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A E-VIDA
Apresentação
O Relatório de Administração tem como objetivo refletir os dados da Caixa
de Assistência do Setor Elétrico - E-VIDA apresentando os fatos relevantes e
as informações contábeis e financeiras relativos ao exercício findo de 2015.
A E-VIDA é uma Operadora de Planos de Saúde na modalidade autogestão,
criada em 15 de abril de 2010 pela Eletrobras Eletronorte.
Seu principal objetivo é dispor, por meio de sua rede credenciada de serviços
médicos com alto padrão de qualidade aos seus beneficiários.

Prestadores
A E-VIDA respeita os preceitos da Lei nº 13.003

ciários e oferecer uma rede credenciada satisfató-

de 2014 da Presidência da República e Resolu-

ria em todo o território nacional. Com o intuito de

ção Normativa - RN nº 363 da Agência Nacio-

melhorar a qualidade de serviço prestado a E-VIDA

nal de Saúde Suplementar - ANS a E-VIDA vem

vem gradativamente ampliando sua rede de creden-

crescendo e renovando todos os contratos com

ciados. A E-VIDA, sempre que concretiza o creden-

os prestadores de sua rede e concomitantemen-

ciamento de novo prestador, realiza a divulgação do

te realizando a atualização dos dados disponibi-

mesmo em seu portal na opção “Novos Credencia-

lizados aos beneficiários através do Guia Médico

dos” e os beneficiários residentes naquela região,

em seu portal na internet. Além da manutenção

recebem e-mail contendo a apresentação e os da-

da rede credenciada, com a realização de nego-

dos do novo prestador.

ciações, atualizações cadastrais, informações aos
beneficiários e divulgação da rede, prospectamos
novos prestadores buscando aumentar a oferta
de especialistas para atendimento aos benefi-

Gerenciamento e Ampliação da Rede Credenciada
Desde o início da operação da E-VIDA, foram

A E-VIDA assumiu o compromisso de intensifi-

adicionados 482 novos prestadores à rede, sen-

car as prospecções de novos prestadores bus-

do que no ano de 2015 captamos um total de

cando a melhoria de sua rede credenciada e os

244 novos credenciados, distribuídos conforme

números apresentados em 2015 só corroboram

figura 01 abaixo:

com o efetivo cumprimento do compromisso
assumido e gerando um total de 2357 credenRN
01

ciados em 31/12/2015.
PRINCIPAIS CAUSAS DO DESCREDENCIAMENTO

82

•

Falta de atendimento no período de 12 meses;

•

Encerramento das atividades por parte do
prestador;

31
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•

Alteração de pessoa física para pessoa jurídica;

•

Solicitação por parte do prestador credenciado.

Total Geral de descredenciamento: 624
GO
04
df
122
MT
05

Figura 01 : distribuição da ampliação da rede credenciada

Quantidade de substituições de rede realizada em
vista do descredenciamento. Total: 09
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As substituições ocorrem com base na RN 365/2014
da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS
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MA

GESTÃO DE
PESSOAS
AGE
Assembleia
Geral

COD

COF

Conselho
Deliberativo

Conselho
Fiscal

PRESI

Ouvidoria

SEDIR

SEGER

ASJUR

Secretaria das
Diretorias

Secretaria
Geral

Assessoria
Jurídica

DIRAF

DIBES

Diretoria
AdministrativoFinanceira

Diretoria de
Benefícios e
Saúde

SEFIN

SETEC

SEADI

ASPLAN

SEAUD

SEFAT

SECRED

SECAD

Setor
Financeiro

Setor de Tec.
Informação

Setor
Administrativo

Assessoria de
Planejamento

Setor de Aud.
e Regulação

Setor de
Faturamento

Setor de
Credenciamento

Setor de
Cadastro

SEFIN-CO

SETEC-SU

SEADI-CP

ASSER-RG

SEAUD-AM

SEFAT-CM

SECRED-NE

SEADI-GP

ASSER-PQ

SEAUD-AO

SEFAT-RB

SECRED-MC

Contabilidade

Suporte

Compras

Gestão de
Pessoas

SEADI-PR
Protocolo

SEADI-CT
Contratos

Regionais

Programa de
Qualidade de
Vida

Auditoria
Médica

Auditoria
Odontológica

Contas
Médicas

Reembolso

Negociações

Manutenção
de Convênios
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Presidência

GESTÃO DE PESSOAS
Número de
Colaboradores, faixa
etária, gênero
No ano de 2015 houve aumento significativo

2015

2014

no quadro dos empregados devido às demandas
de: análise e renovação de contratos, reestrutusão de nova patrocinadora, reestruturação dos
escritórios nas regionais, controle de gestão do-

85

53

ração da rede, reestruturação do cadastro, ade-

empregados

empregados

cumental e devolução de empregados cedidos
pela mantenedora. Podem ser conferidos nos
gráficos: 02,03,04 e 05.

51+

Gráfico: 02 aumento no quadro de empregados
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Segmentação de Pessoal
Administrativo
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Liberados
Eletronorte
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Menor
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Gráfico: 05 segmentação de pessoal
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Gráfico: 04 gênero dos colaboradores
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Gráfico: 03 faixa etária dos colaboradores

Benefícios aos
empregados

Contribuições
Sociais
2014

2015

INSS

R$ 567.808,95

R$ 705.693,29

FGTS

R$ 185.973,27

R$ 231.692,17

PIS

R$ 19.273,98

R$ 27.058,53

Benefícios
Alimentação

R$ 206.069,42

R$ 451.472,44

Tabela 01: contribuições sociais

Plano de Saúde e Seguro de Vida
Plano de Saúde
A E-VIDA oferece para os seus empregados e
dependentes o plano de saúde coletivo empresarial com abrangência nacional e segmentação ambulatorial e hospitalar com obstetrícia. A
E-VIDA custeia 60% e o colaborador o restante.

Formação acadêmica
do quadro próprio

Seguro de Vida
Buscando minimizar a dificuldade familiar causada com a morte, invalidez total ou parcial de

Ensino
Superior

Ensino
Superior
cursando

38%

nossos empregados ou de seus respectivos cônjuges, foi renovada a apólice de seguro de vida,
sendo o custo da apólice pago pela E-VIDA e

20%

empregados.

8%
Ensino
Médio

Massagem Quick

14%

20%

Pós-Graduação

Pós-Graduação
cursando

Gráfico 06: formação acadêmica dos colaboradores

Buscando melhorar a qualidade de vida no tra-

ral para os seus colaboradores com o objetivo

balho e minimizar os efeitos da utilização inten-

de promover a melhoria na qualidade de vida e

sa e contínua dos meios eletrônicos, a E-VIDA

saúde por meio de ações que englobam os se-

renovou contrato da massagem Quick, que é

guintes temas: orientação e prevenção de do-

disponibilizada a cada colaborador no período

enças relacionadas às lesões por esforço repeti-

de 15 minutos, duas vezes por semana. É enfa-

tivo; a redução dos fatores de risco de doenças

tizado o relaxamento muscular nas regiões cer-

crônicas; estimulo a prática de atividades físicas;

vical, dorsal e membros superiores, desbloqueio

promoção de hábitos alimentares saudáveis in-

das tensões musculares, refletindo na melhora

tegração e trabalho em equipe.

da postura e o fluxo energético do corpo.
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A E-VIDA renovou o contrato de ginástica labo-
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Ginástica Laboral

Acordo coletivo

Compra de equipamentos

Em 2015, após negociações com o Sindicato dos

Objetivando a execução das tarefas diárias de

Securitários foi alterado o enquadramento Sindi-

maneira mais eficiente e ágil, a E-VIDA adqui-

cal da organização, que anteriormente era repre-

riu novos computadores e renovou licenças

sentado pelo Sindicato Senalba.

de softwares.

O acordo coletivo de 2015 foi acordado e assi- DF com vigência até maio de 2016.

Estruturação
das Regionais

Reforma na E-VIDA

Foram realizadas as estruturações das unidades

Foi realizada reforma nas instalações em sua

com a contratação de novos empregados.

nado pela E-VIDA e o Sindicato dos Securitários

Sede e adquirido novo mobiliário, visando ofe-

da E-VIDA nas Regionais da Eletrobras Eletronorte

recer ambiente adequado para atendimento

Regionais

dos beneficiários, desempenho das atividades

Quantidade de colaboradores por estado

dos colaboradores, bem como a devolução do
mobiliário utilizado anteriormente e perten-

São Luiz - MA : 02

cente à Eletrobras Eletronorte.

Palmas - TO : 02
Campanha de Vacinação
Foram imunizados 48 empregados da E-VIDA Brasília e 15 nas Unidade Regionais, totalizando 63

Macapá - AP : 03

empregados vacinados.

Porto Velho - RO : 02

Brasília

Unidades Regionais

Rio Branco - AC : 02

TOTAL: 63
Tucuruí - PA : 02

Relatório de Administração

Belém - PA : 03

Cuiabá - MT : 02
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Gráfico 07: número de vacinações

Normativos:
Os normativos foram desenvolvidos para implementação de
regras e diretrizes de atividades aos colaboradores da E-VIDA.

Guia de
rotinas

Regimento
Interno

Manual de
Boas Vindas

Reúne de forma sintetizada

Estabelece instruções nor-

Objetiva orientar os novos

normas e procedimentos

mativas disciplinadoras.

contratados, sobre: salários,

para a execução das ativi-

benefícios, treinamentos e

dades de cada área.

rotinas administrativas.

presentantes da E-VIDA a
respeito dos processos e
rotinas.

Estabelece conjunto de princípios e valores acerca da moral
e ética profissional com a finalidade de reduzir de forma
prática a subjetividade das interpretações pessoais além de
divulgar diretrizes de implantação das políticas de conduta
da E-VIDA.

Pesquisa de Clima Organizacional
No fim do ano de 2015, a pesquisa de clima organizacional foi
disponibilizada aos 82 colaboradores, sendo que 69 responderam. Após a apuração da pesquisa identificou-se que 84,1% dos
colaboradores estão satisfeitos em trabalhar na E-VIDA.
No ano de 2016 será estabelecido o plano de melhorias.

84,1%
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Objetiva informar aos re-

Código de
Conduta

Figura 02: índice de satisfação
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Manual dos
Representantes
da E-VIDA nas
Regionais da
Eletronorte

Capacitação profissional
O Plano de Treinamento e Desenvolvimento foi elaborado em 2015 para a promoção da capacitação e crescimento dos colaboradores da E-VIDA. Os treinamentos são realizados para qualificá-los, auxiliando-os no desenvolvimento de
novas habilidades e aprendizagem de conceitos ligados à execução de tarefas
peculiares à E-VIDA e, como consequência, a otimização de processos, redução
de retrabalho, melhoria no relacionamento interpessoal e comunicação.

Treinamento das Regionais
Nos meses de abril e maio de 2015 aconteceu o treinamento visando a integração dos novos empregados instalados nas regionais.
O encontro foi realizado em Brasília com a apresentação da estrutura da
E-VIDA e treinamentos das atividades exercidas por nossos representantes.
Foi realizado workshop com a representação de cada setor, no intuito de transmitir visão holística da empresa, sanar dúvidas a respeito dos processos e orientar quanto as demandas de trabalho. Também foi realizada capacitação de faturamento hospitalar e ministrada palestra de atendimento presencial e telefônico.

de 2015 com a Universidade IESB proporcionando um desconto de 20% para
graduação e 15% para Pós-Graduação
para os colaboradores

Diretores da E-VIDA.

20%
15%

graduação
pós-graduação
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A E-VIDA firmou um convênio no ano

dos 82 cursos para os colaboradores e

8

Incentivo à Educação

No ano de 2015 foram proporciona-

Descontos

82

Cursos Individuais
e Coletivos

ABRANGÊNCIA
Representações Administrativas

Macapá

PA

AP

Tucuruí
Rodovia BR 422 – Km 13
UHE Tucuruí

Rua Paraná nº 1350,
Sala da Administração
na Área de Benefícios

PA

Belém
Av. Perimetral 3.300 Bloco B
Sala 6A - Benefícios

Rio Branco

AC

Eletrobras Eletronorte
na Área de Benefícios
Av. Nações Unidas,
nº3535 Estação
Experimental
MA

São Luís
Avenida dos
Jequitibás,
s/n - COHEB
Sacavém

RO
TO

Palmas

Cuiabá

MT

Eletrobras Eletronorte na
OCGA – Área de Benefícios
Rua Arquimedes Pereira Lima,
3355, Bairro Santa Cruz

DF

Sede da E-VIDA :
Brasília
Setor Comercial Norte
SCN Qd. 06 Conj. A
Sala 02, 2º Subsolo

Relatório de Administração

Quadra 101 norte,
Avenida NS 01
Conjunto 2 Lote 9

Figura 03: representações E-VIDA
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Porto Velho
Eletrobras Eletronorte
na Área de Benefícios:
Rua Major Amarante,
513, Bairro Arigolândia

Governança
Corporativa
Em 2015 de fato a Governança Corporativa iniciou seus trabalhos com
a proposta de estruturação da Secretaria Geral, bem como organizar o
arquivo físico e virtual tornando públicos os documentos institucionais e
de criação da Caixa de Assistência.
Após organização do arquivo, iniciou os trabalhos de secretaria dos conselhos e providências referente às demandas dos órgãos sociais, como: AGO
(Assembleia Geral Ordinária), Conselhos e Diretoria. Oportunizando assim,
um conhecimento geral da Caixa de Assistência, desde sua origem junto à
Mantenedora Eletronorte, como também seus fluxos administrativos.
Sendo assim, foram conciliadas as demandas às necessidades e oportunidades de comparar processos do negócio da Caixa aos processos
evolutivos de outras Operadoras de Saúde. A criação de normativos,
contratação de sistemas, serviços e soluções foram acionados para iniciar projetos a partir das demandas surgidas na Governança.
As ações atinentes à Secretaria Geral foram tomadas em 2015 buscando
acima de tudo obedecer e cumprir às normativas da Agência Nacional de
Saúde Suplementar - ANS e ao calendário de obrigações estatutárias da

Diretoria Executiva
José Henrique Pereira Beltrão
Alaor Puga Júnior
Jarbas Augusto Abreu Martinho

Presidente
Diretor Administrativo-Financeiro
Diretor de Benefícios e Saúde
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Composição do Conselho Deliberativo,
Conselho Fiscal e Diretoria
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própria Caixa.

Conselho Deliberativo
TITULARES
Angelo do Carmo

Presidente

Carleuza Francisca de Lima
Francisco Fernandes Neto
Joaquim Jorge Camara Pires

Vice-Presidente

	Mario Gardino
Sonia Maria Souza Damasceno
SUPLENTES
Dalva Maria Lima
dos Passos Penante
Eduardo de Oliveira Lima
Francisco Roberto Reis França
	Marcia Fança
Pedro Tanajura Matias

Conselho Fiscal
TITULARES
Aroldo Luis da Silva
José Aldo Barcelos da Silveira

Presidente

SUPLENTES
Abadia José de Jesus
Aureliano Diniz Moreira
João Cardoso de Miranda
Marlene Dória dos S. Correia

Vice-Presidente
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Tânia Mota Lorenzzi
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Lauro Paulino de Souza

AGO – Assembleia Geral Ordinária
Em cumprimento ao Estatuto Social, por con-

levantadas em dezembro do exercício anterior,

vocação do Presidente do Conselho Delibe-

contendo o relatório de administração e o pa-

rativo, em 14 de abril de 2015, foi realizada a

recer do Conselho Fiscal, sendo que todos os

Assembleia Geral Ordinária com a finalidade de

documentos submetidos à deliberação foram

deliberar sobre as demonstrações financeiras

aprovados sem ressalvas.

Revisão dos
Regulamentos e Estatuto
No mês de maio iniciaram-se os trabalhos para

No mês de outubro foram criados documentos DE

revisão do Estatuto.

-PARA dos regulamentos E-VIDA PPRS, E-VIDA Família e E-VIDA Melhor Idade.

No mês de junho foi realizada consolidação dos
ajustes e criação de documento DE-PARA do

No mês de dezembro ocorreram 03(três) reuniões

Estatuto.

do Conselho Deliberativo para a aprovação da revisão do Estatudo da E-VIDA. E, para o ano de 2016

No mês de setembro foram revisados os regu-

foi criado cronograma do Conselho Deliberativo

lamentos e submetidos à Consultoria Jurídica

para continuidade das revisões.

para emissão de Parecer.
Ainda em setembro foram realizados ajustes
nos regulamentos em conformidade com as so-

12

Relatório de Administração

licitações da Consultoria Jurídica.

Repositório
de Documentos
Em 2015 foi criado o repositório de documentos
para a guarda, auxílio no arquivo, consulta e monitoramento por parte dos órgãos sociais da E-VIDA.
No repositório são atualizadas e mantidas todas
as Atas, Resoluções e Calendários de reuniões,
da Diretoria Executiva e Conselhos. Por meio
dele é realizado Follow up das demanda solicita-

Essa organização documental facilita o acesso e
acarreta na promoção da transparência interna
entre os Conselhos e Direção Institucional.
O acesso ao repositório é restrito e controlado
por meio de senha. A administração é realizada
pela Governança – Secretaria Geral.

das pelos Conselhos e providências da Diretoria.

Renovação do
seguro D&O
No ano de 2015 efetuamos a renovação do se-

res e conselheiros), caso ocorra a necessidade

guro D&O. Este seguro tem por objetivo prote-

de pagamento de indenização resultante de

ger o patrimônio das pessoas físicas que ocupam

ação judicial, decorrente de prejuízo causado no

cargos ou funções diretivas na empresa (direto-

exercício de suas funções.

Compliance

todologia da TISS padroniza as ações adminis-

para garantir o cumprimento de todas as leis,

trativas de verificação, solicitação, autorização e

regras e regulamentos da Agência Nacional de

cobrança por parte da ANS, subsidia ações de

Saúde Suplementar - ANS.

avaliação e acompanhamento econômico, financeiro e assistencial das operadoras de planos e

A mudança consolidou-se em outubro de 2012,

compõe o registro eletrônico dos dados dos be-

quando uma resolução da entidade estabeleceu

neficiários de planos privados.

o padrão obrigatório para a Troca de Informações na Saúde Suplementar, o Padrão TISS.

A ANS editou nada menos que 2.402 normas,
entre leis, decretos, resoluções, comunica-

A norma orienta em que formato, com que pe-

dos e outros instrumentos. O levantamento

riodicidade e quais dados devem ser informados

foi feito com base em dados disponíveis no

pelos planos à ANS. Para as operadoras a me-

portal da ANS.
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A E-VIDA adotou um conjunto de disciplinas
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Legislações e planos de ação

As normas são permanentemente atualizadas de

O uso da tecnologia garante precisão das in-

acordo com as diretrizes da Agencia Regulató-

formações, eliminação de controles manuais,

ria, que compila temas estratégicos e prioritários

redução de custos e eficiência na gestão. Com

para a ANS por um prazo de dois anos.

um sistema automatizado a E-VIDA tem a segurança de estar em conformidade com as exi-

A resposta está na Tecnologia da Informação

gências legais.

(TI). Só a automatização permite acompanhar e
compilar o volume de dados exigido pelos ór-

14
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gãos de regulação..

PRODUTOS
Planos

PPRS é o Plano de Proteção e Recuperação da Saúde destinado
aos (às) empregados (as) ativos da Eletrobras Eletronorte e seus
dependentes reconhecidos pela empresa.

PPRS

Trata-se de um plano de pós-pagamento na modalidade participativo custeado pelo Repasse da empresa mantenedora dos valores
utilizados pelo beneficiário.
A operacionalização do Plano de Proteção e Recuperação da Saúde – PPRS participativo é realizada pela E-VIDA e está vedada,
desde 04/08/2012, a inclusão de novos (as) titulares e dependentes, exceto filhos (as) e cônjuges dos (as) titulares já inscritos (as).
O plano PPRS possui atualmente 2.784 beneficiários entre Titulares e Dependentes.

E-VIDA PPRS registrado na ANS sob número 468.891/13-1 é destinado aos empregados da Eletrobras Eletronorte e seus dependentes

Trata-se de um plano de pós-pagamento com rateio parcial distribuído
entre as faixas etárias determinadas pela ANS custeado pelo Repasse
da empresa mantenedora, dos valores utilizados pelo beneficiário, pela
Mensalidade que é a contribuição mensal por faixa etária na qual parte
do valor é patrocinado pela empresa, pela Coparticipação de 10% nas
Consultas, exames e demais procedimentos ambulatoriais e odontológicos além do valor fixo da Franquia cobrado em casos de internações.
O plano E-VIDA PPRS possui atualmente 8.022 beneficiários entre

E-VIDA
PPRS

Relatório de Administração

inclusive novos empregados da respectiva Empresa mantenedora.
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Titulares e Dependentes.

E-VIDA MELHOR IDADE registrado na ANS sob número
468.889/13-9 é destinado aos ex-empregados e aposentados da respectiva Empresa patrocinadora e respectivos
dependentes reconhecidos conforme regulamento do plano.

E-VIDA
melhor
idade

Trata-se de um plano de pré-pagamento distribuído entre as
faixas etárias determinadas pela ANS custeado pela contribuição mensal por faixa etária e pela Coparticipação de 10%
nas Consultas, exames e demais procedimentos ambulatoriais e odontológicos além de valor fixo de Franquia cobrado
em casos de internações.
O plano E-VIDA MELHOR IDADE possui atualmente 1.442
beneficiários.

E-VIDA FAMÍLIA registrado na ANS sob número 468.890/13-2 é
destinado aos agregados de titulares vinculados ao plano E-VIDA
PPRS ou E-VIDA Melhor Idade, limitado ao 2º grau de parentescos
consanguíneos ou afins, reconhecidos conforme regulamento do
plano.

por faixa etária, pela Coparticipação de 10% nas consultas, exames
e demais procedimentos ambulatoriais e odontológicos além de valor fixo de Franquia cobrado em casos de internações.
O plano E-VIDA FAMILIA possui atualmente 2.407 beneficiários.

E-VIDA
família
Relatório de Administração

etárias determinadas pela ANS custeado pela contribuição mensal
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Trata-se de um plano de pré-pagamento distribuído entre as faixas

+ VIDA registrado na ANS sob número 474.233/15-8 é
um plano destinado às pessoas naturais elegíveis como beneficiários e respectivos dependentes reconhecidos conforme regulamento do plano que possuem vínculo com

+ VIDA

a empresa Patrocinadora Companhia de Eletricidade do
Amapá - CEA.
É um plano de pré-pagamento custeado com recursos da
Patrocinadora e beneficiários. O plano + E-VIDA possui
atualmente 1.610 beneficiários.

Em 2015 a E-VIDA prestou assistência a mais de 16 mil
vidas além de receber via reciprocidade mais de 2 mil beneficiários das empresas coirmãs. Para isso, conta com
uma rede conveniada de quase 2.700 profissionais, entre
médicos, clínicas, hospitais e serviços de diagnóstico distribuídos nas regiões do país.

Número de adesões do Plano + Vida
1610
549

1061

titulares

dependentes
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Adesões CEA
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Gráfico 08: número de adesões ao plano +Vida

PROGRAMAS DE
QUALIDADE DE
VIDA
Campanha de Vacinação
contra a Gripe

Altamira

4 a 5 mai

Guamá

4 a 5 mai

Miramar

7 a 8 mai

A campanha de Vacinação aconteceu nos meses de

Marabá

4 a 5 mai

abril e maio de 2015. Foram aplicadas 5086 doses da

Vila do Conde

Vacina Influenza Quadrivalente. O gesto vacinal foi

Samuel

6 e 13 mai

realizado nas instalações da Eletrobras Eletronorte

Tucuruí

18 a 20 mai

Curuá

21 a 22 mai

e em Clínicas parceiras da empresa contratada em
Brasília/DF e nas seguintes localidades:

Boa Vista

pa

Macapá

clínica

5 mai
São Luís I

27 a 29 abr

São Luís II

AP

RR

Manaus

14 mai

27 abr

Presidente Dutra

27 a 28 abr

Imperatriz

27 a 27 abr

clínica

MA
AM
Miracema

5 mai

Pamas

6 mai

to
Ac

Rio Branco

5 a 6 mai

Rio Branco
Eletroacre*

11 a 22 mai

*No Acre, na ELETROACRE,
por meio do convênio de
reciprocidade, foram aplicadas 177 doses.

4 a 5 mai

DF
SP
Brasília

MT

Cuiabá

Araraquara

4 a 8 mai

5 mai

4 a 5 mai

Figura 04: datas e porcentagem de vacinações

Doses
estimadas

Doses
aplicadas
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Porto Velho
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RO

Campanha de Vacinação
contra a Gripe
O público alvo da campanha foi estabelecido pela

O valor contratado por dose aplicada foi de

Eletrobras Eletronorte, sendo atendidos os em-

R$ 58,00 (cinquenta e oito reais), totalizando

pregados ativos, seus dependentes diretos, esta-

R$ 284.722,00 (duzentos e oitenta e quatro mil,

giários, prestadores de serviços e empregados da

setecentos e vinte e dois reais)

E-VIDA. Foram aplicadas um total de 5086 doses.

5086
doses

Parto Adequado

Gráfico 09: doses aplicadas na campanha de
vacinação contra a gripe

= 100 doses

A E-VIDA assinou em 1º de julho de 2015 o

neficiárias. A participação da E-VIDA no Projeto

TERMO DE COMPROMISSO como operadora

Parto Adequado tem como objetivo principal

apoiadora do projeto piloto PARTO ADEQUADO

empenhar-se em diminuir o percentual de ce-

junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar,

sarianas e melhorar a qualidade da assistência

Sociedade

obstétrica e segurança da paciente.

Beneficente

Israelita

Brasileira

Hospital Albert Einstein – SBIBHAE e o Institute
for Healthcare Improvement.

Ocorreram em 2015 três reuniões do Projeto
assinatura do termo de compromisso, em 1º de

a participar de reuniões periódicas com a Agên-

julho de 2015. O evento foi realizado no Rio

cia Nacional de Saúde Suplementar e disseminar

de Janeiro, e os representantes da E-VIDA e de

as informações sobre o projeto entre suas be-

outras operadoras tiveram a oportunidade de
trocar experiências e de
abordar dificuldades relacionadas ao incentivo
ao parto normal.

Foto reunião para
assinatura do Termo
de Compromisso
01/07/2015
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Mediante esse termo a E-VIDA se comprometeu
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Parto Adequado. A primeira foi marcada pela

O segundo encontro ocorreu dia 14
de agosto durante o 1º Fórum Latino
Americano de Qualidade e Segurança
na Saúde, na cidade de São Paulo, onde
os envolvidos tiveram a oportunidade
de discutir e trabalhar as estratégias de
ação e estratégias sobre novos modelos de remuneração.
Fotos da sessão de aprendizagem Projeto
Parto Adequado 14/08/2015

O terceiro e último encontro de 2015
aconteceu em São Paulo, em 26 de
outubro, para uma sessão de aprendizado. Nele as operadoras apoiadoras
e hospitais pilotos fizeram simulações
sobre formas de remuneração e testes.

Placa sobre a mesa em sessão de aprendizado
Projeto parto adequado – 26/10/2015

Atendimento presencial
pela Assistência Social
Após a divulgação da Resolução Normativa 368, da Agência
Nacional de Saúde Suplementar - ANS, e o lançamento do Hot
Site Parto Adequado, a participação das gestantes aumentou,

a assistente social, apresentava-se o projeto Parto Adequado, a
ratificação da importância do projeto e a explanação da vontade
política da operadora em privilegiar os interesses da gestante e da
família, além da entrega do cartão da gestante e direcionamento à
rede credenciada especializada. Tal contato estreitou as relações
entre operadora, beneficiários e seus familiares.
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credenciada para realização de parto normal. Nesse contato com
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sendo o maior engajamento relacionado à informação de rede

Semana do coração
O objetivo principal da Campanha foi orientar

com apoio dos representantes, que mobilizaram

os beneficiários dos planos e empregados da

parceiros que realizaram atividades, tais como:

E-VIDA sobre a importância do cuidado com a

palestras, aferição de pressão arterial, medição

saúde do coração, incentivar a prática de ativida-

de glicemia, dentre outros. Os representantes da

des físicas, alimentação e hábitos saudáveis. Em

E-VIDA entregaram uma maçã juntamente com

todas as localidades mencionadas houve ação

o folder AMIGOS DO CORAÇÃO.

A Campanha foi realizada em Brasília e demais
regionais conforme ilustrado abaixo:

Macapá AP /ELN
28 set

Macapá AP /CEA
23 e 24 set

AP
PA

Belém

23 e 24 set

PA

AC

Porto Velho
23 set

RO

DF

Cuiabá

29 e 30 set

MT

Figura 04: distribuição e datas de realização da campanha
Semana do Coração

MA

São Luís

TO

Palmas

Brasília

23 e 24 set

23 a 25 set

29 set
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23 set

24 e 25 set
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Rio Branco

Tucuruí

Semana do coração
Para a campanha, foram elaborados cartazes e folders. Os cartazes foram expostos na sede
e regionais, e os folders foram
distribuídos por meio de panfletagem e enviados de forma digital, via mala direta, a todos os
beneficiários do plano.

Cartaz e folder para campanha
Amigos do Coração

Abaixo gráfico resumo da quantidade de cartazes expostos, folders
entregues e maçãs entregues na
Campanha Amigos do Coração.

total

Brasília
DF

10

1300

300

Cuiabá
MT

4

120

180

Palmas
TO

4

60

80

São
Luís
RO

4

220

100

Porto
Velho
RO

4

240

120

4

170

100

Tucuruí
PA

6

310

100

(CEA)

4

500

100

Belém
PA

5

270

135

Rio
Branco
RO

5

140

110

Macapá
(ELN)

AP

Macapá
AP

Gráfico 10: números da campanha Amigos do Coração
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3330
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Cartão da Gestante
A E-VIDA disponibilizou às suas beneficiárias
ou seus representantes legais o CARTÃO DA
GESTANTE. Essa ação foi feita em atendimento
a Resolução Normativa 368 de 6 de janeiro de
2015, que aborda o direito de acesso das beneficiárias à informações tais como: percentuais de
cirurgias cesáreas e de partos normais; utilização do partograma; cartão da gestante e carta
de informação à gestante no âmbito da saúde
suplementar. O objetivo do Cartão da Gestante
é que qualquer profissional da saúde tenha conhecimento sobre gestação da paciente, facilitando um melhor atendimento à mulher quando
ela entra em trabalho de parto.
Capa do Cartão da Gestante

PROJETOS
ESTRATÉGICOS
Garantia de Atendimento
Trata-se do cumprimento das determinações

por sua vez, providenciará aos beneficiários o

preconizadas pela Resolução Normativa - RN nº

devido atendimento.
Tal medida garante aos beneficiários da E-VIDA
o atendimento necessário mesmo em localida-

A referida resolução determina a garantia

des carentes de rede credenciada.

de atendimento aos beneficiários dentro do
território de cobertura de seus respectivos

Objetivando garantir integralmente o cumpri-

planos, ou seja, toda e qualquer dificuldade

mento da referida Resolução, a E-VIDA criou em

encontrada pelos beneficiários, no que tange

seu portal um canal de acesso para que os be-

à localização de prestadores que os atendam,

neficiários possam realizar solicitações e acom-

deverão ser comunicadas à Operadora que,

panha-las até sua efetiva resolução.
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mentar - ANS e suas posteriores atualizações.

Relatório de Administração

259/2011 da Agência Nacional de Saúde Suple-

No portal, a E-VIDA são disponibilizadas todas

No ano de 2015, os beneficiários realizaram

as informações necessárias para o entendimento

702 solicitações de auxílio para atendimentos,

da Resolução Normativa - RN nº 259/2011 da

e tal quantitativo está distribuído percentual-

Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.

mente nas seguintes regiões:

Norte: 56,41%

Centro-Oeste: 22,08%

Sudeste: 4,65%

Nordeste: 16,95%

Gráfico 11: distribuição de solicitações de auxílio para atendimentos

Os números apresentados repre-

2000

sentam uma redução de 46,89%
nas solicitações, levando-se em

1500

1497

atribuímos a redução ao fato de
termos intensificado o creden-

1000

702

500

ciamento de novos prestadores,
sanando assim, a carência de
profissionais em várias regiões.

0

2014

2015

Gráfico 12: redução nas solicitações com relação ao ano

24

sentados no ano de 2014 e
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consideração os índices apre-

Sistema de Gestão
(Protheus)
HISTÓRICO
A E-VIDA, no início de suas atividades como

de, Portal do Beneficiário, Portal do Prestador,

prestadora de serviços de assistência à saúde,

Interface com a ANS, e Contabilização, além de

buscando melhorar seus processos operacio-

toda estrutura de TI para suporte aos sistemas

nais, efetuou uma criteriosa análise do mercado.

em funcionamento.

segmento ERP - Enterprise Resource Planning
(Planejamento de Recursos Empresariais, em
português), para atender às necessidades de automação de todas as funções administrativas e
de adequação do sistema de Plano de Saúde, no
que tange aos novos produtos e novas necessi-

Durante o ano de 2015, a E-VIDA iniciou os trabalhos em ambiente de produção, começando no
setor de Cadastro, incluindo todos os produtos,
beneficiários, contratos, cartão, e todas as tabelas
de preços, procedimentos e outras, necessárias
para atender à estrutura do sistema. Os setores de
Credenciamento, Auditoria Médica e Financeiro,

dades de gestão.

foram continuamente incorporados à estrutura,

Foi utilizada a plataforma com tecnologia Pro-

dução no novo ambiente, em paralelo ao sistema

theus, que consiste em Módulos Administra-

antigo ainda em funcionamento. Foi disponibiliza-

tivos, denominado BackOffice, e Módulo de

do aplicativo para dispositivos móveis da E-VIDA,

Plano de Saúde, denominado PLS. Os Módulos

para ser baixado e utilizado pelos beneficiários,

Administrativos, já em funcionamento, contem-

para consulta à Rede Credenciada de todo o país.

plam Folha de Pagamento, Financeiro, Contábil,
Fiscal, Gestão de Compras, Estoque e Recursos
Humanos, e mais recentemente, em 2015, foi
implementado o Módulo de Contratos, integra-

com a maioria dos processos já operando em pro-

A E-VIDA vem utilizando este momento de mudança nas negociações com a Eletronorte e estudos de migração de dados do antigo sistema

do à estrutura já em operação.

para o novo para intensificar os testes e simula-

O Módulo Plano de Saúde, necessário para ab-

de Processamento de Contas. Esse setor con-

sorver os novos produtos, contempla os proces-

centra a maior carga operacional, com a digita-

sos de Cadastro, Credenciamento, Atendimento,

ção e auditoria de guias e documentos, visando

Auditoria Médica, Processamento de Contas,

melhorar cada vez mais a performance do siste-

Reembolso, Pagamento, Cobrança, Reciprocida-

ma na nova plataforma.

ções nas questões relativas às rotinas do setor
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empresa brasileira com destaque mundial no
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Essa análise culminou na contração da TOTVS,

VISÃO DE FUTURO
Para o ano de 2016, estamos entrevendo um

Atualmente trabalhamos com os dois siste-

grande esforço inicial no processo de mudança,

mas, de forma paralela, até que sejam con-

com o início das atividades de digitação de guias,

cluídos os ajustes e rotinas finais para encer-

reembolsos e pagamentos em ambiente de pro-

ramento do sistema antigo, de forma segura,

dução, que trarão grandes benefícios para os

sem transtornos para os envolvidos com os

credenciados, beneficiários e da própria gestão

serviços disponibilizados por esta empresa.

da E-VIDA. Foram necessárias inúmeras reuni-

Com o fechamento do sistema antigo esta-

ões estratégicas para delinear os procedimentos

remos aptos a absorver todas as demandas,

de importação das movimentações e dos saldos

novas empresas e novos produtos, sem li-

do sistema antigo e estão sendo efetuados acor-

mitações de recursos tecnológicos, focando

dos para criação das rotinas que darão suporte a

nossos serviços na qualidade e no atendimen-

este trabalho de carga inicial de dados.

to aos nossos beneficiários.

Sistema E-DOC
A E-VIDA não possuía sistema de protocolo eletrônico para gerenciamento de entrada e saída de documentos, ou seja, todos os registros
de protocolos eram manuais, causando deficiências no trâmite administrativo no que diz respeito a agilidade dos processos.
A Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS determina que toda
operadora é responsável pela guarda de documentos relacionados a
pagamento de faturas médicas pelo período mínimo de 5 (cinco) anos.
A E-VIDA não possuía espaço físico para comportar o arquivo morto desde a sua existência. Por isso, mantém contratação de serviço de armazedos documentos nos Setores, não ser possível comportar o contingente a
ser recebido nos próximos anos.
Tendo esses aspectos em vista, foi desenvolvido projeto com os objetivos de:
• Gestão Documental e da Informação;
• Segurança Documental;
• Diminuir custo benefício; e

Relatório de Administração

nagem e guarda dos documentos, uma vez que dado o volume de entra-
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• Agilidade na tramitação e controle de documentos.

Resultado

Impacto Externo

Até a implantação do Sistema E-DOC, a E-VIDA

Embora o sistema seja de uso interno, o público

não dimensionava o número de documentos re-

externo sofrerá impacto positivo quanto à inclu-

cebidos. Após a realização de consultoria para

são de novo documento por meio de mensagem

entrega dos relatórios de recomendações e

automática gerada e encaminhada por e-mail ao

mapeamento dos processos atinentes à gestão

beneficiário ou prestador, informando da gera-

documental, foi realizado planejamento para a

ção documental e tramitação para o setor res-

criação de subárea.

ponsável. O workflow tem aspecto meramente
informativo não possibilitando ao beneficiário

Dado o conhecimento do número de documen-

ou prestador interação com a ferramenta, mas é

tos recebidos no primeiro mês de implantação,

de grande apoio, no que se refere à certificação

foi identificada a necessidade de ampliação do

da protocolização dos documentos recebidos

espaço de instalação do protocolo e ampliação

pela E-VIDA, seja arquivo virtual ou físico.

também da equipe de trabalho.
O legado documental adquirido na fase de planejamento foi entregue no mês de agosto de
2015. Ele é composto pelos seguintes documentos:

Legado Documental:
Gestão Documental e Normativos;
Manual de Acesso à Informação;
Manual Setorial de Gestão Documental;

Siglário;
Relatório Diagnóstico
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Política de Gestão Documental;
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Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade;

SGA - Sistema de Gestão
de Atividades

Em cada projeto, é possível estabelecer prazos

A ferramenta de gestão de atividades é um sis-

para conclusão e, facilitando o acompanhamen-

tema utilizado pela E-VIDA para acompanha-

to, a ferramenta envia diariamente e/ou a cada

mento de projetos. Esta ferramenta possibilita o

inserção de acompanhamento, um e-mail com

direcionamento e acompanhamento por vários

as novas informações de acompanhamentos e

setores, inclusive para analistas externos.

tempo restante para conclusão do projeto.

OCOMON Monitoramento e
Gestão de Demandas
A ferramenta de Monitoramento e Gestão
de Demandas é um sistema customizado pela
E-VIDA para fornecer informações referentes às
atividades desenvolvidas. Destina-se também a
quantificar os dados tramitados na organização
referentes a diversas demandas internas no qual
estão intrinsicamente ligadas ao produto final: o

Na ferramenta calcula-se o tempo entre a abertura de cada demanda e sua execução. Isto serve
como subsídio gerencial afim de mapear os processos na E-VIDA calculando a média de espera percorrida nas atividades internas. O gráfico
abaixo demonstra o resultado desta atividade:

72,53%

Soluções dentro
do Prazo

27,48%

Soluções fora
do Prazo
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atendimento ao beneficiário e credenciado.
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Gráfico 13: resultados da análise do OCOMON

Compra de OPME

Operadoras/Planos de Saúde, Seguradoras e
Fornecedores de órteses, próteses e materiais

As órteses, próteses e materiais especiais

em território nacional.

OPME abrangem uma enorme gama de insumos utilizados em procedimentos médicos. So-

A ferramenta é utilizada para gerenciar de forma

mente no ano de 2014, no Brasil 20 bilhões

padronizada e integrada todo o processo, desde

de reais foram gastos com órteses, próteses e

a solicitação até o pagamento final dos materiais,

materiais, sendo 12 bilhões na Saúde Suple-

visando o controle dos custos, garantindo a qua-

mentar, fator que vem impactando significati-

lidade e procedência do material, com o objetivo

vamente nos custos das operadoras de saúde.

de otimizar os processos. Através da plataforma
é possível obter relatórios com informações da

O valor elevado das órteses, próteses e mate-

utilização, sendo eles: Relatórios operacionais;

riais é resultado da utilização de matérias-primas

Relatório de gestão e Relatórios especiais.

que envolvem alta tecnologia e da sua crescente
utilização. Isso também pode ser atribuído aos

O gerenciamento de custos referente à aquisi-

avanços da medicina, expectativa de vida da po-

ção de órteses, próteses e materiais auxilia na

pulação, nível de conhecimento dos usuários,

organização de cadastros e processos; oportuni-

médicos especialistas, superfaturamentos, indi-

dade de redução de custos; ganho de eficiência

cação médica de fornecedor específico, abuso

operacional; ampliação de concorrência de for-

de solicitações sem evidências, dificuldades de

necedores; rastreabilidade de todo o processo;

negociação com os fornecedores e etc.

informações estruturadas para tomadas de decisão e renegociação.
Além da gestão eletrônica da compra, a empre-

materiais de alto custo e êxito nas negociações.

sa presta serviços de mapeamento do fluxo do

Para isso é necessário conhecimento de merca-

processo das órteses, próteses e materiais da

do, avaliação das tecnologias em saúde, traba-

E-VIDA; realização e organização do cadastro e

lhar dentro do histórico de orçamentos e qualifi-

revisão contratual com os fornecedores; cadas-

cação de equipe envolvida. Diante do exposto, a

tro de produto; disponibilização de documentos

E-VIDA contratou em junho de 2015, a empresa

regularizados dos fornecedores; permite histó-

Bionexo, que disponibiliza software para gestão

rico e exportação das informações de cotação;

de compras.

mantém histórico de cotações e aprovações por
fornecedor realizadas por período.

A Bionexo é uma empresa pioneira no desenvolvimento de soluções web, através de negócios

Com a implementação da plataforma, a E-VIDA

voltados a compras eletrônicas hospitalares en-

buscou melhorar os índices de benefícios, oti-

tre fornecedores e instituições de saúde. Possui

mizando a gestão dos processos de compras,

plataforma de comércio eletrônico denominada

contando com equipe de implantação especia-

OPMEnexo, que dentre suas finalidades, permi-

lizada, sendo aplicado em toda área de atuação

te a realização de negociações entre Hospitais,

da mantenedora.
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sidade de melhoria no processo de aquisição de
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Diante desse panorama, identificou-se a neces-

Comunicação – trabalhos
publicitários realizados
Em busca de um contato mais ativo e constante

Foram produzidos também manuais para infor-

da E-VIDA com seu público-alvo, a comunicação

mação de nossos colaboradores, tais como:

foi ampliada por meio da produção de campa-

• manual de boas vindas;

nhas publicitárias para o alcance não somente

• informativo sobre medicamentos de alto custo;

dos beneficiários mas também dos prestadores

• manual sobre pedidos de reciprocidade;

e colaboradores.

• regulamentos PPRS, E-VIDA PPRS, FAMÍLIA
E MELHOR IDADE.

No ano de 2015, foram produzidos materiais
para campanhas e projetos de promoção de

Para 2016, será dado prosseguimento a esse

qualidade de vida, como:

projeto com trabalho contínuo das campanhas

• folders e cartazes para o Dia do Coração;

focando na prevenção e promoção da saúde, e

• Hotsite para o espaço Parto Adequado;

dessa forma expressar o caráter transparente

• cartão da gestante.

nas decisões da gestão.

Mobile Saúde
No menu Notícias, o
beneficiário visualiza as
principais informações na
área da saúde, como dicas,
campanhas de prevenção e
educativas, dentre outros.

(atualização)
O aplicativo voltado para smartphones e customizado para a
E-VIDA vem sendo constantemente atualizado para facilitar
o acesso dos beneficiários na
localização da rede credenciada,

forme demonstramos a seguir.
No menu Rede
Credenciada o
beneficiário realiza a
busca por região, por
tipo de prestador, por
especialidade e/ou pelo
nome do prestador.
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de contato, dentre outros con-
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notícias em destaque, telefones

OUVIDORIA

33%
solicitações

Temos como objetivo ouvir o beneficiário por meio de suas manifestações, mediar eventuais conflitos e aperfeiçoar o processo de

41%
reclamações

trabalho da organização. Estamos
à disposição para acolher recla-

21%
informações

mações, sugestões, consultas e
elogios em relação aos nossos ser-

2% 3%
elogios sugestões

viços de operação dos Planos de
Saúde. A seguir nossas métricas.

Recepção
Jurídico
Gestão de pessoas
Diretoria
Ouvidoria
TI

Gráfico 14: manifestações por demanda

1
2
3
4
7
11

Autorização
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Faturamento/Reembolso
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Cadastro
Financeiro
Credenciamento

39
54
85

regionais
gestão de pessoas

reclamações

elogios

sugestões

solicitações

informações

denúncias

setor administrativo
diretoria
ouvidorIa
ATENDIMENTO e-vida
SETOR DA TEC. DA INFORMAÇÃO
SETOR DE AUD. E REGULAÇÃO
SETOR DE FATURAMENTO
SETOR DE cadastro
SETOR financeiro
SETOR DE CREDENCIAMENTO

Gráfico 16: manifestações por setor
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Programa de q. de vida
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Gráfico 15: demandas por setor

AÇÕES
Programa de medicamento de alto custo

por via oral e imunobiológicos, os quais para
cobertura serão objeto de protocolos clínicos e
diretrizes terapêuticas.
Em virtude dos impactos nas despesas, que se
dão em decorrência do elevado valor que estes
medicamentos possuem, do período prolongado de utilização e da demanda de solicitação,
identificamos a necessidade de realizarmos a
gestão dos processos de medicamentos de alto
custo, uma vez que eram adquiridos pelos beneficiários ou eram dispensados por prestadores credenciados, onde o valor dos produtos
variava muito não existindo um padrão quanto
à precificação. Outro fator que contribuiu para
essa decisão foi o fato da E-VIDA não dispor
de programas de monitoramento para pacientes
crônicos.
Após uma pesquisa de mercado, realizada em
setembro de 2015, a E-VIDA contratou uma
empresa especializada em gestão e fornecimento de Medicamento Oncológico e Imunobiológico de alto custo – 4BIO CARE.
A 4BIO CARE é uma empresa que comercializa medicamentos especiais, que dispõe de programa específico para dispensação dos medicamentos em domicílio em território nacional;
acompanhamento; gestão e controle dos pacientes em tratamento antineoplásico e em uso
de imunobiológicos.

• Adesão ao tratamento e conscientização de pacientes;
• Uso racional da medicação;
• Equipe especializada para a realização de orientações;
• Melhoria na qualidade de vida;
• Serviço de Assistência Farmacêutica:
cuidados ao paciente em relação a
eventos adversos, interação medicamentosa, reporte de intercorrências;
• Gestão do benefício evitando desvios
e desperdícios;
• Controle e gestão na aquisição e na
utilização do medicamento;
• Controle do ciclo da liberação do medicamento;
• Confirmação da entrega do medicamento;
• Agendamento de medicamentos para
as próximas entregas;
• Acesso ao sistema de pré pedidos
para inserção das solicitações de medicamentos;
• Acesso ao sistema WEB para gestão
dos pacientes;
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gatória para 38 medicamentos quimioterápicos

O programa apresenta as
seguintes funcionalidades:

• Relatórios gerenciais para acompanhamento da sinistralidade/utilização.
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A ANS determinou a inclusão de cobertura obri-

Principais vantagens
para o beneficiário com
a implementação do
programa 4BIO:

Principais vantagens para a
operadora de saúde:
• Cumprimento da prescrição;
• Redução de desvios e desperdícios

• Adesão ao tratamento;
• Garantia da dispensação do medicamento;
• Continuidade do tratamento;
• Canal exclusivo de atendimento;

• Controle na aquisição dos medicamentos;
• Confirmação da entrega;
• Envios programado;
• Redução com os custos;
• Relatórios gerenciais;

A seguir relação de medicamentos que podem
ser dispensados em domicílio:

Medicamento

Laboratório

Afinitor

Novartis

Humira

Abbott

Alkeran

GlaxoSmithKline

Hycantim

GlaxoSmithKline

Anastrolibbs

Libbs

Hydrea

Bristol-Myers Squibb

Anastrozol

Eurofarma

Iressa

Astrazeneca

Arimidex

Astrazeneca

Lanvis

GlaxoSmithKline

Aromasin

Pfizer

Leukeran

GlaxoSmithKline

Bicalutamina

Eurofarma

Letrozol

Eurofarma

Casodex

Astrazeneca

Lisodren

Bristol-Myers Squibb

Certican

Novartis

Megestat

Bristol-Myers Squibb

Cimzia

Astrazeneca

Mesilato de Imatinibe

Eurofarma

Citrato Tamoxifeno

Sandoz

Metrexato

Blausiegel

Destibenol

Apsen

Myleran

GlaxoSmithKline

Enbrel

Wyeth / Pfizer

Navelbine

Darrow

Femara

Novartis

Nexavar

Bayer

Fludara

Genzyme / Sanofi

Nolvadex

Astrazeneca

Genuxal

Baxter

Orência

BM-S

Glivec

Novartis
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Laboratório
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Medicamento

Medicamento

Laboratório

Medicamento

Laboratório

Puri-Nethol

Aspen

Tykerb

GlaxoSmithKline

Simponi

Janssen

Vepesid

Bristol-Myers Squibb

Sprycel

Bristol-Myers Squibb

Vesanoid

Roche

Sutent

Pfizer

Votrient

GlaxoSmithKline

Tarceva

Roche

Xeloda

Roche

Tasigna

Novartis

Zelboraf

Roche

Teflut

Blausiegel

Zytiga

Janssen - Cilag

Temodal

Schering Plough

Dados Financeiros do Programa

Meses - Ano 2015

PMC (*)

Financeiro Venda

Economia

% Economia

Setembro

52.561,99

38.992,04

13.569,95

15,90%

Outubro

42.857,96

29.372,00

13.098,60

30,56%

Novembro

81.835,21

56.407,99

25.427,22

31,07%

Dezembro

73.209,43

47.580,65

25.628,78

35,01%

Total acumulado

250.464,59

172.352,68

77.724,55

31,03%

A economia foi feita com base na precificação da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico

Inadimplência Beneficiários
Para o quesito nível de inadimplência dos bene-

sediado em Brasília. Informamos que até a data

ficiários dos planos da Caixa de Assistência do

de 31/12/2015 foram inclusos 20 (vinte) bene-

Setor Elétrico E-VIDA, foi contratada uma em-

ficiários inadimplentes neste serviço.

presa vinculada ao SPC (Serviço de Proteção ao
Crédito). O convênio realizado inclui os serviços
de Negativação do CPF (Cadastro de Pessoa Fí-
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– ABCFARMA.
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sica) no SPC e envio para protesto em cartório,

Pesquisa de Satisfação
A pesquisa de satisfação realizada com os bene-

mações. Foram feitas amostras de 1005 entre-

ficiários da E-Vida, durante o mês de novembro,

vistas com beneficiários ativos da E-VIDA. No

sendo o objetivo principal do estudo foi analisar

ano de 2016 será estabelecido o plano de con-

qualitativamente a satisfação dos beneficiários

sequências e divulgação dos resultados.

da E-Vida, com foco no fornecimento de infor-

161

38
PA
AP

105

MA

84

AC

RO

GO

SC

BA

AL

MG

CE

ES

MS

PE

PB

RN

PI

PR

RS

30
MT

TO

DF

AM

SP

RJ

53

E-VIDA
Família

308

185

25

39

14

7

7

20

10

E-VIDA
Melhor Idade

125

78

15

7

5

3

2

6

9

E-VIDA
PPRS

432

201

75

53

37

21

18

21

6

PPRS

140

26

46

6

27

13

12

6

5
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490

Gráfico 17: Escopo da pesquisa e sua distribuição
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MS/S = Muito Satisfeito/Satisfeito
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Resultados:

Reabertura do Plano E-Vida Melhor Idade
Em decisão do Conselho Deliberativo da E-VIDA em 30.03.2015, por meio
da Resolução 1/2015 de 02.04.2015, foi autorizada a reabertura do plano
E-Vida Melhor Idade por 90 dias com cumprimento de carência obtendo novas adesões.

COMPROMISSOS
SOCIAIS
Campanha de doações
Foi realizada uma gincana com a participação
de todos os colaboradores da E-VIDA para arrecadação de mantimentos, vestiário, produtos
de higienes e limpeza e outros. A intuição escolhida foi o Instituto Integridade, localizado na
cidade Park Way. Fundado em 1980, o Lar dos

Velhinhos Maria Madalena abriga idosos desamparados, atualmente com 100 residentes, dando
atendimento integral nas áreas de saúde, higiene, alimentação, medicamentos e habitação. O
lar conta com a colaboração de vários voluntários que trazem alegria e dignidade ao idoso.
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Arrecadações doadas
ao Lar dos Velhinhos
Maria Madalena
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Equipe da ação de
arrecadação para Lar
dos Vellhinhos Maria
Madalena

Inclusão social
A massagem Quick é ministrada por profissionais portadores de deficiência visual, buscando a inclusão social dos mesmos e interação de nossos colaboradores com as dificuldades que eles vivenciam. A maior vitória para uma pessoa deficiente é ser reconhecida
pelas suas capacidades individuais e para nós a realização de mais um Projeto é nosso
dever. “Mãos que Compartilham” encaminham também a uma direção na inclusão social.

DESEMPENHO
Número de autorizações
médicas e odontológicas

15493

Médicas e demais
terapias

Odontológicas

Gráfico 18: número de
autorizações por tipo
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11332
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Nº DE AUTORIZAÇÕES
POR TIPO

Gasto de OPME por
especialidade X custo evitado

odontologia

32%

otorrinolaringologia e
cabeça e pescoço

27,6%

ortopedia

25,1%

cirurgia plástica

23,2%

ginecologia

21,4%

cirurgia neurológica

18,2%

cirurgia ginecológica

17,4%

cirurgia geral

15,3%

cirurgia urológica

14,5%

cirurgia do sistema
digestório

12,6%

video endoscopia
intervencionista

12,6%

cirurgia vascular

11,6%

cardiologia

11,4%

microcirurgia
reconstrutiva

10,8%

cirurgia torácica

8,5%

procedimentos diagnósticos
terapêuticos

8%

radiodiagnóstico
intervencionista

6,2%

radiodiagnóstico

5,6%

cirurgia pediátrica

3%
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Custo evitado(%)
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Especialidade

Faturamento
eletrônico –
percentual de
aumento comparativo
ao ano anterior
O Setor de Contas Médicas é responsável
digitado

pelo recebimento e processamento de to-

X

faturamento
eletrônico

dos os serviços assistenciais ofertados pelos regulamentos dos planos E-VIDA. O faturamento eletrônico é uma ferramenta de
comunicação de dados entre o prestador e

129.990

123.068

2014

108.549

148.287

2015

a operadora. Ainda temos alguns prestadores com dificuldade de uso do faturamento
eletrônico, o que demonstramos no gráfico
ao lado.

Gráfico 19: valores digitados e faturamento eletrônico

Quantidade de solicitações de reembolso
Digitado x Eletrônico

2014
536

26231

1082

26303

digitado

X

eletrônico
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2015
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Gráfico 20: valores digitados e reembolsados

Renovação dos cartões

Quantidade de beneficiários

Anualmente os Cartões dos beneficiários são re-

por plano considerando os
ativos em 31/12/2015

validados. Este ano o número de Cartões renovados, considerando os Ativos e Dependentes
(estudantes e genitores) foi:

Plano

14.655
cartões
renovados

Titulares + Dependentes

PPRS

2784

E-VIDA PPRS

8022

E-VIDA Melhor Idade

1422

E-VIDA Família

2407

+ Vida

1610

Total

16265

CONVÊNIOS DE
RECIPROCIDADE
mente baixo de beneficiários residindo e tal quantitativo acaba
inviabilizando o interesse dos prestadores em realizarem credenciamento direto com a E-VIDA.
A Agência Nacional de Saúde Suplementar admite a reciprocidade como meio de complementação da rede de forma indireta, ou
seja, mediante celebração de convênio, os beneficiários de uma
operadora poderão usufruir da rede credenciada de outra opera-
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Em determinadas regiões, a E-VIDA possui um número relativa-
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dora denominada coirmã.

O quadro abaixo relaciona as coirmãs conveniadas à E-VIDA e suas respectivas áreas de atuação:

Odontoprev

CASSI

CAMED

Nacional
(exceto DF)

Nacional

Nacional

Boa Vista
Energia

Roraima

Amazonas
Energia
Amazonas

Eletroacre
Acre

FACHESF

Pernambuco
Bahia - Ceará
Sergipe - Piauí
Paraíba - Alagoas

FACEB

CERON

Brasília

Rondônia

CEMIG Saúde

CELGMED

Minas Gerais

Goiás

Eletrobras

Itaipu

Rio de Janeiro

Paraná
Foz do Iguaçu

Eletronuclear
Rio de Janeiro

COPEL
Eletrosul

Curitiba

Santa Catarina
Paraná - Mato Grosso
Rio Grande do Sul

Figura 05: Coirmãs e respectivas áreas de atuação
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Goiás - Paraná
Santa Catarina
Rio Grande do Sul

São Paulo
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Fundação CESP

Elosaude

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SETOR ELÉTRICO (E-VIDA) CNPJ Nº 11.828.089/0001-03

Balanço e Demonstrações de Resultados
Balanço Patrimonial - Ativo

N. E.

Disponível

3

Realizável

31/12/2015

31/12/2014

82.662.881

79.403.565

21.758

1.278.837

82.641.123

78.124.728
76.342.423

Aplicações Financeiras

4

80.535.085

Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas

4a

2.863.159

4.562.875

Aplicações Não Vinculadas

4b

77.671.926

71.779.548

Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde

5

298.090

95.217

Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber

5

298.090

40.287

Créditos de Operações de Administração de Benefícios

0

0

Operadoras de Planos de Assistência à Saúde

0

0

Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde

0

54.930

1.557.573

1.026.217

Créd. Oper. Assist. Saúde Não Relac. c/ Planos Saúde da Operadora

6

Despesas Diferidas

0

0

Créditos Tributários e Previdenciários

7

240.682

587.866

Bens e Títulos a Receber

8

9.692

73.005

Despesas Antecipadas

0

0

Conta-Corrente com Cooperados

0

0

1.377.619

1.142.285

Realizável a Longo Prazo

0

0

Aplicações Financeiras

0

0

Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas

0

0

Aplicações Não Vinculadas

0

0

Créditos Tributários e Previdenciários

0

0

Títulos e Créditos a Receber

0

0

Despesas de Comercialização Diferidas

0

0

Ativo Fiscal Diferido

0

0

Depósitos Judiciais e Fiscais

0

0

Outros Créditos a Receber a Longo Prazo

0

0

Conta-Corrente com Cooperados

0

0

0

0

Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial

0

0

Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde

0

0

Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar

0

0

Participações Societárias em Rede Hospitalar

0

0

Outros Investimentos

0

0

Ativo Não Circulante

Investimentos

Imobilizado

906.125

631.593

Imóveis de Uso Próprio

9 e 16

0

0

Imóveis - Hospitalares / Odontológicos

0

0

Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos

0

0

9 e 16

906.125

631.593

0

0

9 e 16

906.125

631.593

Imobilizações em Curso

0

0

Outras Imobilizações

0

0

471.494

510.692

84.040.500

80.545.850

Imobilizado de Uso Próprio
Hospitalares / Odontológicos
Não Hospitalares / Odontológicos

Intangível

10

TOTAL DO ATIVO
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CONTAS
Ativo Circulante
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Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2015, valores em Reais (R$)

Balanço e Demonstrações de Resultados
Balanço Patrimonial - Passivo

N. E.

31/12/2015

31/12/2014

12.456.762

5.910.141

10.940.836

4.544.405

Provisões de Prêmios / Contraprestações

0

0

Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG

0

0

Provisão de Insuficiência de Prêmios

0

0

Provisão para Remissão

0

0

11 (i)

24.636

2.599

Provisão de Eventos a Liquidar Outros Prestadores de Serviços Assistenciais

11 (ii)

8.786.924

3.045.446

Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)

11 (iii)

2.129.276

1.496.360

0

0

0

0

Contraprestações / Prêmios a Restituir

0

0

Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios

0

0

Comercialização sobre Operações

0

0

Operadoras de Planos de Assistência à Saúde

0

0

Débitos de Operações de Administração de Benefícios

0

0

Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde

0

0

501.953

370.462

0

0

Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde

Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS

11

Outras Provisões Técnicas
Débitos de Operações de Assistência à Saúde

Débitos com Oper Assist. Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da operadora

12

Provisões
Provisão para IR e CSLL

0

0

Provisões para Ações Judiciais

0

0
220.660

Tributos e Encargos Sociais a Recolher

13

301.084

Empréstimos e Financiamentos a Pagar

14
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0

Débitos Diversos

15

712.844

774.614

Passivo Não Circulante

0

0

Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde

0

0

Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG

0

0

Provisão de Insuficiencia de Prêmios

0

0

Provisão para Remissão

0

0

Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS

0

0

Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serv. Assist.

0

0

Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)

0

0

Outras Provisões Técnicas

0

0

0

0

Provisões
Provisões para Tributos Diferidos

0

0

Provisões para Ações Judiciais

0

0

Tributos e Encargos Sociais a Recolher

0

0

Tributos e Encargos Sociais a Recolher

0

0

Tributos e Contribuições

0

0

Parcelamento de Tributos e Contribuições

0

0

Empréstimos e Financiamentos a Pagar

0

0

Débitos Diversos

0

Patrimônio Líquido / Patrimônio Social
Capital Social / Patrimônio Social

71.583.738
18.1

Adiantamento para Futuro Aumento de Capital

0
74.635.709

35.955.422

35.955.422

0

0

38.680.287

18.834.444

Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais

0

0

Reservas de Reavaliação

0

0

38.680.287

18.834.444

Ajustes de Avaliação Patrimonial

0

0

(-) Ações em Tesouraria

0

0

-3.051.971

19.845.843

84.040.500

80.545.850

Reservas

18.2

Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits

Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado

TOTAL DO ATIVO

18.2

18.3
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CONTAS
Passivo Circulante
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Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2015, valores em Reais (R$)

Balanço e Demonstrações de Resultados
Demonstração dos resultados em 31 de dezembro de 2015 (em reais)
31/12/2015

31/12/2014

93.884.092

92.076.476

Receitas com Operações de Assistência à Saúde

2.2.1 (a)

93.884.092

92.076.476

Contraprestações Líquidas

2.2.1 (a)

93.884.092

92.076.476

Variação das Provisões Técnicas

0

0

Receita com Administração de Planos de Assist. Saúde

0

0

Receitas com Resseguro

0

0

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

0

0

Eventos Indenizáveis Líquidos
Eventos Conhecidos ou Avisados
Variação da Prov.Eventos Ocorridos e Não Avisados

2.2.1 (b)
2.2.11 e 11 (iii)

95.717.499

71.225.826

95.084.583

70.439.922

632.917

785.904

Despesas de Resseguros

0

Result. Operações c/ Planos de Assist. Saúde

-1.833.408

Outras Receitas Operacionais de Planos de Assist. Saúde

0
20.850.649

0

0

16.635

40.808

Receitas com operações de Assist. médico-hospitalar

0

0

Receitas com operações de Assist. Odontológica

0

0

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

0

0

Receitas com operações de Assist. Odontológica (SUS)

0

0

Outras Receitas de Prest. Serviços de Admin. Benefícios

0

0

Receitas com Admin de Intercâmbio Eventual - Assist. Odontológica

0

0

16.635

40.808

0

0

Receitas Assist. Saúde não relac. Planos de Saúde da Operadora

2.2.6

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

2.2.6

Outras Receitas Operacionais
(-) Tributos Diretos de Outras Operações de Assistência à Saúde

0

0

Outras Despesas Operacionais com Plano de Assist. Saúde

2.2.5

779.787

1.024.924

Outras Despesas de operações de Plano de Assist. Saúde

2.2.5

1.000.731

1.024.924

Programa Promoção Saúde e Prevenção Riscos e Doenças

0

0

(-) Recuperação de outras desp. Operacionais Assist. Saúde

0

0

-220.943

0

Provisão para Perdas sobre Créditos

2.2.5

Outras Desp. Oper. Assist. Saúde Não Relac. c/ Planos de Saúde da
Resultado Bruto

0

0

-2.596.560

19.866.534

Despesas de Comercialização

0

0

Despesas Administrativas

9.446.432

9.092.273

Resultado Financeiro Líquido

8.760.331

7.534.510

9.423.382

7.607.113

663.052

72.603

Resultado Patrimonial

0

0

Receitas Patrimoniais

0

0

Despesas Patrimoniais

0

Receitas Financeiras
Despesas Financeiras

Resultado Antes Dos Impostos E Participações

18.4

-3.282.662

0
18.308.771

Imposto de Renda

0

0

Contribuição Social

0

0

Impostos Diferidos

0

0

Participações no Resultado

0

0

-3.282.662

18.308.771

RESULTADO LÍQUIDO

18.4
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CONTAS
Contrapr. Efetivas de Plano de Assistência à Saúde

Balanço e Demonstrações de Resultados
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido/Patrimônio Social em 31
de dezembro de 2015 (em reais)

Patrimônio
Social

Reservas de
Reavaliação

Reservas
de Lucros,
Sobras e
Retenções

Ajustes de
Avaliação
Patrimonial

Ações em
Tesouraria

35.955.422

Ajustes de
exercícios
anteriores

Prejuizos
ou Déficits
Acumulados

Total

20.137.131

56.092.553

451.241

451.241

Efeitos da mudança
de critérios
contábeis (nota x)

0

Retificação de
erros de exercícios
anteriores (nota y)

Lucro/Superávit/
Prejuízo Líquido
do Exercício

Ajustes de
exercícios
anteriores

0

0

0

0

18.834.444

54.789.865

0

0

0

1.655.234

0

0

-118.162

1.537.073

1.655.234

Lucro/Superávit/
Prejuízo Líquido
do Exercício

1.655.234

18.308.771

0

Outras Reservas de
Lucros

Ajustes de
exercícios
anteriores

18.834.444

0

0

0

0

18.834.444

35.955.422

-18.834.444

0

0

0

Efeitos da mudança
de critérios
contábeis (nota x)

-118.162

-118.162

0

18.308.771

-18.834.444

0

-18.834.444

0

19.964.005

0

0

37.550.726

74.635.708

230.691

0

0

0

230.691

230.691

230.691

Retificação de
erros de exercícios
anteriores (nota y)

Lucro/Superávit
/Prejuízo Líquido
do Exercício

-3.282.662

Proposta da
destinação do
lucro/superávit:

19.845.843

Outras Reservas de
Lucros

SALDOS EM 31
DE DEZEMBRO
DE 2015

-1.753.928

0

Retificação de
erros de exercícios
anteriores (nota y)

SALDOS EM 31
DE DEZEMBRO
DE 2014

-1.753.928

35.955.422

Efeitos da mudança
de critérios
contábeis (nota x)

Proposta da
destinação do
lucro/superávit:

451.241

0

-19.845.843

0

0

0

35.955.422

-38.680.287

0

36.757.878

0

0

0

0

0

-3.282.662

0

0

0

0

37.550.726

71.583.737
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SALDOS EM 31
DE DEZEMBRO
DE 2013

451.241
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SALDOS EM 31
DE DEZEMBRO
DE 2012

Reservas
de Capital e
Patrimoniais

Balanço e Demonstrações de Resultados
Demonstração do Fluxo de Caixa encerrada em 31 de dezembro de 2015 (em Reais)
31/12/2015

31/12/2014

(+) Recebimento de Planos Saúde

93.664.584

92.804.053

(+) Resgate de Aplicações Financeiras

140.288.485

77.250.177

9.405.841

7.607.113

16.635

3.475.747

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) Recebimento de juros de Aplicações Financeiras
(+) Outros Recebimentos Operacionais
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde

-97.904.190

-83.261.221

(-) Pagamento de Pessoal

-5.205.337

-3.061.918

(-) Pagamento de Serviços Terceiros

-2.865.196

-1.872.199

(-) Pagamento de Tributos

-83.302

-68.959

(-) Pagamento de Aluguel

-1.276.944

-4.065.537

(-) Pagamento de Promoção/Publicidade
(-) Aplicações Financeiras
(-) Outros Pagamentos Operacionais
Caixa Líquido das Atividades Operacionais

-10.468

-11.779

-136.659.586

-87.658.467

-9.110

-145.723

-638.588

991.289

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros

-618.490

-83.632

Caixa Líquido das Atividades de Investimentos

-618.490

-83.632

0

0

Caixa Líquido da Operadora no período

-1.257.078

907.656

variação líquida do caixa (*)

-1.257.079

907.656

CAIXA – Saldo Inicial

1.278.837

371.181

CAIXA - Saldo Final

21.758

1.278.837

Ativos Livres no Início do Período (**)

73.058.385

54.485.723

Ativos Livres no Final do Período (**)

77.693.684

73.058.385

Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – RECURSOS LIVRES

4.635.299

18.572.663

(*) Refere-se ao total de Caixa ou equivalentes de caixa (Total do Disponível) (**) Refere-se ao saldo das contas ‘Caixa’ e ‘Bancos
Conta Depósito’, mais o montante de aplicações financeiras não vinculadas às provisões técnicas e/ou vinculadas a garantias judiciais, isto é, aplicações sem cláusula restritiva de resgate.
OBSERVAÇÃO: Em conformidade com o item 22 do CPC 03 é necessário constar em Notas Explicativas a concilição entre o lucro
líquido e o Fluxo de Caixa das atividades operacionais.
Nos planos pós-pagamento (PPRS Contributivo, PPRS Participativo e E-VIDA PPRS), existe defasagem entre os registros de pagamento das obrigações e os recebimentos da mantenedora, fatores esses que contribuem para as diferenças existentes nos registros
contábeis e financeiros. Obstante a isso, ainda existe defasagem nos registros, porque as informações contábeis seguem o princípio
de competência, ou seja, mesmo que não haja desembolso, os valores são reconhecidos de acordo com sua previsão, enquanto as
informações financeiras seguem o princípio de caixa, isto é, são reconhecidas sempre que há desembolso de valores e, por isso, não
se verificou descompasso financeiro na E-VIDA ao longo do ano.
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Caixa Líquido das Atividades de Financiamento
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ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Notas explicativas das
demonstrações contábeis
do balancete encerrrado em 31 de dezembro de 2015

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 SCN
Quadra 06 - Conjunto "A" – Entrada Norte - Sala 2,
2º subsolo – Brasília/DF, C.E.P. 70.716-901, 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 tec-

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.

Nota 2. Elaboração
e apresentação das
demonstrações financeiras
2.1. Base de apresentação

nológicas, visando a prevenção de doenças, promo-

tados para atender aos empregados da Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A – ELETRONORTE;
IV. Executar as políticas de saúde definidas pela
ELETRONORTE;

encerrado em 31 de Dezembro de 2015, 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

V. Celebrar convênios ou contratos com outras operado-

Saúde, nos pronunciamentos, nas orientações e nas

ras de planos privados de assistência à saúde, visando

interpretações emitidas pelo Comitê de Pronuncia-

a oferecer melhores condições de atendimento aos

mentos Contábeis (“CPC”). As operadoras de planos

seus associados e respectivos dependentes; e

que atuam no mercado de saúde devem obedecer

VI. Firmar convênios de cooperação técnica com a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, o Ministério da Saúde e outras pessoas jurídicas de direito

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
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III. Desenvolver programas de medicina ocupacional vol-

As demonstrações contábeis referentes ao Balancete
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ção, reabilitação e recuperação da saúde;

Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, exceto

2.2.2. Estimativas contábeis

o CPC 11 – Contratos de Seguro, o CPC 29 – Ativo Biológico e Produto Agrícola, o CPC 34 – Exploração e Ava-

As demonstrações contábeis incluem estimativas e

liação de Recursos Minerais, o CPC 35 – Demonstrações

premissas, como a mensuração de provisões para

Separadas e o CPC PME – Contabilidade para Pequenas

perdas sobre créditos, provisões técnicas, estimati-

e Médias Empresas.

vas do valor justo de determinados ativos e passivos,

de 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 considerando-se 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

vida útil de determinados ativos e outras similares.
Os resultados efetivos podem ser diferentes dessas
estimativas e premissas.

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.

os fatos geradores da receita, de acordo com as

As aplicações financeiras são avaliadas ao seu valor

disposições contratuais, ou seja, a data em que

justo (vide Nota Explicativa nº 4).

ocorrer o efetivo direito ao valor a ser faturado.
b) Custo: Os Eventos Conhecidos ou Avisados são

2.2.5. Contraprestações pecuniárias a receber

apropriados à despesa, considerando-se a data

São registradas e mantidas no balanço pelo valor no-

de apresentação da conta médica, do aviso pelos

minal dos títulos representativos desses créditos, em

prestadores ou do Aviso de Beneficiários Identi-

contrapartida à:

ficados - 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 aten-

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;

dimento ao beneficiário. Naqueles casos em que

b) Preços pós-estabelecidos - conta de Contrapres-

esse atendimento ocorrer sem o conhecimento da

tações Efetivas de Operações de Planos de Assis-

entidade, o reconhecimento da despesa se dá com

tência à Saúde.

a constituição da Provisão Técnica específica (PEONA), nos moldes da regulação em vigor.
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As principais práticas contábeis adotadas pela entida-

provisões para passivos contingentes, estimativas da

A Provisão para Perdas Sobre Créditos de contraprestação efetiva é constituída sobre valores a rece-
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2.2. Principais práticas contábeis

ber de beneficiários com títulos vencidos há mais de

são de propriedade apenas da entidade, mas sobre os

90 dias, para planos coletivos, e há mais de 60 dias,

quais a mesma tenha o controle, riscos e benefícios.

para planos individuais.
Através de avaliação e formalização interna da azienOs valores eventualmente recebidos antes do período

da, a mesma concluiu pela manutenção dos mesmos

de cobertura estão registrados no passivo circulante,

prazos de vida útil e respectivas taxas de depreciação

em conta específica de obrigações por recebimento

praticadas em exercícios anteriores.

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

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.

saúde não relacionadas com planos de saúde
da operadora

Intangíveis gerados internamente são reconhecidos
no resultado do período.

São registrados e mantidos no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos dos créditos por ser-

Os ativos intangíveis com vida útil definida são

viços não relacionados aos planos de saúde, em con-

amortizados de acordo com sua vida útil econômi-

trapartida à conta de Receitas Com Outras Atividades.

ca estimada e, quando são identificadas indicações
de perda de seu valor recuperável, são submetidos

A provisão para perdas sobre créditos com operações

a teste de avaliação do valor recuperável, assim

com outras atividades é constituída para os valores

como os ativos com vida útil indefinida (vide Nota

vencidos há mais de 90 dias.

Explicativa n° 10).

inadimplência dessas operações.

2.2.7. Imobilizado

vos (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

Registrado ao custo de aquisição, formação ou

recuperável, sendo constituída provisão para perda

construção.

com o ajuste, quando necessário, do valor contábil

A depreciação é calculada pelo método linear com

líquido ao valor recuperável.

base nas vidas úteis estimadas dos bens, às taxas

2.2.10. Outros ativos e passivos (circulantes e

mencionadas na Nota Explicativa nº 9.

não circulantes)

Com base nas alterações e pronunciamentos contá-

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quan-

beis o imobilizado passou a abranger os bens que não

do for provável que seus benefícios econômicos futu-
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critério de constituição para adequá-la à evolução da

2.2.9. Avaliação do valor recuperável de ati-
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A administração da entidade revisa periodicamente o

ros serão gerados em favor da entidade e seu custo

liados como perdas possíveis são apenas divulga-

ou valor puder ser mensurado com segurança.

dos em nota explicativa e os passivos contingentes
avaliados como perdas remotas não são provisio-

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

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
Exercícios

que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário,
são demonstrados como não circulantes.

2.2.11. Provisões técnicas

Caixa
Contas Correntes de Livre
Movimentação
Total Geral

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

2015

2014

935,14

3.269,70

20.822,93

1.275.567,41

21.758,07

Nota 4. Aplicações Financeiras
a) Vinculadas a provisões técnicas

nas faturas de prestadores de serviços de assistência à

Exercícios

2015

saúde efetivamente recebida pela operadora, conforme
estabelecido pela ANS (vide Nota Explicativa n° 11).

2.2.12. Ativos e passivos contingentes e obrigações legais

2.863.159,06

Subtotal

2.863.159,06

dos 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 ava-

4.562.875,05
4.562.875,05

b) não vinculadas a provisões técnicas
Exercícios

2015

2014

Banco Santander CI/CDB

31.616.501,37

43.615.487,65

Banco do Brasil CDB/DI

11.534.693,16

10.561.870,98

Banco do Brasil CDB

16.707.994,25

17.182.695,86

Banco Santander CDB

16.840.597,45

238.355,32

0,00

181.138,30

quando há garantias reais ou decisões judiciais fagentes com êxitos prováveis são apenas divulga-

2014

BB RF LP – ANS

a) Ativos contingentes: São reconhecidos somente
voráveis, transitadas em julgado. Os ativos contin-

1.278.837,11

Banco Santander FI
Banco do Brasil CDB

203.000,00

0,00

Caixa Econômica Federal

769.139,01

0,00

Subtotal

77.671.925,74

71.779.548,11

Total

80.535.084,80

76.342.423,16

A entidade constituiu ativos garantidores com apli-
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uma obrigação legal ou é constituído como resultado

nados nem divulgados.

cações financeiras que lastreiam provisões técnicas
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Um passivo é reconhecido quando a empresa possui

(vide Nota Explicativanº 11), cuja movimentação segue regras estabelecidas pela Agência Nacional de
Saúde Suplementar - ANS. Em Fevereiro de 2015, a
operadora, através de sua Diretoria Financeira, ob-

Nota 6. Créditos de operações
de assistência à saúde não
relacionados com planos
de saúde da operadora

teve da ANS autorização para desvinculação de R$
2.000.000,00 (Dois milhões de reais), valor este correspondente ao excedente de Ativo Garantidor vincu-

Contas a Rec. Prest. Serv.
Médico-Hospitalar
Reembolso de Intercâmbio
Eventual

lado à agência.

Total

Nota 5. Contraprestações
pecuniárias a receber

Total líquido

O saldo desse grupo de contas refere-se a valores a

2014

1.618.110,54

1.307.697,40

(60.537,30)

(281.480,72)

1.557.573,24

1.026.216,68

Exercícios

tidade, conforme segue:

2015
Exercícios

2015

2014

0,00

40.287,01

2014

Imposto de Renda a Restituir

240.682,42

587.865,68

Total

240.682,42

587.865,68

O montante de Imposto de Renda a Restituir é deri-

E-Vida Melhor Idade

31.672,96

E-Vida Família

55.887,23

vado de resgate de aplicação financeira mantida pela

E-Vida - CEA

210.530,07

entidade, resgate este ocorrido no exercício de 2013,

Total

298.090,26

40.287,01

PPSC

0,00

0,00

Total

0,00

0,00

298.090,26

40.287,01

Participação de
Beneficiários em Eventos
Indenizáveis – Préestabelecido

sação e/ou restituição. Mensalmente são realizadas
compensações tributárias, visando a recuperação
deste valor monetário.

Nota 8. Bens e títulos a receber

Exercícios

2015

2014

Coparticipação

0,00

54.930,16

Total

0,00

54.930,16

PPSC

0,00

0,00

Total

0,00

0,00

Total líquido

0,00

54.930,16

Exercícios
Adiantamento a Fornecedores

2015

2014

8.365,00

70.091,19

Pagamento a Maior

1.327,16

2.914,12

Total

9.692,16

73.005,31

O saldo da conta Adiantamento a Fornecedores deriva
de valores pagos para empresa de serviços, aguardando apenas a entrega da nota fiscal. Já a quantia de R$
1.327,16 corresponde ao pagamento realizado a maior
da Nota Fiscal 11883 da empresa Sete Taxi Aéreo.
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Total líquido

gerando um crédito tributário passível de compen-
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Planos coletivos

2015

Nota 7. Créditos tributários
e previdenciários

receber dos beneficiários dos planos de saúde da en-

Planos médico-hospitalares
– Pré-estabelecido

Exercícios

Nota 9. Imobilizado
Exercícios

Taxa anual de
depreciação (%)
Bens Móveis - Não Hosp. / Odont.

10% a.a.

Total

Custo

Depreciação
Acumulada

2015

2014

1.478.739,34

(572.614,63)

906.124,71

631.592,86

1.478.739,34

(572.614,63)

906.124,71

631.592,86

Nota 10. Intangível
Exercícios

Taxa anual de
amortização (%)
Vida útil definida - software

20

Total

Custo

Amortização
Acumulada

2015

2014

849.308,91

(377.814,94)

471.493,97

510.692,00

849.308,91

(377.814,94)

471.493,97

510.692,00

Em função da troca dos computadores, novos softwares foram adquiridos (Windows, Office e Antivírus), justificando o incremento no saldo deste grupo de um exercício para outro.

2014

Provisão de Eventos a
Liquidar para o SUS (i)

24.636,23

2.599,17

Provisão de Eventos a
Liquidar (ii)

8.786.923,73

3.045.446,33

Provisão para eventos
ocorridos e não avisados (iii)

2.129.276,32

1.496.359,80

10.940.923,73

4.544.405,30

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.

Exercícios

2015

2014

Intercâmbio a Liquidar

501.952,51

370.462,26

Total Geral

501.952,51

370.462,26

Nota 13. Tributos e encargos
sociais a recolher
Exercícios

2015

2014

INSS sobre Folha de Pagamento

143.536,34

112.790,03

FGTS

30.388,77

17.353,41

PIS

2.661,51

1.553,23

IR/ISS/PIS/COFINS/INSS Retidos

124.497,64

88.963,49

Total Geral

301.084,26

220.660,16

Relatório de Administração

Exercícios

2015

Nota 12. Débitos de operações
de assistência à saúde não
relacionadas com operadora
de planos de saúde
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Nota 11. Provisões técnicas
de assitência à saúde

Nota 17. Provisões para ações
judicias – longo prazo

Nota 14. Empréstimos e
financiamentos a pagar
Exercícios

A operadora não constitui provisão para contin-

2015

2014

Banco Santander - Saldo
Devedor em C\C

44,70

0,00

Total

44,70

0,00

gências com base na opinião de seus assessores
jurídicos externos.
De acordo com opinião de seus assessores jurídicos,
em 31.12.2015 a operadora possui contingências

Nota 15. Débitos diversos

passivas, classificadas com probabilidade de perdas “ possível e “remota”, não havendo, portanto, a

Exercícios

2015

2014

Fornecedores

130.343,53

425.493,72

Obrigações com Pessoal

582.500,54

349.119,99

0,00

0,00

712.844,07

774.613,71

Outros
Total

Nota 16. Teste de
recuperabilidade (Impairment)

obrigatoriedade de constituição de Provisões para
Ações Judiciais.
A seguir, é reproduzido o relatório recebido de nossos
advogados, conforme descrito anteriormente:

Nº do processo: 2014.01.1.121905-8
Tipo da ação: Ordinária
Autor: Adimar Pinheiro Vale
Réu: E-VIDA

põem seu Ativo Imobilizado. Tal processo iniciou-se
em Dezembro/2015, com conclusão prevista para
Março/2016. Ressaltamos ainda que a grande maioria dos bens foi adquirida durante o ano de 2015, em
substituição aos bens que estavam em uso até então,
bens estes pertencentes à ELETRONORTE. Acres-

Jurisdição: 19ª Vara Cível de Brasília
Valor da causa: R$ 20.000,00
Objeto: Cobertura para tratamento de insuficiência
vascular, na cardiologia do Hospital Santa Lúcia,
que foi negado por motivo de carência.
Honorários advocatícios: Não há fixação de honorários até o momento
Situação Atual: A E-VIDA, por força de decisão interlocutória proferida cobriu todo o tratamento

centamos ainda que não existirão perdas nos valores

prescrito ao Autor sem qualquer tipo de cobran-

dos bens do seu patrimônio imobilizado, não havendo

ça. Considerando o óbito do autor apresentada

também a necessidade de constituição de provisão

na defesa da operadora, foi determinada a inti-

para perdas e/ou reavaliação para o Exercício findo
em 31/12/2015.

mação da parte autora para regularizar sua representação processual, devendo promover a alteração do polo ativo, para nele constar o espólio
representado pelo inventariante, nos termos do
art. 12, v, do CPC. Foi deferida a habilitação da
viúva do Sr. Adimar. autos conclusos
Existe depósito judicial? Não
Probabilidade de perda: Possível
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lidade (“IMPAIRMENT”) de todos os bens que com-

Data da distribuição: 12/08/2014
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A operadora está realizando o Teste de Recuperabi-

Autor: Adriana Maria Pollazon Sotério
Réu: E-VIDA
Data da distribuição: 28/08/2015
Jurisdição: Juizado Especial Cível de Brasília
Valor da causa: R$ 15.760,00
Objeto: Cobertura para reconstrução mamária
no valor de R$ 17.000,00 (Dezessete mil reais). Como o Procedimento foi negado pela a
Operadora, a Autora arcou com os gastos. Portanto, requer o ressarcimento do valor de R$
15.760,00 (quinze mil setecentos e sessenta
reais), corrigidos e acrescidos de juros legais
desde o desembolso.
Honorários advocatícios: Não há fixação de honorários até o momento
Situação Atual: Contestação apresentada pela
E-Vida – audiência realizada – Após os autos
foram à conclusão. Sentença julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré o valor de
r$ 15.760,00, correspondente a 20 salários
mínimos, bem como o valor de r$ 4.000,00 reais a título de danos morais. Foi apresentado
recurso inominado. Autos recebidos na turma
recursal
Existe depósito judicial? Não
Probabilidade de perda: Possível

Nº do processo: 2015.01.1.067707-0
Tipo da ação: Ordinária
Autor: Djaldir Chaves
Réu: E-VIDA
Data da distribuição: 12/06/2015
Jurisdição: 5ª Vara Cível de Brasília / DF
Valor da causa: R$ 14.000,00
Objeto: Realização do exame PET – SCAN
ONCOLÓGICO, igualmente requer seja
compelida a Operadora ao pagamento de
indenização por danos morais.
Honorários advocatícios: Não há fixação de
honorários até o momento
Situação Atual: Contestação

apresenta-

da – autos conclusos. Os pedidos foram
julgados parcialmente procedentes, para
confirmar os efeitos da tutela anteriormente deferida para condenar a requerida
a autorizar o exame indicado ao demandante e custear todo material necessário à
realização do procedimento pet-ct. improcedente o pedido de compensação por danos morais. Ambas as partes interpuseram
recurso de apelação. Autos aguardando
julgamento.
Existe depósito judicial? Não
Probabilidade de perda: Possível

Nº do processo: 2013.11.1.004747-0

juge tem direito a ser inscrita no mesmo plano em

Tipo da ação: Ordinária

que está inscrito, ou seja, no E-VIDA PPRS.

Autor: Antonio Celso Soares e Maria De Fátima Soares
Réu: E-VIDA
Data da distribuição: 19/08/2013
Jurisdição: Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante – DF
Valor da causa: R$ 8.890,32
Objeto: O autor perante esse juízo a inclusão de seu

Honorários advocatícios: Não há fixação de honorários até o momento
Situação Atual: Contestação apresentada pela E-Vida.
Posteriormente, foi proferida sentença – processo
julgado improcedente – autos com carga para procuradoria. Sentença transitou em julgado. Foi determinado o arquivamento em 09.12.2015

cônjuge como dependente no plano de Saúde

Existe depósito judicial? Não

E- VIDA PPRS, alegando em suma que o seu côn-

Probabilidade de perda: Remota
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Tipo da ação: Ordinária
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Nº do processo: 2014.01.1.121905-8

Nº do processo: 2015.01.1.119185-4

Nº do processo: 2015.01.1.134236-9

Tipo da ação: Sumário

Tipo da ação: Sumário

Autor: Fádua Helou Neto

Autor: João Sebastião de Faria e João Carlos Mo-

Réu: E-VIDA

rais Faria

Data da distribuição: 16/10/2015

Réu: E-VIDA

Jurisdição: Juizado Especial Cível de Brasília

Data da distribuição: 24/11/2015

solicitado, qual seja RPG, bem como seja compelida a Operadora ao pagamento de indenização por danos morais.
Honorários advocatícios: Não há fixação de honorários até o momento
Situação

Atual:

Audiência

designada

dia

10.03.2016 às 16:00 horas – processo sumário
– defesa será apresentada em audiência
Existe depósito judicial? Não
Probabilidade de perda: Possível

Nº do processo: 2014.01.1.099189-2
Tipo da ação: Ordinária
Autor: Luana Dias Mesquita
Réu: E-VIDA
Data da distribuição: 03/07/2014
Jurisdição: 12ª Vara Cível de Brasília / DF
Valor da causa: R$ 6.000,00
Objeto: Solicitação de autorização para 10 Sessões
do procedimento de Estimulação Magnética
Transcraniana. A requerente custeou as despesas com o tratamento no valor de R$ 6.000,00
(seis mil reais), para 20 Sessões do referido procedimento, mesmo sem autorização do plano
de saúde, e agora requer o reembolso.
Honorários advocatícios: Não há fixação de honorários até o momento
Situação Atual: Contestação apresentada – autos
conclusos. Pedido julgado procedente em parte – apresentada apelação. autos conclusos à
relatoria
Existe depósito judicial? Não
Probabilidade de perda: Possível

Jurisdição: 15ª Vara Cível de Brasília / DF
Valor da causa: R$ 51.459,32
Objeto: Internação em período de carência e danos morais
Honorários advocatícios: Não há fixação de honorários até o momento
Situação Atual: Apresentada a contestação pelos
Réus, foi publicada vista para o Autor apresentar impugnação.
Existe depósito judicial? Não
Probabilidade de perda: Possível

Nº do processo: 0008727-7.2014.8.17.8201
Tipo da ação: Ordinária
Autor: Paulo Murilo Maurício Da Fonseca
Réu: E-VIDA
Data da distribuição: 02/09/2014
Jurisdição: Juizado Especial Cível da Comarca de
Recife/PE
Valor da causa: R$ 10.000,00
Objeto: Devolução em dobro da quantia paga
para a realização do procedimento, que se
perfez em R$ 4.200,00, bem como indenização por supostos danos morais em valor a ser
arbitrado pelo juízo
Honorários advocatícios: Não há fixação de honorários até o momento
Situação Atual: Apresentada defesa pela operadora. Audiência de conciliação realizada. Autos na conclusão
Existe depósito judicial? Não
Probabilidade de perda: Possível
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Objeto: Autorização para o procedimento médico
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Valor da causa: R$ 10.000,00

Nº do processo: 2015.01.1.129262-2
Tipo da ação: Ordinária
Autor: Marly Dutra Silva
Réu: E-VIDA
Data da distribuição: 12/11/2015
Jurisdição: 23ª Vara Cível De Brasília / DF
Valor da causa: R$ 500,00
Objeto: Internação em período de carência e danos
morais.
Honorários advocatícios: Não há fixação de honorários até o momento
Situação Atual: Apresentada defesa pela operadora, as partes foram intimada para especificarem
as provas. A operadora requereu julgamento antecipado. Autos Conclusos.
Existe depósito judicial? Não
Probabilidade de perda: Possível

Nº do processo: 0063844-05.2015.8.14.03012
Tipo da ação: Ordinária
Autor: Ronaldo Olegário Correa Danin
Réu: E-VIDA

Nº do processo: 000260767.2015.8.14.0301
Tipo da ação: Ordinária
Autor: Marcelo dos Santos Souza e Suzy Souza
de Oliveira
Réu: E-VIDA
Data da distribuição: 27/01/2015
Jurisdição: 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém / PA
Valor da causa: R$ 10.200,00
Objeto: Tratamento de reprodução assistida,
mormente fertilização in vitro, quantas vezes
forem necessárias até a efetiva gestação.
Honorários advocatícios: Não há fixação de honorários até o momento
Situação Atual: Apresentada defesa e pedido de
reconsideração. Processo concluso.
Existe depósito judicial? Não
Probabilidade de perda: Possível

Objeto: Internação em período de carência e danos
morais
Honorários advocatícios: Não há fixação de honorários até o momento

Data da distribuição: 04/09/2015

Situação Atual: Apresentada defesa processo concluso

Jurisdição: 12ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA

Existe depósito judicial? Não

Valor da causa: R$ 20.000,00

Probabilidade de perda: Possível

18.1. Patrimônio social

18.2. Reserva legal estatutária

O Patrimônio Social subscrito e integralizado, no va-

A entidade constituiu Reserva Legal prevista em seu

lor de R$ 35.955.421,64 (Trinta cinco milhões, nove-

estatuto, no valor de R$ 35.628.316,17 (Trinta cinco

centos cinquenta cinco mil, quatrocentos vinte um

milhões, seiscentos vinte oito mil, trezentos dezesseis

reais e sessenta quatro centavos), representado por

reais e dezessete centavos), valor este corresponde

35.955.421,64 (Trinta cinco milhões, novecentas cin-

ao saldo da conta contábil “SUPERÁVIT ACUMULA-

quenta cinco mil, quatrocentas vinte uma) quotas no

DOS”, em 31/12/2015.

Relatório de Administração

Nota 18. Patrimônio líquido

valor nominal de R$ 1,00 cada uma, de totalidade de
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sócios residentes e domiciliados no País.

18.3. Déficits acumulados

18.4. Resultado do período

A entidade possui um saldo de R$ 3.051.970,73 (Três

Conforme Balanço Patrimonial Exercício findo em

milhões, cinquenta um mil, novecentos setenta reais

31/12/2015, a operadora apresenta um Resultado

e setenta três centavos) a título de “DÉFICIT”. Este

Negativo (DÉFICIT) no montante de R$ 3.282.661,75

montante, após o encerramento do exercício será

(Três milhões, duzentos oitenta dois mil, seiscentos

transferido para conta Reserva Legal Estatutária, con-

sessenta um reais e setenta cinco centavos).

forme previsão no Estatuto Social da operadora.

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, como a seguir:

Demonstação de Fluxo de Caixa - Método Indireto
Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2015
Resultado Líquido

2015
(3.282.661,75)

Ajuste ao Resultado
(+) Depreciação

226.757,82

(+) Amortização

156.398,49

(+) Provisões Técnicas (PEONA e Remissão)

632.916,52

Saldo Ajustado

(2.266.588,92)

Ajuste das Variações dos Saldos das Contas de Ativo e Passivo Operacional
Ativo
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações com Planos

(202.873,09)

(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações Não Relacionados a Planos

(531.356,56)

(-) Aumento (+) Redução de Créditos Tributários e Prevideciários

347.183,26

(-) Aumento (+) Redução de Bens e Títulos a Receber

63.313,15

(235.333,82)

Passivo
(+) Aumento ou (-) Redução das Provisões Técnicas de Operações Assist. Saúde

6.396.430,98

(+) Aumento ou (-) Redução dos Débitos de Operações de Assistência a Saúde

0,00

(+) Aumento ou (-) Redução dos Débitos de Oper. de Assist. a Saúde Não Relac. c/ Pl. Saúde da OPS

131.490,25

(+) Aumento (-) Redução dos Tributos e Contribuições a Recolher

80.424,10

(+) Aumento (-) Redução de Débitos Diversos

(61.724,94)

(+) Aumento (-) Redução de Débitos Diversos (Passivo Não Circulante)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais

0,00
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(-) Aumento (+) Redução Outras Contas do Passivo Não Circulante

(2.935.582,60)

785.381,81
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(-) Aumento (+) Redução Outras Contas do Passivo Circulante

Nota 20. Segregação dos
eventos indenizáveis
A distribuição dos saldos do quadro auxiliar de EVEN-

de 01/11/2013, referente aos planos individuais

TOS MÉDICO HOSPITALARES ASSISTÊNCIA MÉ-

firmados posteriormente à Lei nº 9.656/1998, com

DICO-HOSPITALAR do Documento de Informações

cobertura médico-hospitalar e modalidade de preço

Periódicas – DIOPS do 4º trimestre de 2015 está

pré-estabelecido.

em conformidade com Ofício Circular DIOPE nº 01,

EVENTOS MÉDICO HOSPITALARES ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR
Cobertura Assistencial com Preço Pré Estabelecido – Carteira de Planos Individuais e

Rede
Contratada

Reembolso

Intercâmbio
eventual

Total

Consulta
médica ou
odontológica

0,00

4.956.408,12

0,00

0,00

4.956.408,12

Exames

0,00

2.410.713,43

0,00

0,00

2.410.713,43

Terapias

0,00

180.816,49

0,00

0,00

180.816,49

Internações

0,00

8.508.272,45

0,00

0,00

8.508.272,45

Outros
Atendimentos

0,00

5.236.555,68

0,00

0,00

5.236.555,68

Demais
despesas
assistenciais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

0,00

21.292.766,17

0,00

0,00

21.292.766,17
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Rede Própria
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Familiares após Lei 9.656/1998

relatório e parecer
Relatório da auditoria independente,
parecer do conselho fiscal

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
Examinamos as demonstrações contábeis individuais da Caixa de Assistência do Setor Elétrico - E-VIDA, que compreendem o balanço patrimonial
em 31 de dezembro de 2015 e as respectivas demonstrações do resultado,
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício
findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis
e demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre demonstrações contábeis
A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada
apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), 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.

Responsabilidade dos auditores independentes

do com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas
requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados
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monstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acor-

Relatório de Administração

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas de-

para obtenção de evidência a respeito dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados
dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de
distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se
causada por fraude ou erro.
Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações
contábeis da entidade para planejar os procedimentos de auditoria que
são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma
opinião sobre a eficácia desses controles internos da entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis
tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada
para fundamentar nossa opinião.

Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis anteriormente referidas
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira da Caixa de Assistência do Setor Elétrico - E-VIDA,

ticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas
pela ANS.
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fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as prá-
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em 31 de dezembro de 2015, o desempenho de suas operações e os seus

Énfase
De acordo com a Nota nº 16 das Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras do período findo em 31/12/2015, o processo base para realização dos Testes de Recuperabilidade dos Ativos (lmpairment), embora tenha
sido iniciado, será concluído em 2016, tendo sido enfatizado a substituição
de grande parte de seus bens em 2015 e que pelas análises prévias, não foi
apurada necessidade de provisão de perdas neste ano, conforme previsão
das Normas Contábeis Nacionais, harmonizada internacionalmente - CPC
01. Esta ênfase não modificou a opinião dos auditores independentes.

Parágrafo de outros assuntos.
As demonstrações financeiras correspondentes ao período encerrado
em 31/12/2014, apresentadas para fins comparativos, foram auditadas
por outros auditores, tendo sido emitido Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras sem ressalvas, datado de
10/02/2015.
Aparecida de Goiânia-GO, 24 de Fevereiro de 2016.

DCA AUDITORES INDEPENDENTES SIS

Contador CRC/GO Nº 005944/O-4
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CRC/GO Nº 757/O-6

PARECER DO CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal da Caixa de Assistência do Setor Elétrico – E-VIDA, no uso
de suas atribuições legais e estatutárias, examinou as Demonstrações Financeiras (Contábeis), compreendendo o Balanço Patrimonial, as Demonstrações
do Resultado do Exercício, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos
de Caixa, complementadas pelas respectivas Notas Explicativas da Administração, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015. 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 1.333/11,
de 22/03/2011, que normatiza os trabalhos para entidades reguladas pela
ANS, emitido em 24 de fevereiro de 2016, pela Empresa DCA Auditores
Independentes S/S, CRC-GO 000757/O-6/S-DF, sob responsabilidade do
Contador Valdir Mendonça Alves, CRC-GO 005944/O-4, CVM 6971, sem
ressalvas, o Conselho Fiscal porém retrata ênfase sobre o processo base para
realização dos testes de recuperabilidade dos ativos (impairment), que se reporta à Nota Explicativa nº 16 às Demonstrações Financeiras (Contábeis), em
exame, 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 – E-VIDA, em 31 de dezembro de
2015, estando em condições de serem submetidos à deliberação superior.

Aroldo Luis da Silva

Membro Titular

Membro Titular

Tânia Mota Lorenzzi

Lauro Paulino de Souza

Membro Titular

Membro Titular
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Brasília, 04 de março de 2016.

PERSPECTIVAS
2016
E-DOC
O Sistema E-DOC, garante agilidade na tramitação e controle de
documentos de maneira segura e com elevado custo benefício.

Para o ano de 2016, objetiva-se a implantação
de novas funcionalidades no sistema E-DOC, o

Estudo de Novas
Patrocinadoras
A E-VIDA no ano referente, recebeu proposta de
convênio por parte de várias patrocinadoras, relacionadas ao setor elétrico. São elas:

que proporcionará a criação de dossiês para os
beneficiários e prestadores de serviço para facilitar a busca e gestão documental; o arquivamento digital e eletrônico dos documentos; assi-

ANEEL- Agencia Nacional de
Energia Elétrica
Boa Vista Energia S/A

natura digital dos documentos oficiais por parte
da gestão e colaboradores; a disponibilidade de
minutas e formulários que auxiliarão os usuários
quanto à padronização e informações essenciais na produção de documentos; digitalização

Eletro-Acre
FACEB
Previnorte

de faturas médicas e odontológicas para acesso e busca imediata; relatórios gerenciais para
acompanhamento da produção de documentos;

Eletrobrás Distribuição
Amazonas - Amazonas Geração
e Transmissão

manuais e video treinamentos para auxílio e atu-

No ano de 2016 será implantado o "Trabalhe

É sempre importante mantermos uma boa re-

Conosco" no site da E-VIDA, no qual serão cen-

lação com os prestadores que compõem nos-

tralizado os currículos que recebemos em um

sa rede credenciada e a fim de obtermos um

só canal. O intuito de implantar o "Trabalhe Co-

feedback dos mesmos com relação aos proces-

nosco" será otimizar o processo, facilitando os

sos e tratativas junto à E-VIDA, no ano de 2016

candidatos que tenham interesse em trabalhar

será realizada a 1º pesquisa de satisfação com o

na E-VIDA se preencherem a vaga de acordo

intuito de mapearmos possíveis falhas e atuar-

com seu perfil.

mos em suas correções.

64

Trabalhe conosco

Realização de pesquisa
de satisfação da rede
em relação à E-VIDA
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alização dos usuários.

Substituição de Conselheiros e do
Diretor Administrativo-Financeiro
Em conformidade com o Estatuto vigente da Caixa de Assistência e Resolução de Diretoria da Mantenedora Eletronorte
nº 0097/2014, o mandato do Diretor Administrativo-Financeiro – Senhor Alaor Puga Júnior ocorreu dentre o período
de 14.03.2014 se encerrou em 13.03.2016. Ficando a cargo
da Eletronorte designar o próximo ocupante do cargo.
Os seguintes conselheiros, também designados pela citada
Resolução de Diretoria nº 0097/2014, terão seu mandato
encerrado também em 13.03.2016:

Conselho Deliberativo
Angelo do Carmo
Márcia Franca
Sonia Maria Souza Damasceno
Joaquim Jorge Câmara Pires

Presidente do Conselho
Membro Suplente
Membro Titular
Vice-Presidente do Conselho

Membro Titular

Lauro Paulino de Souza

Membro Titular

Abadia José de Jesus

Membro Suplente

Aureliano Diniz Moreira

Membro Suplente

65

Aroldo Luís da Silva

Relatório de Administração

Conselho Fiscal

cartão virtual
A partir de fevereiro de 2016 a E-VIDA
lançará o seu Cartão Virtual. Os beneficiários poderão acessar a Apple Store
ou Google Play e realizar o download da
versão atualizada do aplicativo E-VIDA.
Página inicial do
aplicativo com
acesso ao cartão

Os dados registrados no cartão convencional permitem a identificação do
beneficiário no sistema da E-VIDA de
forma rápida e segura. Porém, devido
ao prazo de validade e necessidade de
atualização de dados, são realizadas
trocas dos cartões em plástico PVC, o

A nova ferramenta, com download gratuito na
Apple Store e Google Play, além de reunir os
dados dos beneficiários, oferece consulta à rede
credenciada e o cartão virtual, que poderá substituir o cartão impresso. Os beneficiários poderão também visualizar no mapa a localização de
sua consulta ou exame.
Além do fator inovação, a versão virtual representa uma redução de custos para o plano.
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Folder de
lançamento do
cartão virtual

Serão oferecidas, ainda,
outras facilidades como:
lista de telefones da
operadora;
notícias com áudio e
dicas sobre saúde/
qualidade de vida.
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que gera um custo.

Central de Relacionamento e
Atendimento - CRA / E-VIDA
OBJETIVO
O pronto atendimento da E-VIDA tem o objetivo de acompanhamento do
Setor de Pronto Atendimento da E-VIDA, o qual possibilita uma melhoria
considerável no atendimento a todos os indivíduos que entram em contato
com a E-VIDA via telefone. Almeja-se também a unificação das informações,
profissionalização do atendimento e redução dos atendimentos telefônicos
por parte dos setores internos da Instituição, dessa forma, otimizar as operações rotineiras.
Foram possibilitadas a análise macro do mercado, suas tendências recentes, assim como oportunidades e ameaças inerentes. A viabilidade do projeto será concluída através de estudo comparativo que descreva a relação de custo/benefício
entre a terceirização de serviços de Call Center ou a internalização do serviço
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pela empresa.
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2015

E-VIDA, mais energia na
gestão de sua saúde.

SCN Qd, 06, conj. A bl. B e C, Entrada norte 2 sl. 2
Asa Norte – Brasília\DF, CEP: 70716-901
Tel.: (61) 3966-8300 | Fax: (61) 3966-8302 | e-vida.org.br
Canais de atendimento:
interior - 0800 607 8300 | capitais - 4007 1039
Ouvidoria: ouvidoria@e-vida.org.br
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