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Mensagem da Diretoria Executiva
Desde o seu início, o ano de 2019 mostrou a que veio: desafiar. Esse foi o tema
que nos acompanhou ao longo dos meses e, para atravessá-lo, a estratégia foi
a ação.
O primeiro grande passo para transpor esse clima de desafio foi olhar para
dentro. Desse modo, o ano iniciou-se com a definição de nosso planejamento
estratégico, a fim de traçar os objetivos da operadora a médio prazo. Além disso,
uma reforma administrativa mostrou-se necessária e, para tanto, novas áreas
funcionais foram criadas e outras, extintas.
Nossa caminhada continuou permeada pelas próprias mudanças que ocorreram
no setor brasileiro de saúde suplementar e no setor elétrico nacional. O ano foi
de crescimento discreto no número de beneficiários em planos de saúde, ainda
reflexo da crise pela qual passa o setor desde 2014. Nesse sentido, tivemos ainda
mudanças no setor elétrico, como, por exemplo, a diminuição significativa do total
de empregados de nossas patrocinadoras em razão dos planos de desligamento
consensual, ocasionando uma queda de 2% em número de beneficiários.
Mas boas notícias também fizeram parte dessa caminhada, a citar o resultado
positivo de nossa pesquisa de satisfação de beneficiários anual, em que 83,7%
consideram a EVIDA como muito boa ou boa. Isso é reflexo de que nosso trabalho,
o qual objetiva sempre levar o melhor para o nosso beneficiário, surtiu efeito.
Ainda nessa tendência de boas-novas, avançamos nas negociações com duas
novas patrocinadoras para se juntarem à EVIDA. Os bons frutos dessa ação
serão colhidos a partir de 2020, mas mostram que nossa operadora está alçando
novos voos e pronta para se expandir de forma definitiva no mercado.
A nível de governança corporativa, a operadora aprovou o seu planejamento
estratégico para o triênio 2019–2022. O referido plano tem como objetivo
gerar valor para todas as partes interessadas, através do cumprimento de 16
(dezesseis) objetivos estratégicos que visam garantir qualidade no atendimento
aos beneficiários e a sustentabilidade financeira da EVIDA.
Em outra frente, tivemos a implementação do Programa de Compliance com o
propósito de prevenir, detectar e responder a atos em não conformidade com a
legislação brasileira e com as normas internas da EVIDA. Além disso, em 2019, a
operadora se tornou signatária do Pacto Global da ONU sobre direitos humanos,
trabalho, meio ambiente e combate à corrupção e do Pacto Empresarial
pela Integridade e Contra a Corrupção do Instituto Ethos de Empresas e
Responsabilidade Social; com o objetivo de munir a operadora das melhores
práticas empresariais e apoiar a construção de uma sociedade socialmente
responsável.
Enfim, encerramos 2019 e, entre os percalços e os sucessos, ele foi vencido. Os
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desafios que ele nos trouxe serviram para nos fortalecer e nos fortificar para
outros que, com certeza, nos aguardam em 2020. As conquistas alcançadas
serviram para corroborar que estamos no caminho certo e que temos força
para vencer os desafios a nós impostos.
Desse modo, queremos agradecer vocês — colaboradores, patrocinadoras,
beneficiários, prestadores e fornecedores — por nos acompanhar ao longo da
jornada no ano que se passou.
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1. INSTITUCIONAL
1.1. A EVIDA
Em meados de 2005, emergiu a ideia de se criar uma instituição com a capacidade de operar
planos de saúde tanto para os empregados ativos como para os aposentados da Eletrobras
Eletronorte. Essa ideia foi concretizada em 15 de abril de 2010, quando, enfim, foi criada a
Caixa de Assistência do Setor Elétrico (EVIDA).
A EVIDA é uma instituição sem fins lucrativos, classificada pela ANS – Agência Nacional de
Saúde Suplementar como uma operadora de autogestão e está registrada nesse órgão
regulador sob o número 41.873-4. A EVIDA encerrou o ano de 2019 com duas patrocinadoras,
as Centrais Elétricas do Norte do Brasil (Eletrobras Eletronorte) e a Amazonas Geração e
Transmissão de Energia S/A (Amazonas GT).
Os milhares de beneficiários da EVIDA têm à disposição uma rede credenciada de excelência,
a qual está composta por hospitais, clínicas, laboratórios e profissionais da saúde, e usufruem,
além de assistência à saúde, de campanhas de vacinação, de programas de qualidade de
vida e de campanhas de conscientização e prevenção.

1.2. Propósito Institucional

1.3. Planejamento Estratégico
A partir de junho de 2019, a EVIDA promoveu um avanço na elaboração do seu planejamento
estratégico para o ciclo 2019–2022. Com a participação da força de trabalho, por meio de
reuniões setoriais e grupais, a fase de desenvolvimento da estratégia foi construída com
muitas informações, o que gerou um plano alinhado às expectativas e necessidades externas
e internas.
O atual Planejamento Estratégico 2019–2022 foi aprovado pelo Conselho Deliberativo e,
atualmente, a operadora conta com 16 (dezesseis) objetivos estratégicos. Para atingi-los,
são desenvolvidas iniciativas estratégicas e os resultados são medidos pelos indicadores de
desempenho.
Nessa linha, conheça, a seguir, os objetivos estratégicos:
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1.4. Organograma
O compromisso da EVIDA com a excelência no cuidado à vida tem gerado investimentos
em melhorias sistêmicas, controles e redesenho dos processos de trabalho. Diante disso, a
operadora vem se tornando mais eficiente e produtiva e para fazer frente aos seus desafios
e permanecer se aprimorando, a estrutura organizacional da EVIDA está assim composta:
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1.5. Força de Trabalho
A EVIDA conta com um quadro de pessoal de 142 (cento e quarenta e duas) pessoas, em que
115 (cento e quinze) estão lotadas na sede e 27 (vinte e sete) nas unidades regionais.

Apresentam-se abaixo os detalhes da força de trabalho da operadora.

Relatório de Administração 2019

11

1.6. Produtos
Ao fim de 2019, a EVIDA tinha a disposição de seus beneficiários seis planos de saúde. Assim,
apresenta-se abaixo a relação dos produtos e a que público cada um se destina:

12 EVIDA Assistência à Saúde

2. A EVIDA em Números
2.1. Beneficiários
A EVIDA encerrou o ano de 2019 com 15.228 (quinze mil e duzentos e vinte e oito) beneficiários,
o que demonstra uma queda de 2% (dois por cento) em relação ao final do exercício de 2018.

Esse fenômeno de saída ou perda de beneficiários é, principalmente, reflexo da economia
brasileira, a qual, nos últimos cinco anos, reduziu significativamente o número de empregos
formais, resultando na perda do poder de compra das famílias. Nesse ínterim, o setor de
saúde suplementar foi impactado, amargando uma redução de 6,2% (seis vírgula dois por
cento) de usuários de planos de saúde desde 2014.
Somam-se a isso as mudanças que ocorrem no setor elétrico brasileiro. Nos últimos anos,
foram tomadas medidas que atingiram diretamente os negócios da EVIDA, em destaque
os planos de desligamento consensual lançados pelas patrocinadoras, os quais resultaram
na diminuição de, ao menos, 15% (quinze por cento) de seus empregados ativos, o principal
público da EVIDA..
A seguir estão detalhadas algumas características da carteira de beneficiários da EVIDA:

• Por faixa Etária
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• Por gênero

• Por plano

• Por região

• Por categoria
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• Beneficiários com mais de 70 anos

• Idade média					

• Índice de Envelhecimento

2.2. Rede Credenciada
No fim de 2019, a EVIDA contava com 2.127 (dois mil e cento e vinte e sete) prestadores de
serviço distribuídos em 14 (quatorze) estados brasileiros. Apresenta-se abaixo a segregação
desses prestadores por região do Brasil e por tipo de estabelecimento de saúde.

Tipo de Estabelecimento
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• Convênios de Reciprocidade
O convênio de reciprocidade é a relação estabelecida entre a EVIDA e as entidades do
mesmo gênero, para a utilização recíproca de suas redes de assistência médico-hospitalar de
forma a atender aos beneficiários residentes, ou em trânsito, em localidades em que a rede
credenciada é escassa ou inexistente.
Com a parceria entre as operadoras de saúde, os beneficiários, em geral, podem ser atendidos
em todo o país por meio do convênio acertado entre elas. A EVIDA, com vistas a oferecer um
atendimento satisfatório em todo o território nacional, possui convênios de reciprocidade com
as seguintes operadoras de saúde:
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2.3. Indicadores de Utilização
A cobertura assistencial dos planos de saúde disponibilizados pela EVIDA é realizada em
conformidade com as regras dispostas em seus regulamentos, os quais estão submetidos à
observância das normas emanadas da ANS.
Nesse sentido, os beneficiários, dentro da cobertura a qual seu plano lhe dá direito, realizaram,
no último ano, 298.257 (duzentos e noventa e oito mil e duzentos e cinquenta e sete)
procedimentos. A seguir, demonstra-se a estatística de utilização dos serviços assistenciais
ao longo de 2019.

• Consultas
Os beneficiários realizaram 59.615 (cinquenta e nove mil e seiscentos e quinze) consultas,
apresentando uma média de 3,9 (três vírgula nove) consultas por beneficiário e a um custo
médio de R$ 96,27 (noventa e seis reais e vinte e sete centavos) por consulta.

• Exames
Foram realizados 223.513 (duzentos e vinte e três mil e quinhentos e treze) exames a um
custo médio de R$ 178,29 (cento e setenta e oito reais e vinte e nove centavos) por exame.
Tal número corresponde a 14,7 (quatorze vírgula sete) exames por beneficiário e a 3,7 (três
vírgula sete) exames por consulta.
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• Internações
Foram registradas 3.464 (três mil e quatrocentos e sessenta e quatro) internações, com um
custo médio de R$ 12.237,63 (doze mil e duzentos e trinta e sete reais e sessenta e três
centavos).

• Odontologia
Os beneficiários realizaram 22.671 (vinte e dois mil e seiscentos e setenta e um) procedimentos
odontológicos. Esse número corresponde a 1,5 (um vírgula cinco) procedimentos odontológicos
por beneficiário e a um custo médio de R$ 434,13 (quatrocentos e trinta e quatro reais e treze
centavos) por procedimento.

• Autorização prévia
A ANS define autorização prévia como sendo o “mecanismo de regulação assistencial da
operadora, previsto no contrato do plano privado de assistência à saúde, para gerenciar a
utilização dos serviços assistenciais pelo beneficiário”. Desse modo, a EVIDA se vale do método
para avaliar previamente as solicitações, observando-se as questões clínicas, o cumprimento
de protocolos internos e as normas vigentes, e liberar para que seus beneficiários realizem
determinados procedimentos.
O principal objetivo da avaliação prévia é garantir que as liberações tenham como foco o
bem-estar e a saúde dos beneficiários. Além disso, essa é uma forma de garantir a eficiência
financeira da operadora e diminuir os riscos de realização de procedimentos não cobertos
pelo plano, de realização de procedimentos sob técnicas não reconhecidas e de liberação de
quantidades superiores às necessidades dos beneficiários.
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Em 2019, a EVIDA emitiu 179.175 (cento e setenta e nove mil e cento e setenta e cinco)
autorizações prévias, conforme mostram os dados abaixo:

• Órteses, Próteses e Materiais Especiais — OPME
As órteses, as próteses e os materiais especiais – OPME são produtos utilizados na assistência
de tratamentos médicos e odontológicos e nos processos de reabilitação, diagnóstico e
terapias. Tais materiais possuem valor bastante elevado e causam impacto significativo no
total das despesas assistenciais do plano de saúde.
Visando a melhor gestão financeira de seus recursos e a diminuição dos custos com OPME,
a EVIDA realiza, por meio de plataforma eletrônica, pregão para a compra desses insumos.
Em todas as aquisições, é realizada negociação diretamente com o fornecedor do material de
modo a se conseguir o maior desconto possível.
Como fruto desse esforço, em 2019, essas negociações resultaram em uma economia de R$
623.932,52 (seiscentos e vinte e três mil e novecentos e trinta e dois reais e cinquenta e dois
centavos), encerrando o exercício de 2019 com um gasto de R$ 3.544.969,95 (três milhões
e quinhentos e quarenta e quatro mil e novecentos e sessenta e nove reais e noventa e cinco
centavos) nas compras de OPME.

2.4. Programa de Qualificação das Operadoras
• Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS)
Anualmente, o Programa de Qualificação de Operadoras (PQO) avalia a qualidade das
operadoras de planos de saúde do país mediante o Índice de Desempenho da Saúde
Suplementar – IDSS. Criado pela ANS, esse índice objetiva o estímulo à qualidade dos planos
de saúde e o bom atendimento aos beneficiários.
O IDSS varia de zero a um (0 a 1) e cada operadora recebe uma nota que a enquadrará em
uma faixa de avaliação por ordem crescente de desempenho.
A nota da EVIDA do IDSS 2018 (ano-base 2017) foi 0,5981 (zero vírgula cinco nove oito um).
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Cabe esclarecer que o programa, a partir do ano-base de 2017, passou por uma grande
reformulação, o que alterou o método de cálculo do IDSS. Sendo assim, segundo a própria
ANS, em face dessa nova metodologia, o presente resultado não é totalmente comparável
com os resultados anteriores.
Até o presente momento, a Agência não divulgou a nota definitiva do IDSS 2019 (ano-base
2018).

3. Gestão Financeira
3.1. Desempenho Operacional
O desempenho econômico-financeiro de uma operadora de saúde é medido, entre outros
indicadores, pela sua sinistralidade, que nada mais é que a relação entre o que a operadora
gasta para a prestação dos serviços em saúde (despesa assistencial) com o que ela recebe
dos beneficiários e patrocinadores a título de mensalidades e coparticipações (receita
assistencial). Nesse sentido, o desempenho operacional da EVIDA em 2019 apresentou o
seguinte cenário:

Tal índice indica que do total das receitas assistenciais arrecadadas 96% (noventa e seis por
cento) foram utilizadas para cobrir as despesas dessa categoria, ou seja, durante 2019 houve
significativa utilização do plano de saúde por parte dos beneficiários, o que consumiu quase
que a totalidade dessas receitas. Somou-se a isso a inflação da saúde, medida pelo IBGE
– Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística através do IPCA Saúde — Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo, que encerrou o ano em 8,24% (oito vírgula vinte e quatro por
cento).
Comparando-se os números de 2019 com os de 2018, percebe-se que as despesas
assistenciais aumentaram 8,9%, (oito vírgula nove por cento) enquanto o aumento nas receitas
assistenciais foi de 1% (um por cento), conforme mostram os dados abaixo:

Por outro lado, no final do exercício, após a apuração de todas as despesas e receitas, o
resultado financeiro do ano de 2019 foi positivo. Encerrou-se o ano com um saldo positivo de
R$ 5.196.684,59 (cinco milhões e cento e noventa e seis mil e seiscentos e oitenta e quatro
reais e cinquenta e nove centavos), graças aos ganhos com rentabilidade dos investimentos e
novos negócios fechados pela operadora.
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3.2. Investimentos
Visando à boa saúde financeira da empresa, a EVIDA investe o seu capital em instituições
financeiras sólidas, privilegiando segurança, rentabilidade e liquidez.
Nesse sentido, em 2019, o montante do capital livre investido da operadora ficou em R$
53.576.903,53 (cinquenta e três milhões e quinhentos e setenta e seis mil e novecentos e três
reais e cinquenta e três centavos). Esse dinheiro foi investido em Certificados de Depósito
Bancário – CDB, que são títulos emitidos por instituições financeiras que remuneram o
investidor por um prazo determinado no momento do investimento.

4. Gestão da Saúde
A adoção de hábitos saudáveis permeia a vida dos brasileiros nos últimos trinta anos. A prova
disso é que a expectativa de vida da população brasileira, a qual, no ano de 1990, era de 65,3
(sessenta e cinco vírgula três) anos, subiu para 76,3 (setenta e seis vírgula três) anos em 2018.
Nessa tendência, surgiram os programas de promoção à saúde, cujo objetivo é desenvolver
hábitos, comportamentos e condições de vida que levem as pessoas e a sua comunidade a
atingir e preservar o melhor nível de saúde.
Nesse contexto, a EVIDA, até por sua natureza assistencial, desenvolve e administra programas
de promoção da saúde, os quais disseminam, cultivam e intensificam a importância dos hábitos
saudáveis na vida de seus beneficiários.
Apresentam-se, a seguir, algumas ações e alguns eventos de programas de promoção da
saúde realizados pela operadora durante o último ano.

4.1. Programas de Atenção à Saúde
A EVIDA dispõe dos seguintes Programas de Atenção à Saúde:

• E-VIDA Visita

São visitas realizadas por uma assistente social e enfermeira aos beneficiários que se encontrem
em atendimento/internação domiciliar ou em internação hospitalar de longa permanência. O
objetivo do projeto é estreitar os laços entre o beneficiário e a EVIDA, conferindo a assistência
dispensada, realizando escuta qualificada com sigilo e oferecendo apoio social, espaço para
diálogo, aproximação e confiança. As visitas ocorrem mediante agendamento realizado após
triagem da EVIDA e a periodicidade das visitas ocorre em conformidade com a complexidade do
caso do beneficiário. Após as visitas, a EVIDA viabiliza ações a fim de atender aos beneficiários,
solucionar eventuais problemas e mediar conflitos.
O Programa é realizado em Brasília/DF e, em 2019, foram atendidos 16 (dezesseis) beneficiários.
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• PBM – Programa de Benefício de Medicamento

Esse programa oferece descontos em medicamentos e em produtos de perfumaria, de higiene
e de limpeza em farmácias parceiras. Nelas, o beneficiário apresenta a carteira do plano e o
receituário médico e, assim, tem acesso aos descontos vinculados ao programa.
No ano de 2019, a economia total para os beneficiários foi de R$ 532.165 (quinhentos e trinta
e dois mil e cento e sessenta e cinco reais).

• Fármaco Delivery

Consiste na entrega em domicílio de medicamentos de alto custo previstos no rol da ANS,
além do monitoramento da adesão ao tratamento dos beneficiários portadores de doenças
raras ou de alta mortalidade.

• EVIDA + Cuidados Integrados

Trata-se de programa de identificação e acompanhamento de beneficiários portadores de
doenças crônicas. O beneficiário é selecionado com base em sua patologia e acompanhado
por meio de tele monitoramento e visitas domiciliares por profissional habilitado. Nesse
sentido, durante 2019, foram realizados 1.399 (mil trezentos e noventa e nove) atendimentos
no programa. Porém, em razão do encerramento do contrato entre a EVIDA e a empresa
executora dos serviços, o EVIDA + Cuidados Integrados foi interrompido em agosto de 2019,
mas já se iniciaram os trabalhos para reestabelecimento dos serviços do programa.
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4.2. Calendário da Saúde
O Calendário da Saúde, criado e disponibilizado anualmente pelo Ministério da Saúde, é uma
importante ferramenta de difusão de temas relacionados à prevenção e ao tratamento de
diversas doenças.
Nesse sentido, a EVIDA segue o calendário da saúde para realizar campanhas e ações
publicitárias nas datas mais relevantes, com o objetivo de conscientizar os beneficiários sobre
a importância da prevenção, da detecção precoce e do tratamento de algumas doenças. As
campanhas e ações publicitárias sempre envolvem a parte educativa que refletem diretamente
no cuidado da saúde do beneficiário no dia a dia.
Durante o ano de 2019, a EVIDA realizou as seguintes ações e campanhas:

4.2.1. Campanhas
• Campanha de vacinação antigripal
Durante os meses de abril, maio e junho de 2019, a EVIDA promoveu a 7ª Campanha de
Vacinação contra a Gripe H1N1. No decorrer da campanha, foram imunizadas 6.604 (seis mil e
seiscentos e quatro) pessoas distribuídas em 10 (dez) estados brasileiros e no Distrito Federal,
a um custo médio de R$ 58,50 por dose de vacina.

• Campanha Outubro Rosa e Saúde Bucal.
Em outubro de 2019, a EVIDA realizou ações em referência ao Outubro Rosa, mês de
conscientização e prevenção do câncer de mama.
Entre essas ações, destaca-se o evento Pinknic, o qual aconteceu no Parque da Cidade, na
cidade de Brasília, em parceria com o projeto Zumba no Bosque. O evento levou informação
sobre a prevenção do câncer de mama, além de massagem e distribuição de brindes.
Outro evento relevante aconteceu na sede da EVIDA, em Brasília. Na ocasião, foi realizada
uma campanha compartilhada de saúde bucal com o Outubro Rosa e houve a participação
dos colaboradores da EVIDA e de beneficiários. Ademais, o evento contou com a presença
de uma dentista e de uma médica ginecologista oriundas da rede credenciada. A primeira
esclareceu dúvidas sobre a prevenção e os cuidados com a saúde bucal e a segunda, sobre
sexualidade, prevenção e cuidados com a saúde da mulher.
Além disso, a EVIDA realizou eventos em alusão ao Outubro Rosa em seus postos de
atendimento, contando com a participação de suas beneficiárias e de seus beneficiários.

• Campanha Novembro Azul e Prevenção ao Diabetes
Durante o mês de novembro, a EVIDA vestiu-se de azul em referência ao mês de conscientização
e prevenção do câncer de próstata. Além disso, ela realizou, em sua sede e em seus postos de
atendimento, encontros que contaram com a participação de parceiros da rede credenciada.
Durante esses encontros, foram oferecidos serviços de aferição de pressão, medição de
glicemia, bioimpedanciometria, massagens e auricoloterapia.
Outro tema lembrado durante os encontros realizados foi o da prevenção ao diabetes. Para
tal, uma nutricionista da rede credenciada realizou palestra sobre os benefícios da alimentação
saudável e sobre a relação entre má alimentação e diabetes.
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• Campanha de doação de sangue
Ainda em novembro, em referência ao Dia do Doador Voluntário de Sangue, a EVIDA realizou
a 5ª Campanha de Doação de Sangue, em parceria com a Fundação Hemocentro de Brasília.
Foram mobilizados 31 (trinta e um) colaboradores para doação. O sangue coletado durante os
3 (três) dias de campanha ajudou cerca de 124 (cento e vinte e quatro) pessoas.

• Campanha Dezembro Laranja
No mês de dezembro, encerrando o ano, foi realizada a campanha Dezembro Laranja, em
alusão à prevenção do câncer de pele. Para a data, houve um encontro na sede da EVIDA, em
que uma dermatologista fez o exame de dermatoscopia nos colaboradores e nos beneficiários.
Além do exame, foram distribuídos protetores solares e realizadas massagens.

4.2.2. Ações publicitárias
A EVIDA chamou a atenção dos seus beneficiários, mediante malas-diretas, folders e cartilhas,
para as datas mais relevantes do ano. Utilizando-se do calendário da saúde, rememorou as
seguintes ocasiões:
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5. Relacionamento
Como forma de estreitar o relacionamento com os beneficiários, a EVIDA possui os seguintes
canais de comunicação a fim de que sejam realizadas consultas, registradas reclamações,
elogios e sugestões e reanalisadas as negativas de autorização prévia: a) Atendimento
presencial na sede; b) Atendimento presencial nos postos de atendimento; c) Central de
Relacionamento e Atendimento; d) Fale com a gente; e e) Ouvidoria.
Disponibilizam-se, a seguir, informações relacionadas a 2019 sobre cada canal mencionado.

5.1. Atendimento Presencial na Sede
O atendimento presencial na sede da EVIDA, a qual está localizada no SHCGN CR, Qd. 704/705,
Bl “C”, Loja 48 Asa Norte, acontece de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 18h. Durante o ano,
a equipe do atendimento presencial realizou 6.906 atendimentos.					
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5.2. Polos e Postos de Atendimento
A cobertura dos planos de saúde disponibilizados pela EVIDA é nacional e, como forma de
atender aos seus objetivos institucionais, ela possui colaboradores nas seguintes localidades:

No decorrer do exercício de 2019, os colaboradores lotados nessas cidades realizaram em
média 236 atendimentos por mês e desenvolveram as seguintes atividades: a) representar
a EVIDA; b) prestar atendimento aos beneficiários e prestadores; c) realizar captação de
rede credenciada; d) levantar as necessidades da comunidade; e e) solucionar as ocorrências
imediatas que estiveram sob a alçada de competência deles.

5.3. Central de Relacionamento e Atendimento – CRA
A Central de Relacionamento e Atendimento funciona 24h por dia, 7 dias por semana. Nesse
canal telefônico, os beneficiários e a rede prestadora podem obter informações a respeito
de autorizações médicas e odontológicas, emissão de boletos, credenciamento, alteração
cadastral, entre outros serviços.
Em 2019, o CRA apresentou os seguintes resultados:
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5.4. Fale com a gente
O Fale com a gente é um canal de comunicação disponível no site da EVIDA, cuja finalidade é
promover uma comunicação dinâmica e clara com os beneficiários e prestadores de serviços.
Por seu intermédio, os usuários podem realizar consultas e fazer reclamações, sugestões e
elogios.
Durante o ano de 2019, foram realizados 348 (trezentos e quarenta e oito) atendimentos por
meio do Fale com a gente, o que corresponde a 29 (vinte e nove) atendimentos por mês.

5.5. Ouvidoria
A Ouvidoria é um canal de segunda instância disponível para o atendimento aos beneficiários
e aos prestadores de serviços. Por meio da Ouvidoria, podem-se registrar elogios, sugestões,
consultas e reclamações, além de solicitar a reanálise das negativas de autorizações prévias.
Dentre os vários objetivos do canal, destacam-se o compromisso de promover a melhoria
contínua dos produtos e dos serviços ofertados aos usuários e a resolução de conflitos que
apareçam no atendimento ao público de modo geral.
Ao longo do ano, a Ouvidoria da EVIDA recebeu 578 (quinhentos e setenta e oito) manifestações,
que são detalhadas abaixo:
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5.6. Outros Canais de Comunicação
Além dos canais convencionais de comunicação, a EVIDA está presente no Instagram e no
YouTube e possui a revista eletrônica EVIDA News. Nesses canais, a operadora leva ao público
em geral dicas de saúde, informações sobre os planos de saúde e visa dar transparência aos
seus processos.

6. Destaques da Gestão Administrativa
Para que a EVIDA possa receber novas patrocinadoras e para que os seus serviços
permaneçam em um patamar de excelente qualidade, a gestão da operadora, em 2019, criou
áreas estratégicas totalmente alinhadas ao planejamento estratégico traçado:
• Gestão de Riscos/Compliance, a qual está destinada a implantar programas eficazes
de combate a fraudes e corrupções, de resistência a crises e de difusão dos valores e da
cultura organizacional.
• Regulação, a qual está reservada a direcionar a performance da operadora em relação
às normas emanadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.
• Controladoria, que tem por objetivo subsidiar o processo decisório, garantindo
informações adequadas (contábeis, fiscais e financeiras).
• Auditoria Interna, a qual está destinada a monitorar e avaliar a adequação do ambiente
de controles internos e das normas e dos processos estabelecidos pela gestão, atuando na
recomendação do aperfeiçoamento dos controles, das normas e dos procedimentos.
• Qualidade Institucional, que tem por objetivo monitorar e implementar melhorias
na qualidade e na produtividade dos serviços, visando aumentar a credibilidade junto aos
beneficiários e prestadores de serviços e a obtenção de certificações ANS e ISO 9001.
• Negócios, a qual está designada para implementar novos negócios, sejam eles voltados
a empresas, produtos, pessoas ou processos.

6.1. Implantação do Compliance
Em 2019, a EVIDA instituiu o Programa de Compliance, que consiste no conjunto de
mecanismos e procedimentos internos adotados pela empresa com o propósito de prevenir,
detectar e corrigir desvios, fraudes, irregularidades e atos lesivos ao patrimônio, bem como
quaisquer outras ações não condizentes com a legislação brasileira, especialmente com a Lei
n° 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) e sua regulamentação. O Programa de Compliance da
EVIDA é composto por um conjunto de elementos que atendam a três finalidades básicas:
prevenir, detectar e eliminar atos não conformes.
Nesse sentido, a EVIDA se tornou, de forma voluntária em 12.11.2019, signatária do Pacto
Global da ONU sobre direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção.
Como integrante do Pacto Global, a EVIDA assume a responsabilidade de contribuir para o
alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS). São 17 (dezessete) Objetivos
e 169 (cento e sessenta e nove) metas, com prazos até 2030.
Além disso, a EVIDA também se tornou signatária do Pacto Empresarial pela Integridade e
Contra a Corrupção, iniciativa criada pelo Instituto ETHOS de Empresas e Responsabilidade
Social. Trata-se de um compromisso voluntário, cujo objetivo é promover um mercado mais
íntegro e ético e reduzir as diferentes práticas de corrupção. Em suma, atualmente, a EVIDA
faz parte de um rol de 661 (seiscentas e sessenta e uma) empresas signatárias, que entendem
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que a integridade é o melhor caminho para o negócio e para a construção de um futuro
socialmente responsável. Nesse sentido, a operadora participou, ainda, do preenchimento do
questionário referente ao Guia Temático da Integridade, que objetiva o monitoramento dos
compromissos assumidos pelas empresas signatárias do Pacto e possibilita a medição do
nível de maturidade do programa de compliance adotado na EVIDA.

6.2. Programa de Expansão da EVIDA
A EVIDA, como se mostra ao longo deste relatório, vem se reinventando parar manter-se
sustentável no mercado da saúde suplementar e permanecer cuidando da saúde de seus
beneficiários. Nesse sentido, está em execução o Programa de Expansão da EVIDA, o qual busca
captar novas patrocinadoras e, consequentemente, aumentar a carteira de beneficiários.
Durante 2019, a equipe da área de negócios percorreu o Brasil participando de reuniões de
captação de novos patrocinadores. Desse modo, e considerando os bons frutos colhidos
nesses encontros, a expectativa é de que a EVIDA supere o número de 20.000 (vinte mil)
beneficiários já em 2020 e passe a ser uma operadora de saúde de médio porte conforme
critérios da ANS.

6.3. Pesquisa de Satisfação de Beneficiários
Em 2019, a EVIDA realizou pesquisa de satisfação com seus beneficiários. A pesquisa foi
realizada conforme as diretrizes da ANS e mostrou que 83,7% (oitenta e três vírgula sete por
cento) dos beneficiários da EVIDA avaliam o seu plano de saúde como Muito Bom ou Bom.
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6.4. Implantação do PCMSO da Eletronorte
A EVIDA no último exercício, buscando fortalecer-se no mercado e prestar serviços diferenciados
para seus patrocinadores, assinou contrato com a Eletronorte para a operacionalização e
gestão do seu Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO. Os serviços
são prestados nas seguintes localidades: Brasília, Tucuruí, Boa Vista, São Luis, Macapá, Cuiabá,
Rondonópolis, Palmas e Rio Branco.
Com a prestação desse novo serviço, a EVIDA salta à frente de outras operadoras de saúde
quando possibilita a seus patrocinadores que centralizem todo o cuidado com a saúde dos
seus empregados em uma única instituição. Além disso, administrar o PCMSO permite à
EVIDA acompanhar ainda mais de perto os seus beneficiários, possibilitando a modulação de
programas de saúde de acordo com o perfil do público.

6.5. Ações Sociais
Ao longo de 2019, a EVIDA realizou diversas ações sociais internas em benefício da comunidade.
Citam-se, a seguir, algumas dessas ações:
•

Campanha do Agasalho, realizada em julho. A campanha arrecadou agasalhos, roupas e
calçados, o quais foram doados para o Abrigo dos Excepcionais - localizado em Ceilândia/
DF.

•

Campanha Outubro Rosa, realizada em outubro. A campanha arrecadou lenços e
dinheiro para a compra de perucas, que foram doados para a Associação Brasiliense de
Apoio ao Paciente com Câncer, a qual fica na Asa Sul/DF.

•

Campanha Novembro Azul, realizada em novembro. A campanha arrecadou roupas,
calçados e produtos de higiene pessoal, que foram doados para o Centro de Reintegração
Deus Proverá, localizado em Planaltina/DF.

7. Perspectivas para o exercício de 2020
Para 2020, todos os esforços da operadora permanecerão direcionados ao planejamento
estratégico e ao cumprimento dos 16 (dezesseis) objetivos nele estabelecidos em direção à
concretização da visão de futuro projetada para a EVIDA.
Entre as atividades já planejadas, destacam-se:
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• Revisão do Planejamento Estratégico
Com a participação do corpo funcional da EVIDA, acontecerá ainda, no primeiro semestre
de 2020, a revisão do planejamento estratégico. Na oportunidade, será refeita a análise de
cenários, considerando as variações constatadas nos últimos seis meses, com o objetivo de se
consolidarem o plano de metas e as ações estratégicas propostas para o exercício.

• Implementação da Gestão de Riscos.
Como as empresas privadas com fins lucrativos, as entidades sem fins lucrativos (como é
o caso da EVIDA) estão expostas a riscos decorrentes de suas atividades e, apesar de não
objetivarem lucros, devem transformar seus recursos em disponibilidades de maneira eficaz,
maximizando sua capacidade e qualidade de atendimento. Nesse contexto, a EVIDA, em 2020,
buscará alternativas para tratar assuntos relacionados a riscos, apoiando a consecução da
sua missão e objetivos.

• Estudos e captação de novos patrocinadores.
Fortalecendo o objetivo de crescimento da EVIDA, será dada continuidade aos estudos e
encontros voltados à atração de novas patrocinadoras.

• Programa de Gerenciamento de Pacientes Portadores de Doenças
Crônicas
Considerando-se que já existe uma base de dados consistente para estudo e, principalmente,
que o público elegível tem se mostrado cada vez mais aderente às ações propostas, o Programa
de Gerenciamento de Crônicos passará em 2020 por um processo de aprimoramento, a
partir do qual se pretende fortalecer as ações com melhores resultados e revisar aquelas
ações cuja resposta não tenha alcançado a eficácia desejada.
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8. Demonstrações Contábeis
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9. Relatório dos Auditores Independentes
Aparecida de Goiânia – GO, 10 de março de 2020.

Aos
Membros do Conselho Administração e Fiscal da
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 31/12/2019.
Sendo só o que se apresentava para o momento, subscrevemo-nos,
Atenciosamente,

DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CRC/GO Nº 000757/O-6
CVM Nº 6971

Thiago Silva Marinho
CONTADOR, CRC-GO 014.432/O-5
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
Aos
Membros do Conselho Administração e Fiscal da
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SETOR ELÉTRICO – E-VIDA
BRASÍLIA - DF
Opinião sobre as demonstrações contábeis
Examinamos as demonstrações contábeis da CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SETOR ELÉTRICO
– E-VIDA, levantado em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações de
sobras ou perdas, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício
findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas
explicativas, para o exercício findo acima mencionado.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da CAIXA DE ASSISTÊNCIA
DO SETOR ELÉTRICO – E-VIDA, em 31 de dezembro de 2019 e foram elaboradas, em todos
os aspectos relevantes de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e Normas
aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

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.

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.
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As demonstrações contábeis correspondentes ao exercício findo em 31/12/2018, apresentadas
para fins comparativos, foram por nós auditadas, tendo sido emitido Relatório dos Auditores
Independentes sobre as Demonstrações Contábeis, sem ressalvas, datado de 08/03/2019.

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 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.
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•

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, 10 de março de 2020.

DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CRC/GO Nº 000757/O
CVM Nº 6971

Thiago Silva Marinho
CONTADOR, CRC-GO 014.432/O
SÓCIO
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10. Parecer do Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal da Caixa de Assistência do Setor Elétrico – EVIDA, no exercício de suas
atribuições legais e estatutárias, cumprindo o que determina o item II do artigo 63 do Estatuto
Social da EVIDA, examinou as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo
em 31 de dezembro de 2019, compreendendo o Balanço Patrimonial, Demonstração do
Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração
dos Fluxos de Caixa, e Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis. Com base nos
exames efetuados, bem como considerando o Relatório dos Auditores Independentes sobre
as Demonstrações Financeiras (Contábeis) Individuais de Uso Geral, conforme entendimentos
contidos na Resolução CFC NBCTA700 de 17/06/2016, cujo parecer foi emitido em 08 de
março de 2019, pela Empresa DCA Auditores Independentes S/S, CRC-GO 000757/O6, CNPJ: 26.678.045/0001-03, sob responsabilidade do Contador Thiago Silva Marinho,
CRCGO 014432/O-S, CPF: 934.187.791-15, sem ressalvas, opina que os documentos referidos
anteriormente retratam adequadamente, em seus aspectos mais relevantes, a posição
patrimonial e financeira da Caixa de Assistência do Setor Elétrico – EVIDA, em 31 de dezembro
de 2019, estando em condições de serem submetidos à deliberação superior.
Brasília, DF, 13 de março de 2020.

José Aldo Barcelos da Silveira
Presidente do Conselho Fiscal
Tania Mota Lorenzzi
Vice-Presidente
Rogério Palmeirão de Alvarenga
Membro Titular
Lauro Paulino de Souza
Membro Titular
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11. Parecer do Conselho Deliberativo
Aos treze dias do mês de março de 2020, o Conselho Deliberativo da Caixa de Assistência do
Setor Elétrico – EVIDA, no uso das competências legais e estatutárias, examinou o Relatório
de Administração, acompanhado das Demonstrações Contábeis referentes ao exercício findo
de 31.12.2019, e dos Pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente, concluindo
que o relatório citado expressa com fidelidade as atividades desenvolvidas pela EVIDA, e o
submete a Assembleia Geral, opinando favoravelmente a sua aprovação.
Brasília, DF, 13 de março de 2020.

Antonio Carlos Faria de Paiva
Presidente do Conselho Deliberativo
Fernando Augusto Gillet Lomônaco
Vice-Presidente
Francisco Antônio Almendra Correia
Membro Titular
Mario Gardino
Membro Titular
Ikaro Chaves Barreto de Sousa
Membro Titular
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