
41.034.349,07
0,00
0,00
4.957.804,36

76.989.770,71
35.955.421,64
0,00
38.680.286,90
0,00
0,00
38.680.286,90
0,00
0,00
2.354.062,17

102.658.810,79

97.830.236,02

AS NO TAS EX PLI CATI V AS SÃO PARTE I NTEGRANTE DAS DEMO NSTRAÇÕ ES CO NTÁBEI S

35

Relatório de Administração da Caixa de Assistência do Setor Elétrico

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SETOR ELÉTRICO (E-VIDA)

C.N.P.J.: Nº
11.828.089/0001-03
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
(Em Reais)
DEMO NSTRAÇÃO DO RESULTADO
NO TA
EX PLI CATI V A

31/ 12/ 2017

31/ 12/ 2016

158.011.323,03

131.565.508,55

158.011.323,03

131.565.508,55

158.011.323,03

131.565.508,55

0,00

0,00

Receita com Administração de Planos de Assist. Saúde

0,00

0,00

Receitas com Resseguro

0,00

0,00

CO N TAS

Cont r a pr . Efe t iva s de Pla no de Assist ê ncia à Sa úde
Receitas com Operações de Assistência à Saúde
Contraprestações Líquidas
Variação das Provisões Técnicas

2.2.1 (a)
2.2.1 (a)

(-) Tributos Diretos de Op.Planos Assist. Saúde da OPS

0,00

0,00

144.918.060,66

125.887.917,14

142.914.841,33

124.193.347,92

2.003.219,33

1.694.569,22

0,00
13.093.262,37
0,00

0,00
5.677.591,41
0,00

4.329,72

5.757,77

0,00

0,00

Receitas com operações de Assist. Odontológica

0,00

0,00

Receitas com operações de Assist. médico-hospitalar (SUS)

0,00

0,00

Receitas com operações de Assist. Odontológica (SUS)

0,00

0,00

Outras Receitas de Prest. Serviços de Admin. Benefícios

0,00

0,00

Receitas com Admin de Intercâmbio Eventual - Assist. Odontológica

0,00

0,00

4.329,72

5.757,77

0,00

0,00

Eve nt os I nde niz á ve is Líquidos
Eventos Conhecidos ou Avisados
Variação da Prov.Eventos Ocorridos e Não Avisados
Despesas de Resseguros
RESULT. O PERAÇÕ ES C/ PLANO S DE ASSI ST. SAÚDE
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assist. Saúde
Receitas Assist. Saúde não relac. Planos de Saúde da Operadora
Receitas com operações de Assist. médico-hospitalar

Receitas com Admin de Intercâmbio Eventual - Assist. méd.
hospitalar
Outras Receitas Operacionais

2.2.1 (b)
2.2.11 e 11 (iii)

2.2.6

2.2.6

(-) Tributos Diretos de Outras Operações de Assistência à Saúde
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assist. Saúde
Outras Despesas de operações de Plano de Assist. Saúde
Programa Promoção Saúde e Prevenção Riscos e Doenças

2.2.5
2.2.5

(-) Recuperação de outras desp. Operacionais Assist. Saúde
Provisão para Perdas sobre Créditos
Outras Desp. Oper. Assist. Saúde Não Relac. c/ Planos de Saúde da
OPS
RESULTADO BRUTO
Despesas de Comercialização

2.2.5

Despesas Administrativas

0,00

0,00

1.130.137,15

844.792,42

1.139.271,46

878.263,02

0,00

0,00

0,00

0,00

-9.134,31

-33.470,60

0,00

0,00

11.967.454,94
0,00

4.838.556,76
0,00

14.100.224,34

10.734.038,48

7.090.573,76

11.301.514,62

7.306.822,79

11.459.437,66

216.249,03

157.923,04

Re sult a do Pa t r im onia l

0,00

0,00

Receitas Patrimoniais

0,00

0,00

Despesas Patrimoniais

0,00

0,00

4.957.804,36
0,00

5.406.032,90
0,00

Contribuição Social

0,00

0,00

Impostos Diferidos

0,00

0,00

Participações no Resultado

0,00

0,00

4.957.804,36

5.406.032,90

Re sult a do Fina nce ir o Líquido
Receitas Financeiras
Despesas Financeiras

RESULTADO ANTES DO S I MPO STO S E PARTI CI PAÇÕ ES
Imposto de Renda

RESULTADO LÍ Q UI DO

18.4

18.4

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
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CAI XA D E ASSI STÊN CI A D O SETOR ELÉTRI CO ( E- VI D A)
C.N .P.J.: N º 1 1 .8 2 8 .0 8 9 / 0 0 0 1 - 0 3
D EMON STRAÇÃO D AS MU TAÇÕES D O PATRI MÔN I O LÍ QU I D O/ PATRI MÔN I O SOCI AL EM 3 1 D E D EZEMBRO D E 2 0 1 7

( Em Reais)

SA LDOS EM 3 1 DE DEZ EMBR O DE 2 0 1 3
Ajustes de exercícios anteriores

35.955.421,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.655.234,43

0,00

0,00

18.834.443,65 54.789.865,20
-118.161,69

1.655.234,43
-118.161,69

-118.161,69

0,00

18.308.770,60

-18.834.443,56

0,00

-18.834.443,56

0,00

Retificação de erros de exercícios anteriores (nota y)

18.308.770,60

Lucro/Superávit /Prejuízo Líquido do Exercício
Proposta da destinação do lucro/superávit:

0,00

18.834.443,56

0,00

0,00

0,00

0,00

18.834.443,56

Outras Reservas de Lucros

SA LDOS EM 3 1 DE DEZ EMBR O DE 2 0 1 4

35.955.421,55 -18.834.443,56
0,00

Ajustes de exercícios anteriores

0,00

0,00

19.964.005,03

0,00

0,00

230.691,02

0,00

0,00

37.550.725,52 74.635.708,54
0,00

230.691,02

Retificação de erros de exercícios anteriores (nota y)

-3.282.661,75

Lucro/Superávit /Prejuízo Líquido do Exercício

19.845.843,34

Proposta da destinação do lucro/superávit:

0,00

-19.845.843,34

0,00

0,00

0,00

Outras Reservas de Lucros

35.955.421,55 -38.680.286,90
0,00

Ajustes de exercícios anteriores

0,00

0,00

36.757.877,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Proposta da destinação do lucro/superávit:

0,00

35.955.421,55 -38.680.286,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.163.910,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.406.032,90

0,00

0,00

0,00

0,00

37.550.725,52 76.989.770,71
0,00

0,00

0,00

Efeitos da mudança de critérios contábeis (nota x)

0,00

Retificação de erros de exercícios anteriores (nota y)

4.957.804,36

Lucro/Superávit /Prejuízo Líquido do Exercício

5.406.032,90

0,00

-5.406.032,90

0,00

0,00

0,00

SA LDOS EM 3 1 DE DEZ EMBR O DE 2 0 1 7

0,00

0,00

0,00

Outras Reservas de Lucros

Outras Reservas de Lucros

-3.282.661,75

0,00

5.406.032,90

Lucro/Superávit /Prejuízo Líquido do Exercício

Proposta da destinação do lucro/superávit:

0,00

0,00

37.550.725,52 71.583.737,81

Retificação de erros de exercícios anteriores (nota y)

Ajustes de exercícios anteriores

0,00

0,00

Efeitos da mudança de critérios contábeis (nota x)

SA LDOS EM 3 1 DE DEZ EMBR O DE 2 0 1 6

230.691,02

230.691,02

Efeitos da mudança de critérios contábeis (nota x)

SA LDOS EM 3 1 DE DEZ EMBR O DE 2 0 1 5

1.537.072,74

1.655.234,43

Efeitos da mudança de critérios contábeis (nota x)

35.955.421,55 -44.086.319,80

0,00

52.527.747,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.957.804,36

0,00

0,00

0,00

0,00

37.550.725,52 81.947.575,07

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
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CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SETOR ELÉTRICO (E-VIDA)
C.N.P.J.: Nº 11.828.089/0001-03
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
(Em Reais)
31/ 12/ 2017
ATI V I DADES O PERACI O NAI S

31/ 12/ 2016

(+) Recebimento de Planos Saúde

162.527.721,56

120.441.720,83

(+) Resgate de Aplicações Financeiras

226.758.702,04

64.657.417,92

7.269.441,09

5.938.096,40

(+) Recebimento de juros de Aplicações Financeiras

41.711,42

5.757,77

-142.778.607,40

-120.768.797,37

(-) Pagamento de Pessoal

-5.658.851,34

-4.816.063,65

(-) Pagamento de Serviços Terceiros

-3.071.834,56

-2.972.207,27

(-) Pagamento de Tributos

-4.879.537,53

-5.442.323,06

(+) Outros Recebimentos Operacionais
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde

(-) Pagamento de Contigências (Cíveis, Trabalhistas, Tributárias)
(-) Pagamento de Aluguel

-18.022,65

0,00

-1.354.555,36

-907.694,61

-39.385,81

-32.286,63

(-) Outros Pagamentos Operacionais

-226.685.851,06
-1.130.137,15

-55.376.932,96
-341.049,88

Ca ix a Líquido da s At ivida de s O pe r a ciona is

10.980.793,25

385.637,49

(-) Pagamento de Promoção/Publicidade
(-) Aplicações Financeiras

ATI V I DADES DE I NV ESTI MENTO S
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros

Ca ix a Líquido da s At ivida de s de I nve st im e nt os

-10.435.088,10

-337.721,11

- 10.435.088,10

- 337.721,11

ATI V I DADES DE FI NANCI AMENTO
0,00

0,00

Ca ix a Líquido da O pe r a dor a no pe r íodo

545.705,15

47.916,38

V ARI AÇÃO LÍ Q UI DA DO CAI X A ( * )

545.705,15

47.916,38

69.674,45
615.379,60

21.758,07
69.674,45

At ivos Livr e s no I nício do Pe r íodo ( * * )

79.041.219,52

77.693.683,81

At ivos Livr e s no Fina l do Pe r íodo ( * * )

58.818.228,03

79.041.219,52

- 20.222.991,49

1.347.535,71

Ca ix a Líquido da s At ivida de s de Fina ncia m e nt o

CAI X A – Sa ldo I nicia l
CAI X A - Sa ld o Fin a l

Aum e nt o/ ( Dim inuiçã o) na s Aplic. Fina nc. – RECURSO S LI V RES

( * ) Refer e- se ao t ot al d e Caixa ou eq u ivalen t es d e caixa ( Tot al d o D i sp on ível)
(* * )
Refer e- se ao sald o d as con t as ‘Caixa’ e ‘Ban cos Con t a D ep ósit o’, m ais o m on t an t e d e ap licações fi n an cei r as n ão vin cu lad as às
p r ovisões t écn icas e/ ou vin cu lad as a g ar an t ias ju d i ciais, ist o é, ap l icações sem cláu su la r est r it iva d e r esg at e.

OBSERVAÇÃO: Em conformidade com o it e m 2 2 do CP C 0 3 é necessário constar em Notas Explicativas a concilição entre
o lucro líquido e o Fluxo de Caixa das atividades operacionais.

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
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CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SETOR ELÉTRICO – E-VIDA.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO BALANCETE
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Nota 1. Contexto Operacional
A CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SETOR ELÉTRICO - E-VIDA, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o n° 11.828.089/0001-03,
com Inscrição Estadual sob n° 07.538.142/001-04, com sede e endereço no SCRN 704/705 Bloco “C” – Lojas 40 a 48 – Asa Norte – Brasília/DF, C.E.P. 70.730-630, iniciou suas operações
em 01/08/2012, com registro na ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar sob o nº
41.837-4 e tem por objetos, conforme Estatuto Social devidamente aprovado e registrado:
I.

Prestar assistência médica, hospitalar e/ou odontológica por meio de planos coletivos
fechados, sob a modalidade de Autogestão, na forma da Legislação em vigor;

II.

Implantar ações, incluídas pesquisas científicas e tecnológicas, visando a prevenção de
doenças, promoção, reabilitação e recuperação da saúde;

III. Desenvolver programas de medicina ocupacional voltados para atender aos empregados
da Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A – ELETRONORTE;
IV. Executar as políticas de saúde definidas pela ELETRONORTE;
V. Celebrar convênios ou contratos com outras operadoras de planos privados de assistência
à saúde, visando a oferecer melhores condições de atendimento aos seus associados e
respectivos dependentes; e
VI. Firmar convênios de cooperação técnica com a Agência Nacional de Saúde Suplementar –
ANS, o Ministério da Saúde e outras pessoas jurídicas de direito público ou privado, com vistas
a promover estudos e pesquisas em prol do sistema de assistência à saúde suplementar,
notadamente para o aperfeiçoamento de Autogestão.

A CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SETOR ELÉTRICO - E-VIDA., tem sua escrituração
contábil centralizada em sua sede e está revestida das formalidades legais, sendo registrada
em livros obrigatórios capazes de assegurar a sua exatidão.
A CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SETOR ELÉTRICO - E-VIDA., opera atualmente 02
produtos (Coletivo por Adesão – Pré-estabelecido e Coletivo por Adesão – Pós-Estabelecido),
os quais se encontram devidamente registrados no Sistema de Informações de produtos
junto a Agência nacional de Saúde Suplementar – ANS.
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Nota 2. Elaboração e Apresentação das Demonstrações Financeiras

2.1 Base de Apresentação
As demonstrações contábeis referentes ao Balancete encerrado em 31 de
Dezembro de 2017, foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações-Lei nº 6.404/76
alteradas pelas Leis de no 11.638/2007 e 11.941/2009, nas normas estabelecidas pela ANS
- Agência Nacional de Saúde, nos pronunciamentos, nas orientações e nas interpretações
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”). As operadoras de planos
que atuam no mercado de saúde devem obedecer todos os CPC aprovados e em vigor, no
que não contrariem os dispositivos nas normas básicas da ANS, às normas estabelecidas
pela Resolução no 750/93, do Conselho Federal de Contabilidade – CFC e pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis – CPC, exceto o CPC 11 – Contratos de Seguro, o CPC 29 –

Ativo Biológico e Produto Agrícola, o CPC 34 – Exploração e Avaliação de Recursos Minerais,
o CPC 35 – Demonstrações Separadas e o CPC PME – Contabilidade para Pequenas e
Médias Empresas.
2.2 Principais Práticas Contábeis

As principais práticas contábeis adotadas pela entidade estão descritas a seguir:
2.2.1 Apuração do Resultado
a) Receita: O resultado das transações é apurado pelo regime de competência
dos exercícios. As Contraprestações Efetivas são apropriadas à receita considerandose o período de cobertura do risco, pro rata dia, quando se tratarem de contratos com
preços preestabelecidos. Nos contratos com preços pós-estabelecidos, a apropriação da
receita é registrada na data em que se fizerem presentes os fatos geradores da receita,
de acordo com as disposições contratuais, ou seja, a data em que ocorrer o efetivo direito
ao valor a ser faturado.
b) Custo: Os Eventos Conhecidos ou Avisados são apropriados à despesa,
considerando-se a data de apresentação da conta médica, do aviso pelos prestadores ou
do Aviso de Beneficiários Identificados - ABI, pelo seu valor integral, no primeiro momento
da identificação da ocorrência da despesa médica, independente da existência de qualquer
mecanismo, processo ou sistema de intermediação da transmissão, direta ou indiretamente
por meio de terceiros, ou da análise preliminar das despesas médicas. O fato gerador da
despesa é o atendimento ao beneficiário. Naqueles casos em que esse atendimento ocorrer
sem o conhecimento da entidade, o reconhecimento da despesa se dá com a constituição da
Provisão Técnica específica (PEONA), nos moldes da regulação em vigor.
2.2.2 Estimativas Contábeis
As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, como a
mensuração de provisões para perdas sobre créditos, provisões técnicas, estimativas do valor
justo de determinados ativos e passivos, provisões para passivos contingentes, estimativas
da vida útil de determinados ativos e outras similares. Os resultados efetivos podem ser
diferentes dessas estimativas e premissas.
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2.2.3 Caixa e equivalentes de Caixa
Incluem caixa e saldos positivos em conta corrente de livre movimento (vide Nota
Explicativa nº 3).
2.2.4 Aplicações
A entidade constituiu ativos garantidores com aplicações financeiras para lastrear
as provisões técnicas, cuja movimentação segue regras estabelecidas pela ANS.
As aplicações financeiras são avaliadas ao seu valor justo (vide Nota Explicativa nº 4).
2.2.5 Contraprestações Pecuniárias a Receber
São registradas e mantidas no balanço pelo valor nominal dos títulos
representativos desses créditos, em contrapartida à:

a) Preços pré-estabelecidos - conta de Provisão de Prêmio/Contraprestação
Não Ganha e posteriormente para a conta de contraprestações efetivas de
operações de planos de assistência à saúde conforme a proporção pro rata dia
da cobertura prestada;

b) Preços pós-estabelecidos - conta de Contraprestações Efetivas de Operações
de Planos de Assistência à Saúde.
A Provisão para Perdas Sobre Créditos de contraprestação efetiva é constituída
sobre valores a receber de beneficiários com títulos vencidos há mais de 90 dias, para planos
coletivos, e há mais de 60 dias, para planos individuais.
Os valores eventualmente recebidos antes do período de cobertura estão
registrados no passivo circulante, em conta específica de obrigações por recebimento
de Contraprestação Pecuniária/Prêmios Recebidos Antecipadamente - Assistência
Médico Hospitalar.
A administração da entidade revisa periodicamente o critério de constituição
para adequá-la à evolução da inadimplência de sua carteira.
2.2.6 Créditos de Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de
Saúde da Operadora
São registrados e mantidos no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos
dos créditos por serviços não relacionados aos planos de saúde, em contrapartida à conta de
Receitas Com Outras Atividades.
A provisão para perdas sobre créditos com operações com outras atividades é
constituída para os valores vencidos há mais de 90 dias.
A administração da entidade revisa periodicamente o critério de constituição
para adequá-la à evolução da inadimplência dessas operações.
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2.2.7 Imobilizado
Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção.
A depreciação é calculada pelo método linear com base nas vidas úteis estimadas
dos bens, às taxas mencionadas na Nota Explicativa nº 9.
Com base nas alterações e pronunciamentos contábeis o imobilizado passou a
abranger os bens que não são de propriedade apenas da entidade, mas sobre os quais a
mesma tenha o controle, riscos e benefícios.
Através de avaliação e formalização interna da azienda, a mesma concluiu pela
manutenção dos mesmos prazos de vida útil e respectivas taxas de depreciação praticadas
em exercícios anteriores.
2.2.8 Intangível
Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados no reconhecimento
inicial ao custo de aquisição e, posteriormente, deduzidos da amortização acumulada e perdas
do valor recuperável, quando aplicável.
Intangíveis gerados internamente são reconhecidos no resultado do período.
Os ativos intangíveis com vida útil definida são amortizados de acordo com sua
vida útil econômica estimada e, quando são identificadas indicações de perda de seu valor
recuperável, são submetidos a teste de avaliação do valor recuperável, assim como os ativos
com vida útil indefinida (vide Nota Explicativa n° 10).
2.2.9 Avaliação do Valor Recuperável de Ativos (Teste de “impairment”)
A administração deverá revisar anualmente o valor contábil líquido dos seus
ativos com o objetivo de avaliar eventos que possam indicar perda de seu valor recuperável,
sendo constituída provisão para perda com o ajuste, quando necessário, do valor contábil
líquido ao valor recuperável.
2.2.10 Outros Ativos e Passivos (Circulantes e Não Circulantes)
Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus
benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da entidade e seu custo ou valor
puder ser mensurado com segurança.
Um passivo é reconhecido quando a empresa possui uma obrigação legal ou é
constituído como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico
seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes
encargos e das variações monetárias incorridas. As provisões são registradas tendo como
base as melhores estimativas do risco envolvido.
Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou
liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados
como não circulantes.
2.2.11 Provisões Técnicas
São calculadas com base em metodologia (própria ou escalonada) conforme
estabelecida pela RN ANS nº 209/09 e alterações posteriores, excetuando-se a provisão
de eventos a liquidar que é calculada com base nas faturas de prestadores de serviços de
assistência à saúde efetivamente recebida pela operadora, conforme estabelecido pela ANS
(vide Nota Explicativa n° 11).
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2.2.12 Ativos e Passivos Contingentes e Obrigações Legais
a) Ativos Continentes: São reconhecidos somente quando há garantias reais ou
decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com
êxitos prováveis são apenas divulgados em nota explicativa.
b) Passivos Contingentes: Com exceção das contingências tributárias e obrigações
legais, as demais (Cíveis e Trabalhistas) são provisionados quando as perdas
forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis
com suficiente segurança. Os passivos contingentes avaliados como perdas
possíveis são apenas divulgados em nota explicativa e os passivos contingentes
avaliados como perdas remotas não são provisionados nem divulgados.
c) Contingências Tributárias e Obrigações Legais: São registradas como exigíveis,
independente da avaliação sobre as probabilidades de êxito (vide Nota
Explicativa n° 17).

Nota 3. Caixa e Equivalentes de Caixa
CAIXAS E CONTAS CORRENTES DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO

2017

2016

2.780,30

619,28

Contas Correntes
de Livre Movimentação

612.599,30

69.055,17

TOTAL GERAL

615.379,60

69.674,45

Caixa
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Nota 4. Aplicações Financeiras
A) VINCULADAS A PROVISÕES TÉCNICAS
2017

2016

7.485.777,97

4.221.548,05

SANTANDER – ANS

16.551.400,67

0,00

SUBTOTAL

24.037.178,64

4.221.548,05

BB RF LP – ANS

B) NÃO VINCULADAS A PROVISÕES TÉCNICAS
38.423.025,65

36.160.747,28

BANCO DO BRASIL CDB/DI

0,00

11.037.175,15

BANCO DO BRASIL CDB

0,00

10.264.411,24

3.518.167,81

19.116.877,20

BANCO SANTANDER CI/CDB

BANCO SANTANDER CDB

21.287,12

312.054,10

0,00

2.080.280,10

CAIXA FI MEGA REF. DI

2.981.564,99

0,00

BB CDB – DI – C/C: 230600-X

3.826.804,10

0,00

BB CDB – DI – C/C: 129500-4L

9.431.998,76

0,00

SUBTOTAL

58.202.848,43

78.971.545,07

TOTAL

82.240.027,07

83.193.093,12

BANCO SANTANDER SCM
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

A entidade constituiu ativos garantidores com aplicações financeiras que lastreiam
provisões técnicas (vide Nota Explicativa nº 11), cuja movimentação segue regras estabelecidas
pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. Nesse sentido, a operadora realizou duas
novas aplicações financeiras. A primeira em 23/10/2017, no valor de R$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais), e, a segunda em 12/12/2017, no valor de R$ 16.500.000,00 (Dezesseis milhões e
quinhentos mil reais), com o propósito de manter seus Ativos Vinculados suficientes frente ao valor
da Provisões Técnicas com vinculação de ativos obrigatória.
O saldo desse grupo de contas refere-se a valores a receber dos beneficiários
dos planos de saúde da entidade, conforme segue:

Nota 5. Contraprestações Pecuniárias a Receber
2017

2016

Planos médico-hospitalares
Pré-estabelecido
Planos coletivos

2017

2016

6.740.653,68

11.422.353,48

Planos médico-hospitalares
Pré-estabelecido
Planos coletivos

177.943,27

12.642,00

E-Vida Melhor Idade

71.857,17

1.402,00

Repasse Eletronorte - Administrativo

1.031.489,28

752.625,00

E-Vida Melhor PID

4.746,80

3.612,00

Repasse Eletronorte - PPRS

5.709.164,40

10.669.728,48

94.918,79

6.469,00

PPSC

0,00

0,00

E-Vida - CEA

1.331,63

1.015,00

TOTAL

6.740.653,68

11.422.353,48

E-Vida - Colaboradores

1.048,74

144,00

TOTAL LÍQUIDO

6.740.653,68

11.422.353,48

0,00

0,00

E-Vida Família

Reposição de Reservas - CEA
Repasse Financeiro - PAE

4.040,14

0,00

TOTAL

177.943,27

12.642,00

PPSC

0,00

0,00

TOTAL

0,00

0,00

177.943,27

12.642,00

TOTAL LÍQUIDO
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Nota 6. Créditos de Operações de Assist. à Saúde
Não Relacionados Com Planos De Saúde Da Operadora
2017

2016

Contas a Rec. Prest. Serv.
Médico-Hospitalar
Reembolso de Intercâmbio Eventual 743.102,42
PPSC
TOTAL LÍQUIDO

1.611.883,45

(1.679,70)

(17.010,34)

741.422,72

1.594.873,11

Nota 7. Créditos Tributários e Previdenciários

2016

2017
Imposto de Renda a Restituir

668.904,05

218.710,24

5.145,83

0,00

674.049,88

218.710,24

INSS a Compensar
TOTAL

O montante de Imposto de Renda a Restituir é derivado de resgate de aplicação financeira
mantida pela entidade, gerando um crédito tributário passível de compensação e/ou
restituição. Mensalmente são realizadas compensações tributárias, visando a recuperação
deste valor monetário. Já o valor a compensar a título de “INSS a Compensar” corresponde
ao recolhimento em duplicidade do INSS retido na fonte sobre as Notas Fiscais 3.651 e 3.652
da Dinâmica Facility, e, da Nota Fiscal 1.098 da empresa Esparta Segurança.

Nota 8. Bens e Títulos a Receber

2017
Depósitos Judiciais – Ações Cíveis

2016

0,00

7.960,36

Depósitos Judiciais – Ações contra ANS

58.702,09

33.475,42

Depósitos Judiciais – Marly Dutra Silva

8.494,54

0,00

Adiantamento a Fornecedores

28.364,30

1.817,20

Pagamento a Maior

29.037,57

17.426,54

PPSC

(16.252,69)

(10.056,36)

TOTAL

108.345,81

50.623,16

45

Relatório de Administração da Caixa de Assistência do Setor Elétrico

Tais contas possuem as seguintes composições:
a) Depósitos Judiciais – Ações contra ANS – Depósito em juízo dos valores devidos a título
de TSS – Taxa de Saúde Suplementar, taxa esta cuja legalidade está sendo discutida
na Justiça;
b) Depósitos Judiciais – Ações Cíveis - Processo Judicial movido pela usuária Marly Dutra
Silva, no valor de R$ 8.494,54.
c) Adiantamento a Fornecedores – Temos aqui valores pagos a diversos fornecedores,
cujas notas fiscais estavam em trânsito para entrega na operadora;
d) Pagamento a Maior – Além do valor pago indevidamente no valor de R$ 1.327,16
correspondente ao pagamento realizado a maior da Nota Fiscal 11883 da empresa
Sete Taxi Aéreo, temos a importância de R$ 27.710,41 correspondente ao somatório
dos valores efetuados em duplicidade para 10 (dez) credenciados, entre os meses de
09/2016 e 11/2017, valores que serão regularizados no 1ºTrimestre de 2018.

Nota 9. Imobilizado

Taxa anual
Depreciação %
EDIFÍCIO SEDE

4% a.a.

TOTAL
BENS MÓVEIS - NÃO HOSP. / ODONT

10% a.a.

TOTAL

Custo

Depreciação
Acumulada

2017

2016

Líquido

Líquido

10.470.021,09

(143.338,39)

10.326.682,70

0,00

10.470.021,09

(143.338,39)

10.326.682,70

0,00

2.073.877,46

(1.171.341,77)

902.535,69

966.634,29

2.073.877,46

(1.171.341,77)

902.535,69 966.634,29

Nota 10. Intangível

2017
Taxa anual
Amortização %
SOFTWARE
TOTAL

20% a.a.

2016

Custo

Amortização
Acumulada

Líquido

Líquido

849.308,91

(717.538,54)

131.770,37

301.632,17

849.308,91

(717.538,54)

131.770,37

301.632,17
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Nota 11. Provisões Técnicas de Assistência à Saúde

2017
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS (i)

2016

153.656,88

103.946,05

Provisão de Eventos a Liquidar (ii)

12.377.128,55

14.550.653,11

Provisão para eventos ocorridos e não avisados (iii)

5.827.064,87

3.823.845,54

18.357.850,30

18.478.444,70

TOTAL GERAL

(i)

Provisão de valores a serem ressarcidos aos cofres da União em função da utilização, por parte
de beneficiários da operadora, da rede de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

(ii)

Provisão para garantia de eventos já ocorridos, registrados contabilmente e ainda não pagos.
A RN ANS nº 209/09 e alterações posteriores determinaram a constituição desta provisão, a
partir de 01/01/2010, cujo registro contábil é realizado pelo valor integral informado pelo prestador
ou beneficiário no momento da apresentação da cobrança à entidade.

(iii)

Provisão para fazer frente ao pagamento dos eventos que já tenham ocorrido e que não tenham
sido avisados, constituída com base em cálculo definido pela RN 209/09.

Nota 12. Débitos de Operações de Assistência à Saúde não
Relacionadas com Operadora de Planos de Saúde

2017
Intercâmbio a Liquidar
TOTAL GERAL

2016

695.931,63

875.290,24

695.931,63

875.290,24
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Nota 13. Tributos e Encargos Sociais a Recolher

2017
INSS sobre Folha de Pagamento

2016

230.878,05

197.115,77

53.796,04

27.689,58

8.676,72

3.537,95

Contribuição Sindical a Recolher

398,20

92,31

IR/ISS/PIS/COFINS/INSS Retidos

172.124,81

341.568,22

465.873,82

570.003,83

FGTS
PIS

TOTAL GERAL

Nota 14. Empréstimos e Financiamentos a Pagar

2016

2017
Banco Santander – Saldo Devedor em C/C

0,00

0,00

TOTAL GERAL

0,00

0,00

Nota 15. Débitos Diversos

2017
Fornecedores

2016

76.846,53

97.327,99

1.084.427,17

774.398,55

Outros

21.811,73

0,00

TOTAL

1.183.085,43

871.726,54

Obrigações com Pessoal

Nota 16. Teste de recuperabilidade (IMPAIRMENT)
A operadora procedeu a realização do Teste de Recuperabilidade (“impairment”) de
todos os bens que compõem seu Ativo Imobilizado. Tal processo iniciou-se em Janeiro/2018,
com conclusão no dia 19/02/2018.
Nota 17. Provisões para ações judiciais - Longo prazo
A operadora constitui a importância de R$ 8.494,54 (Oito mil, quatrocentos noventa
quatro reais e cinquenta quatro centavos) a título de provisão para contingências cíveis, com
base na opinião de seus assessores jurídicos externos.
Além do exposto acima e ainda de acordo com a opinião de seus assessores
jurídicos, em 31.12.2017 a operadora possui contingências passivas, classificadas com
probabilidade de perdas “possível e “remota”, não havendo, portanto, a obrigatoriedade de
constituição de Provisões para Ações Judiciais para estas ações em específico.
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Abaixo segue reprodução do relatório recebido de nossos advogados, conforme
descrito anteriormente:
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Nota 18. Patrimônio Líquido
18.1 Patrimônio Social
O Patrimônio Social subscrito e integralizado, no valor de R$ 35.955.421,64 (Trinta
cinco milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos vinte um reais e sessenta
quatro centavos), representado por 35.955.421,64 (Trinta cinco milhões, novecentas e

cinquenta cinco mil, quatrocentas vinte uma) quotas no valor nominal de R$ 1,00 cada uma,
de totalidade de sócios residentes e domiciliados no País.
18.2 Reserva Legal Estatutária

A entidade constituiu Reserva Legal prevista em seu estatuto, no valor de

R$ 41.034.349,07 (Quarenta um milhões, trinta quatro mil, trezentos quarenta nove reais e
sete centavos), valor este corresponde ao saldo da conta contábil “superávit acumulados”, em

31/12/2017.

18.3 Superávits Acumulados
A entidade possui um saldo de R$ 5.406.032,90 (Cinco milhões, quatrocentos
seis mil, trinta dois reais e noventa centavos) a título de “Superávit”. Este montante, após o
encerramento do exercício, será transferido para conta Reserva Legal Estatutária, conforme
previsão no Estatuto Social da operadora.
18.4 Resultado do Período
Conforme Balanço Patrimonial Exercício findo em 31/12/2017, a operadora
apresenta um Resultado Positivo (Superávit) no montante de R$ 4.957.804,36 (Quatro milhões,
novecentos e cinquenta sete mil, oitocentos e quatro reais e trinta seis centavos).
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Nota 19. Conciliação Fluxo de Caixa e Lucro Líquido
Consoante determinação do item 22 do CPC 03, apresentamos abaixo a conciliação entre o Lucro Líquido
da operadora e o seu Fluxo das Atividades Operacionais, a seguir:
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NOTA 20.

SEGREGAÇÃO DOS EVENTOS INDENIZÁVEIS

Nota 20. Segregação dos Eventos Indenizáveis
A distribuição dos saldos do quadro auxiliar de EVENTOS MÉDICO
A distribuição dos saldos do quadro auxiliar de EVENTOS MÉDICO HOSPITALARES
HOSPITALARES
ASSISTÊNCIA do
MÉDICO-HOSPITALAR
do Documento
de – DIOPS
ASSISTÊNCIA
MÉDICO-HOSPITALAR
Documento de Informações
Periódicas
do 4ºInformações
trimestre Periódicas
de 2017 está
emdo
conformidade
DIOPE
deOfício
nº 01, datada
– DIOPS
4º trimestre de com
2017 Ofício
está emCircular
conformidade
com
de 01/11/2013, referente aos planos Coletivos por Adesão, firmados posteriormente à Lei
DIOPE de
nº 01,
datada de 01/11/2013,
referente aos
planos
Coletivos porcom
Adesão,
de nºCircular
9.656/1998,
com
cobertura
médico-hospitalar
e nas
modalidades
preços préestabelecido e pós-estabelecido.
firmados posteriormente à Lei de nº 9.656/1998, com cobertura médico-hospitalar e nas

modalidades com preços pré-estabelecido e pós-estabelecido.

EVENTOS MÉDICO HOSPITALARES ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR

EVENTOS MÉDICO HOSPITALARES ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR

Cobertura
Assistencial
com Preços
Preestabelecidos
e Pós-Estabelecidos
Cobertura
Assistencial
com Preços
Preestabelecidos
e Pós-Estabelecidos
–
Carteira
de Planos
Coletivos
por Adesão
após
Lei 9.656/1998
Carteira
de Planos
Coletivos
por Adesão
após Lei
9.656/1998

Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2018.
Brasília/DF, 19 de Fevereiro de 2018

Iaci Correa de Albergaria
Presidente
Rosângela Brey Ellery
Diretora Administrativo - Financeira
Jarbas Augusto Abreu Martinho
Diretor de Benefícios e Saúde
Ronaldo de Campos
Contador

20

–
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da Caixa de Assistência do Setor
Elétrico – E-VIDA, elaboradas em 31 de dezembro de 2017, compreendendo balanço
patrimonial, a demonstração do resultado do exercício (DRE), demonstração das mutações
do patrimônio líquido (DMPL) e demonstração dos fluxos de caixa (DFC) para o exercício
findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas
explicativas, para o exercício findo acima mencionado.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam
adequadamente em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da
Caixa de Assistência do Setor Elétrico – E-VIDA e foram elaboradas, em todos os aspectos
relevantes de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, Lei 6.404/76 alterada
pelas Leis 12638/2007 e 11941/2009, Lei 9656 de 03/06/98 que dispõe sobre Planos e Seguros
Privados à Saúde, alterada pela Lei 13003 de 24/06/14, Lei 5764/71 que define a Política
Nacional de Cooperativismo, Normas aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS), notadamente as RN 290 de 27/02/12, atualizada
pelas RN 314/2012, 322/2012, 322/2012 e 344/2013, que tratam do Plano de Contas Padrão
da ANS e RN 209 de 22/12/2009 e alterações posteriores que tratam da PEONA Provisão de
Eventos Ocorridos e Não Avisados, além da Norma emitida pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis nº CPC 25 que trata das Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes
e as demais CPC’s que normatizam os registros contábeis das atividades de entidades
reguladas pela ANS e pelos controles internos que ela determinou como necessários para
permitir a elaboração de demonstrações contábeis, em conformidade ainda com o disposto
nas Resoluções CFC NBCTA 700, NBCTA 701, NBCTA 705 e NBCTA 706, todas de 17/06/2016
que normatizam os aspectos inerentes aos Relatórios dos Auditores Independentes sobre as
Demonstrações Contábeis.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas,
estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria
das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador
e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos
com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Principais Assuntos de Auditoria - PAA
Principais Assuntos de Auditoria são aqueles que, em nosso julgamento
profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses
assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das Demonstrações Contábeis
como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas Demonstrações Contábeis, e,
portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.
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Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o Relatório do Auditor
A Administração da entidade é responsável por essas outras informações que
compreendem o relatório da administração. Nossa opinião sobre as Demonstrações Contábeis
não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão
de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das Demonstrações Contábeis, nossa
responsabilidade é de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse
relatório está, de forma relevante, inconsistente com as Demonstrações Contábeis ou com
nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de
forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há uma distorção
relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos
nada a relatar a este respeito.
As demonstrações contábeis correspondentes ao exercício findo em 31/12/2016,
apresentadas para fins comparativos, foram por nós auditadas, tendo sido emitido Relatório
dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis, sem ressalvas, datado de
24/02/2017.

Responsabilidades da admnistração e da governança pelas demonstrações contábeis
A administração é responsável pela elaboração das demonstrações contábeis de
acordo com a Legislação mencionada no parágrafo de opinião deste relatório e pelos controles
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações
contábeis e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a
elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente
se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação
da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração
das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento
das operações.
Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do Auditor pela Auditoria das Demonstrações contábeisg
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações
contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança
razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e
são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar,
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com
base nas referidas demonstrações contábeis.
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Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras
e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo
profissional ao longo da auditoria. Além disso:
•

Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a
fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão
ou representações falsas intencionais.

•

Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade, conforme requerido pelo Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) em seus normativos.

•

Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

•

Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das Demonstrações Contábeis,
inclusive as divulgações e se as Demonstrações Contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação
adequada.

•

Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa
em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para
as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos
ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade
operacional.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, via relatório
circunstanciado das ocorrências nos trabalhos do período, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Aparecida de Goiânia-GO, 22 de fevereiro de 2018.
DCA Auditores Independentes S/S
CRC/GO Nº 000757/O-6
Thiago Silva Marinho
Contador, CRC-GO 014.432/O
Sócio
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PARECER DO CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal da Caixa de Assistência do Setor Elétrico – E-VIDA, no exercício
de suas atribuições legais e estatutárias, cumprindo o que determina o item II do artigo 63 do
Estatuto Social da E-VIDA, examinou as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social
findo em 31 de dezembro de 2017, compreendendo o Balanço Patrimonial, Demonstração do
Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração
dos Fluxos de Caixa, e Notas Explicativas da Administração, bem como, do Relatório da
Administração. Com base nos exames efetuados, bem como considerando o Relatório dos
Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras (Contábeis) Individuais de Uso
Geral, conforme entendimentos contidos na Resolução CFC NBC TA 700 de 17/06/2016, cujo
parecer foi emitido em 22 de fevereiro de 2018, pela Empresa DCA Auditores Independentes
S/S, CRC-GO 000757/O-6, CNPJ: 26.678.045/0001-03, sob responsabilidade do Contador
Thiago Silva Marinho, CRC-GO 014432/O-5, CPF: 934.187.791-15, sem ressalvas, opina que
os documentos referidos anteriormente retratam adequadamente, em seus aspectos mais
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Caixa de Assistência do Setor Elétrico, em 31
de dezembro de 2017, estando em condições de serem submetidos à deliberação superior.
Brasília/DF, 12 de março de 2018.

_______________________________________
Rogério Palmeirão de Alvarenga
Membro Titular
_______________________________________
Lauro Paulino de Souza – Membro Titular
_______________________________________
João Cardoso de Miranda – Membro Suplente
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PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO
SOBRE O RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO E
AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE 2017
Aos vinte e três dias do mês de março de 2018, o Conselho Deliberativo da Caixa de
Assistência do Setor Elétrico – E-VIDA, no uso das competências legais e estatutárias, examinou
o Relatório de Administração, acompanhado das Demonstrações Contábeis referentes ao
exercício findo de 31.12.2017, e dos Pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente,
concluindo que o relatório citado expressa com fidelidade as atividades desenvolvidas pela
E-VIDA, e o submete a Assembleia Geral, opinando favoravelmente a sua aprovação.
Brasília/DF, 23 de março de 2018.

_______________________________________

_______________________________________

Angelo do Carmo

Fernando Augusto Gillet Lomônaco

Presidente do Conselho

Membro Titular

_______________________________________

_______________________________________

Antônio Carlos Faria de Paiva

Mario Gardino

Membro Titular

Membro Titular

_______________________________________

_______________________________________

Íkaro Chaves Barreto de Sousa

Francisco Antônio Almendra Correia Lima

Membro Titular

Membro Titular
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