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APRESENTAÇÃO

Em conformidade com as disposições legais e estatutárias que disciplinam e
orientam sua atuação, a Diretoria Executiva da Caixa de Assistência do Setor
Elétrico (E-VIDA) apresenta aos Conselhos Fiscal e Deliberativo, para posterior
apreciação pela Assembleia Geral, o Relatório de Administração do exercício de 2016. Após os devidos trâmites pelas instâncias competentes, o documento será também disponibilizado para conhecimento dos beneficiários da
instituição, Mantenedora e Patrocinadora, assim como do público em geral.
O relatório registra, de forma resumida, as principais atividades desenvolvidas
pela instituição no exercício de 2016 e constitui peça integrante da prestação
de contas do período. No conteúdo são abordadas as principais atividades de
natureza operacional, administrativa, contábil e financeira, com ênfase nos
aspectos mais relevantes implementados pela administração, com vistas ao
cumprimento da sua missão institucional.

Boa leitura!

Jarbas Augusto Abreu Martinho
Diretor de Benefícios e Saúde
Rosangela Brey Ellery
Diretora Administrativo-Financeira
José Henrique Pereira Beltrão
Presidente
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2

A E-VIDA

2 A E-VIDA
RAZÃO SOCIAL:

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SETOR ELÉTRICO (E-VIDA)

Nome fantasia

E-VIDA

CNPJ

11.828.089/0001-03

Registro na ANS

41837-4

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica de Direito Privado – instituição sem fins lucrativos

Atividade

Autogestão de planos de saúde

Situação

Ativa

Porte - ANS

Pequeno porte (quantidade inferior a 20.000 beneficiários)

Página da internet

http://www.e-vida.org.br/

Endereço

SCN, Quadra 6, Conj. A, Entrada Norte, Sala 2, Asa Norte, Brasília/DF - CEP 70716-901

Central de
Relacionamento e
Atendimento (CRA)

4007-1039 (capitais) / 0800-607-8300 (demais localidades)

Ouvidoria

ouvidoria@e-vida.org.br

A Caixa de Assistência do Setor Elétrico (E-VIDA) é definida como uma operadora de autogestão de planos privados de assistência à saúde, dotada de personalidade jurídica de
direito privado e sem fins lucrativos. Atua com sede em Brasília, porém em nível nacional. É
registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) sob o número 41.837-4, tendo
como sua Mantenedora a Centrais Elétricas do Norte do Brasil (Eletrobras Eletronorte).
A E-VIDA foi fundada em 15 de abril de 2010 para administrar o Plano de Proteção e Recuperação da Saúde (PPRS) e posteriormente o Plano E-VIDA PPRS, E-VIDA Melhor Idade,
E-VIDA Família e Plano + VIDA.
Atualmente a E-VIDA presta assistência à saúde a mais de 16 mil beneficiários residentes
em todo o território nacional e possui uma rede credenciada com mais de 2 mil prestadores de excelência entre hospitais, clínicas, laboratórios e profissionais de saúde.
Como toda operadora de saúde suplementar, a E-VIDA é fiscalizada pela Agência Nacional
de Saúde Suplementar (ANS), agência que regula o funcionamento das operadoras de
planos de saúde, entre as quais estão inseridas as de autogestão.
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Missão

Operar planos de saúde suplementar de forma transparente, sustentável e humanizada, promovendo satisfação e
qualidade de vida aos beneficiários.

Visão

Estar entre as dez melhores operadoras de autogestão do
mesmo porte da E-VIDA com base no índice de desempenho da saúde suplementar.

Valores

HUMANIZAÇÃO - iniciativa e capacidade para perceber a necessidade individual de cada beneficiário, atendendo-o com
presteza e cortesia.

ATENÇÃO À SAÚDE - promover satisfação e qualidade de vida aos nossos beneficiários no atendimento e prevenção de doenças.
VALORIZAÇÃO E COMPROMETIMENTO COM OS COLABORADORES - respeito
à dignidade, aos direitos individuais e à cidadania dos colaboradores e compromisso com a promoção do seu crescimento pessoal e profissional.
ÉTICA E TRANSPARÊNCIA - a honestidade, a integridade, o respeito, a lealdade, a dignidade, a responsabilidade, a confiança e a transparência são os valores
éticos que permeiam os negócios da E-VIDA e suas relações com os colaboradores, a sociedade, os beneficiários e os fornecedores.
ISONOMIA - tratar de forma igualitária aos beneficiários não devendo ser feita
nenhuma distinção entre pessoas que se encontram na mesma situação.
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2.1 Governança corporativa
Na estrutura de governança corporativa da E-VIDA estão presentes a Assembleia Geral, o Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva.
O estatuto social é o documento balizador das ações e das práticas de seus órgãos colegiados e encontra-se
em harmonia com os demais normativos e leis existentes, sendo um importante instrumento da governança corporativa, na medida em que fortalece o processo decisório e a dinâmica administrativa e operacional
da operadora.

AGO

Assembleia
Geral Ordinária

COD

Conselho
Deliberativo

COF

Conselho
Fiscal

DIREX

Diretoria
Executiva

DIBES

Diretoria de
Benefícios e Saúde

DIRAF

PRESI
Presidência

Diretoria AdministrativoFinanceira

2.1.1 Assembleia Geral
A Assembleia Geral é o órgão máximo de deliberação da E-VIDA, convocada e instalada na forma do estatuto da empresa com a finalidade de deliberar sobre matérias de interesse geral e de seus associados.
Em 2016, a Assembleia Geral Ordinária ocorreu em 8 de abril com a finalidade de deliberar sobre as demonstrações financeiras levantadas em 31 de dezembro do exercício anterior, contendo o relatório de
administração e o parecer do Conselho Fiscal, tendo sido aprovados sem ressalvas todos os documentos
submetidos à deliberação.
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2.1.2 Conselho Deliberativo
O Conselho Deliberativo da E-VIDA é um órgão de orientação superior, acompanhamento e última instância
de deliberação administrativa constituído por seis membros titulares e igual número de suplentes designados conforme previsto no estatuto.
MEMBROS

Titular

Suplente

Mandato

Angelo do Carmo (presidente)

José Humberto de Souza

2016 a 2020

Fernando Augusto Gillet Lomônaco

Maria Margarida Mariani

2016 a 2020

Sônia Maria Souza Damasceno

Pedro Tanajura Matias

2016 a 2020

Carleuza Francisca de Lima

-

2014 a 2018

Francisco Fernandes Neto

Dalva Maria L. dos Passos Penante

2014 a 2018

Mario Gardino

Francisco Roberto Reis França

2014 a 2018

2.1.3 Conselho Fiscal
É o órgão de fiscalização da E-VIDA, responsável por zelar pela gestão econômico-financeira e patrimonial.
É composto de quatro efetivos e igual número de suplentes designados conforme regras estabelecidas no
estatuto da entidade.
MEMBROS

Titular

Suplente

Mandato

José Aldo Barcelos da Silveira (presidente)

Marlene Dória dos Santos Correia

2014 a 2018

Tânia Mota Lorenzzi (vice-presidente)

João Cardoso de Miranda

2014 a 2018

Lauro Paulino de Souza

Aureliano Diniz Moreira

2016 a 2020

Rogério Palmeirão de Alvarenga

Abadia José de Jesus

2016 a 2020

2.1.4 Diretoria Executiva
A E-VIDA é gerida por uma Diretoria Executiva composta por três membros: Presidente, Diretor Administrativo-Financeiro, e o Diretor de Benefícios e Saúde.
Os membros da Diretoria Executiva têm mandato de quatro anos e não podem ser reconduzidos ao cargo.
O Presidente e o Diretor Administrativo-Financeiro são indicados pela mantenedora, e o Diretor de Benefícios e Saúde é eleito por meio do voto dos associados. Todos os membros da Diretoria Executiva tomam
posse após a anuência de suas indicações pelo Conselho Deliberativo da Caixa de Assistência.
MEMBROS
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Nome

Cargo

Mandato

José Henrique Pereira Beltrão

Presidente

2014 a 2017

Rosângela Brey Ellery

Diretora Administrativo-Financeira

2016 a 2020

Jarbas Augusto Abreu Martinho

Diretor de Benefícios e Saúde

2014 a 2018
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2.2 Abrangência da E-VIDA
A E-VIDA atua em nível nacional na cobertura dos planos de saúde e dispõe de colaboradores em postos de
atendimento para atender aos objetivos institucionais conforme mapa a seguir:

Macapá

PA

AP

Tucuruí
Rodovia BR 422, km 13,
UHE, Tucuruí

Rua Paraná no 1.350,
Sala da Administração
na Área de Benefícios

PA

Marabá

AM

Manaus

Folha CSI 32, Quadra 2, Lote
1A, Sala 05, Nova Marabá

Av. Djalma
Batista, no 1.661,
Salas 405/406,
Ed. Millennium
Center, Chapada

PA

Boa Vista
Rua Capitão Julio
Bezerra, 1.392,
Aparecida

RR

Rio Branco
Eletrobras Eletronorte na
Área de Benefícios – Av.
Nações Unidas, no 3.535,
Estação Experimental

Belém
Av. Perimetral, 3.300,
Bloco B, Sala 6A –
Benefícios

MA

São Luís

MA

Imperatriz

Avenida dos
Jequitibás, s/n,
Coheb, Sacavém

AC

Porto Velho
Eletrobras Eletronorte
na Área de Benefícios –
Rua Major Amarante,
513, Bairro: Arigolândia

TO

RO

Cuiabá
Eletrobras Eletronorte na OCGA – Área
de Benefícios: Rua Arquimedes Pereira
Lima, 3.355, Bairro: Santa Cruz

MT

DF

SP

BR10, km 1.360,
Lagoa Verde

Palmas
Quadra 101 Norte,
Avenida NS 01,
Conjunto 2, Lote 9

Araraquara
Avenida Osório, 90, Edifício
Central, 1o andar, Sala 03

Sede da
E-VIDA Brasília
SCN, Quadra 6, Conj. A,
Entrada Norte, Sala 2,
Asa Norte

Principais responsabilidades dos postos de atendimento:






representar a E-VIDA;
prestar atendimento aos beneficiários de cada localidade;
realizar a captação de rede credenciada;
levantar necessidades;
solucionar ocorrências imediatas que estejam sob sua alçada de competência.
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2.3 Índice de Desempenho da Operadora junto à ANS
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) divulga, anualmente, o Índice de Desempenho da Saúde
Suplementar (IDSS), com base em dados do ano anterior.
O Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS) varia de zero a um. Os valores próximos a 1 (um)
indicam que a atuação da operadora está em conformidade ao estabelecido pela ANS. Valores próximos a
0 (zero) indicam que a atuação da operadora está distante do esperado pela ANS.
A nota no IDSS/ANS obtida pela E-VIDA em 2016, com base na avaliação do exercício de 2015, foi de 0,7219,
situada no grupo das melhores operadoras do setor de saúde suplementar, conforme gráfico abaixo:

IDSS da operadora 2016 (ano base 2015)
0

1
0,7219

0

IDGA – GARANTIA DE ACESSO
Condições relacionadas à rede assistencial que possibilitam a garantia
de acesso, abrangendo a oferta da rede credenciada.

IDGR – GESTÃO DE PROCESSOS E REGULAÇÃO

0,6923
0

Entre outros indicadores, essa dimensão afere o cumprimento das obrigações técnicas e cadastrais das operadoras junto à ANS.

1

0,8917
0

IDQS – QUALIDADE EM ATENÇÃO À SAÚDE
Avaliação do conjunto de ações em saúde que contribuem para o atendimento das necessidades de saúde dos beneficiários, com ênfase nas
ações de promoção, prevenção e assistência à saúde prestada.

1

0,5555

0

IDMS – SUSTENTABILIDADE NO MERCADO
Monitoramento da sustentabilidade da operadora, considerando seu
equilíbrio econômico-financeiro, passando pela satisfação do beneficiário e compromissos com a rede credenciada.
Fonte: ANS
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1
0,7482

Evolução do IDSS da E-VIDA 2013-2015
1,0
PONTUAÇÃO

0,8
0,6

0,7404

0,7219

2014

2015

0,4669

0,4
0,2
0

2013

ANO BASE

Importante realçar que a ANS fez algumas alterações nas novas diretrizes do IDSS 2016, ano-base 2015.
Foram levadas em consideração as contribuições recebidas do setor e o disposto no artigo 6º da Instrução
Normativa nº 60.

2.4 Produtos
Atualmente, a E-VIDA opera cinco planos privados de assistência à saúde registrados na ANS, conforme
características especificadas a seguir.

NO DO REGISTRO/
CÓD. DO PLANO

NOME
COMERCIAL
DO PLANO

DATA DO
REGISTRO

CONTRATAÇÃO SEGMENTAÇÃO
ASSISTENCIAL

ABRANGÊNCIA SITUAÇÃO DO
GEOGRÁFICA PLANO

474233158

+ Vida

14/07/2015

Coletivo
empresarial

Ambulatorial + hospitalar com
Nacional
obstetrícia + odontológico

Ativo

468890132

E-VIDA
Família

05/04/2013

Coletivo
empresarial

Ambulatorial + hospitalar com
Nacional
obstetrícia + odontológico

Ativo

468889139

E-VIDA
Melhor Idade

05/04/2013

Coletivo
empresarial

Ambulatorial + hospitalar com
Nacional
obstetrícia + odontológico

Ativo

468891131

E-VIDA PPRS

05/04/2013

Coletivo
empresarial

Ambulatorial + hospitalar com
Nacional
obstetrícia + odontológico

Ativo

1 PPRS

Plano de
Proteção e
Recuperação
da Saúde

Coletivo
empresarial

Ambulatorial + hospitalar com
Nacional
obstetrícia + odontológico

Ativo com
comercialização
suspensa

2.5 Recursos humanos
Os dados evidenciam crescimento de aproximadamente 30% no número de colaboradores em relação ao
ano anterior. O crescimento anual reflete a conjugação dos seguintes fatores, não exclusivos: manutenção
da rede credenciada com a consequente necessidade de análise, renovação e celebração de novos contratos, reestruturação e criação de novos postos de atendimento e implementação de novo formato de
atendimento em cumprimento à Resolução Normativa da ANS nº 395/2016, a qual prevê que as operadoras
disponibilizem, obrigatoriamente, atendimento presencial e telefônico aos beneficiários.
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A seguir, os dados quantitativos e segmentação consolidados dos colaboradores (número de colaboradores
por escolaridade, faixa etária e gênero).

2016

2015
2014

110

85

53

empregados

empregados

empregados

ESCOLARIDADE

FAIXA ETÁRIA
2%

5%

7%

15%

19%
40%
55%
57%

Nível médio

16 à 25

Nível superior

26 à 35

Pós graduação

36 à 45
46 à 55

GÊNERO

Masculino

39%

Feminino

61%
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56 à 60

2.6 Canais de comunicação
A E-VIDA conta atualmente com os seguintes canais de comunicação: Central de Relacionamento e Atendimento (CRA), Atendimentos presenciais, Fale Conosco do site e Ouvidoria. Eles têm o objetivo de favorecer
a comunicação entre os beneficiários, rede credenciada, e a Caixa de Assistência, garantindo que as manifestações sobre os serviços prestados sejam conhecidas, independentemente da natureza: reclamação,
consulta, elogio ou sugestão. As informações coletadas propiciam o aprimoramento dos processos internos, bem como a qualidade e a efetividade do atendimento.
Atendimentos telefônicos

15.047

Atendimentos presenciais

5.029

Mensagens recebidas por meio do Fale Conosco

1.087

Ouvidorias

491

TOTAL

21.654

2.6.1 Central de Relacionamento e Atendimento (CRA)
A CRA está vinculada ao Setor de Atendimento (SEATE), estrategicamente subordinada à Presidência, sendo
responsável pelo atendimento telefônico aos beneficiários e à rede prestadora de serviços em nível nacional,
fornecendo-lhes informações relacionadas a autorizações médicas e odontológicas, reembolsos de procedimentos e medicamentos, emissão de boletos, prazos de carência, validade de carteiras, novas adesões, informação de rede prestadora, entre outras.
O atendimento é prestado de segunda a sábado, das 8h às 17h (horário de Brasília), por intermédio dos números: 4007-1039 (capitais) / 0800-607-8300 (demais localidades).
A seguir, números e gráficos com as informações sobre o atendimento na Central de Relacionamento e Atendimento com beneficiários durante o ano de 2016.

VOLUMETRIA MENSAL DE LIGAÇÕES
3.198

3.248

3.139

3.136

2.981

2.276

mai/16

2.670

jun/16

2.559

jul/16

ago/16

set/16

out/16

Tempo Médio de Espera (TME)

0:00:48

Tempo Médio de Atendimento (TMA)

0:06:18

nov/16

dez/16

Obs.: Os dados do gráfico acima foram mensurados a partir de maio/16, mês de implantação da CRA.
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No que diz respeito aos atendimentos telefônicos na CRA, os indicadores apontam que os usuários aguar
dam em média 48 segundos para serem atendidos, em conformidade com os parâmetros de mercado.
O gráfico a seguir ilustra que 81% das demandas foram resolvidas diretamente pela CRA, sem necessidade
de intervenção das áreas técnicas da operadora. As demandas são direcionadas aos setores internos apenas nos casos em que não é possível fornecer resposta imediata à solicitação do usuário, o que representa
19% das demandas recepcionadas.

DEMANDAS TRATADAS E RESOLVIDAS DIRETAMENTE PELA CRA

19%
Quantidade de chamados abertos
pela CRA aos setores internos
Quantidade de chamados
resolvidos diretamente pela CRA

81%

ATENDIMENTOS DA CRA POR ASSUNTO

2% 1%
6%

6%
Administrativo

10%
36%

Autorização
Autorização odontológica
Cadastro

12%

Credenciamento
Faturamento

15%

12%

Financeiro
Reembolso
Suporte TI
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O gráfico a seguir ilustra a quantidade de atendimentos mensais prestados pelo SEATE, setor criado a partir
de setembro/16.
VOLUMETRIA MENSAL DE ATENDIMENTOS PELO SEATE

2000

1.615

1500

1.348

1.102

1000
500

647

0

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Obs.: Os dados foram extraídos a partir da implantação do sistema de gestão de atendimentos.

O gráfico a seguir ilustra que 91% das demandas foram resolvidas diretamente pelo Setor de Atendimento
(SEATE) presencial, sem necessidade de intervenção das áreas técnicas da operadora.

DEMANDAS TRATADAS E RESOLVIDAS DIRETAMENTE PELO SEATE

9%

Quantidade de casos
recepcionados pelo SEATE e
resolvidos pelos setores internos

91%

Quantidade de casos resolvidos
diretamente pelo SEATE

2.6.2 Site institucional – canal Fale Conosco
No site da E-VIDA, cujo endereço é www.e-vida.org.br, é disponibilizada a opção “Fale Conosco”, que tem o
propósito de promover a comunicação entre a E-VIDA e seus usuários.
O Fale Conosco é um canal de primeira instância destinado ao usuário para consultas, reclamações, elogios e
sugestões. Esse canal trabalha de acordo com padrões de atendimento e soluções predefinidos pela empresa.
No ano de 2016, a E-VIDA recebeu, tratou e respondeu 1.087 mensagens recebidas por meio do canal Fale
Conosco.
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2.6.3 Ouvidoria
A Ouvidoria é um canal de atendimento de segunda instância, em conformidade com a Resolução Normativa da
ANS (RN) no 323, de 4 de abril de 2013, que tem por objetivo receber as solicitações dos beneficiários ou rede credenciada que já recorreram à Central de Relacionamento e Atendimento (CRA), pontos presenciais, ou ao canal Fale
Conosco e tiveram suas demandas concluídas, mas, ainda assim, desejam reavaliar a solução apresentada.
Em conformidade com a RN no 395, de 15 de janeiro de 2016, a Ouvidoria também está à inteira disposição
dos beneficiários para atender ao pedido de reanálise de solicitações de procedimentos e/ou serviço de
cobertura assistencial.
O canal tem o compromisso de promover a melhoria contínua dos produtos e dos serviços para oferecer aos
usuários um atendimento cada vez melhor, com o aperfeiçoamento dos processos de trabalho na E-VIDA.
O número de atendimentos registrados nesse canal foi de 491 em 2016, distribuído da seguinte forma:
MANIFESTAÇÕES SEGUNDO TEMA
156

Cobertura assistencial
Administrativo

121

Financeiro

95

Rede credenciada/referenciada

71

SAC

48

MANIFESTAÇÕES SEGUNDO TIPO
258

Reclamação
Consulta

175

Elogio

22

Reanálise

22

Sugestão
Denúncia

11
3

Tempo Médio de Resposta da Ouvidoria (TMRO)
No ano de 2016, o tempo médio de resposta da Ouvidoria ficou abaixo do tempo máximo estabelecido pela
ANS, que é de sete dias úteis.

4,10 (dias úteis)
Em média, as demandas foram finalizadas e respondidas em 4,10 dias úteis, considerando todas as áreas da
E-VIDA as quais foram demandadas para resposta. Dentro desse período abarca-se toda a tramitação da manifestação: cadastro/análise e triagem/envio à área técnica/análise e produção de resposta pela área demandada/retorno à Ouvidoria/análise da resposta dada pela área técnica/formalização da resposta ao demandante.
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Além dos dados relativos às atividades desenvolvidas na Ouvidoria da E-VIDA durante o exercício de 2016,
por meio do gráfico a seguir é possível verificar a evolução das atividades nos últimos três anos.
Os dados evidenciam crescimento de aproximadamente 75% no número de demandas em relação ao ano
anterior. O crescimento anual no número de demandas reflete a conjugação dos seguintes fatores principais, não exclusivos, quais sejam: crescimento da operadora, implementação de novo formato de atendimento, crescimento e afirmação da Ouvidoria como canal de comunicação entre beneficiários, rede credenciada, público em geral e a E-VIDA.
MANIFESTAÇÕES POR ANO - OUVIDORIA
600
400
200
0

Ano 2014
117

Ano 2015
281

Ano 2016
491

O gráfico a seguir representa o percentual de manifestações acolhidas por canal de atendimento, no ano de
2016. De uma forma geral, o e-mail é o canal mais utilizado (79%).
MANIFESTAÇÕES SEGUNDO CANAL DE ATENDIMENTO

14%
7%

79%

E-mail

Telefone

Presencial
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No gráfico a seguir são demonstrados os temas mais recorrentes verificados nas demandas registradas pela
Ouvidoria em 2016.
O tema mais frequente envolve cobertura assistencial, com aproximadamente 32% das demandas, seguido
pelos temas: administrativo (25%), Financeiro (19%), Rede Credenciada/Referenciada (14%) e SAC (10%).

10%
SAC

32%

14%

Rede credenciada/referenciada
Financeiro
Administrativo
Cobertura assistencial

19%
25%

O gráfico a seguir demonstra que em relação ao tipo de demandante, os beneficiários são os maiores demandantes.

3%
9%

Beneﬁciário
Prestador
Outros

88%
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A seguir são apresentados as recomendações e/ou melhorias implantadas no ano de 2016:
 Desenvolvimento e implantação do sistema de Gestão e Avaliação do Atendimento da Ouvidoria e
Usuário;
 Melhorias no site da operadora e no material informativo;
 Ações de melhoria e até mesmo a correção de procedimentos errados em decorrência de problemas
apresentados nas manifestações, evitando a sua repetição, estimulando a melhoria da qualidade dos
serviços;
 Reforço da importância do papel da Ouvidoria no ambiente organizacional, objetivando o cumprimento das metas, bem como resolutividade da unidade.
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3 BENEFICIÁRIOS
A população assistida pela E-VIDA em 31 de dezembro de 2016 era de 16.002 beneficiários. O quadro adiante registra os quantitativos de beneficiários existentes no plano de
saúde nos anos de 2014, 2015 e 2016.
9.000
8.000

7.552

7.000
6.000

2014

5.000

2015

4.000

2.717

3.000
2.000

2016

2.642
1.539

1.413

1.000
0

112
E-VIDA
PPRS

E-VIDA
Família

E-VIDA
Melhor
Idade

PPRS

+VIDA CEA

+VIDA
E-VIDA

Os dados anteriores indicam uma redução no número total de beneficiários no ano de
2016, fato que não se restringe ao âmbito da Caixa de Assistência do Setor Elétrico. Segundo dados divulgados pela ANS, os planos de saúde perderam 1,4 milhão de beneficiários em 2016, segundo ano consecutivo de retração no setor.
No âmbito da E-VIDA, o motivo mais frequente das exclusões envolve a perda do direito ao
plano (inelegibilidade) com cerca de 49% das ocorrências, tema a ser tratado no item 3.5.

3.1 Beneficiários por planos
O gráfico a seguir ilustra o percentual de beneficiários por planos. O maior número de
beneficiários (47%) concentra-se no plano E-VIDA PPRS.
1%
10%
E-VIDA PPRS
E-VIDA Melhor Idade

16%

E-VIDA Família

47%
17%

PPRS
+VIDA CEA
+VIDA E-VIDA

9%
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3.2 Beneficiários por região
Com base nos dados a seguir infere-se que as Regiões Norte e Centro-Oeste concentram o maior número
de beneficiários.

NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS

Norte
7.029

(43,93%)

Nordeste
1.662
(10,39%)

Centro-Oeste
6.817
(42,60%)

Sudeste
440
(2,75%)

Sul
54

(0,34%)

TOTAL GERAL: 16.002 BENEFICIÁRIOS
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3.3 Beneficiários por faixa etária e gênero
O gráfico a seguir apresenta a distribuição dos beneficiários por faixa etária. A faixa etária com maior percentual de beneficiários vai de 0 a 18 anos, logo em seguida, está a faixa etária dos que estão acima dos 59
anos.

Maior ou igual a 59

23,47 %
9,17 %

54 a 58

7,08 %

49 a 53
4,47 %

44 a 48

5,15 %

39 a 43

7,87 %

34 a 38

7,04 %

29 a 33

5,84 %

24 a 28

6,28 %

19 a 23

23,63 %

0 a 18
0,00 %

5,00 %

10,00 %

15,00 %

20,00 %

25,00 %

O gráfico a seguir demonstra que 53% dos beneficiários que integram a E-VIDA são do sexo feminino, seguindo a mesma tendência do ano passado.

47%

53%
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3.4 Distribuição geográfica do plano por estado

Norte

22%
26%

+VIDA CEA
7%

E-VIDA Família

4%

E-VIDA Melhor Idade
E-VIDA PPRS

41%

PPRS

Nordeste

8%
21%

7%

E-VIDA Família
E-VIDA Melhor Idade
E-VIDA PPRS

64%

PPRS

Sudeste

14%
27%

E-VIDA Família
E-VIDA Melhor Idade
E-VIDA PPRS

40%

24

19%
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PPRS

Sul

26%

22%

E-VIDA Família
E-VIDA Melhor Idade
E-VIDA PPRS
PPRS

22%

30%

Centro-Oeste
2%

9%
25%

+VIDA E-VIDA
E-VIDA Família
E-VIDA Melhor Idade

13%
51%
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3.5 Adesões e desligamentos de beneficiários
No ano de 2016, a E-VIDA teve 1.021 adesões, distribuídas da seguinte forma:
ADESÕES POR PLANO
500
450

431

400
350
300

262

250
200
150

112

102
66

100
50
0

E-VIDA
FAMÍLIA

E-VIDA
PPRS

+VIDA
E-VIDA

PPRS

+VIDA CEA

No gráfico a seguir são demonstrados o percentual e os motivos dos desligamentos de beneficiários.
O motivo mais frequente envolve inelegibilidade, ou seja, a perda do direito ao plano, com aproximadamente 49% das ocorrências. Em seguida, está a solicitação de exclusão (24%), falecimento (9%), inadimplência (8%), extinção do contrato de trabalho (8%) e licença não remunerada (2%).

MOTIVO DOS DESLIGAMENTOS DE BENEFICIÁRIOS

2%
8%
Inelegibilidade

8%

Solicitação de exclusão
Falecimento

9%

49%

Inadimplência
Extinção do contrato de trabalho
Licença não remunerada

24%
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No gráfico a seguir, nota-se que a maioria dos desligamentos (45,6%) aconteceram no Plano E-VIDA PPRS.
Tal realidade justifica-se pelo fato de que o maior número de beneficiários está coberto por esse plano,
sendo assim, quanto maior o público maior a incidência de bloqueio/exclusão. Além disso, o Plano E-VIDA
PPRS possui inúmeros critérios de elegibilidades de beneficiários, conforme condições estabelecidas no art.
7º do Regulamento do Plano, tornando a incidência de bloqueio/exclusão de beneficiários maior que dos
demais planos.

DESLIGAMENTOS POR PLANO

1%

14%

13%
PPRS empregados ativos
E-VIDA Família
E-VIDA PPRS

18%

+VIDA CEA
E-VIDA Melhor Idade

46%

+VIDA E-VIDA

8%
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4

GESTÃO DA SAÚDE

4 GESTÃO DA SAÚDE
4.1 Rede credenciada
Em 2016, a E-VIDA encerrou o ano com cerca de 16 mil beneficiários e uma rede em torno
de 2.132 estabelecimentos credenciados em saúde, como hospitais, clínicas especializadas, laboratórios e profissionais de saúde.
A E-VIDA respeita os preceitos da Lei no 13.003 de 2014 da Presidência da República e a
Resolução Normativa da ANS no 363 da ANS. Além da manutenção da rede credenciada,
com a realização de negociações, atualizações cadastrais, informações aos beneficiários e
divulgação da rede, a operadora segue envidando grande esforço para realizar a prospecção
de novos prestadores, buscando aumentar a oferta de especialistas para atendimento aos
beneficiários e oferecer uma rede credenciada satisfatória em todo o território nacional.
O quadro a seguir demonstra a distribuição da rede credenciada de serviços de saúde,
conforme a categoria:
1.423

Clínicas
Odontológicos
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Laboratórios

101

Hospitais

86

Associações de corpo clínico

5
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4.2 Distribuição da rede prestadora por estado
82
AMAPÁ

6

382
PARÁ

301

RORAIMA
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32
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1
ALAGOAS
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107

ACRE
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160

843
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13
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Os beneficiários localizados em estado não citado no quadro acima, são atendidos por intermédio de convênios de reciprocidade, tema do próximo item.

4.3 Convênios de reciprocidade
Tendo em vista que a abrangência dos planos de saúde é nacional, a E-VIDA firmou convênios de reciprocidade com outras operadoras, localizadas em regiões diversas do país. Esses acordos favorecem o atendimento aos beneficiários residentes fora da área de atuação, assim como àqueles em trânsito. Em contrapartida, a E-VIDA disponibiliza assistência à saúde dos beneficiários das instituições conveniadas. Ambas
as convenentes arcam com o ônus da taxa de administração cobrada sobre o valor dos serviços prestados.
O próximo quadro compara os quantitativos de beneficiários da E-VIDA atendidos por meio de convênios
de reciprocidade nos anos de 2014, 2015 e 2016.
EMPRESA

ÁREA DE ATUAÇÃO

2014

2015

2016

Fundação Cesp

São Paulo

319

439

506

Fachesf

Pernambuco, Bahia, Ceará, Sergipe, Piauí, Paraíba, Alagoas

370

443

277

Eletrobras

Rio de Janeiro

59

22

1

Eletroacre

Acre

89

100

80

Copel

Curitiba

23

56

67

Eletrosul

Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Porto Alegre

117

145

147

Itaipu

Paraná/Foz do Iguaçu

3

14

19

Ceron

Rondônia

5

27

4

Amazonas Energia

Amazonas

108

129

98

Boa Vista Energia

Roraima

6

6

11

Cemig Saúde

Minas Gerais

206

238

203

Celgmed

Goiás

140

163

199

Eletronuclear

Rio de Janeiro

4

1

0

Faceb

Brasília/DF

3

0

0

Elosaude

Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Goiás

4

2

0

Camed

Nacional

6

155

284

Cassi

Nacional

2

4

17

Eletros

Rio de Janeiro

TOTAL

217

298

277

1.681

2.242

2.190

4.4 Novos credenciados
No decorrer do ano de 2016 foram celebrados 252 novos convênios, ampliando a rede credenciada.
CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES POR ANO

Ano 2016

252

Ano 2015

244

Ano 2014

30

152
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4.5 Descredenciamentos
O quadro a seguir ilustra a quantidade de descredenciamentos de prestador por estado.
UF

QUANTITATIVO

Acre

52

Alagoas

1

Amapá

26

Amazonas

2

Bahia

1

Distrito Federal

135

Goiás

2

Maranhão

11

Mato Grosso

60

Minas Gerais

1

Pará

112

Rio de Janeiro

1

Rio Grande do Norte

1

Rondônia

80

São Paulo

28

Tocantins

55

TOTAL GERAL

568

As substituições da rede credenciada ocorrem de acordo com a RN ANS nº 365, de 11 de dezembro de
2014. As principais causas dos descredenciamentos são: ausência de atendimento no período de doze
meses, encerramento das atividades do prestador, alteração de pessoa física para pessoa jurídica e rescisão
por livre iniciativa das partes.

4.6 Indisponibilidade e/ou inexistência de rede
De acordo com as normas que regem a saúde suplementar, a E-VIDA garante atendimento aos beneficiários
em conformidade com o rol de procedimentos e eventos da ANS, e dentro dos prazos estabelecidos pela
RN nº 259/2011 e alterações.
Caso o beneficiário tenha dificuldade de acesso aos serviços e procedimentos definidos no plano, ele deve
comunicar o fato à operadora, para que esta garanta o atendimento pleiteado nos prazos regulamentados.
O quadro a seguir demonstra que no exercício de 2016, a E-VIDA atendeu 1.205 solicitações. Este painel
aponta as principais carências e orienta as novas contratações.
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UF

QUANTITATIVO

Acre

45

Alagoas

9

Amazonas

4

Amapá

221

Bahia

1

Distrito Federal

137

Goiás

4

Maranhão

140

Minas Gerais

8

Mato Grosso do Sul

11

Mato Grosso

29

Pará

335

Rio de Janeiro

16

Rondônia

54

Roraima

64

Rio Grande do Sul

1

Santa Catarina

2

Sergipe

2

São Paulo

16

Tocantins

106

TOTAL GERAL

1.205

Os Estados do Pará e Amapá concentram o maior número de solicitações de indisponibilidade e inexistência
de rede haja vista a carência de atendimento médico nas cidades de Tucuruí-PA, Altamira-PA, Santarém-PA,
Laranjal do Jari-AP, Vitória do Jari-AP, Santana-AP e Macapá-AP.

SOLICITAÇÕES POR ANO
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Ano 2014

Ano 2015
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Ano 2016

4.7 Cobertura assistencial
A utilização do plano de saúde é feita em conformidade com as regras estabelecidas no Regulamento do
Plano de Saúde, as quais, por sua vez, se submetem à observância das normas editadas pela ANS. A agência
reguladora estabelece para cada segmento de saúde as coberturas mínimas obrigatórias no documento
intitulado “Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde”. Define ainda os procedimentos odontológicos obri
gatórios e aqueles considerados de alta complexidade.
Em 2016, a E-VIDA realizou o total de 32.324 autorizações, as quais compreendem coberturas de procedimentos médicos, odontológicos e terapias seriadas.
Foram indeferidas 297 solicitações de autorização prévia; desse número, 22 negativas foram reanalisadas
a pedido do beneficiário. Os principais motivos dos indeferimentos são de origem contratual, sendo os
principais:
 procedimento e/ou solicitação não coberto pelo “Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde” (RN
ANS no 387, de 28 de outubro de 2015);
 beneficiário em cumprimento de carência (art. 12, inciso V, da Lei no 9.656/1998);
 não atendimento das Diretrizes de Utilização (DUT) previstas no “Rol de Procedimentos e Eventos em
Saúde” (Anexo I da RN ANS no 387, de 28 de outubro de 2015).

A estatística de utilização por segmento de cuidado à saúde durante 2016 está estampada nos dados a
seguir.

AUTORIZAÇÕES

INTERNAÇÃO

ODONTOLOGIA

PROC. ESPECIALIZADOS

PSICOLOGIA

32,32 MIL

2,558

17,37 MIL

12,11 MIL

190

MÊS

QUANTIDADE

Janeiro

2.305

Fevereiro

2.290

Março

2.809

Abril

2.441

maio

3.007

Junho

2.736

Julho

2.966

Agosto

3.064

Setembro

2.797

Outubro

2.468

Novembro

2.803

Dezembro

2.638

TOTAL

32.324
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AUTORIZAÇÕES POR ANO
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4.7.1 Solicitações de autorização via autorizador WEB
Desde 2014 a E-VIDA disponibiliza aos beneficiários e rede credenciada canal web exclusivo para solicitação
de autorização de procedimentos médicos e odontológicos.
O sistema de solicitação de autorização via web permite o envio da solicitação por meio do site institucional, possibilitando que o solicitante anexe o pedido médico e em seguida envie para a operadora. Por meio
do site também é possível acompanhar a situação da solicitação. O sistema mostra uma tabela contendo
todas as solicitações anteriores para acompanhamento, podendo estas estarem: aprovadas, negadas, canceladas ou ainda se é necessário anexar alguma documentação adicional que tenha faltado.
Do número total de autorizações, durante o ano de 2016, a E-VIDA recepcionou 18.063 solicitações de
autorização via web, das quais cerca de 73 % foram atendidas em até 5 dias úteis, prazo inferior ao determinado pela ANS, a qual regulamenta os prazos para emissão de autorizações para procedimentos, conforme
Resolução Normativa ANS nº 259/11.

27%

Solicitações atendidas dentro do
prazo de 5 dias úteis
Solicitações atendidas em prazo
superior a 5 dias úteis

73%
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O gráfico a seguir demonstra a quantidade de solicitações atendidas dentro e fora do prazo.

2%

Solicitações atendidas dentro do
prazo estipulado pela ANS
Solicitações atendidas em prazo
superior ao determinado pela ANS

98%

4.8 Programa 4 Bio Care
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) normatiza desde 02/01/2014 a cobertura de medicamentos quimioterápicos por via oral e imunobiológicos, os quais para cobertura serão objeto de protocolos
clínicos e diretrizes terapêuticas.
Em virtude do alto custo dos medicamentos, do período prolongado da cobertura, da quantidade de beneficiários em curso de tratamento e do consequente impacto na despesa assistencial, a E-VIDA identificou
a necessidade de realizar gestão dos processos vinculados aos medicamentos de alto custo por meio do
Programa 4 Bio Care.
O programa dispõe de monitoramento dos pacientes em curso de tratamento, objetivando melhorar os
processos e a racionalização dos custos, com controle e análise da prescrição apropriada; a disponibilidade
e os preços acessíveis dos medicamentos; a dispensação em condições adequadas em nível nacional; controle do consumo nas doses indicadas, nos intervalos definidos e no período indicado pelo médico assistente e monitoramento dos efeitos adversos (causadores de internação).
Por meio do programa são disponibilizados aos beneficiários:
 acompanhamento com ligações periódicas, ativas e receptivas aos pacientes para avaliar a evolução,
a interrupção e os eventos adversos a serem relatados ao setor de farmacovigilância (Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA));
 acompanhamento da quantidade de doses dos medicamentos dispensados para controle de novo
envio;
 dispensação em doses programadas e fracionadas, evitando desperdícios de doses.
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Em 2016, por meio do Programa 4 Bio Care foram assistidos 296 beneficiários, com dispensação de 405
medicamentos e economia de aproximadamente de R$ 21 mil. Além da economia, a E-VIDA evitou o deslocamento do beneficiário até a clínica, reinternações em decorrência do uso indevido da quantidade dos
medicamentos, cobertura de consultas para sanar dúvidas e/ou realizar orientações e uso indiscriminado
do medicamento.
O valor da economia é comparado de acordo com a cobertura garantida por meio da rede credenciada.

4.9 Gestão de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME)
O processo de cobertura de OPME é complexo, especialmente quando a aquisição é realizada pela operadora, a qual, além de gerar a autorização e a aquisição do OPME, avalia as regulamentações do Ministério
da Saúde, da ANS, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e do Conselho Federal de Medicina
(CFM), além de respeitar as escolhas da rede credenciada e de seus profissionais solicitantes.
A E-VIDA, com o objetivo de realizar a gestão do processo de aquisição de OPME, evitando custos vinculados à cobertura, utiliza a plataforma OPMEnexo, que dispõe de 160 mil produtos com cadastro validado na
ANVISA e mais de 3 mil fornecedores exclusivos para responder às cotações.
Por meio da plataforma a E-VIDA transacionou em 2016 o valor de R$ 5.255.939,00, o que resultou num
custo evitado de R$ 3.636.089,00 em comparação ao valor inicial do orçamento, fruto, dentre outros fatores, do aperfeiçoamento do processo de compra.
O quadro a seguir contempla os valores gastos com as OPME no ano de 2016.
COMPETÊNCIA

VALOR

1º trimestre

R$ 1.348.371,00

2º trimestre

R$ 1.693.371,00

3º trimestre

R$ 1.648.414,00

4º trimestre

R$ 565.783,00

TOTAL GERAL

R$ 5.255.939,00

4.10 Reembolso
São passíveis de reembolso os procedimentos ambulatoriais, hospitalares e odontológicos para todos os
produtos que prevejam a opção de acesso a livre escolha de prestadores ou em casos especiais, tais como
indisponibilidade ou inexistência de rede. Determinados planos também prevem a possibilidade de reembolso de medicamentos. No entanto, é importante destacar que o processo de reembolso varia de acordo
com o plano contratado.
O quadro a seguir ilustra a quantidade de reembolsos concedidos pela E-VIDA durante o ano de 2016 segregados quantidade e valor.
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DESCRIÇÃO
PROGRAMA

QUANTIDADE

VALOR
REEMBOLSO (R$)

96

28.417,95

7.716

2.851.060,33

218

97.928,18

21.757

5.449.090,36

281

76.391,63

30.068

8.502.888,46

Medicina ocupacional
Assistência médico-hospitalar
Assistência odontológica
Assistência terapêutica – medicamentos
Psicologia/fonoaudiologia/psiquiatria
TOTAIS:

4.11 Processamento de despesas de saúde
O quadro a seguir ilustra os valores pagos por competência, referentes às despesas de saúde junto à rede
credenciada, no período de janeiro a dezembro de 2016. Noutras palavras, referem-se a valores decorrentes de contas médicas, odontológicas, tratamentos seriados e OPME.

MÊS

QUANTIDADE

VALOR PROCESSADO (R$)

1º trimestre

3.291

26.553.506,63

2º trimestre

3.665

28.211.619,66

3º trimestre

3.976

36.669.134,93

4º trimestre

3.617

39.219.608,51

TOTAL GERAL

14.549

130.653.869,73

4.12 Promoção da saúde e qualidade de vida
O exercício de 2016 foi marcado pela consolidação e pela ampliação de políticas de redirecionamento do
foco assistencial, intensificando ações de prevenção em contraponto à atenção meramente curativa.
Com foco na atenção à saúde e na qualidade de vida de seus beneficiários, a E-VIDA investe continuamente
em programas de promoção de saúde e prevenção de doenças, bem como em campanhas de conscientização. A seguir, as campanhas realizadas durante o ano:
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2016

Fevereiro

38

Foram distribuídos materiais informativos em alusão à Semana
Nacional contra o Alcoolismo, sobre o Carnaval e envio de
panfleto informativo sobre o Aedes Aegypti.
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Março

Neste período houve distribuição de material informativo em
alusão ao Dia Internacional da Mulher, Dia Internacional do
Rim e da Nefrologia, Dia Nacional da Síndrome de Down e
Dia Mundial de Combate à Tuberculose.

Abril

Em abril foram distribuídos materiais informativos em comemoração ao Dia Mundial da Saúde e em referência ao Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial.

Maio

Houve distribuição de material informativo em alusão ao Dia
Mundial de Combate à Asma, ao Dia das Mães, ao Dia Mundial sem Tabaco e à Quarta Campanha de Imunização Contra
a Gripe.

RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO

39

QUARTA CAMPANHA DE
IMUNIZAÇÃO CONTRA A GRIPE
Em 2016, a E-VIDA promoveu a Campanha de Vacinação Contra a Gripe patrocinada pela sua Mantenedora
Eletrobras Eletronorte. O quadro a seguir mostra a quantidade de usuários imunizados de 2014 a 2016. Percebe-se que houve um aumento em torno de 68% na quantidade de vacinados, entre 2015 e 2016.
A campanha é realizada desde 2013 pela E-VIDA e tem por objetivo tratar de forma preventiva a doença,
reduzindo os riscos de complicações associadas à gripe e os custos dela decorrentes.

QUANTIDADE DE DOSES APLICADAS POR ANO
10.000

8.530

8.000

5.086

6.000
4.000

3.630

2.000
1.000
0

2014

2015

2016

A quarta campanha de vacinação contra a gripe da E-VIDA aconteceu nos meses de abril e maio de 2016.
Foram aplicadas 8.530 doses da vacina Influenza Quadrivalente. O gesto vacinal foi realizado nas instalações
da Mantenedora Eletrobras Eletronorte e em clínicas parceiras da empresa contratada em Brasília-DF e nas
seguintes localidades:
 Maranhão: São Luís, Imperatriz e Presidente Dutra;
 Pará: Altamira, Guamá, Miramar, Marabá, Vila do Conde, Santarém e Tucuruí;
 Acre: Rio Branco e via convênio de reciprocidade a Eletrobras Distribuição Acre;
 Amapá: Macapá;
 Mato Grosso: Cuiabá;
 Rondônia: Porto Velho, Samuel, Vilhena e Ji-Paraná;
 Roraima: Boa Vista;
 Tocantins: Palmas e Miracema;
 Amazonas: Manaus e via convênio de reciprocidade Manaus Geração e Transmissão e Manaus Distribuição;
 São Paulo: São Paulo e Araraquara;
 Distrito Federal: Brasília.
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Para os parceiros do convênio de reciprocidade, foram ofertadas setecentas doses à Manaus Distribuição e 726 doses à Manaus Geração e Transmissão. Em Rio Branco, à Eletrobras Distribuição Acre foram
enviadas 257 doses.
O público-alvo da campanha foi estabelecido pela Eletrobras Eletronorte, sendo atendidos os empregados
ativos, seus dependentes diretos, estagiários, rede credenciada de serviços e empregados da E-VIDA.

QUARTA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO CONTRA A GRIPE
PÚBLICO: ELETROBRAS ELETRONORTE / E-VIDA

Macapá 395 doses aplicadas

AP
Boa Vista 80 doses aplicadas

RR

Altamira
Guamá
Miramar
Marabá
Vila do Conde
Samuel
Tucuruí
Curuá-Una

103 doses aplicadas
200 doses aplicadas
150 doses aplicadas
130 doses aplicadas
200 doses aplicadas
70 doses aplicadas
871 doses aplicadas
70 doses aplicadas

PA

MA
São Luís I
São Luís II
Presidente Dutra
Imperatriz

AM
Manaus 30 doses aplicadas

270 doses aplicadas
150 doses aplicadas
100 doses aplicadas
150 doses aplicadas

TO

AC

Miracema 50 doses aplicadas
Palmas 120 doses aplicadas

Rio Branco 244 doses aplicadas

RO
DF

Porto Velho 359 doses aplicadas

Brasília 2.612 doses aplicadas

MT
Cuiabá 400 doses aplicadas

SP
São Paulo 16 doses aplicadas
Araraquara 77 doses aplicadas
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Junho

Julho

42

A operadora realizou distribuição de material informativo sobre
a Conscientização contra a Obesidade Mórbida Infantil, referente ao Dia Mundial da Imunização e ao Dia Nacional de
Combate às Drogas.

Em alusão ao Dia da Saúde Ocular, celebrado em 10 de julho,
a E-VIDA promoveu a Campanha da Saúde Ocular, visando à
detecção precoce de doenças visuais e disseminação de informações sobre a saúde ocular aos seus beneficiários e empregados.
Na ocasião, além da distribuição de materiais informativos, os
participantes tiveram a oportunidade de realizar exames oftalmológicos, tais como a medição da pressão intraocular e verificação da proteção solar nas lentes.
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Agosto

Houve distribuição de material informativo em referência ao
Dia da Amamentação e ao Dia Nacional de Combate ao Colesterol.

Setembro

Em comemoração ao Dia Mundial do Coração, a E-VIDA realizou a Campanha Amigos do Coração em Brasília e demais
unidades regionais, incentivando a mudança no estilo de vida e
a adoção de hábitos mais saudáveis de alimentação, exercícios
e lazer.

Durante a campanha foram realizadas diversas ações pela E-VIDA, dentre elas a distribuição de material informativo acompanhado de castanha-do-Brasil, semente rica em
ácidos graxos (oleico e palmitoleico) que ajudam a aumentar os níveis de colesterol HDL
e a diminuir os de colesterol LDL. Em parceria com clínicas credenciadas, foram realizadas aferição de pressão, medição de circunferência abdominal, medição de glicose,
acupuntura, dentre outros.

Palestra sobre os cuidados com o coração –
Macapá, auditório da CEA.

Aferição de pressão em parceria com clínicas
credenciadas.
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Outubro

A E-VIDA adotou ações em comemoração ao Dia do Idoso, ao
Dia Nacional da Saúde Bucal e ao Outubro Rosa.

Em atenção ao Dia Nacional da Saúde Bucal e com o intuito de conscientizar os beneficiários sobre
a importância de uma boa higiene bucal para evitar várias doenças, a E-VIDA promoveu a Campanha
de Prevenção em Saúde Bucal. Durante a campanha foram realizadas diversas ações na sede e nas
regionais da operadora, incluindo distribuição de material informativo, tendo em vista que o conhecimento é um passo importante para a prevenção. Esclarecer as dúvidas ajuda muito na hora de evitar
os fatores de risco.

OUTUBRO ROSA
Em outubro de 2016, a E-VIDA também realizou a Campanha Outubro Rosa, apoiando o movimento
mundial que objetiva chamar a atenção para a realidade do câncer de mama, para a importância da
prevenção e para o diagnóstico precoce da doença.
O câncer de mama, depois do câncer de pele, é o mais comum entre as mulheres no Brasil e no mundo,
recorrente em mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos, e a mamografia de rotina feita a cada dois anos e
o autoexame são medidas preventivas que auxiliam na detecção do câncer em fases iniciais.
Nesse sentido, ao longo do mês de outubro foram realizadas ações com foco na prevenção da doença.
Dentre elas, a E-VIDA foi decorada com a cor rosa, houve distribuição de lanches saudáveis e materiais informativos. Ademais, a operadora realizou sorteio de uma cesta com itens doados por nossos
parceiros credenciados.
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Novembro

Durante o mês de novembro, a E-VIDA praticou ações em alusão ao
Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez, ao Dia Mundial e
Nacional do Diabetes, ao Dia Internacional do Doador de Sangue
e promoveu a Campanha Novembro azul.

Com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da doação
de sangue e medula óssea, desde 2014 a E-VIDA, em parceria com a Eletrobras Eletronorte e a Fundação Hemocentro de Brasília, realiza a Campanha de
Doação de Sangue e Cadastro para doação de medula óssea. Atualmente 38 empregados são doadores de sangue. Na última campanha de doação
de sangue e cadastro para doação de medula, 24 empregados participaram.
A E-VIDA orgulha-se em realizar campanhas de doação de sangue e cadastro
para doação de medula, pois promove o bem e salva vidas. É preciso expandir
essa compreensão e doar sangue de forma regular, voluntária e solidária.
Ainda no mês novembro, a E-VIDA voltou a chamar a atenção sobre o câncer de próstata. De acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca), o câncer de próstata é o segundo tipo de
câncer mais comum entre os homens no Brasil. Ele ocorre principalmente em homens mais velhos, e cerca de seis em cada dez
casos são diagnosticados com mais de 65 anos.
Nesse sentido, com o intuito de reforçar a importância do cuidado
com a saúde do homem, durante o mês de novembro a E-VIDA realizou atividades voltadas aos participantes. O dia 19 foi escolhido
pela operadora como o dia “D’. Nesse dia, todos os colaboradores
puderam vestir sua camiseta azul e discutir sobre a importância
de exames regulares e a ida ao urologista.

Dezembro

Em atenção ao Dia Internacional da Luta contra a Aids, comemorando anualmente no dia 1º de dezembro, e para difundir informações
sobre prevenção, diagnóstico, tratamento do HIV/Aids, de acordo com
o calendário de saúde da E-VIDA, em parceria com a Mantenedora Eletrobras Eletronorte, foram distribuídas na sede da operadora e em suas
unidades regionais materiais informativos, incluindo preservativos.

Estimativas mostram que 0,39% da população vive
com HIV no Brasil, e segundo dados do Ministério
da Saúde, observa-se que do total de pessoas vivendo com HIV 87% já foram diagnosticadas. Desse número, 64% estão em tratamento para o HIV.
Das pessoas em tratamento, cerca de 90% apresentam carga viral indetectável.
Em suma, a campanha promovida pela E-VIDA
é uma estratégia de comunicação em saúde que
propõe o debate sobre prevenção, diagnóstico e
tratamento da doença que mais mata no mundo.
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4.12.1 E-VIDA Visita
O E-VIDA Visita é um projeto que está em implantação no Distrito Federal como piloto com o objetivo de
atender individualmente os beneficiários da E-VIDA que se encontram em internação domiciliar ou em
internação hospitalar. As visitas são realizadas por enfermeiro e assistente social visando à humanização do
atendimento pela operadora, estando ligadas diretamente à promoção da qualidade de vida e à proteção
da saúde.

E-VIDA
VISITA
Atualmente a E-VIDA possui 12 beneficiários sendo atendidos em domicílio, e as visitas ocorrem mensalmente ou por demanda no DF.

Objetivos específicos:
 Agendar visita como beneficiário ou familiar;
 Levantar melhorias na assistência ao beneficiário;
 Distribuir as demandas aos setores;
 Acompanhar as necessidades dos beneficiários;
 Facilitar o atendimento das demandas dos beneficiários pelos setores da E-VIDA.

4.12.2 Programa de Benefícios de Medicamentos (PBM)
Em 2016, o Conselho Deliberativo aprovou o Programa de Benefícios de Medicamentos (PBM) apresentado
pela Diretoria, cujo objeto contempla a expansão para a E-VIDA da gestão do reembolso de medicamentos
já praticados, facilitando aos seus beneficiários o acesso aos medicamentos com aumento na persistência
ao tratamento, além da aplicação de programas de qualidade de vida e gestão eficiente dos recursos.
A gestão do reembolso de medicamentos é realizada com base nas diretrizes emanadas pela sua mantenedora e pelo Programa de Reembolso de Medicamento do plano E-VIDA Melhor Idade. Com o intuito de
otimizar processos e racionalizar e reduzir custos assistenciais, a E-VIDA adotou o PBM para auxiliar na
gestão dos tratamentos e no controle de doenças, principalmente as crônicas.
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A proposta do PBM é para aquisição de medicamentos de marca, manipulados e/ou genéricos cobertos
conforme regras parametrizadas quando da contratação. É necessária prescrição médica ou odontológica
por profissional inscrito em seu respectivo conselho de classe. De abrangência nacional, pagamento per
capita mais valor do consumo quando da utilização, a empresa a ser contratada para ofertar o PBM deve
realizar credenciamento de farmácias em consonância com a distribuição de beneficiários da E-VIDA, de
modo que o benefício seja ofertado a todas as vidas inscritas no programa.
Os beneficiários inscritos no programa devem utilizar o cartão na rede de farmácias credenciadas. De posse
da receita e do cartão eles poderão adquirir o medicamento coberto com a garantia de desconto, pagando
apenas o percentual do valor de cobertura do plano diretamente na farmácia.
Com o PBM há a possibilidade de realizar gerenciamento da situação dos beneficiários portadores de patologias crônicas, acompanhando a aderência à medicação e seus efeitos, contribuindo para um gerenciamento no quesito da atenção à saúde.
Por todo o exposto, o gerenciamento de custos e utilização, obtendo o perfil de consumo, o controle de sinistralidade e o controle de crônicos são dados que auxiliarão inclusive no trabalho de prevenção por meio
de programas de atenção à saúde. Para o beneficiário, garantia de medicamentos com desconto, comodidade em não desembolsar o valor integral quanto da compra de medicamentos cobertos, e a E-VIDA optando
pela contratação e orientação especializada por telefone.
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GESTÃO ADMINISTRATIVA

5 GESTÃO ADMINISTRATIVA
5.1 Destaques em 2016
O ano de 2016 foi marcado pela adoção de diversas medidas visando à melhoria do desempenho da empresa. Entre as principais, vale destacar:

5.1.1 Posse dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e da Diretora
Administrativo-Financeira
Em 2016, conforme indicação e designação da mantenedora, no Conselho Deliberativo
foram empossados os seguintes conselheiros, que deverão cumprir o mandato de quatro
anos: Fernando Augusto Gillet Lomônaco (membro titular e vice-presidente), José Humberto de Souza (membro suplente), Sônia Maria Souza Damasceno (membro titular – recondução) e Angelo do Carmo (membro titular e presidente – recondução).
No âmbito do Conselho Fiscal, conforme indicação e designação da mantenedora, também
foram empossados os seguintes conselheiros, que deverão cumprir o mandato de quatro
anos: Rogério Palmeirão de Alvarenga (membro titular), Abadia José de Jesus (membro
suplente) e Aureliano Diniz Moreira (membro suplente).
Ademais, houve alteração da Diretoria Executiva da E-VIDA em função do término do mandato do Sr. Alaor Purga Junior, Diretor Administrativo-Financeiro. Conforme regras estatutárias, a Sra. Rosângela Brey Ellery foi indicada pela mantenedora Eletronorte e empossada
pelo Conselho Deliberativo em 14.03.2016 para cumprimento de mandato como Diretora
Administrativo-Financeira da E-VIDA por quatro anos.

5.1.2 Sistema de Gestão (Protheus)
Durante o ano de 2016 a E-VIDA continuou com o objetivo de aprimorar seus processos e
otimizar sua operação. Ela visualizou essa oportunidade na mudança da versão 11 para a
12 do sistema Protheus, solicitada pela TOTVS, em que seriam contempladas novas funcionalidades e melhorias em rotinas existentes na usabilidade e na experiência de seus
usuários na utilização do sistema.
Devido a essa atualização e às mudanças normativas informadas pela ANS durante o ano
passado, foi necessário o refinamento de parametrizações realizadas anteriormente e consequentemente revisões em rotinas implementadas nos módulos administrativos, principalmente na folha de pagamento, que teve diversas melhorias, e no módulo de plano de
saúde (PLS).
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No módulo de plano de saúde (PLS) foram implementadas novas funcionalidades nos processos de atendimento e auditoria médica, processamento de contas, pagamentos e cobranças com o objetivo de otimizar
a operação e melhorar a gestão desses setores.
Também foram apresentados os novos portais do beneficiário e do prestador, que têm como principais
objetivos facilitar a visualização de informações cadastrais referentes aos planos ou serviços contratados e
facilitar a digitação ou autorização de guias e documentos da rede credenciada, respectivamente.
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Ao longo da história desse projeto inovador foram necessárias diversas etapas, alinhamentos, estudos de
processos e acompanhamentos regulatórios para atingir o objetivo de implementar um sistema que suportasse toda a operação da E-VIDA.

PROTHEUS – PLANO DE SAÚDE (PLS) + BACKOFFICE
DURANTE A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO FORAM IDENTIFICADAS DIVERSAS MELHORIAS
NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA EMPRESA QUE PODEM SER SEGMENTADAS EM:

Pessoas

Tecnologia

 Maior produtividade

 Metodologia de Projetos

 Atualização para versão 12

 Motivação

 Entendimento dos

 Melhor usabilidade

 Facilitadores do cotidiano

processos

 Maior performance

 Integração

 Otimização de recursos

 Novas funcionalidades

 Melhor comunicação

 Centralização da

 Novo Portal do

Informação

Beneficiário

 Melhor atendimento ao
Beneficiário
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Processos

 Indicadores

 Novo Portal do Prestador
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5.1.3 Aprovação do Credo
Em 2016 a Diretoria Executiva aprovou a missão, a visão e os valores da E-VIDA com o intuito de guiar e
orientar os comportamentos, os negócios, as atividades, as atitudes e as relações da instituição.
A missão é o propósito de a empresa existir, é sua razão de ser. A visão é a situação em que a empresa
deseja chegar. Os valores são os ideais de atitude, comportamento e resultados que devem estar presentes
nos colaboradores e nas relações da empresa com seus beneficiários, fornecedores e parceiros.
Nesse sentido, eis o credo da E-VIDA:

Missão

Operar planos de saúde suplementar de forma transparente, sustentável e humanizada, promovendo satisfação e
qualidade de vida aos beneficiários.

Visão

Estar entre as dez melhores operadoras de autogestão do
mesmo porte da E-VIDA com base no índice de desempenho da saúde suplementar.

Valores

HUMANIZAÇÃO - iniciativa e capacidade para perceber a necessidade individual de cada beneficiário, atendendo-o com
presteza e cortesia.

ATENÇÃO À SAÚDE - promover satisfação e qualidade de vida aos nossos beneficiários no atendimento e prevenção de doenças.
VALORIZAÇÃO E COMPROMETIMENTO COM OS COLABORADORES - respeito
à dignidade, aos direitos individuais e à cidadania dos colaboradores e compromisso com a promoção do seu crescimento pessoal e profissional.
ÉTICA E TRANSPARÊNCIA - a honestidade, a integridade, o respeito, a lealdade, a dignidade, a responsabilidade, a confiança e a transparência são os valores
éticos que permeiam os negócios da E-VIDA e suas relações com os colaboradores, a sociedade, os beneficiários e os fornecedores.
ISONOMIA - tratar de forma igualitária aos beneficiários não devendo ser feita
nenhuma distinção entre pessoas que se encontram na mesma situação.

RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO

51

5.1.4 Implantação da Central de Relacionamento e Atendimento (CRA)
Em 18 de abril de 2016 a E-VIDA
implantou a sua Central de Relacionamento e Atendimento
(CRA) em atenção à Resolução
Normativa da ANS no 395/2016
da Agência Nacional de Saúde
Suplementar.
Além de cumprir as normas da
ANS, a CRA foi criada com o objetivo de ampliar e aperfeiçoar
o atendimento aos beneficiários que realizam contato telefônico, além de fornecer um canal de comunicação direto para
atendimento e relacionamento,
onde é possível sanar dúvidas,
receber informações sobre planos e credenciados, etc.
A Central presta atendimento
de segunda a sábado, das 8h às
17h (horário de Brasília), pelos
números 4007-1039 (capitais)
e 0800-607-8300 (demais localidades).
De acordo com a RN no 395/2016 da ANS, são diretrizes que devem orientar o atendimento da CRA aos beneficiários:
 Transparência, clareza e segurança das informações;
 Rastreabilidade das demandas;
 Presteza e cortesia;
 Racionalização e melhoria contínua.

5.1.5 Capacitação profissional
A capacitação assume importância especial, pois permite atingir tanto os objetivos da organização quanto
os de seus próprios colaboradores.
Com relação ao plano de gestão de pessoas, a empresa mantém uma política de treinamento de empregados, visando à capacitação técnica e à melhoria dos processos institucionais.
Desse modo, os colaboradores são estimulados à capacitação continuada, e em 2016 a E-VIDA investiu em
vários eventos relacionados à capacitação, dentre eles:
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 Excelência no Atendimento em Organizações de Saúde;
 Discussão das recentes normas da ANS;
 Gestão de Inadimplência e Cobrança;
 Análise de contas médicas;
 Curso de Capacitação em Telemarketing;
 Gestão e Liderança em Equipes;
 Seminário de Gestão Estratégica e Produtividade em Saúde Suplementar;
 Curso de Capacitação e Certificação em Ouvidoria;
 Novos Projetos da Diretoria de Desenvolvimento Setorial;
 Curso Intensivo de Direito de Saúde Suplementar;
 Treinamento sobre Jornada de Trabalho e REP;
 Treinamento jurídico e regulatório;
 ADVPL fundamental – TOTVS;
 E-SOCIAL.

84

CURSO INDIVIDUAIS
E COLETIVOS
No ano de 2016 foram proporcionados 84 cursos para os colaboradores e
diretores da E-VIDA.

5.1.6 Encontro dos Representantes Regionais da E-VIDA
Nos meses de abril e outubro de 2016 a E-VIDA promoveu o Encontro de Representantes Regionais. O
evento foi uma ótima oportunidade de capacitar os colaboradores para os desafios do dia a dia por meio da
aplicação de conteúdos e contribuir, assim, para que todos tenham uma atuação mais assertiva, refletindo
nos resultados organizacionais.
Objetivos principais:
 Capacitação e treinamento;
 Alinhamento de informações;
 Integração.
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ENCONTRO DE REPRESENTANTES REGIONAIS DA E-VIDA

5.1.7 Implementação de Postos de Atendimento em Manaus-AM, Marabá-PA, Boa Vista-RR, Imperatriz-MA e Araraquara-SP
Em 2016 a E-VIDA inaugurou sua representação na cidade de Manaus-AM, Marabá-PA, Boa Vista-RR, Imperatriz-MA e Araraquara-SP, cuja principal responsabilidade é prestar atendimento aos beneficiários de
cada localidade. Hoje, a operadora conta com 13 representações distribuídas em diversas cidades do país.
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REGIONAL MANAUS-AM

		

FACHADA MANAUS-AM

REGIONAL BOA VISTA-RR

		

FACHADA OTR – REGIONAL BOA VISTA-RR
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REGIONAL IMPERATRIZ-MA

REGIONAL ARARAQUARA-SP

REGIONAL MARABÁ-PA
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5.1.8 Novas Instalações
A E-VIDA está sediada atualmente em espaço cedido por sua mantenedora, localizado no Setor Comercial
Norte, Quadra 06, Conjunto A, Sala 02, 2o SS, Shopping ID, Asa Norte, Brasília-DF. Entretanto, o atual espaço
ocupado pela E-VIDA não foi contemplado no novo contrato estabelecido entre a mantenedora e o Grupo
Venâncio, por conseguinte a devolução do espaço é iminente.
Em consonância com a recomendação do Conselho Deliberativo, a Diretoria Executiva da E-VIDA constituiu
Comissão de Prospecção Imobiliária destinada a executar trabalhos de prospecção e escolha de imóveis em
condições de abrigar a nova sede da Caixa de Assistência do Setor Elétrico (E-VIDA).
A pesquisa de mercado permitiu a obtenção de vários imóveis abrangendo as mais diversas características. Os
imóveis escolhidos foram aqueles que mais se aproximaram das necessidades da operadora. A próxima etapa
será empreender negociações com os proprietários a fim de conseguir condições mais vantajosas para a E-VIDA.
Além dos custos diretos, também serão mensurados os custos indiretos com a aquisição/locação tendo em
vista que tais questões influenciarão a tomada de decisão.

Plano de Saúde dos colaboradores
Em 2016, visando ao aumento da qualidade de vida de seus colaboradores, a E-VIDA trocou o plano de saúde oferecido em regime de coparticipação. Agora eles passam a integrar o quadro de beneficiários do plano
+VIDA, produto operado pela própria E-VIDA, o que agrega mais confiança e segurança aos colaboradores.
O plano +VIDA está registrado na ANS sob o no 474.233/15-8, possuindo como características gerais:
 Tipo de contratação: Coletivo empresarial;
 Segmentação assistencial: ambulatorial, hospitalar com obstetrícia e odontológico;
 Abrangência geográfica: nacional;
 Cobertura assistencial: Conforme Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.

5.1.9 Seguro de vida, ginástica laboral e massagem quick
O seguro de vida foi mantido porque se acredita que esse gesto ajuda a minimizar a dificuldade familiar
causada pela perda, pela invalidez total ou parcial dos empregados, respectivos cônjuges e/ou filhos, sendo
o custo da apólice pago pela E-VIDA e empregados.
Com a preocupação de promover a manutenção da saúde ocupacional, tendo em vista que passamos o dia
fazendo esforços repetitivos, também foi renovado o contrato de ginástica laboral com o objetivo de promover a melhoria e a qualidade de vida e da saúde dos colaboradores por meio de ações que englobam:
orientação e prevenção de doenças relacionadas às lesões por esforço repetitivo; redução dos fatores de
risco de doenças crônicas; estímulo à prática de atividades físicas; promoção de hábitos alimentares saudáveis, integração e trabalho em equipe.
Também foi mantida a massagem quick nos mesmos termos do ano anterior.
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5.1.10 Gestão e fiscalização de contratos
No ano de 2016 a E-VIDA adotou procedimentos para aperfeiçoar o processo de compras e contratos da
instituição. A partir da Resolução no 048/2016 da Diretoria Executiva foram instituídas as figuras do gestor
e do fiscal de contrato com atribuições de acompanhar, controlar e fiscalizar a execução dos contratos firmados no âmbito da empresa.
A gestão é o serviço geral de gerenciamento de todos os contratos; a fiscalização é pontual. Noutras palavras, na gestão (administração de contratos) cuida-se, por exemplo, do reequilíbrio econômico-financeiro,
de incidentes relativos a pagamentos, de questões ligadas à documentação, ao controle dos prazos de vencimento, de prorrogação, etc. Por sua vez, a fiscalização é o serviço de acompanhamento e verificação da
conformidade da prestação do serviço ou do fornecimento do objeto a fim de que as normas que regulam
a relação contratual sejam devidamente cumpridas.

5.1.11 Principais contratos celebrados no âmbito da E-VIDA
Seguro de Responsabilidade Civil – D&O – Directors and Officers Liability Insurance
No ano de 2016 a E-VIDA efetivou renovação do seguro D&O. Este seguro tem por objetivo proteger o patrimônio das pessoas físicas que ocupam cargos ou funções diretivas na empresa (diretores e conselheiros)
caso ocorra a necessidade de pagamento de indenização resultante de ação judicial decorrente de prejuízo
causado no exercício de suas funções.

Renovação do Contrato de Avaliação Quantum
Também foi renovado o Contrato de Avaliação Quantum em face da necessidade de aprimorar e mitigar
riscos nas contratações de pessoal, utilizando o método nos processos de recrutamento e seleção.
O Método Quantum é uma ferramenta estratégica de Assessment, autoconhecimento e desenvolvimento
organizacional e atua como facilitador para tomada de decisão gerencial para contratação de pessoas, mapeamento de competências comportamentais de equipes e áreas, desenvolvimento de equipes e coaching,
medidas de satisfação e clima organizacional, processos de mudança organizacional, integração de equipes
e melhor aproveitamento do capital humano.

Uber for Business
Em 2016 a E-VIDA realizou seu cadastro no Uber Corporativo para utilização do serviço pelos colaboradores
cadastrados, sendo os valores das despesas descontados automaticamente da conta da empresa, conforme
políticas e diretrizes de viagens previamente definidas.
O Uber for Business oferece à E-VIDA viagens a preços acessíveis para seus colaboradores. O serviço permite que os custos das viagens sejam controlados e seu percurso monitorado, aumentando a segurança para
a empresa e para seus usuários.
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5.1.12 Centralização de pagamentos
No ano de 2016, visando aprimorar o controle de caixa e contas a pagar, a E-VIDA resolveu estabelecer datas especificas para a realização dos pagamentos decorrentes dos contratos celebrados. Como resultado da
medida, atualmente, cerca de 70% dos pagamentos são efetuados em duas datas previamente acordadas
com os prestadores (dia 10 ou 20 de cada mês).
A expectativa para o futuro é centralizar 100% dos pagamentos em datas especificas, visando proporcionar
mais eficiência à gestão administrativa e financeira.

5.2 Responsabilidade social
Nos dias atuais, grandes empresas desempenham atividades que impactam de forma positiva ou negativa a
sociedade. Daí a importância de se adotar uma gestão capaz de diminuir os impactos negativos, preservando recursos, respeitando a diversidade e reduzindo a desigualdade social.
Dessa maneira, a responsabilidade social aparece quando as empresas decidem, voluntariamente, contribuir para uma sociedade mais justa e para um ambiente mais limpo. A responsabilidade social implica ações
que mostram o valor da empresa e a ideologia de cooperação, troca e qualificação das relações humanas,
promovendo transformações sociais.
Assim, consciente de seu papel de empresa cidadã, com base nos princípios e nos valores éticos, respeitando o próximo e as leis, a E-VIDA vem desenvolvendo ações de responsabilidade social, dentre as quais
se destacam:

5.2.1 Natal Solidário da E-VIDA
Muito além das árvores coloridas, dos enfeites e das luzes, o Natal traz o sentimento da solidariedade e o amor
ao próximo. Pensando nisso, desde 2014 a E-VIDA vem promovendo a campanha chamada Natal Solidário.
A ideia das campanhas é promover um
pouco mais de assistência aos menos
favorecidos por meio da arrecadação
de donativos (alimentos, brinquedos e
vestuário).
Em 2016 a E-VIDA promoveu novamente a gincana solidária entre seus colaboradores, cujo resultado foi a arrecadação de 3.300 itens, entre brinquedos,
roupas, calçados, livros, alimentos, fraldas geriátricas, entre outros, que foram
distribuídos e entregues às instituições
Lar de São José (Ceilândia-DF), Santos
Inocentes (Samambaia-DF) e Lar dos
Excepcionais (Ceilândia-DF).
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A E-VIDA também promoveu a Campanha Papai Noel dos Correios, com um total de sessenta cartinhas
adotadas. A iniciativa integra as ações de responsabilidade social da empresa e tem como principal objetivo
manter a magia do Natal, atendendo aos pedidos de presentes daquelas crianças que se encontram em
situação de vulnerabilidade social. Para o cumprimento dessa tarefa, contamos com a parceria fundamental
de todos os colaboradores da E-VIDA.
O sucesso das campanhas depende do coração solidário de cada participante. Pequenos gestos geram
grandes transformações!

5.3 Tecnologia
O trabalho desenvolvido na E-VIDA exige uma infraestrutura tecnológica robusta, capaz de proporcionar funcionamento ininterrupto, mantendo sempre as atualizações necessárias e condizentes com as atividades.
A E-VIDA, no ano de 2016, mapeou e documentou todos os processos desempenhados a fim de obter um
melhor controle e uma administração mais adequada das atividades diárias desenvolvidas.
Nesse cenário, algumas ações foram adotadas:

 Criação do Relatório de Análise Técnica de Tecnologia da Informação (Ratti): o Relatório foi desenvolvido com o objetivo de levantar as necessidades da E-VIDA no nível de conformidade e segurança,
considerando a garantia dos computadores de três anos e o horizonte de substituição de cinco anos,
bem como definir as premissas e o conjunto de regras consideradas para a elaboração do Relatório e
respectiva necessidade orçamentária.
 Banco de conhecimento: com a finalidade de centralizar um canal de conhecimento e resolução dos
problemas mais comuns, foi disponibilizado um canal a todos os colaboradores da E-VIDA, denominado banco de conhecimentos, no qual constam documentos contemplando o passo a passo das
atividades mais comuns dos setores da E-VIDA.
 Cartão virtual e acesso às informações do plano via smartphones: em 2016 a E-VIDA lançou seu
cartão virtual, disponível no aplicativo da empresa, que poderá substituir o cartão impresso. Por
meio do aplicativo os beneficiários contam com mais facilidade na hora de localizar o profissional ou
o estabelecimento de saúde credenciado. O aplicativo contempla outras diversas funcionalidades:
módulo dedicado à visualização de notícias sobre o plano; a opção de fotografar e arquivar as receitas e os laudos de exames, possibilidade de habilitar alarmes para lembrar horários de medicações e
dias de consultas e lista georeferenciada da rede credenciada. O aplicativo está disponível na Apple
Store e no Google Play.
 Aquisição de sistema informatizado para gestão de ouvidoria: por meio da Resolução no 032/2016,
a Diretoria aprovou a contratação de empresa especializada para desenvolvimento de sistema próprio para a Ouvidoria, o que representa um grande salto de qualidade na gestão das atividades dessa
unidade. A aquisição do sistema informatizado decorre da necessidade de automatizar e dinamizar
os serviços prestados pela Ouvidoria, melhorar os procedimentos administrativos, tornando a comunicação eficiente e eficaz no âmbito interno e externo. O uso de ferramentas tecnológicas é essencial
para que a Ouvidoria possa atender o usuário de maneira rápida e segura. É muito importante que
esta disponha de sistema informatizado no qual possa registrar as manifestações recebidas, acompanhar seu andamento e gravar as respostas oferecidas aos usuários.
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 Sistema e-DOC: o sistema e-DOC, implantado em 2015, garante agilidade na tramitação e no controle de documentos de maneira segura e com elevado custo benefício. Em 2016, foram implantadas novas funcionalidades ao sistema e-DOC visando à criação de dossiês para facilitar: a busca e
a gestão documental; o arquivamento digital e eletrônico dos documentos; a assinatura digital de
documentos pela gestão e pelos colaboradores; a disponibilidade de minutas e formulários que auxiliam os usuários quanto à padronização e às informações essenciais na produção de documentos,
digitalização de faturas médicas e odontológicas para acesso e busca imediata, relatórios gerenciais
para acompanhamento da produção de documentos; a efetivação de manuais e treinamentos para
auxílio e atualização dos usuários.

5.4 Gestão jurídica
a) Consultivo
A Assessoria Jurídica da E-VIDA em conjunto com a empresa jurídica contratada, com o intuito de minimizar
os riscos decorrentes da aplicação da legislação reguladora da saúde suplementar, bem como em relação
aos processos judiciais em que a E-VIDA figure como parte.

b) Contencioso
Entre as atividades da área jurídica encontra-se também a gestão do contencioso administrativo e judicial,
que compreende o acompanhamento de processos administrativos oriundos da ANS, e assemelhados que
apresentem demandas à instituição.
No que tange ao contencioso judicial, cabe à Assessoria Jurídica, em conjunto com a empresa especializada,
o recebimento, o cadastramento e o acompanhamento dos processos judiciais, providenciando a elaboração de petições iniciais, a apresentação de defesa, o acompanhamento de audiências, a elaboração de
recursos e a feitura de cálculos para pagamento de eventuais condenações.
Encontra-se a seguir quadro das demandas judiciais e administrativas que envolvem a E-VIDA, ativas em
30.12.2016.
NATUREZA

QUANTIDADE

Administrativo (ANS)

3

Cível

15

Trabalhista

2

TOTAL

20
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5.4.1 Provisionamento financeiro
Para fins de provisionamento de valores relativos às possíveis despesas com pagamento de condenações
judiciais, as ações são categorizadas em razão da probabilidade de perda – provável, possível e remota –,
conforme demonstrado no próximo quadro, que abrange as ações ativas até 31.12.2016:
STATUS

QUANTIDADE

VALORES

PROVÁVEL

4

R$ 45.000,00

POSSÍVEL

11

R$ 313.019,60

REMOTA

2

R$

TOTAL

17

R$ 364.119,60

6.100,00

5.5 Novos negócios
O Conselho Deliberativo, baseado em estudos atuariais, aprovou a celebração do convênio entre a E-VIDA
e as empresas Amazonas Energia Geração e Transmissão e Amazonas Energia Distribuição.
Com a celebração dos aludidos convênios, a expectativa é que a E-VIDA receba em torno de 7 mil novos
beneficiários, passando de operadora de pequeno para médio porte, com a assunção de novas responsabilidades e obrigações perante à ANS.

5.6 Acompanhamento e regulação pela ANS
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), em vista do que dispõem o inciso XXXI do artigo 4o da Lei
no 9.961, de 28 de janeiro de 2000, e o caput do artigo 20 da Lei no 9.656, de 3 de junho 1998, requisita às
operadoras de planos privados de assistência à saúde o fornecimento de todas as informações e estatísticas
relativas às suas atividades. De forma simplificada, a regulação pode ser entendida como um conjunto de
medidas e ações que envolvem a criação de normas, o controle e a fiscalização de segmentos de mercado
explorados por empresas para assegurar o interesse público.
Ciente da importância de cumprir as determinações da Agência, visando aos ajustes necessários nos seus
processos internos, a E-VIDA criou um grupo composto por colaboradores de diversas áreas com o objetivo
de estudar e desenvolver meios de cumprimento à legislação.
Nesse sentido, o ano de 2016 foi marcado pela adoção de medidas visando a dar continuidade às devidas
práticas de relacionamento e ao cumprimento das orientações legais e normativas vigentes.
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5.6.1 Sistema ANS - SIB (Sistema de Informação de Beneficiário)
O Sistema de Informações de Beneficiários (SIB) é o sistema que as operadoras de planos privados de saúde
utilizam para enviar mensalmente os dados de atualização cadastral de seus beneficiários. O envio desses
dados é regulamentado pelas Resoluções Normativas no 295, de 9 de maio de 2012, e no 303, de 3 de setembro de 2012, e pela Instrução Normativa no 50/DIDES, de 26 de setembro de 2012.
O envio dos arquivos de atualização cadastral pode ser diário, e a operadora tem até o dia 5 de cada mês
para enviar as informações referentes aos procedimentos de inclusão, retificação, mudança contratual,
cancelamento e reativação ocorridos até o último dia do mês imediatamente anterior.
Em 2016, a E-VIDA cumpriu com as obrigações de envio SIB no total de 12 envios, no prazo.

5.6.2 Sistema ANS – SIP (Sistema de Informação de Produto)
O Sistema de Informações de Produtos (SIP) é o instrumento regulamentado pela ANS para o envio de informações e o acompanhamento da assistência prestada aos beneficiários dos planos privados de assistência
à saúde.
O envio do SIP é obrigatório para todas as operadoras de planos de saúde com registro ativo na ANS, e a
E-VIDA cumpriu com as obrigações de envio SIP no total de quatro envios, no prazo, em 2016.

5.6.3 Troca de Informação em Saúde Suplementar (TISS)
A TISS define o padrão para a troca de informações sobre o atendimento prestado aos beneficiários entre
operadoras de plano privado e rede credenciada. O objetivo do padrão TISS é atingir a compatibilidade e a
interoperabilidade funcional e semântica entre os diversos sistemas independentes para fins de avaliação
da assistência à saúde (caráter clínico, epidemiológico ou administrativo) e seus resultados, orientando o
planejamento do setor.
O envio dos dados do padrão TISS para a ANS é realizado mensalmente, a partir da competência junho de
2014, sendo o cronograma de envio definido pela Agência.

5.6.4 Documento de Informações Periódicas das Operadoras de Planos de Saúde (DIOPS)
O Documento de Informações Periódicas das Operadoras de Planos de Saúde (DIOPS) que as operadoras
devem enviar periodicamente à ANS é composto de informações cadastrais, econômico-financeiras e complementares. O documento tem por objetivo fornecer condições para que a DIOPE/ANS possa efetuar o
controle, o monitoramento e o acompanhamento da estrutura patrimonial das operadoras.
No ano de 2016 a E-VIDA cumpriu tempestivamente as obrigações relativas ao DIOPS Financeiro.
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5.6.5 Procedimentos Previamente Acordados (PPA)
Conforme disposto na RN no 227/2010, regulamentada pela IN no 45/2010, da DIOPE, ambas da Agência
Nacional de Saúde Suplementar, as operadoras de planos de saúde ficam obrigadas a enviar eletronicamente, em conjunto com o DIOPS, o Relatório de Procedimentos Previamente Acordados (PPA).
O PPA é um trabalho realizado pela auditoria independente cujos procedimentos são orientados pela ANS
para verificação das informações transmitidas pelas operadoras no DIOPS XML. O relatório deve observar
se os saldos apresentados no balancete e nos quadros demonstrativos têm correspondência na documentação contábil da operadora.
No ano de 2016, a E-VIDA realizou a transmissão dos relatórios de PPA relativos ao primeiro, ao segundo e
ao terceiro trimestres do exercício, conforme determina a legislação em vigor.

5.6.6 Ressarcimento ao Sistema Único de Saúde (SUS)
O ressarcimento ao SUS, previsto na Lei no 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e os seguros privados
de assistência à saúde, e regulamentado pela ANS, consiste na obrigação legal de as operadoras restituírem
as despesas decorrentes de eventuais atendimentos aos beneficiários cadastrados nesses planos realizados
em instituições públicas ou privadas integrantes do SUS.
No exercício de 2016, a E-VIDA recebeu três Avisos de Beneficiários Identificados (ABIs), conforme descrição a seguir.

COMPETÊNCIA

TOTAL
ATENDIMENTOS

VALOR TOTAL
DA ABI (R$)

33902437632201696

07/2014 a 09/2014

69

99.074,46

Ofício nº
1023/2016/
DIDES/ANS

33902499937201691

10/2014 a 12/2014

66

131.610,74

Ofício nº
1849/2016/
DIDES/ANS

33910000385201677

01/2015 a 03/2015

42

92.685,09

TOTAL GERAL

177

323.370,29

DOCUMENTO SUS

Nº DO OFÍCIO

ABI no 56

Ofício no
190/2016/
DIDES/ANS

ABI no 57

ABI no 58

PROCESSO
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Os valores acima descritos encontram-se em análise na ANS, tendo em vista que a E-VIDA optou por impugnar os atendimentos no SUS, conforme dispõe o artigo 12 da RN no 358/2014 e o artigo 1o da IN DIDES no
54/2014, ambas de 27/11/2014.
Ressalta-se que, de acordo com o primeiro parágrafo do art. 33 da mesma RN, a apresentação de impugnação ou de recursos tempestivos no curso do processo suspende a exigibilidade do crédito de ressarcimento
ao SUS, mantendo-se inalterada sua data de vencimento e a fluência dos juros de mora.

5.6.7 Notificação de Investigação Preliminar (NIP)
A Resolução Extrajudicial de Conflitos na ANS se dá por meio da Notificação de Intermediação Preliminar
(NIP). A NIP consiste em instrumento que visa à solução de conflitos entre consumidores e operadoras de
planos de saúde.
A NIP objetiva conferir um tratamento mais célere e eficaz às reclamações de consumidores, possibilitando
que a operadora repare eventual conduta irregular, evitando-se, assim, a abertura de processo administrativo e judicial, com a resolução das reclamações.
O gráfico a seguir ilustra a quantidade de NIPs acolhidas, tratadas e respondidas pela E-VIDA nos últimos 3
(três) anos.

STATUS DAS NIP’s POR ANO
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Inativadas
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Improcedentes

2014

Aguardando análise fiscalizatória
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DEMONSTRATIVOS
CONTÁBEIS

6 Demonstrativos Contábeis
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SETOR ELÉTRICO (E-VIDA) CNPJ Nº 11.828.089/0001-03
BALANÇO E DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
Balanço Patrimonial - ATIVO
Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2016, valores em Reais (R$)
CONTAS
ATIVO CIRCULANTE
Disponível
Realizável
Aplicações Financeiras
Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas
Aplicações Não Vinculadas
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber
Créditos de Operações de Administração de Benefícios
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde
Créd. Oper. Assist. Saúde Não Relac. c/ Planos Saúde da Operadora
Despesas Diferidas
Créditos Tributários e Previdenciários
Bens e Títulos a Receber
Despesas Antecipadas
Conta-Corrente com Cooperados
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo
Aplicações Financeiras
Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas
Aplicações Não Vinculadas
Créditos Tributários e Previdenciários
Títulos e Créditos a Receber
Despesas de Comercialização Diferidas
Ativo Fiscal Diferido
Depósitos Judiciais e Fiscais
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo
Conta-Corrente com Cooperados
Investimentos
Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar
Participações Societárias em Rede Hospitalar
Outros Investimentos
Imobilizado
Imóveis de Uso Próprio
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos
Imobilizado de Uso Próprio
Hospitalares / Odontológicos
Não Hospitalares / Odontológicos
Imobilizações em Curso
Outras Imobilizações
Intangível
TOTAL DO ATIVO

NOTA EXPLICATIVA
3
4
4a
4b
5
5

6
7
8

9 e 16

9 e 16
9 e 16

10

RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO

31/12/16
96.561.969,56
69.674,45
96.492.295,11
83.193.093,12
4.221.548,05
78.971.545,07
11.434.995,48
11.434.995,48
0,00
0,00
0,00
1.594.873,11
0,00
218.710,24
50.623,16
0,00
0,00
1.268.266,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
966.634,29
0,00
0,00
0,00
966.634,29
0,00
966.634,29
0,00
0,00
301.632,17
97.830.236,02

31/12/15
82.662.880,95
21.758,07
82.641.122,88
80.535.084,80
2.863.159,06
77.671.925,74
298.090,26
298.090,26
0,00
0,00
0,00
1.557.573,24
0,00
240.682,42
9.692,16
0,00
0,00
1.377.618,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
906.124,71
0,00
0,00
0,00
906.124,71
0,00
906.124,71
0,00
0,00
471.493,97
84.040.499,63
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Balanço Patrimonial - PASSIVO
Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2016, valores em Reais (R$)
CONTAS

NOTA EXPLICATIVA

PASSIVO CIRCULANTE
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde
Provisões de Prêmios / Contraprestações
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG
Provisaõ de Insuficiência de Prêmios
Provisão para Remissão
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS
Provisão de Eventos a Liquidar Outros Prestadores de Serviços Assistenciais
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)
Outras Provisões Técnicas
Débitos de Operações de Assistência à Saúde
Contraprestações / Prêmios a Restituir
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios
Comercialização sobre Operações
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde
Débitos de Operações de Administração de Benefícios
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde
Débitos com Oper Assist. Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da operadora
Provisões
Provisão para IR e CSLL
Provisões para Ações Judiciais
Tributos e Encargos Sociais a Recolher
Empréstimos e Financiamentos a Pagar
Débitos Diversos
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG
Provisão de Insuficiencia de Prêmios
Provisão para Remissão
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serv. Assist.
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)
Outras Provisões Técnicas
Provisões
Provisões para Tributos Diferidos
Provisões para Ações Judiciais
Tributos e Encargos Sociais a Recolher
Tributos e Encargos Sociais a Recolher
Tributos e Contribuições
Parcelamento de Tributos e Contribuições
Empréstimos e Financiamentos a Pagar
Débitos Diversos
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL
Capital Social / Patrimônio Social
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
Reservas
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais
Reservas de Reavaliação
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits
Ajustes de Avaliação Patrimonial
(-) Ações em Tesouraria
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado
TOTAL DO PASSIVO
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11

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

12

13
14
15

18.1
18.2

18.2

18.3

RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO

31/12/16

31/12/15

20.795.465,31
18.478.444,70
0,00
0,00
0,00
0,00
103.946,05
14.550.653,11
3.823.845,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
875.290,24
0,00
0,00
0,00
570.003,83
0,00
871.726,54
45.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00
0,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76.989.770,71
35.955.421,64
0,00
38.680.286,90
0,00
0,00
38.680.286,90
0,00
0,00
2.354.062,17
97.830.236,02

12.456.761,82
10.940.836,28
0,00
0,00
0,00
0,00
24.636,23
8.786.923,73
2.129.276,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
501.952,51
0,00
0,00
0,00
301.084,26
44,70
712.844,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71.583.737,81
35.955.421,64
0,00
38.680.286,90
0,00
0,00
38.680.286,90
0,00
0,00
-3.051.970,73
84.040.499,63
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Demonstração dos resultados
em 31 de dezembro de 2016 (em reais)
CONTAS

NOTA EXPLICATIVA

Contrapr. Efetivas de Plano de Assistência à Saúde

31/12/16

31/12/15

131.565.508,55

93.884.091,75

Receitas com Operações de Assistência à Saúde

2.2.1 (a)

131.565.508,55

93.884.091,75

Contraprestações Líquidas

2.2.1 (a)

131.565.508,55

93.884.091,75

Variação das Provisões Técnicas

0,00

0,00

Receita com Administração de Planos de Assist. Saúde

0,00

0,00

Receitas com Resseguro

0,00

0,00

(-) Tributos Diretos de Op.Planos Assist. Saúde da OPS
Eventos Indenizáveis Líquidos
Eventos Conhecidos ou Avisados

2.2.1 (b)

Variação da Prov.Eventos Ocorridos e Não Avisados

2.2.11 e 11 (iii)

Despesas de Resseguros
RESULT. OPERAÇÕES C/ PLANOS DE ASSIST. SAÚDE
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assist. Saúde

0,00

0,00

125.887.917,14

95.717.499,27

124.193.347,92

95.084.582,75

1.694.569,22

632.916,52

0,00

0,00

5.677.591,41

-1.833.407,52

0,00

0,00

5.757,77

16.634,96

Receitas com operações de Assist. médico-hospitalar

0,00

0,00

Receitas com operações de Assist. Odontológica

0,00

0,00

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

0,00

0,00

Receitas com operações de Assist. Odontológica (SUS)

0,00

0,00

Outras Receitas de Prest. Serviços de Admin. Benefícios

0,00

0,00

Receitas com Admin de Intercâmbio Eventual - Assist. Odontológica

0,00

0,00

5.757,77

16.634,96

0,00

0,00

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

0,00

0,00

Outras Despesas Operacionais com Plano de Assist. Saúde

2.2.5

844.792,42

779.787,43

Outras Despesas de operações de Plano de Assist. Saúde

2.2.5

878.263,02

1.000.730,85

Programa Promoção Saúde e Prevenção Riscos e Doenças

0,00

0,00

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

0,00

0,00

-33.470,60

-220.943,42

Provisão para Perdas sobre Créditos

2.2.5

Outras Desp. Oper. Assist. Saúde Não Relac. c/ Planos de Saúde da OPS
RESULTADO BRUTO
Despesas de Comercialização

0,00

0,00

4.838.556,76

-2.596.559,99

0,00

0,00

Despesas Administrativas

10.734.038,48

9.446.432,37

Resultado Financeiro Líquido

11.301.514,62

8.760.330,61

Receitas Financeiras

11.459.437,66

9.423.382,33

Despesas Financeiras

157.923,04

663.051,72

Resultado Patrimonial

0,00

0,00

Receitas Patrimoniais

0,00

0,00

Despesas Patrimoniais

0,00

0,00

RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES

5.406.032,90

-3.282.661,75

Imposto de Renda

0,00

0,00

Contribuição Social

0,00

0,00

Impostos Diferidos

0,00

0,00

Participações no Resultado

0,00

0,00

5.406.032,90

-3.282.661,75

RESULTADO LÍQUIDO

18.4

18.4
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Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido/Patrimônio Social
em 31 de dezembro de 2016 (em reais)
Patrimônio
Social
SALDOS EM 31 DE
35.955.421,55
DEZEMBRO DE 2012
Ajustes de exercícios
anteriores
Efeitos da mudança de
critérios contábeis (nota x)
Retificação de erros de
exercícios anteriores
(nota y)
Lucro/Superávit /Prejuízo
Líquido do Exercício
SALDOS EM 31 DE
35.955.421,55
DEZEMBRO DE 2013
Ajustes de exercícios
0,00
anteriores
Efeitos da mudança de
critérios contábeis (nota x)
Retificação de erros de
exercícios anteriores
(nota y)
Lucro/Superávit /Prejuízo
Líquido do Exercício
Proposta da destinação do
0,00
lucro/superávit:
Outras Reservas de Lucros

Reservas
de
de Capital e Reservas
Patrimoniais Reavaliação

451.241,03

SALDOS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2016
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Total

451.241,03
0,00

451.241,03

451.241,03

-1.753.927,38

-1.753.927,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 18.834.444,65 54.789.865,20

0,00

0,00

1.655.234,43

0,00

0,00

-118.161,69

1.655.234,43

18.834.443,56

0,00

0,00

-118.161,69

-118.161,69

0,00

18.308.770,60

0,00

0,00 -18.834.443,56

0,00

-18.834.443,56

0,00

18.834.443,56

0,00

19.964.005,03

0,00

0,00 37.550.726,52 74.635.708,54

230.691,02

0,00

0,00

0,00

230.691,02

-3.282.661,75
0,00 -19.845.843,34

230.691,02
230.691,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-3.282.661,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 36.757.877,64

0,00

0,00 37.550.726,52 71.583.737,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.406.032,90
0,00

0,00

0,00 42.163.910,54

0,00
0,00

0,00

0,00
35.955.421,55 -38.680.286,90

1.537.072,74
1.655.234,43

18.308.770,60

SALDOS EM 31 DE
35.955.421,55 -38.680.286,90
DEZEMBRO DE 2015
Ajustes de exercícios
0,00
0,00
anteriores
Efeitos da mudança de
critérios contábeis (nota x)
Retificação de erros de
exercícios anteriores
(nota y)
Lucro/Superávit /Prejuízo
Líquido do Exercício
Proposta da destinação do
0,00
lucro/superávit:
Outras Reservas de Lucros

Prejuizos
ou Déficits
Acumulados

20.137.131,00 56.092.552,55

SALDOS EM 31 DE
35.955.421,55 -18.834.443,56
DEZEMBRO DE 2014
Ajustes de exercícios
0,00
0,00
anteriores
Efeitos da mudança de
critérios contábeis (nota x)
Retificação de erros de
exercícios anteriores
(nota y)
Lucro/Superávit /Prejuízo
Líquido do Exercício
Proposta da destinação do
19.845.843,34
lucro/superávit:
Outras Reservas de Lucros

Reservas de Ajustes de Ações em
Lucros, Sobras
Avaliação
e Retenções Patrimonial Tesouraria

0,00

RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO

0,00

0,00

0,00

0,00

5.406.032,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 37.550.726,52 76.989.770,71

BALANÇO E DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
Demonstração do Fluxo de Caixa
encerrada em 31 de dezembro de 2016 (em reais)
31/12/16

31/12/15

120.441.720,83

93.664.584,00

64.657.417,92

140.288.485,00

5.938.096,40

9.405.841,00

ATIVIDADES OPERACIONAIS
(+) Recebimento de Planos Saúde
(+) Resgate de Aplicações Financeiras
(+) Recebimento de juros de Aplicações Financeiras
(+) Outros Recebimentos Operacionais

5.757,77

16.635,00

-120.768.797,37

-97.904.190,00

(-) Pagamento de Pessoal

-4.816.063,65

-5.205.337,00

(-) Pagamento de Serviços Terceiros

-2.972.207,27

-2.865.196,00

(-) Pagamento de Tributos

-5.442.323,06

-83.302,00

(-) Pagamento de Aluguel

-907.694,61

-1.276.944,00

-32.286,63

-10.468,00

-55.376.932,96

-136.659.586,00

(-) Outros Pagamentos Operacionais

-341.049,88

-9.110,00

Caixa Líquido das Atividades Operacionais

385.637,49

-638.588,00

(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros

-337.721,11

-618.490,00

Caixa Líquido das Atividades de Investimentos

-337.721,11

-618.490,00

0,00

0,00

Caixa Líquido da Operadora no período

47.916,38

-1.257.078,00

VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA (*)

47.916,38

21.758,07

CAIXA – Saldo Inicial

21.758,07

0,00

CAIXA - Saldo Final

69.674,45

21.758,07

Ativos Livres no Início do Período (**)

77.693.683,81

73.058.385,22

Ativos Livres no Final do Período (**)

79.041.219,52

77.693.683,81

1.347.535,71

4.635.298,59

(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde

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

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento

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

(*) 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.
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6.1 NOTAS EXPLICATIVAS
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
do balancete encerrrado em 31 de dezembro de 2016

NOTA1 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 no 11.828.089/0001-03, com Inscrição Estadual sob nº
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 tecnológicas, visando a prevenção de doenças, promoção, reabilitação e recuperação da saúde;

III.

Desenvolver programas de medicina ocupacional voltados para atender aos empregados da
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A (ELETRONORTE);

IV.

Executar as políticas de saúde definidas pela (ELETRONORTE);

V.

Celebrar convênios ou contratos com outras operadoras de planos privados de assistência à
saúde, visando a oferecer melhores condições de atendimento aos seus associados e respectivos dependentes; e

VI.

Firmar convênios de cooperação técnica com a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS),
o Ministério da Saúde e outras pessoas jurídicas de direito público ou privado, com vistas a
promover estudos e pesquisas em prol do sistema de assistência à saúde suplementar, notadamente para o aperfeiçoamento de Autogestão.

A CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SETOR ELÉTRICO (E-VIDA) tem sua escrituração contábil centralizada em sua
sede e está revestida das formalidades legais, sendo registrada em livros obrigatórios capazes de assegurar
a sua exatidão.
A CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SETOR ELÉTRICO (E-VIDA) opera atualmente 02 produtos (Coletivo por Adesão – Pré-estabelecido e Coletivo por Adesão – Pós-Estabelecido), os quais se encontram devidamente
registrados no Sistema de Informações de produtos junto a Agência nacional de Saúde Suplementar (ANS).
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NOTA 2 ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
2.1 Base de Apresentação
As demonstrações contábeis referentes ao Balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2016, 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 Agência Nacional de Saúde (ANS), nos pronunciamentos, nas orientações e nas
interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”). As operadoras de planos que
atuam no mercado de saúde devem obedecer todos os CPC aprovados e em vigor, no que não contrariem
os dispositivos nas normas básicas da ANS, às normas estabelecidas pela Resolução nº 750/93, do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), exceto o CPC 11
– Contratos de Seguro, o CPC 29 – Ativo Biológico e Produto Agrícola, o CPC 34 – Exploração e Avaliação de
Recursos Minerais, o CPC 35 – Demonstrações Separadas e o CPC PME – Contabilidade para Pequenas e
Médias Empresas.

2.2 Principais Práticas Contábeis
As principais práticas contábeis adotadas pela entidade estão descritas a seguir:
2.2.1 Apuração do Resultado
a) Receita: O resultado das transações é apurado pelo regime de competência dos exercícios. As Contraprestações Efetivas são apropriadas à receita 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 os fatos geradores da
receita, de acordo com as disposições contratuais, ou seja, a data em que ocorrer o efetivo direito ao valor
a ser faturado.
b) Custo: Os Eventos Conhecidos ou Avisados são apropriados à despesa, considerando-se a data de apresentação da conta médica, do aviso pela rede credenciada ou do Aviso de Beneficiários Identificados - ABI,
pelo seu valor integral, no primeiro momento da identificação da ocorrência da despesa médica, independente da existência de qualquer mecanismo, processo ou sistema de intermediação da transmissão, direta
ou indiretamente por meio de terceiros, ou da análise preliminar das despesas médicas. O fato gerador da
despesa é o atendimento ao beneficiário. Naqueles casos em que esse atendimento ocorrer sem o conhecimento da entidade, o reconhecimento da despesa se dá com a constituição da Provisão Técnica específica
(PEONA), nos moldes da regulação em vigor.

2.2.2 Estimativas Contábeis
As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, como a mensuração de provisões para perdas sobre créditos, provisões técnicas, estimativas do valor justo de determinados ativos e passivos, provisões para passivos contingentes, estimativas da vida útil de determinados ativos e outras similares. Os
resultados efetivos podem ser diferentes dessas estimativas e premissas.
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2.2.3 Caixa e equivalentes de Caixa
Incluem caixa e saldos positivos em conta corrente de livre movimento (vide Nota Explicativa nº 3).

2.2.4 Aplicações
A entidade constituiu ativos garantidores com aplicações financeiras para lastrear as provisões técnicas,
cuja movimentação segue regras estabelecidas pela ANS.
As aplicações financeiras são avaliadas ao seu valor justo (vide Nota Explicativa nº 4).

2.2.5 Contraprestações Pecuniárias a Receber
São registradas e mantidas no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, em
contrapartida à:
a) Preços pré-estabelecidos - conta de Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha e posteriormente
para a conta de contraprestações efetivas de operações de planos de assistência à saúde conforme a proporção pro rata dia da cobertura prestada;
b) Preços pós-estabelecidos - conta de Contraprestações Efetivas de Operações de Planos de Assistência
à Saúde.
A Provisão para Perdas Sobre Créditos de contraprestação efetiva é constituída sobre valores a receber
de beneficiários com títulos vencidos há mais de 90 dias, para planos coletivos, e há mais de 60 dias, para
planos individuais.
Os valores eventualmente recebidos antes do período de cobertura estão registrados no passivo circulante, em conta específica de obrigações por recebimento de Contraprestação Pecuniária/Prêmios Recebidos
Antecipadamente - Assistência Médico Hospitalar.
A administração da entidade revisa periodicamente o critério de constituição para adequá-la à evolução da
inadimplência de sua carteira.

2.2.6 Créditos de Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da
Operadora
São registrados e mantidos no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos dos créditos por serviços não relacionados aos planos de saúde, em contrapartida à conta de Receitas Com Outras Atividades.
A provisão para perdas sobre créditos com operações com outras atividades é constituída para os valores
vencidos há mais de 90 dias.
A administração da entidade revisa periodicamente o critério de constituição para adequá-la à evolução da
inadimplência dessas operações.
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2.2.7 Imobilizado
Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção.
A depreciação é calculada pelo método linear com base nas vidas úteis estimadas dos bens, às taxas mencionadas na Nota Explicativa nº 9.
Com base nas alterações e pronunciamentos contábeis o imobilizado passou a abranger os bens que não
são de propriedade apenas da entidade, mas sobre os quais a mesma tenha o controle, riscos e benefícios.
Através de avaliação e formalização interna da azienda, a mesma concluiu pela manutenção dos mesmos
prazos de vida útil e respectivas taxas de depreciação praticadas em exercícios anteriores.

2.2.8 Intangível
Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados no reconhecimento inicial ao custo de aquisição
e, posteriormente, deduzidos da amortização acumulada e perdas do valor recuperável, quando aplicável.
Intangíveis gerados internamente são reconhecidos no resultado do período.
Os ativos intangíveis com vida útil definida são amortizados de acordo com sua vida útil econômica estimada e, quando são identificadas indicações de perda de seu valor recuperável, são submetidos a teste de
avaliação do valor recuperável, assim como os ativos com vida útil indefinida (vide Nota Explicativa nº 10).

2.2.9 Avaliação do Valor Recuperável de Ativos (Teste de “impairment”)
A administração deverá revisar anualmente o valor contábil líquido dos seus ativos com o objetivo de avaliar
eventos que possam indicar perda de seu valor recuperável, sendo constituída provisão para perda com o
ajuste, quando necessário, do valor contábil líquido ao valor recuperável.

2.2.10 Outros Ativos e Passivos (Circulantes e Não Circulantes)
Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da entidade e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança.
Um passivo é reconhecido quando a empresa possui uma obrigação legal ou é constituído como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.
Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que
ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

2.2.11 Provisões Técnicas
São calculadas com base em metodologia (própria ou escalonada) conforme estabelecida pela RN ANS nº
209/09 e alterações posteriores, excetuando-se a provisão de eventos a liquidar que é calculada com base
nas faturas da rede credenciada de serviços de assistência à saúde efetivamente recebida pela operadora,
conforme estabelecido pela ANS (vide Nota Explicativa nº 11).
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2.2.12 Ativos e Passivos Contingentes e Obrigações Legais
a) Ativos Contingentes: São reconhecidos somente quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com êxitos prováveis são apenas divulgados em nota
explicativa.
b) Passivos Contingentes: Com exceção das contingências tributárias e obrigações legais, as demais (Cíveis
e Trabalhistas) são provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes avaliados como perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa e os passivos contingentes avaliados como perdas remotas
não são provisionados nem divulgados.
c) Contingências Tributárias e Obrigações Legais: São registradas como exigíveis, independente da avaliação sobre as probabilidades de êxito (vide Nota Explicativa nº 17).

NOTA 3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
CAIXAS E CONTAS CORRENTES DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO
EXERCÍCIOS
2016

2015

619,28

935,14

Contas Correntes de Livre Movimentação

69.055,17

20.822,93

Total Geral

69.674,45

21.758,07

Caixa

NOTA 4 APLICAÇÕES FINANCEIRAS
EXERCÍCIOS
2016

2015

4.221.548,05

2.863.159,06

4.221.548,05

2.863.159,06

BANCO SANTANDER CI/CDB

36.160.747,28

31.616.501,37

BANCO DO BRASIL CDB/DI

11.037.175,15

11.534.693,16

BANCO DO BRASIL CDB

10.264.411,24

16.707.994,25

BANCO SANTANDER CDB

19.116.877,20

16.840.597,45

BANCO SANTANDER SCM

312.054,10

0,00

0,00

203.000,00

2.080.280,10

769.139,01

a) Vinculadas a Provisões Técnicas

BB RF LP – ANS
Subtotal
b) Não Vinculadas a Provisões Técnicas

BANCO DO BRASIL CDB
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Subtotal

78.971.545,07

77.671.925,74

TOTAL

83.193.093,12

80.535.084,80
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A entidade constituiu ativos garantidores com aplicações financeiras que lastreiam provisões técnicas (vide
Nota Explicativa nº 11), cuja movimentação segue regras estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Nesse sentido, em 23/09/2016, a operadora realizou nova aplicação financeira, no valor
de R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais), com o propósito de manter seus Ativos Vinculados suficientes
frente ao valor da Provisões Técnicas com vinculação de ativos obrigatória.

NOTA 5 CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS A RECEBER
O saldo desse grupo de contas refere-se a valores a receber dos beneficiários dos planos de saúde da entidade, conforme segue:
EXERCÍCIOS
2016

2015

Planos coletivos

12.642,00

298.090,26

E-VIDA Melhor Idade
E-VIDA Melhor PID
E-VIDA Família
E-VIDA - CEA
E-VIDA - Colaboradores

1.402,00
3.612,00
6.469,00
1.015,00
144,00

31.672,96
31.672,96
55.887,23
210.530,07
0,00
298.090,26

PLANOS MÉDICO-HOSPITALARES PRÉ-ESTABELECIDO

total

12.642,00

PPSC

0,00

0,00

total

0,00

0,00

12.642,00

298.090,26

Total líquido

EXERCÍCIOS
2016

2015

11.422.353,48
752.625,00
10.669.728,48
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

11.422.353,48
11.422.353,48

0,00
0,00

PLANOS MÉDICO-HOSPITALARES PÓS-ESTABELECIDO

Planos coletivos
Repasse Eletronorte - Administrativo
Repasse Eletronorte - PPRS
PPSC
total
Total líquido

A operadora conseguiu, após várias tratativas, corrigir uma falha processual que estava a ocorrer com seus
contratos na modalidade com preços pós-estabelecidos junto à sua mantenedora (ELETRONORTE). Equivocamente, somente na competência dos recebimentos dos repasses financeiros os valores das contas dos
credenciados eram informados para ELETRONORTE, sendo que tais contas foram reconhecidas, contabilmente no mês imediatamente anterior. Em suma, tínhamos Regime de Competência para os Eventos Indenizáveis e Regime de Caixa para as Contraprestações Líquidas, ambos na modalidade com preços pós-estabelecidos. Esta prática fere o disposto na Resolução Normativa da ANS - RN de nº 418 de 26 de Dezembro
de 2016 e anexos, conforme reprodução a seguir:

“4.2.1.2 Nos contratos com preços pós-estabelecidos, a apropriação da receita deve ser registrada na data em que se fizerem presentes os fatos geradores da receita, de acordo com as disposições contratuais, ou seja, a data em que ocorrer o efetivo direito ao valor a ser faturado”.
(Grifo nosso)
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NOTA 6 CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADOS
COM PLANOS DE SAÚDE DA OPERADORA
EXERCÍCIOS
2016

2015

1.611.883,45

1.618.110,54

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

(17.010,34)

(60.537,30)

Total líquido

1.594.873,11

1.557.573,24

NOTA 7 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS
EXERCÍCIOS
Imposto de Renda a Restituir
Total

2016

2015

218.710,24

240.682,42

218.710,24

240.682,42

O montante de Imposto de Renda a Restituir é derivado de resgate de aplicação financeira mantida pela
entidade, gerando um crédito tributário passível de compensação e/ou restituição. Mensalmente são realizadas compensações tributárias, visando a recuperação
‘ deste valor monetário.

NOTA 8 BENS E TÍTULOS A RECEBER
EXERCÍCIOS
2016
Depósitos Judiciais – Ações Cíveis
Depósitos Judiciais – Ações contra ANS
Adiantamento a Fornecedores
Pagamento a Maior

2015

7.960,36
33.475,42
1.817,20

8.365,00

17.426,54

1.327,16

PPSC

(10.056,36)

0,00

Total

50.623,16

9.692,16

Tais contas possuem as seguintes composições:
a) Depósitos Judiciais – Ações Cíveis - Processos Judiciais movidos pelos usuários: Nathália Barros e Djadir
Chaves, nos valores de R$ 6.043,93 e R$ 1.916,43, respectivamente;
b) Depósitos Judiciais – Ações contra ANS – Depósito em juízo dos valores devidos a título de TSS – Taxa
de Saúde Suplementar, taxa esta cuja legalidade está sendo discutida na Justiça;
c) Adiantamento a Fornecedores – Tratam-se de hospedagens já pagas, porém as referidas notas fiscais
emitidas pelas entidades hoteleiras não foram recepcionadas pela operadora;
d) Pagamento a Maior – Além do valor pago indevidamente no valor de R$ 1.327,16 corresponde ao pagamento realizado a maior da Nota Fiscal 11883 da empresa Sete Taxi Aéreo, a importância de R$ 16.099,38
corresponde ao somatório dos valores efetuados em duplicidade para 09 (nove) credenciados, entre os
meses de 08/2016 e 12/2016, valores que serão regularizados no 1ºTrimestre de 2017.
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NOTA 9 IMOBILIZADO
EXERCÍCIOS
2016

2015

Taxa anual de
de Depreciação %

Custo

Depreciação
Acumulada

Líquido

Líquido

10% a.a.

1.816.460,45

(849.826,16)

966.634,29

906.124,71

1.816.460,45

(849.826,16)

966.634,29

906.124,71

Bens Móveis - Não Hosp. / Odont.
Total

NOTA 10 INTANGÍVEL
EXERCÍCIOS
2016

2015

Taxa anual de
de Amortização %

Custo

Amortização
Acumulada

Líquido

Líquido

20

849.308,91

(547.676,74)

301.632,17

471.493,97

849.308,91

(547.676,74

301.632,17

471.493,97

Vida útil definida
Software
Total

NOTA 11 PROVISÕES TÉCNICAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
EXERCÍCIOS
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS (i)
Provisão de Eventos a Liquidar (ii)

2016

2015

103.946,05

24.636,23

14.550.653,11

8.786.923,73

Provisão para eventos ocorridos e não avisados (iii)

3.823.845,54

2.129.276,32

Total Geral

18.478.444,70

10.940.923,73

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.
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NOTA 12 DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS
COM OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE
EXERCÍCIOS
Intercâmbio a Liquidar
Total Geral

2016

2015

875.290,24

501.952,51

875.290,24

501.952,51

NOTA 13 TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
EXERCÍCIOS

INSS sobre Folha de Pagamento
FGTS
PIS

2016

2015

197.115,77

143.536,34

27.689,58

30.388,77

3.537,95

2.661,51

92,31

0,00

341.568,22

124.497,64

570.003,83

301.084,26

Contribuição Sindical a Recolher
IR/ISS/PIS/COFINS/INSS Retidos
Total Geral

NOTA 14 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR
EXERCÍCIOS
2016

2015

2016

2015

Banco Santander – Saldo Devedor em C/C

0,00

44,70

Total

0,00

44,70

NOTA 15 DÉBITOS DIVERSOS
EXERCÍCIOS
2016
Fornecedores
Obrigações com Pessoal
Outros
Total

2015

97.327,99

130.343,53

774.398,55

582.500,54

0,00

0,00

871.726,54

712.844,07

NOTA 16 TESTE DE RECUPERABILIDADE (IMPAIRMENT)
A operadora procedeu a realização do Teste de Recuperabilidade (impairment) de todos os bens que compõem seu Ativo Imobilizado. Tal processo iniciou-se em Dezembro/2016, com conclusão prevista para o dia
06/03/2017.
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NOTA 17 PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS – LONGO PRAZO
A operadora constitui a importância de R$ 45.000,00 (Quarenta cinco mil reais) a título de provisão para
contingências cíveis, com base na opinião de seus assessores jurídicos externos.
Além do exposto acima e ainda de acordo com a opinião de seus assessores jurídicos, em 31.12.2016 a operadora possui contingências passivas, classificadas com probabilidade de perdas “ possível e “remota”, não
havendo, portanto, a obrigatoriedade de constituição de Provisões para Ações Judiciais para estas ações
em específico.
Abaixo segue reprodução do relatório recebido de nossos advogados, conforme descrito anteriormente:

No DO PROCESSO

32845-46.2016.4.01.3400

2014.01.1.121905-8

2015.01.1.067707-0

TIPO AÇÃO

Declaratória

Ordinária

Ordinária

AUTOR

E-VIDA

Lelia
Miranda
Santana

Djaldir
Chaves

RÉU

OBJETO

ANS

Ação interposta
objetivando a
declaração da
inexigibilidade
do recolhimento
da Taxa de Saúde
Suplementar por
Plano de Assistência
à Saúde (TPS), bem
como de todas as
Taxas exigidas pela
ANS, inclusive a
TPS, nos valores
majorados instituídos
pela Portaria
Interministerial no.
700, de 01 setembro
de 2015, editada
pelo Ministério da
Fazenda.

E-VIDA

Cobertura para
tratamento de
insuficiência vascular,
na cardiologia do
Hospital Santa Lúcia,
que foi negado pro
motivo de carência.

E-VIDA

Realização do
exame PET-SCAN
ONCOLÓGICO, além
de indenização por
danos morais.

DATA DA
DISTRIBUIÇÃO

03/06/16

12/08/14

12/06/15

VALOR DA
JURISDIÇÃO CAUSA

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

5a Vara
Cível de
Brasília-DF

EXISTE
DEPÓSITO
JUDICIAL?

PROBABILIDADE DE
PERDA/ÊXITO

Em despacho publicado no dia
22.08, foi determinada a citação da
ANS para apresentar contestação.
Não houve manifestação quanto ao
pedido de tutela antecipada, razão
pela qual protocolamos petição
reiterando a urgência na apreciação
e expondo mais uma vez os motivos
que embasan o nosso pleito.

Sim

Honorários
advocatícios
arbitrados em
R$ 20.000,00
10% sobre
o valor da
condenação.

Recurso de Apelação conhecido e
desprovido. A preliminar suscitada
foi rejeitada e, no mérito, foi negado
provimento. Diante da ausência de
matéria a ser suscitada em eventuais
recursos especial ou extraordinário,
optamos por aguardar o trânsito em
julgado para efetuar o pagamento da
condenação.

Não há.

Provável.

Após interposto
o recurso,
foi majorada
a verba de
R$ 14.000,00
honorários,
fixada em 10%
sobre o valor da
condenação.

Contestação apresentada – 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 o material necessário
à realização do procedimento. Foi
julgado improcedente o pedido de
compensação por danos morais.
Ambas as partes interpuseram
recurso de apelação. Em acórdão
Não há.
publicado no dia 23.08, foi dado
provimento ao Recurso interposto
pelo Autor, condenado a E- VIDA ao
pagamento de indenização por danos
morais no montante de R$ 10.000,00,
tendo sido negado provimento
ao recurso da E- VIDA. Diante da
ausência de matéria a ser suscitada
em eventuais recursos especial ou
extraordinário, optamos por aguardar
o trânsito em julgado para efetuar o
pagamento da condenação.

Provável.

20a Vara
Não há fixação
da Seção
R$ 10.824,17 de honorários
Judiciária de
até o momento.
Brasília-DF

19a Vara
Cível de
Brasília-DF

SITUAÇÃO ATUAL
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Obs: como a E-VIDA
ajuizou a ação,
apontamos que a
probabilidade de
êxito é provável, em
razão de precedentes
favoráveis no que
tange à matéria
discutida.
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No DO PROCESSO

2015.01.1.119185-4

2016.01.1.028626-4

2016.01.1.027531-6

2015.01.1.134236-9

14652-24.2015.8.10.0040
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TIPO AÇÃO

Sumário

Ordinária

AUTOR

Fádua
Helou
Neto

Guilherme
de
Almeida
Grande

Ordinária

Nathália
Barros
Soraggi

Sumário

João
Sebastião
de Faria
e João
Carlos
Morais
Faria

Ordinária

João Silva
de Souza

RÉU

OBJETO

DATA DA
DISTRIBUIÇÃO

E-VIDA

Autorização para
o procedimento
médico solicitado,
16/10/15
qual seja, RPG, bem
como indenização por
danos morais.

E-VIDA

Custeio do
tratamento do Autor,
expedido todas
as autorizações
necessárias para
a realização
dos exames,
especialmente
os indicados em
“Relatório Médico”
anexo à Inicial, além
de indenização pro
danos morais.

E-VIDA

Fornecimento
do medicamento
LONSURF 20 mg por
prazo indeterminado.

E-VIDA

E-VIDA

17/03/16

VALOR DA
JURISDIÇÃO CAUSA

17a Vara
Cível de
Brasília-DF

3a Vara
Cível de
Brasília-DF

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

SITUAÇÃO ATUAL

EXISTE
DEPÓSITO
JUDICIAL?

PROBABILIDADE DE
PERDA/ÊXITO

Honorários
advocatícios
arbitrados em
R$ 10.000,00
10% sobre o
valor atualizado
da causa.

Audiência designada para o dia
10.03.2016 às 16:00 horas – processo
sumário – defesa será apresentada
em Audiência realizada, defesa
apresentada. Foi requerido o
julgamento antecipado da lide. Por
meio de r. Sentença, o d. magistrado
entendeu pela procedência parcial
dos pedidos, confirmando a
antecipação de tutela ao determinar Não há.
que a Ré custei as dez sessões de
RPG. embora a ausência de cobertura
no “Regulamento do Plano”, bem
como na legislação de saúde
suplementar vigente. No entanto, de
forma prudente, afastou o pleito de
indenização por danos morais. Contra
a r. Sentença, foi interposto recurso
de Apelação pela E-VIDA.

Possível.

Honorários
advocatícios
R$ 30.000,00 fixados em 10%
sobre o valor da
condenação.

Foi concedida a liminar, intimando
a Ré a, em 05 (cinco) dias, autorizar
todos os exames e tratamentos
médicos de que o Autor
necessitasse. A sentença entendeu
pela confirmação da antecipação
de tutela, alem de condenar a
Não há.
Operadora ao pagamento de
indenização por danos morais no
valor de R$ 5.000,00 ( cinco mil reais).
Interpusemos Recurso de Apelação,
tendo sido concedida vista ao Autor
para apresentar contrarrazões.

Possível

Foi publicada sentença, oportunidade
em que o juiz deixou de resolver o
mérito, no que tange à obrigação
de fazer, em razão do óbito do
Autor (com o falecimento, perde-se
o objetivo principal da demanda,
que se consiste no fornecimento
do medicamento). No mérito, foi
julgado procedente o pedido de
recebimento de indenização por
danos morais, fixada em R$5.000,00
(cinco mil reais), a ser corrigido
monetariamente pelo INPS a
partir da data da publicação da
decisão e com juros de mora de
1% (um por cento) ao mês a partir
da citação. Da mesma forma, a
E-VIDA foi condenada a arcar com as
despesas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados em 10% (dez
por cento) sobre a condenação. Não
houve arbitramento de multa por
descumprimento da liminar. Também
foi negado provimento ao agravo de
instrumento outrora interposto pela
E- Vida. Contra a r. Sentença, foram
interpostos recursos de Apelação
pelas duas partes, aos quais foram
negado provimento. Diante da
ausência de matéria a ser suscitada
em eventuais recursos especial ou
extraordinário, optamos por aguardar
o trânsito em julgado para efetuar o
pagamento da condenação.

Não há.

Provável em relação
aos danos marais
e remota em
relação à multa por
descumprimento
da liminar, sendo
que perdeu o objeto
o pedido principal
(fornecimento da
medicação), em razão
do óbito.

Honorários
advocatícios
arbitrados em
10% (dez por
cento) sobre a
condenação.

16/03/16

2a Vara
Cível de
Brasília-DF

R$ 1.000,00

Internação em
período de carência e
danos morais.

24/11/15

15a Vara
Cível de
Brasília-DF

Não fixação de
R$ 51.459,32 honorários até
o momento.

Apresentada a contestação pelos
Réus, foi publicada vista para o Autor
apresentar impugnação.

Não há.

Possível.

Manutenção da
companheira
na condição de
dependente no plano
de saúde do qual o
Autor é titular.

18/12/15

4a Vara
Cível de
ImperatrizMA

R$ 100,00

Não fixação de
honorários até
o momento.

Juiz deixou para apreciar o pedido
de antecipação de tutela após
o contraditório e ampla defesa.
Audiência de conciliação realizada no
dia 31.08.2016, às 10:40 horas.

Não há.

Remota.
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No DO PROCESSO

2014.01.1.099189-2

000260767.2015.814.0301

2015.01.1.129262-2

0008727-7.2014.8.17.8201

TIPO AÇÃO

AUTOR

Ordinária

Luana
Dias
Mesquita

Ordinária

Marcelo
dos
Santos
Souza
e Suzy
Souza de
Oliveira

OBJETO

DATA DA
DISTRIBUIÇÃO

E-VIDA

Solicitação de
autorização para
10 Sessões do
procedimento
de Estimulação
Magnética
Transcraniana.

E-VIDA

Tratamento de
reprodução assistida,
mormente fertilização
27/01/15
in vitro, quantas vezes
forem necessárias até
a efetiva gestação.

03/07/14

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

12a Vara
Cível de
Brasília-DF

R$ 6.000,00

Contestação apresentada – autos
conclusos. Pedido julgado procedente
em parte – apresentada apelação.
Autos conclusos à relatoria. Em
Acórdão proferido, a 6a. Turma Cível
entendeu por dar provimento ao
recuso da Operadora, entendendo
que não se aplica o Código de Defesa
Honorários
do Consumidor (CDC) às entidades
advocatícios
constituídas sob a modalidade
arbitrados em
de autogestão, tendo em visa a
R$ 1.000,00 em
ausência de finalidade lucrativa
sentença. Como
da operador de planos de saúde.
a Ré recorreu
Dada à singularidade dos planos
e o recurso foi
de autogestão, que são fechados, a
integralmente
turma se posicionou no sentido de
provido, os ônus
Não há.
que não há desequilíbrio contratual
sucumbenciais
ou abusividade na norma/resolução
se inverteram e
que limita ou restringe a cobertura do
que arcará com
procedimento não contemplado pelo
o pagamento
rol da ANS. Dessa forma, a sentença
dos honorários,
foi reformada para julgar indevida
até o presente
a pretensão autoral que visa ao
momento, é a
reembolso dos valores dispensados,
Autora.
invertendo os ônus de sucumbência e
condenando a Autora ao pagamento
das despesas, custas processuais e
honorários advocatícios, arbitrados
em R$ 1.000,00 (hum mil reais).
Autora interpôs Recurso Especial.
Aguardando intimação para
apresentação de contrarrazões.

3a Vara Cível
Empresarial
da Comarca
de BelémPA

Não fixação de
R$ 10.200,00 honorários até
o momento.

12/11/15

23 Vara
Cível de
Brasília-DF

R$ 500,00

E-VIDA

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.

02/09/14

Juizado
Especial
Cível da
Comarca de
Recife-PE

R$ 10.000,0

Não fixação de
honorários até
o momento.

E-VIDA

Internação em
período de carência e
danos morais.

04/09/15

12a Vara
Cível da
Comarca de
Belém-PA

Não fixação de
R$ 20.000,00 honorários até
o momento.

Internação em
período de carência e
danos morais.

Ordinária

Paulo
Murilo
Maurício
da
Fonseca

Ordinária

Ronaldo
Olegário
Correa
Danin

EXISTE
DEPÓSITO
JUDICIAL?

VALOR DA
JURISDIÇÃO CAUSA

Honorários
advocatícios
arbitrados em
15% (quinze
por cento)
sobre o valor da
condenação.

E-VIDA

Ordinária

Marly
Dutra
Silva

RÉU

a

SITUAÇÃO ATUAL

Apresentada defesa e pedido de
reconsideração. Processo concluso.

PROBABILIDADE DE
PERDA/ÊXITO

Remota.

Não há.

Possível.

Apresentada defesa pela operadora,
as partes foram intimadas para
especificarem as provas. A operadora
requereu julgamento antecipado.
Autos Conclusos. Proferida sentença,
a decisão entendeu pela procedência
dos pedidos para declarar nula a
cláusula contratual celebrada entre
as partes que limita a internação em
12 (doze) horas, diante do período
de carência, mesmo nas hipóteses
de urgência/emergência e confirmou
a decisão antecipatória que
determinou à Ré que promovesse a
internação da Autora, custeando as
despesas necessárias, sob pena de
Não há.
multa. Por fim e, ante a sucumbência,
a E-VIDA foi condenada ao
pagamento das despesas processuais
e honorários advocatícios, arbitrados
em 15% (quinze por cento) sobre o
valor da condenação. Foi interposto
Recurso de Apelação para tentar
reverter o julgado em 2a. Instância,
principalmente considerando que
tivemos um precedente recente,
do próprio Tribunal do Distrito
Federal, no sentido de afastar a
relação de consumo quando se trata
de Operadora na modalidade de
Autogestão.

Possível.

Já efetuamos o pagamento do valor
atualizado da condenação.

Não há.

Possível.

Apresentada defesa. Processo
concluso.

Não há.

Possível.
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NOTA 18 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
18.1 Patrimônio Social
O Patrimônio Social subscrito e integralizado, no valor de R$ 35.955.421,64 (Trinta cinco milhões, novecentos cinquenta cinco mil, quatrocentos vinte um reais e sessenta quatro centavos), representado por
35.955.421,64 (Trinta cinco milhões, novecentas cinquenta cinco mil, quatrocentas vinte uma) quotas no
valor nominal de R$ 1,00 cada uma, de totalidade de sócios residentes e domiciliados no País.

18.2 Reserva Legal Estatutária
A entidade constituiu Reserva Legal prevista em seu estatuto, no valor de R$ 41.034.349,07 (Quarenta um
milhões, trinta quatro mil, trezentos quarenta nove reais e sete centavos), valor este corresponde ao saldo
da conta contábil “SUPERÁVIT ACUMULADOS”, em 31/12/2016.

18.3 Superávits Acumulados
A entidade possui um saldo de R$ 2.354.062,17 (Dois milhões, trezentos cinquenta quatro mil, sessenta
dois reais e dezessete centavos) a título de “SUPERÁVIT”. Este montante, após o encerramento do exercício
será transferido para conta Reserva Legal Estatutária, conforme previsão no Estatuto Social da operadora.

18.4 Resultado do Período
Conforme Balanço Patrimonial Exercício findo em 31/12/2016, a operadora apresenta um Resultado Positivo (SUPERÁVIT) no montante de R$ 5.406.032,90 (Cinco milhões, quatrocentos seis mil, trinta dois reais
e noventa centavos).

NOTA 19 CONCILIAÇÃO FLUXO DE CAIXA E LUCRO LÍQUIDO
Consoante determinação do item 22 do CPC 03, apresentamos abaixo a conciliação entre o Lucro Líquido
da operadora e o seu Fluxo das Atividades Operacionais, a seguir:
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CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SETOR ELÉTRICO (E-VIDA)
CNPJ: 11.828.089/0001-13 ANS: 41.837-9
Demonstração de fluxo de caixa – método indireto para o exercício findo em 31 de dezembro de 2016
2016
Resultado líquido
(+) Depreciação
(+) Amortização
(+) Provisões técnicas (PEONA e remissão)
Saldo ajustado
AJUSTE DAS VARIAÇÕES DOS SALDOS DAS CONTAS DE ATIVO E PASSIVO OPERACIONAL
Ativo

5.406.032,90
277.211,53
169.861,80
1.694.569,22
7.547.675,45

(-) Aumento (+) Redução dos créditos de operações com planos

(11.136.905,22)

(-) Aumento (+) Redução dos créditos de operações não relacionados a planos

(37.299,87)

(-) Aumento (+) Redução de créditos tributários e previdenciários

21.972,18

(-) Aumento (+) Redução de bens e títulos a receber

(40.931,00)

(-) Aumento (+) Redução outras contas do ativo circulante

(2.705.924,70)

(-) Aumento (+) Redução outras contas do ativo não circulante

109.352,22

Passivo
(+) Aumento (-) Redução das provisões técnicas de operações de assistência a saúde

7.537.608,42

(+) Aumento (-) Redução dos débitos de operações de assistência a saúde

0,00

(+) Aumento (-) Redução dos débitos de operações de assistência a saúde não relacionadas com plano de saúde OPS

373.337,73

(+) Aumento (-) Redução dos tributos e contribuições a recolher

268.919,57

(+) Aumento (-) Redução de débitos diversos

158.837,77

(+) Aumento (-) Redução de débitos diversos (passivo não circulante)

45.000,00

CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

2.141.642,55

As notas explicativas são integrantes das demonstrações contábeis

NOTA 20 SEGREGAÇÃO DOS EVENTOS INDENIZÁVEIS
A distribuição dos saldos do quadro auxiliar de EVENTOS MÉDICO HOSPITALARES ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR do Documento de Informações Periódicas (DIOPS) do 4º trimestre de 2016 está em conformidade
com Ofício Circular DIOPE de nº 01, datada de 01/11/2013, referente aos planos individuais firmados posteriormente à Lei de nº 9.656/1998, com cobertura médico-hospitalar e modalidade de preço pré-estabelecido.
EVENTOS MÉDICO HOSPITALARES ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR
Cobertura assistencial com preço preestabelecidos – carteira de planos individuais e familiares após Lei 9.656/1998
CONSULTA
MÉDICA

EXAMES

TERAPIAS

INTERNAÇÕES

OUTROS
ATENDIMENTOS

DEMAIS
DESPESAS

TOTAL

Rede própria

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rede contratada

7.750.224,36

2.885.668,74

619.677,42

12.256.363,57

11.695.813,79

0,00

35.207.747,88

Reembolso

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Intercâmbio

655.007,42

244.109,12

19.506,70

1.668.129,57

443.954,70

0,00

3.030.707,51

8.405.231,78 3.129.777,86

639.184,12

13.924.493,14

12.139.768,49

0,00

38.238.455,39

Total

Brasília/DF, 06 de Fevereiro de 2017
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6.2 RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Aparecida de Goiânia – GO, 24 de fevereiro de 2017.

Aos
Administradores do
Caixa de Assistência do Setor Elétrico (E-VIDA)
Brasília - DF

Prezado Senhores,

Vimos pelo presente encaminhar o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações
Contábeis Individuais de Uso Geral, conforme entendimentos contidos na Resolução CFC NBCTA700 de
17/06/2016 que aprova a emissão do Relatório do Auditor Independente sobre Demonstrações Financeiras
Individuais, com atendimento dos aspectos contidos nas legislações inerentes às operações de entidades
reguladas pela ANS, correspondente ao exercício encerrado em 31/12/2016

Sendo só o que se apresentava para o momento, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,
DCA Auditores Independentes S/S
Thiago Silva Marinho
Sócio
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos
Administradores do
Caixa de Assistência do Setor Elétrico (E-VIDA)
Brasília - DF

Prezados Senhores;

Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da Caixa de Assistência do Setor Elétrico – E-VIDA, elaboradas
em 31 de dezembro de 2016, compreendendo o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do
exercício (DRE), a demonstração das mutações do patrimônio líquido (DMPL) e a demonstração dos fluxos
de caixa (DFC) para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis
e demais notas explicativas.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Caixa de Assistência do Setor Elétrico (E-VIDA) e
foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
Lei 6.404/76 alterada pelas Leis 12638/2007 e 11941/2009, Lei 9656 de 03/06/98 que dispõe sobre Planos
e Seguros Privados à Saúde, alterada pela Lei 13003 de 24/06/14, Lei 5764/71 que define a Política Nacional
de Cooperativismo, Normas aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), notadamente as RN 290 de 27/02/12, atualizada pelas RN 314/2012, 322/2012, 322/2012 e
344/2013, que tratam do Plano de Contas Padrão da ANS e RN 209 de 22/12/2009 e alterações posteriores
que tratam da PEONA Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados, além da Norma emitida pelo Comitê
de Pronunciamentos Contábeis nº CPC 25 que trata das Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes e as demais CPC’s que normatizam os registros contábeis das atividades de entidades reguladas
pela ANS e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de
demonstrações contábeis, em conformidade ainda com o disposto nas Resoluções CFC NBCTA 700, NBCTA
701, NBCTA 705 e NBCTA 706, todas de 17/06/2016 que normatizam os aspectos inerentes aos Relatórios
dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis.

Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação
à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as
demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
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Principais Assuntos de Auditoria - PAA
Principais Assuntos de Auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa
auditoria das Demonstrações Contábeis como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas Demonstrações Contábeis, e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor
A Administração da entidade é responsável por essas outras informações que compreendem o relatório da
administração. Nossa opinião sobre as Demonstrações Contábeis não abrange o Relatório da Administração
e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das Demonstrações Contábeis, nossa responsabilidade é de ler o Relatório
da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as
Demonstrações Contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta
estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há uma distorção
relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
As demonstrações contábeis correspondentes ao exercício findo em 31/12/2015, apresentadas para fins
comparativos, foram por nós auditadas, tendo sido emitido Relatório dos Auditores Independentes sobre
as Demonstrações Contábeis, sem ressalvas, datado de 26/02/2016.

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

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto,
estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma
garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria
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sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar,
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
demonstrações contábeis.
Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria
em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para
fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é
maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
 Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, com o objetivo de expressarmos opinião sobre
a eficácia dos controles internos da Entidade, conforme requerido pelo Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) em seus normativos.
 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis
e respectivas divulgações feitas pela administração.
 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das Demonstrações Contábeis, inclusive
as divulgações e se as Demonstrações Contábeis representam as correspondentes transações e os
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
 Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos
ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, via relatório circunstanciado das ocorrências nos trabalhos do período, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e
das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles
internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Aparecida de Goiânia-GO, 24 de fevereiro de 2017.
DCA Auditores Independentes S/S
CRC/GO Nº 000757/O-6
Thiago Silva Marinho
Contador, CRC-GO 014432/0-5
Sócio
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6.3 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 Contábeis, compreendendo o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e a Demonstração dos
Fluxos de Caixa, complementadas pelas Notas Explicativas da Administração, referentes ao exercício social
findo em 31 de dezembro de 2016. Com base nos exames efetuados, bem como considerando o Relatório
dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis, emitido em 24 de fevereiro de 2017, pela
Empresa DCA Auditores Independentes S/S, CRC-GO 000757/O-6/S-DF, sob responsabilidade do Contador
Thiago Silva Marinho, CRC-GO 014432/0-5 opina que os referidos documentos 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 2016 e recomendam que os mesmos sejam submetidos à deliberação
superior.

Brasília, 14 de março de 2017.

José Aldo Barcelos da Silveira
Membro Titular
Lauro Paulino de Souza
Membro Titular
Rogério Palmeirão de Alvarenga
Membro Titular
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7

METAS PARA 2017

7 METAS PARA 2017
Em 2017, a E-VIDA empenhar-se-á para firmar-se entre as melhores operadoras de autogestão do país, promovendo qualidade e satisfação aos seus beneficiários.
Entre as metas para o próximo ano destacam-se:

1

Concluir a implantação do Sistema Protheus;

2

Implantar o Sistema de Escrituração Digital das
Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas
(eSocial);

3

Adequar o Estatuto da E-VIDA à sua realidade;

4

Implementar Pesquisa de Satisfação – Rede
Credenciada e Beneficiário;

5

Implantar o Programa de Gestão de Crônicos;

6

Adequar a infraestrutura da E-VIDA à sua realidade;

7

Criação de formulário no site da E-VIDA para registro
das manifestações de primeira instância com
controle de atendimento.
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O ano de 2016 foi um período de consolidação de mudanças, marcado por investimentos em tecnologia da informação, aumento da comunicação com os beneficiários e busca
constante da ampliação e da qualificação da rede credenciada.
Nesse sentido, este relatório demonstrou o cumprimento das metas estabelecidas no
exercício anterior, os resultados alcançados e a relevância dos processos implementados
visando à excelência na prestação de serviços e à transparência da gestão administrativa.
Por todos os fatos ocorridos no período e relatados neste documento, conclui-se que as
atividades da E-VIDA no exercício de 2016 transcorreram com regularidade, sem intercorrências relevantes, de modo que se obtiveram resultados satisfatórios.
Aos colaboradores da E-VIDA, nossos agradecimentos pelo empenho e pelo esforço cotidianos para bem atender aos beneficiários; a estes, pela utilização racional do plano.
Aos parceiros da rede credenciada, o reconhecimento pela interação harmoniosa e construtiva com esta Caixa de Assistência. Por último, à mantenedora, à patrocinadora, aos
membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, agradecemos pela participação decisiva na
gestão dos planos, fator determinante para os resultados alcançados.
No próximo exercício a E-VIDA estará com uma nova direção, com a designação de um
novo presidente, que enfrentará os desafios que, certamente, se apresentarão.
O mais importante é garantir a manutenção dos benefícios, de modo que a E-VIDA continue operando planos de saúde suplementar de forma transparente, sustentável e humanizada, promovendo satisfação e qualidade de vida aos beneficiários.
Jarbas Augusto Abreu Martinho
Diretor de Benefícios e Saúde
Rosangela Brey Ellery
Diretora Administrativo-Financeira
José Henrique Pereira Beltrão
Presidente
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