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Mensagem da Diretoria Executiva
O ano de 2020 foi com certeza um marco para a humanidade.
Ele nos confrontou com uma nova realidade. Todos os setores e
pessoas sofreram com os impactos da pandemia. A COVID-19
levou entes queridos e adoeceu diversos lares. Ela promoveu
mudanças profundas e cruéis na maneira que vivenciamos o mundo.
Reinventar. Esse verbo nos acompanhou o ano inteiro, modificando nossa
rotina familiar, social e a maneira como trabalhamos. Nós, da linha de
frente, tivemos de reconhecer nossas fragilidades e correr contra o tempo
para nos readequar.
Uma gestão concisa, esclarecida e determinada nunca foi tão importante.
O primeiro passo foi dar atenção aos nossos colaboradores e funcionários,
respeitando o isolamento social e disponibilizando condições para que o
trabalho em home office fosse realizado. Tivemos de adequar nossos serviços
para melhor atender aos nossos beneficiários, implementando assim a
Telemedicina. Nos atentamos às necessidades de cada pessoa envolvida com
a nossa empresa. Antes de tudo o nosso maior compromisso é com a vida.
Esse ano os olhares se voltaram para a saúde pública e suplementar, o que
evidenciou ainda mais as singularidades das assistências. A EVIDA, enquanto
operadora de planos de saúde, esteve atenta e conceituou a gestão dos
seus processos como marco para a mudança e aperfeiçoamento. A busca
pela qualidade de vida e a eficiência na saúde foi o nosso foco e permitiu o
direcionamento para 2021.
Promovemos uma mudança no estatuto que nos permitiu ampliar o número de
vidas atendidas e melhorar os serviços já prestados. Além disso, implementamos
uma nova visão de negócio, mais analítica e focada na gestão. Para tal, foi
decidido pela mudança do sistema de gestão, que nos permitirá alterar uma
das nossas ferramentas mais importantes, e adequar as interfaces aos critérios
da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
Apresentamos, portanto, o Relatório de Administração de 2020, incorporando
nossas estratégias, planos de ações e resultados que demonstram nosso
esforço e compromisso para enfrentar o inesperado e garantir assistência à
saúde.

Boa Leitura!
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Em 2005 surgiu a ideia de criar uma operadora capaz de oferecer planos de saúde para
empregados ativos e aposentados de Eletrobras Eletronorte. Sendo assim, a EVIDA foi
fundada em 15 de abril de 2010.
A EVIDA é classificada pela ANS como uma operadora com autogestão e registrada nesse
órgão regulador sob o número 41.837-4 é uma instituição sem fins lucrativos em que o
principal foco é a sustentabilidade dos planos com padrão superior de qualidade.
Hoje, a EVIDA presta assistência à saúde a mais de 19.510 beneficiários residentes em todo
o território nacional. Esses usufruem de uma rede credenciada qualificada composta por
clínicas, hospitais, laboratórios e profissionais da saúde, além de contarem com serviços
inovadores como a Telemedicina.

1.1

Propósito Institucional
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1.2

Patrocinadoras

A EVIDA tem como objetivo primordial operar planos privados de assistência à saúde para
todos aqueles diretamente ligados à atividade de produção e extração de energias. Para
tal, contamos atualmente com o apoio de nossas patrocinadoras: Eletronorte, Amazonas
GT, Amazonas Energia e Roraima Energia.
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1.3

Organograma

O compromisso da EVIDA com a excelência no cuidado à vida tem gerado investimentos
em melhorias na gestão dos processos de trabalho, visando uma empresa mais eficiente
e produtiva para fazer frente aos seus desafios e permanecer em constante estado de
aprimoramento.
A estrutura funcional e de governança da Entidade está composta da seguinte maneira:
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1.4

Planejamento Estratégico

A EVIDA aprovou o seu primeiro Planejamento Estratégico em 2019, sendo revisado em
2020, com a participação dos colaboradores de todos níveis e áreas da organização. O
atual Planejamento Estratégico da EVIDA 2019-2022 conta com 16 objetivos estratégicos
e para atingi-los foram desenvolvidas iniciativas estratégicas, com a constante medição de
resultado por meio de indicadores de desempenho.
Em 2020, mereceram destaque, dentro dos critérios adotados, os objetivos estratégicos:
reduzir a sinistralidade – F1, com a queda das despesas assistenciais; ampliar o número
de vidas, com a chegada de mais duas patrocinadoras : a Amazonas Energia e a Roraima
Energia; novos mercados – C3, com a reforma do Estatuto Social; novas ofertas – C4, com
o uso da Telemedicina; atender as exigências regulatórias – I1, com melhor nota do IDSS;
ser excelente na gestão – I4, com a implementação do compliance e gestão de riscos;
expandir o posicionamento da marca – I5, com a valorização da marca em eventos da
saúde suplementar; melhorar a eficiência dos processos – I2, com o mapeamento dos
processos.
Conheça os nossos objetivos e iniciativas estratégicas:
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1.5

Produtos
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1.6

Força de Trabalho

Para garantir a atuação da empresa e a qualidade dos serviços prestados, a operadora, no
ano de 2020, contou com o exercício de 140 colaboradores, os quais 116 estão locados na
sede e 24 nas unidades regionais.
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1.7

Certificação Great Place to Work

Em 2020, a EVIDA conquistou a certificação Great Place to Work (GPTW), que reconhece
as organizações que oferecem os melhores ambientes de trabalho. É um marco para a
organização, considerando que a EVIDA foi a primeira empresa de Autogestão a conquistar
o selo.
A GPTW é uma consultoria que auxilia as organizações a melhorarem seus resultados,
reforçando sua cultura, por meio de melhoria de desempenho e inovação, trazendo as
pessoas para o centro da estratégia de negócio. O selo de certificação GPTW possui validade
anual, sendo obtido a partir dos resultados gerais de uma rigorosa e confidencial pesquisa
aplicada pela consultoria junto aos colaboradores da empresa, avaliando cinco dimensões
principais:
Credibilidade: avalia se os funcionários consideram seus gestores confiáveis ao medir a
percepção sobre práticas de comunicação, competência e integridade.
Respeito: mede o quanto os colaboradores se sentem respeitados por seus gestores ao
monitorar níveis de suporte, colaboração e atenção que vivenciam.
Imparcialidade: avalia o quanto os colaboradores consideram as práticas e políticas de
gestão justas, com base na equidade, imparcialidade e no reconhecimento e justiça que os
funcionários percebem.
Orgulho: mede a relação que o funcionário tem com seus trabalhos ao avaliar sentimentos
em relação às funções, trabalho de equipe e ambiente.
Camaradagem: avalia o sentimento de companheirismo no trabalho, a qualidade da
proximidade, hospitalidade e comunidade dentro da empresa.
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A EVIDA encerrou 2020 com 19.510 vidas, apontando um aumento de aproximadamente
28,12% em relação ao ano de 2019.
O aumento do total de vidas é decorrente da entrada de duas novas patrocinadoras no ano
de 2020, quais sejam: Amazonas Energia e Roraima Energia.

2.1

Beneficiários

Por faixa etária

Por gênero
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Por plano

				
Por Região

Por categoria
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Beneficiários com mais de 70 anos

2.2 Rede Credenciada

Tipo de Estabelecimento
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Segmentação por estado

Ao fim do ano de 2020, houve uma redução de 1% no número de prestadores de serviços. Tal
redução se deu pelo redimensionamento da rede, em que se identificam os prestadores que
estão sem atendimento há mais de doze meses e aqueles com serviços incompatíveis com
os interesses da operadora e dos beneficiários. Desse modo, apesar da redução no número
de credenciados, foi possível realizar o redimensionamento da rede em outras regiões.
Convênios de Reciprocidade (autogestões que disponibilizam reciprocramente suas
redes credenciadas)
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2.3 Indicadores de Utilização

A seguir, demonstra-se a estatística de utilização dos serviços assistenciais.
Consultas
Os beneficiários realizaram 48.025 consultas, apresentando uma média de 2,5 consultas
por beneficiário, a um custo médio de R$ 87,96 (oitenta e sete reais e noventa e seis
centavos) cada consulta. A queda do número de consultas em 2020 justifica-se pela
pandemia e a necessidade de distanciamento social, motivo este que fez com que
as consultas passassem a ocorrer também em formato virtual.				
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Exames
Foram realizados 233.225 exames a um custo médio de R$ 141,40 (cento e quarenta e
um reais e quarenta centavos) por exame. Tal número corresponde a 11,95 exames por
beneficiário e a 4,9 exames por consulta.
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Internações
Foram registradas 4.638 internações, que tiveram um custo médio de R$ 10.877,68 (dez mil
oitocentos e setenta e sete reais e sessenta e oito centavos).

Odontologia
Foram realizados 18.175 procedimentos odontológicos. Esse número corresponde a 1
procedimento odontológico por beneficiário, com custo médio de R$ 566,76 (quinhentos e
sessenta e seis reais e setenta e seis centavos) por procedimento.
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Telemedicina
No mês de maio de 2020, foi disponibilizado o serviço de Telemedicina aos beneficiários, com
atendimento médico, psicológico e nutricional à distância. É possível efetuar o agendamento
com 27 especialidades médicas e realizar atendimentos de urgência ou emergência com
clínico geral de pronto-atendimento online, 24h por dia, 7 dias por semana.
Ao longo do ano, foram realizados 5.728 atendimentos, com uma média de 716 atendimentos
por mês.
Autorização prévia
Foram emitidas 184.632 autorizações prévias, conforme demonstram os dados abaixo:
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Órteses, Próteses e Materiais Especiais - OPME
As negociações resultaram em uma economia de R$ 593.540 (quinhentos e noventa e três
mil e quinhentos e quarenta reais), encerrando o exercício do ano com um gasto de R$
3.334.523 (três milhões e trezentos e trinta e quatro mil e quinhentos e vinte e três reais)
nas compras de OPME.

2.4 Serviço de Controle Médico

O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, constituído na NR7
do Ministério do Trabalho, tem como propósito implementar ações de saúde que visem
a monitorar a saúde dos empregados das empresas, frente aos riscos ambientais de
exposição, além de prevenir acidentes de trabalho causados por limitações físicas ou
condições especiais de saúde e doenças que gerem mal súbito.
Pensando nisso, a EVIDA utiliza-se de sua experiência no mercado de saúde suplementar
para oferecer às suas Patrocinadoras o serviço de administração do seu PCMSO. A
operacionalização do programa ocorre após a assinatura do Termo de Cooperação
Técnica com a Patrocinadora, em que são determinados os serviços que serão prestados,
os profissionais a disponibilizar, as localidades atendidas e demais características da
operacionalização do programa.
Atualmente, a EVIDA administra o PCMSO da Eletronorte – Centrais Elétricas do Norte
do Brasil e da AMGT – Amazonas Geração e Transmissão de Energia e, entre os serviços
realizados, fazem-se presentes:
- Revisão, implementação e execução do PCMSO de acordo com a NR7 do Ministério
do Trabalho;
- Ações visando ao rastreamento, à prevenção e ao diagnóstico precoce dos agravos
à saúde relacionados ao trabalho, com a identificação da existência de casos de
doenças ocupacionais;
- Levantamento do perfil de saúde dos empregados, de modo a elaborar calendário
de ações e campanhas da saúde personalizadas;
- Disponibilização de equipe multiprofissional, para homologação de atestados
médicos, realização de exames ocupacionais: admissional, periódico e demissional,
retorno ao trabalho e mudança de função;
- Orientação sobre a adoção de medidas que visem a prevenção de doenças e
promoção de saúde.
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O cuidado com a saúde foi latente. Os olhares de centenas de brasileiros se voltaram
para a importância de uma gestão qualificada e pronta para instruir e lidar com situações
de fragilidade e instabilidade. Além disso, foi notório como a manutenção de hábitos
saudáveis e conscientização são os principais aliados nesses momentos. Por sua natureza
assistencial, a operadora 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 das ações e alguns eventos de programas de promoção
da saúde realizados.

3.1

Programas de Atenção à Saúde

EVIDA Visita

Visitas realizadas por uma assistente social e enfermeira aos beneficiários que se
encontram em atendimento/internação domiciliar ou em internação hospitalar de longa
permanência em Brasília/DF. O objetivo 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 e a periodicidade das visitas ocorre em conformidade
com a complexidade do caso do beneficiário. Após as visitas, são viabilizadas ações a fim de
atender aos beneficiários, solucionar eventuais problemas e mediar conflitos.
Devido à pandemia da COVID-19, não foram realizadas visitas presenciais ao longo de
2020. Porém, foram feitos 80 atendimentos remotos com beneficiários.
Central Clínica +Saúde EVIDA

A Central +Saúde EVIDA oferece serviço de teleorientação de qualidade e sana dúvidas de
saúde com o apoio de profissionais qualificados, por meio telefônico. O canal foi inaugurado
em 2 de abril de 2020 e funciona 24 horas, nos sete dias da semana e atende a todos os
beneficiários, sem custo.
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O serviço é prestado por uma empresa especializada e de acordo com todos os protocolos
assistenciais preconizados pelo Ministério da Saúde. O beneficiário que contata com o canal
é atendido por profissionais da saúde (enfermeiros ou médicos) e de acordo com a triagem e
intercorrência apresentada será orientado e monitorado até a estabilização do seu quadro
clínico.
Findo ano, contabilizaram-se 575 atendimentos pela Central Clínica +Saúde EVIDA.
Gestão do Cuidado

O programa gestão do cuidado (GDC) iniciou-se em agosto de 2020 e, nesse primeiro
momento, está disponível para os beneficiários dos planos E-VIDA Melhor Idade, E-VIDA
Família e E-VIDA Master. O seu principal objetivo é a identificação e acompanhamento de
beneficiários portadores de doenças crônicas. O beneficiário é selecionado com base em
sua patologia.
Atende e monitora 302 beneficiários, os quais são acompanhados por uma equipe
multidisciplinar, que aplica os planos de cuidados personalizados, evitando, assim, o
agravamento da condição crônica a longo prazo.
Convênios

A EVIDA firmou parcerias com diversos estabelecimentos, a fim de oferecer descontos e
vantagens aos beneficiários. Nesse sentido, a operadora divulga em seu portal os convênios
firmados e os descontos por categoria: aparelhos auditivos, academias, medicamentos,
óticas e vacinas.
Dentre as parcerias firmadas, consta o convênio com o grupo DPSP – Drogarias São Paulo
e Drogarias Pacheco, que, no ano de 2020, foi utilizado por 885 beneficiários e concedeu
o montante em desconto de R$ 70.297 (setenta mil duzentos e noventa e sete reais). Além
desse convênio, existe o convênio com a UNIVERS – Drogasil e Droga Raia, que gerou uma
economia na compra de medicamentos no valor de R$ 491.957 (quatrocentos e noventa e
um mil e novecentos e cinquenta e sete reais) aos beneficiários.
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3.2 Calendário da Saúde

A EVIDA acompanha o calendário da saúde, criado e disponibilizado anualmente pelo
Ministério 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 doenças. As campanhas e ações publicitárias sempre
envolvem a parte educativa que refletem diretamente no cuidado da saúde do beneficiário.
Devido ao advento da pandemia da COVID-19, a EVIDA limitou suas campanhas ao âmbito
virtual, garantindo a segurança dos seus colaboradores e beneficiários, mas mantendo o
cunho informativo e participativo, foram elas:
		

3.2.1

Campanhas

Campanha de Vacinação contra a Gripe H1N1
Devido à COVID-19, o cenário pandêmico de todo o país não permitiu que a Campanha de
Vacinação contra a Gripe H1N1 ocorresse de forma presencial. Visando seguir os protocolos
de segurança, a EVIDA garantiu o reembolso do valor pago a todos os beneficiários que
tomassem a vacina de forma autônoma, em clínicas de livre escolha.
No período de abril a dezembro de 2020, foram registradas 641 solicitações de reembolso
na modalidade vacinação contra a gripe. Foram restituídos R$ 89.108,89 (oitenta e nove
mil e cento e oito reais e oitenta e nove centavos), correspondente a média de R$ 139,01
(cento e trinta e nove reais e um centavos) por dose de vacina.
Combate à COVID-19
Os esforços para conter a expansão do vírus foram levantados e mantidos,
e assim, foi desenvolvido medidas preventivas distribuídas em: Realização
de 10 (dez) lives via Instagram, sobre diversos temas; Produção de e-mails
marketing informativos; Vídeos educacionais quanto às medidas do
combate ao coronavírus; Criação da landing page com a disponibilização
de informações como medidas preventivas, dúvidas frequentes e rede
de prestadores disponível para realização do exame. Informações essas,
relevantes e alinhadas com o Ministério da Saúde e a OMS.
Divulgação da Telemedicina
Foi implantado o serviço de Telemedicina, com a disponibilização de mais
de 27 (vinte e sete) especialidades médicas em atendimento virtual.
Todos os canais de comunicação da EVIDA foram utilizados para divulgar
o serviço, muito importante no contexto pandêmico. Peças publicitárias
foram desenvolvidas a fim de explicitar e esclarecer ao beneficiário, os
motivos para usufruir e aproveitar do serviço oferecido pela operadora.
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Divulgação do +Saúde EVIDA
A Teleorientação +Saúde EVIDA dispõe de atendimento telefônico
24h e está disponível todos os dias da semana. O +Saúde EVIDA
está disponível para atendimento de urgência, emergência e
esclarecimento de dúvidas sobre saúde a todos os beneficiários
da EVIDA e foi divulgado como serviço essencial para o isolamento
e segurança. Em capacidade ampla, foi disseminado diversos
conteúdos em divulgação da Central Telefônica, evidenciando que a
EVIDA se adaptou à nova realidade.

Campanha Outubro Rosa
Criação de landing page dedicada ao tema, disposta de informações
como dicas de prevenção, fatores de risco, detecção precoce, sinais de
alerta, como fazer o autoexame, tratamento e depoimentos de algumas
beneficiárias, visando promover a saúde da mulher e a prevenção ao
câncer. Duas das lives foram executadas na Campanha Outubro Rosa,
uma delas com o instrutor de zumba Gustavo Passos, para evidenciar
a importância da atividade física na prevenção do câncer; e outra com
as beneficiárias Rosária Rizzo e Rosa Telles, que testemunharam suas
experiências com o câncer de mama. As lives foram aplicadas para
chamar a atenção à causa do mês rosa.
Campanha Novembro Azul
Também foi criada a landing page dedicada ao tema visando a saúde
do homem e a prevenção ao câncer. Ocorreram duas lives sobre Saúde
Masculina, com especialistas parceiros e um de nossos beneficiários,
realçando ainda mais a importância do cuidado masculino.
A evidência de histórias reais dos beneficiários Roberto Francisco,
Tenysson Andrade, Eudézio Freitas e Zenon Pereira, alertaram a
relevância do diagnóstico precoce.
Campanha da Reforma Estatutária
Durante o mês de dezembro foi promovida a campanha de divulgação
da Assembleia Geral Extraordinária, que objetivou a aprovação da
Reforma Estatutária. Foi reconhecida a importância de cada alteração
e seu respectivo impacto sobre a operadora e seus beneficiários. Com
1766 votos, a EVIDA obteve a aprovação e já vigora as ações descritas.
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3.2.2 Ações Publicitárias

Foram promovidas campanhas publicitárias nos canais próprios: Portal EVIDA; Instagram;
Facebook; WhatsApp; Youtube; LinkedIn; Revistas EVIDA News e Intranet; e também em
canais parceiros, como: Diário, Midia Indoor e Rádio Eletronorte e Revista Previnorte.
Todas as campanhas contemplam abranger o público de beneficiários, parceiros, prestadores
e possíveis clientes. Abaixo, algumas datas, marcos e eventos contemplados pelos planos
de ações desenvolvidos e executados:
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4.1

Desempenho Operacional

O desempenho econômico-financeiro de uma operadora de plano de saúde é medido
principalmente pela sua sinistralidade, que é a relação entre o que a operadora gasta para a
prestação dos serviços em saúde (despesa assistencial) e o que ela recebe dos beneficiários
e patrocinadoras à título de mensalidades e coparticipações (receita assistencial).
Nesse sentido, o desempenho operacional da EVIDA em 2020 apresentou o seguinte cenário:
do total das receitas arrecadadas, 73% foram utilizadas para cobrir as assistenciais. Em razão
da pandemia do Coronavírus, houve uma queda significativa nas despesas assistenciais,
por conta da diminuição da procura dos beneficiários pelos serviços assistenciais à saúde.

Comparando os números de 2020 com 2019, percebe-se que as despesas assistenciais
aumentaram 4%, enquanto o aumento nas receitas assistenciais foi de 37%, 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 foi positivo, resultando em R$
41.720.480,24 (quarenta e um milhões e setecentos e vinte mil e quatrocentos e oitenta
reais e vinte quatro centavos). Esse resultado deve-se à rentabilidade dos investimentos
e a queda na sinistralidade por conta da pandemia do Coronavírus.
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O objetivo é estreitar o relacionamento. A EVIDA dispõe de canais de atendimento nas
modalidades presencial, de voz e virtual, a fim de fornecer orientações gerais sobre os
planos e seus regulamentos, orientações sobre coberturas, direitos e deveres dos assistidos,
acompanhamento de autorizações e liberações em geral, além de acolher elogios, sugestões
e reclamações.
Os canais se dividem em:
a) Atendimento presencial na Sede da Operadora de Saúde;
b) Atendimento presencial nos postos localizados nas regionais de atuação;
c) Central de Relacionamento e Atendimento 24 horas;
d) Canal online Fale com a gente;
e) Ouvidoria.
Devido à pandemia do coronavírus, tivemos que adotar medidas ágeis e precisas a fim de
resguardar a saúde e integridade de todos. Desta forma, o canal de atendimento presencial
sofreu alterações, dando espaço aos canais de atendimento virtual e de voz que, por sua
vez, tornaram-se cada vez mais essenciais.
Apresentamos a seguir as informações quantitativas sobre a performance de cada canal.

5.1

Atendimento Presencial na Sede

Esse atendimento ocorre no SHCGN CR, Qd. 704/705, Bl. “C”, Loja 48 Asa Norte, Brasília/
DF, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 18h. A partir do mês de março, em razão do
cenário da pandemia e atendendo às recomendações da ANS, o atendimento presencial foi
suspenso, tendo sua atividade remodelada para os canais online e de voz e, até a ocasião,
apresentava o seguinte resultado:
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5.2 Atendimento nos Postos Regionais

Nos 13 postos regionais de atendimento distribuídos nacionalmente, o atendimento
presencial nestas localidades também foi suspenso com a finalidade de resguardar a saúde
e integridade de empregados e beneficiários, visando a não disseminação da contaminação
pelo novo coronavírus. Ainda assim, foi mantida a operação em pleno funcionamento na
modalidade home office e que, por sua vez, apresentou os seguintes resultados:

5.3 Central de Relacionamento e Atendimento (CRA)

Canal de voz destinado exclusivamente a beneficiários, garantindo acessibilidade às pessoas
com deficiência visual, e que opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante o ano todo.
Este canal é responsável por acolher e registrar as demandas, além de prestar informações
sobre os produtos e serviços ofertados pela operadora, realizando, quando necessário, a
interface com os demais setores. O canal apresentou os seguintes resultados:
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5.4 Fale Com a Gente
Indicado aos atendimentos online, garantindo acessibilidade às pessoas com deficiências
auditiva e de fala, onde o beneficiário pode acioná-lo através do formulário existente em
nossa página na internet pelo endereço https://evida.org.br/falecomagente/, ou enviando
e-mail diretamente ao endereço falecomagente@evida.org.br .
O canal é responsável por acolher as demandas, registrá-las e prover soluções através
da interface com equipes de backoffice e demais áreas internas. O canal apresentou os
seguintes resultados:

Dentre as 5 demandas mais solicitadas estão:

5.5 Ouvidoria

O compromisso da Ouvidoria continua sendo o de atuar na mediação de conflitos e em
defesa dos interesses dos manifestantes que já tenham recorrido aos canais primários de
atendimento, e que não se sentiram plenamente satisfeitos com o retorno apresentado ao
seu pleito. Na Ouvidoria são registrados 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
surgiram no atendimento ao público de modo geral.
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No ano findo, foram registradas 391 manifestações, notando queda em comparação às 578
do ano anterior. E, preocupada com a satisfação do seu atendimento, a Ouvidoria aplica
pesquisa de satisfação ao encerramento de cada manifestação, apontando a classificação
de “bom” em 2020.

5.6 Outros Canais de Comunicação

Manter os beneficiários e prestadores bem informados foi fundamental não apenas para
garantir a qualidade dos serviços prestados, mas também para transmitir segurança e apoio.
A presença no meio digital foi ampliada, respeitando o isolamento social e se adequando
à nova realidade. E, para melhorar ainda mais a divulgação, as parcerias abaixo foram
fundamentais:
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Obteve-se um aumento considerável de interações nas redes sociais, chegando a mais de
20 mil no mês de agosto pelo Linkedin. No Youtube foram publicados 29 vídeos, totalizando
mais de 10 mil visualizações. Seguindo a tendência mundial de produção de lives, foram
transmitidas 14 pelo Instagram.
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Posse dos novos integrantes dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, e da Diretoria AdministrativoFinanceira da EVIDA.
Os novos membros dos órgãos sociais da EVIDA tomaram posse no dia 8 de abril de 2020,
indicados pela Eletronorte, com mandato que se estende até o dia 13 de março de 2024,
em conformidade com as previsões do Estatuto Social. Sendo assim, passaram a integrar
os seguintes órgãos:
Conselho Deliberativo:
Elmo Vasconcelos de Melo – Membro Titular;
Tulio Neiva Rizzo – Membro Titular;
Gustavo Loureiro Chagas – Membro Suplente;
Débora da Costa Ferreira – Membro Suplente;
José Adolfo Ramos da Conceição – Membro Suplente;
Conselho Fiscal:
Washington Martins da Silva – Membro Titular;
Anderson Gomes Resende – Membro Titular;
Cristina Ferreira Coimbra – Membro Suplente;
Renata Mendes Alves – Membro Suplente;
Administrativo-Financeira:
Martinho Gonçalves de Sousa Rocha – Diretor.
No dia 8 de maio de 2020, o Sr. Avanilton Nascimento Teles, indicado pela Instituidora
Eletronorte, foi empossado como membro titular e Presidente do Conselho Deliberativo da
EVIDA, com mandato que se estende até o dia 13 de março de 2024, em substituição ao
antecessor, Sr. Antônio Carlos Faria de Paiva.

6.1

Programa de Qualificação das Operadoras

O Programa de Qualificação de Operadoras (PQO) é uma inciativa desenvolvida pela ANS
para avaliação anual do desempenho das operadoras de planos de saúde, promovendo
maior poder de escolha para o beneficiário e oferecendo subsídios para a melhoria da
gestão das operadoras e das ações regulatórias da ANS.
Dentro desse contexto, de acordo com a última avaliação divulgada pela ANS, em 17 de
dezembro de 2020, realizada com base nos dados consolidados de 2019, a EVIDA obteve a
nota de 0,7954 no Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS), o melhor resultado
desde a sua origem. Acompanhe o comparativo:
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Essa melhora pode ser explicada pela adoção das seguintes iniciativas:
a) Implementação do plano de ação para tratamento de dados das guias de utilização
dos planos de saúde da EVIDA, incluindo a validação, correção, higienização, qualificação
e governança de dados, com estratégia de melhoria contínua do processo de Envio de
Dados TISS à ANS, para competências de faturamento das guias do ano-base 2019 e
2020;
b) Correção de inconsistências da base cadastral da EVIDA relacionada ao Sistema de
Informação de Beneficiário – SIB.

6.2 Gestão de Riscos

Alinhado ao desenvolvimento da governança corporativa, foi conduzido no último ano o
mapeamento dos riscos inerentes à operação da empresa, em conformidade com a Política de
Gestão de Riscos e Controles Internos aprovada pelo Conselho Deliberativo. Primeiramente,
foram finalizadas as matrizes de risco de todas as áreas para então consolidar a matriz de
riscos institucional. Os riscos mais relevantes também já estão sendo gerenciados, com a
definição do plano de ação para mitigação de suas ocorrências.

6.3 Programa de Compliance

A cultura de Compliance tem dominado o mercado, trazendo a ética e a transparência
como princípios irremediáveis para o mundo empresarial. A EVIDA já possui em seu DNA
um modelo de Governança Corporativa pautado nesses princípios. Portanto, em 2019,
foi implementado o Programa de Compliance, que reafirma a responsabilidade social da
empresa e busca melhorias de processos.
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Nesse sentido, o último ano foi marcado pela estruturação de políticas corporativas,
controles internos, condução de investigações, due diligence e organização de treinamentos
para os colaboradores. Como o Programa de Compliance foi aprovado em junho de 2019,
atualmente, a instância de Compliance está mais dedicada à criação de procedimentos,
fluxos e rotinas que busquem implantar o programa de integridade à cultura da organização,
deixando de pertencer ao campo formal.
Dentre as ações realizadas durante o exercício, destacamos a execução de um plano
de comunicação, com ações envolvendo todos os colaboradores da empresa, a fim de
demonstrar comprometimento com a ética e integridade. Houve maior divulgação do canal
de denúncias, de forma periódica e não isolada. O processo de due diligence foi aperfeiçoado,
oferecendo maior segurança e agilidade, através das ferramentas tecnológicas disponíveis
pela LexisNexis. Além da elaboração do Manual de Integração e Compliance, foram realizados
treinamentos com aplicação de teste e entrega de certificação, abordando assuntos
relacionados ao programa de integridade. Dessa forma, foi assegurado que os funcionários
treinados possuem as qualificações necessárias para a aplicação dos códigos de conduta
e políticas corporativas. Com o objetivo de garantir a continuidade do programa, explorar
oportunidades e reduzir fraquezas, foi elaborado o Plano de Integridade para 2021.
Essas medidas de integridade evidenciam o comprometimento com o desenvolvimento e
melhoria do Programa de Compliance da Operadora. Com isso, a EVIDA almeja inspirar
os seus colaboradores, fornecedores e parceiros de negócio a serem multiplicadores dos
preceitos de compliance, riscos e controles internos, cobrando a conduta ética de toda
comunidade.

6.4 Projeto Prisma

No ano findo, envidados pela Diretoria Administrativo-Financeira, a Governança decidiu pela
contratação de novo software (ERP) com ferramentas gerenciais, táticas e operacionais para
gestão de plano de saúde, bem como, pela terceirização de alguns processos de negócios.
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O novo modelo adotado pela EVIDA, fundamentado em diversos estudos, é nominado de
BPO (Business Process Outsourcing), que consiste na alocação de mão de obra, hardware e
software de entidades especializadas, que executem tarefas operacionais para operadoras
de planos de saúde, garantindo o nível de serviço e elevando a qualidade e a produtividade
das funções administrativas. Essa prática reduz custos gerados pela utilização de recursos
próprios, e preserva na entidade contratante todo o poder decisório referente à gestão da
saúde dos beneficiários. Ou seja, os processos de negócios contemplados na especificação
são processos mais operacionais, de forma a potencializar os processos estratégicos e
táticos, que continuarão na EVIDA.
Esclarece-se que a decisão da EVIDA se compatibiliza com a tendência de mercado, em
que diversas empresas têm optado pela terceirização de serviços operacionais, mantendo
foco na estratégia e ampliação de seus negócios, ou seja, os gestores poderão focar em
aumentar a eficiência, reduzir custos, controlar os pontos fracos e fortes ou supervisionar os
colaboradores. Com isso, a performance da instituição só tende a crescer.

6.5 Novas Patrocinadoras

A Governança aprovou o ingresso das empresas Amazonas Energia S.A e Roraima Energia
S.A como Patrocinadoras da EVIDA, conforme preconiza o art. 5º do Estatuto da operadora
e nos termos da regulação vigente. A prospecção de novas vidas é uma das ações que visa
a expansão da empresa, seguindo o Planejamento Estratégico que vem sendo maturado
desde 2019. Atualmente, a operadora conta com 19.510 vidas, aproximando-se de se tornar
uma operadora de médio porte, reforçando a cada dia a essência de sua missão.

6.6

Pesquisa de Satisfação – Beneficiários

Em 2020, a EVIDA promoveu uma pesquisa de satisfação com os seus beneficiários,
seguindo as diretrizes da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Desta forma,
90,5% dos beneficiários avaliaram seu plano de saúde como muito bom ou bom. De acordo
com o parecer do auditor responsável: “todos os itens avaliados em relação à preparação,
execução, coleta e cálculo dos resultados da pesquisa representam adequadamente e
atendem todos os itens previstos no escopo da Instrução Normativa da Agência Nacional
de Saúde Suplementar (ANS) DIDES 060/2015, documento nº CDD 368.382, Circular
132/2018, o que nos permite emitir um PARECER SEM RESSALVAS.”
A adoção dessa pesquisa de satisfação tem como objetivo aumentar a participação do
beneficiário na avaliação da qualidade dos serviços oferecidos, sendo também um dos
critérios para o programa de qualificação de operadoras. Além disso, os resultados da
pesquisa trarão insumos para aprimorar as ações de melhoria contínua da qualidade dos
serviços por parte da EVIDA e ações regulatórias por parte da ANS.
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6.7 Ações

Ações de combate à Pandemia
Em razão da situação de pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS),
decorrente da doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente coronavírus
(COVID-19), o Ministério da Saúde editou a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, que
“Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência
da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV)”.
Desde a promulgação da portaria, as informações oficiais dos governos federais, estaduais
e municipais demonstram um aumento significativo e alarmante do número de infectados
pelo vírus e de óbitos causados pela doença – do que se conclui que a participação da
sociedade civil e das empresas no combate à pandemia se mostra cada vez mais necessária.
Nesse sentido, mediante contrato de prestação de serviços, houve o gerenciamento
da logística e a aplicação de testes da COVID-19 nos empregados das Patrocinadoras
Eletronorte e AMGT, as quais, pela natureza dos serviços prestados, continuavam a exercer
suas funções presencialmente. Até o encerramento de 2020, foram aplicados 21.029
testes nos empregados das duas patrocinadoras, em 34 cidades das regiões Centro-Oeste,
Nordeste, Norte e Sudeste.
A EVIDA tem a humanização como um de seus valores centrais, e diante desse cenário
de incertezas, a empresa entendeu como sua obrigação proporcionar o melhor suporte
possível na preservação da saúde não apenas aos beneficiários do plano, mas também
ao seu colaborador. E atuar dessa forma significaria, quando possível, optar sempre pelos
caminhos de maior precaução com a saúde. Dessa forma, merecem destaque as seguintes
ações em combate à pandemia:
Criação de Comitê de Gestão de Crises;
Suspensão de atendimento presencial;
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Adoção de home office para os empregados, além da Implementação de escalas
de rodízio dentro das equipes que possuem maior número de colaboradores, de
forma que parte esteja presencial e parte em home office;
Suspensão de reuniões, cursos, treinamentos e atividades presenciais;
Implementação do serviço de Telemedicina, na forma prevista pelos Conselhos
Profissionais de Saúde e Ministério de Saúde, para que os beneficiários cumpram
medidas de isolamento e permaneçam em suas residências, evitando o contato
social com o objetivo de reduzir a velocidade de disseminação do coronavírus;
Implementação de Plano de Retorno incluindo medidas relacionadas à gestão
de pessoas, sanitização de ambientes, contenção de gastos e gerenciamento de
riscos, visando a recuperação da normalidade na prestação dos serviços, tanto
sob a ótica do colaborador quanto do beneficiário;
Testagem de colaboradores em exercício de atividade presencial, a cada quinze
dias. O empregado, colaborador, terceirizado ou prestador de serviço que
apresentar sintomas da COVID-19, é afastado imediatamente de suas atividades
e orientado a permanecer em isolamento domiciliar, pelo período de quatorze
dias, exceto se apresentar resultado de exame laboratorial que comprove
ausência de infecção pelo novo coronavírus;
Ações de acompanhamento, monitoramento e supervisão de pessoas infectadas
pelo coronavírus;
Promoção de campanhas com a finalidade de promover a conscientização e
prevenção do contágio;
Espaço físico da empresa readequado de forma a respeitar o distanciamento
social e demais diretrizes vigentes de prevenção. Incluindo a aferição da
temperatura de todos os colaboradores e demais visitantes na sede, conduzida
por um profissional técnico de enfermagem;
Relatório semanal, enviado aos Dirigentes dos Patrocinadores, com os principais
indicadores da operadora e de contágio da doença entre os beneficiários.
		6.7.1 Ações Sociais
Financiamento de Pesquisa - COVID19
Durante a pandemia, a EVIDA e a Eletronorte participaram do evento sobre “COVID-19,
SARS-CoV-2, Coronavírus e VOCÊ! Como a ciência pode ajudar nesse momento”, com o
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médico urologista, pesquisador da USP e diretor da Androscience, Jorge Hallak. A ação teve
como objetivo agregar conhecimento em relação à COVID-19.
O Dr. Jorge Hallak e sua equipe desenvolvem, dentro do Complexo do Hospital das Clínicas
da Faculdade de Medicina da USP e do Centro Androscience de Ciência e Inovação,
estudos científicos para compreender a relação entre o COVID-19 e a Saúde do Homem,
particularmente nos aspectos sexuais e reprodutivos e, dessa forma, tentar entender o
motivo da maior mortalidade entre os infectados pelo vírus do sexo masculino.
Para tornar a pesquisa possível, a instituição Androscience contou com a colaboração de
empresas interessadas em financiar o projeto. A EVIDA, compreendendo que a ciência é
fundamental para o progresso e inovação tecnológica acerca da COVID-19, contribuiu com
uma pequena parcela dessa pesquisa e incentiva aqueles que puderem ajudar. A pesquisa
tem o prazo estimado de conclusão de três anos. Espera-se que a pandemia já tenha
cessado até lá!
Ação Social de Natal – Faça uma criança ainda mais feliz!
Em dezembro de 2020, em parceria com a área de Assistência Social da Eletronorte,
“apadrinhou” crianças da Instituição Mulheres Poderosas da Comunidade Santa Luzia,
localizada na Estrutural-DF, com o apoio da ONG Visão Mundial. A Instituição atua como
um grupo de acolhimento e fortalecimento feminino em toda a comunidade buscando
incentivar a emancipação financeira de mulheres e auxiliar no desenvolvimento da prática
de empreendedorismo feminino.
A EVIDA se responsabilizou, junto à Eletronorte, pela compra e entrega de roupas e
brinquedos a todas as crianças que frequentam a Instituição. O momento da entrega dos
presentes estava sorteado de muita alegria, amor e compaixão pelo próximo, e o maior e
principal objetivo foi transformar um pequeno gesto de doação, em um grande momento
de felicidade para as mulheres e os filhos da Instituição Mulheres Poderosas de Santa Luzia.

6.8 Reforma Estatutária

a) Assembleia-Geral Ordinária - AGO
No dia 20 de novembro, a AGO - instância máxima de deliberação - se reuniu para examinar
as demonstrações contábeis da EVIDA relativas ao exercício social findo em 2019, as
quais foram aprovadas sem quaisquer restrições ou ressalvas. Pela primeira vez, a AGO
ocorreu de modo exclusivamente digital, respeitando o isolamento social e oferecendo aos
beneficiários outro canal de votação. O ambiente digital possibilitou ampliar a divulgação a
respeito desse processo democrático e reafirmar a consolidação do voto em trânsito, esteja
o beneficiário no Brasil ou em outro país.
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b) Assembleia-Geral Extraordinária - Reforma do Estatuto Social
Entre os dias 07 e 17 de dezembro ocorreu a Assembleia-Geral Extraordinária da EVIDA,
visando a reforma do Estatuto Social da entidade, inalterado desde 2012. O Estatuto é
a norma de regência da EVIDA, responsável por definir os fins da entidade, a estrutura
organizacional, a competência dos órgãos e dos respectivos integrantes, entre outros temas
relevantes.
A proposta de alteração estatutária, em consonância com o Planejamento Estratégico, com
o objetivo de melhorar a gestão interna da associação foi amplamente debatida junto aos
Conselheiros e Diretoria Executiva, sendo a Assembleia Geral Extraordinária devidamente
convocada pelo Presidente do Conselho Deliberativo, Avanilton Nascimento Teles. Seguindo
o protocolo previsto no Estatuto Social, todos os 6.097 associados foram convocados a votar
e tiveram acesso prévio às informações e alterações propostas no Edital de Convocação.
Participaram da Assembleia 2.263 associados. Esse número superou a 1/3 dos associados
com direito a voto que, em conformidade com o art. 37 do Estatuto Social, são necessários
para a instalação da Assembleia. O processo de votação foi eletrônico e contou com o apoio
de empresa especializada que manteve a ferramenta disponível durante todo o período,
monitorando todos os votos recebidos, sendo 1.766 favoráveis (78,04%), 327 contrários
(14,45%), e 170 abstenções (7,51%).
O processo de votação eletrônica foi auditado pela empresa de Auditoria Externa a fim
de garantir a execução integral do processo, observando os quesitos de confiabilidade e
da integridade da informação. Ao fim do prazo de votação, dia 17 de dezembro de 2020,
sem que houvesse contestações, mediante os votos favoráveis de 2/3 (dois terços) dos
participantes da Assembleia, foi considerada aprovada a proposta de alteração do Estatuto
Social da EVIDA.
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Dentre as mudanças, destacam -se:
A Operadora agora é denominada Caixa de Assistência do Setor de Energia,
tendo como objeto primordial operar planos privados de assistência à saúde
para todos aqueles diretamente ligados à atividade de produção e extração
de energias, independente da modalidade ou setor (elétrica, eólica, nuclear,
hidrelétrica etc.), nos termos estabelecidos na legislação vigente, em especial a
Lei nº 9.656/98 e sua regulamentação;
Os beneficiários poderão requerer sua inscrição em planos de saúde EVIDA, sem
carências, desde que o façam dentro dos primeiros 90 dias a contar da data da
admissão no quadro de pessoal da Eletronorte, da EVIDA ou das Patrocinadoras
ou conforme sua elegibilidade ao plano específico (Art. 8º);
Os beneficiários excluídos por inadimplência poderão retornar ao plano de saúde,
mediante a quitação do débito e cumprimento das regras regulamentares (Art.
17).
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Ao longo da gestão que se encerra, a EVIDA além de desenvolver projetos alinhados ao
Planejamento Estratégico, teve entre os seus principais focos a adoção de medidas para
enfrentamento da pandemia, promovendo investimentos adicionais em programas, ações
de saúde e serviços de telemedicina. Em suma, as medidas adotadas pela EVIDA visaram
fortalecer a gestão do plano de saúde, evitar a descontinuidade dos serviços e orientar a
população a ficar dentro de casa durante a pandemia.
Dentre as iniciativas, a mudança do sistema de gestão do plano de saúde (ERP) ganha
destaque, com vistas a eficiência operacional, aprimoramento da qualidade assistencial e
equilíbrio dos custos. Ademais, o projeto de expansão da EVIDA, tendo em vista a reforma
do Estatuto, também será uma medida explorada em 2021, com vistas a ampliar o market
share da Operadora.
Alinhado às diretrizes estabelecidas no Planejamento Estratégico (2019-2022), foi
desenvolvido o Plano Anual de Gestão (PAG) para o exercício de 2021, contemplando ações,
resultados e metas a serem atingidos numa ferramenta de transparência de gestão e de
acompanhamento do desempenho institucional. Caberá a cada área o exercício de atividades
específicas a fim de atingir os objetivos estratégicos. Tais objetivos foram traçados visando
melhorar e desenvolver a atuação da empresa tanto do ponto de vista do beneficiário e
prestador, quanto em relação à estrutura organizacional interna. Investir na melhoria de
processos, ampliar a capacitação de profissionais, revisar sistemas organizacionais, criar
estratégias de inteligência de mercados, implementar o plano de marketing e reduzir custos
são exemplos de ações esperadas para esse ano. Levando em consideração os aprendizados
alcançados em 2020 é possível afirmar que a análise de riscos é fundamental para a tomada
de todas as decisões, além de uma busca constante por melhorias.
Enfim, iniciamos 2021 com a certeza de que estamos trilhando o caminho certo e de que as
ações empreendidas até aqui pela operadora têm sido fundamentais para consolidação do
nosso modelo de assistência. Os desafios permanecem e a necessidade de robustez dos
processos internos e fortalecimento das práticas de gestão serão metas desta operadora,
mediante atuação firme na disciplina do corpo técnico da EVIDA rumo ao atingimento dos
objetivos estratégicos.
O mais importante é garantir a manutenção dos benefícios, buscando a excelência nos nossos
processos para prover uma assistência à saúde de qualidade, apoiando os beneficiários na
busca de uma melhor qualidade de vida e sendo parceira das nossas Patrocinadoras na
oferta das melhores soluções para uma gestão efetiva da saúde dos seus empregados com
menor custo.
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O Conselho Fiscal da Caixa de Assistência do Setor de Energia – 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 2020, 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 do Auditor Independente sobre as
Demonstrações Financeiras (Contábeis), cujo parecer foi emitido em 10 de março de 2021,
pela Empresa Moore VR Auditores
e Consultores SS, CRC-DF 002962-F CVM 12807, sob a responsabilidade do Contador
Ricardo de Albuquerque Cavalcanti, CRC-DF 018838 O-0, sem ressalvas, opina que as
demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Caixa de Assistência do Setor
de Energia – EVIDA, em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações para
o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
aplicáveis às Entidades reguladas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS,
estando em condições de serem submetidos à deliberação superior.
Brasília, DF, 25 de março de 2021.

José Aldo Barcelos da Silveira
Presidente do Conselho Fiscal

Tânia Motta Lorenzzi
Vice-Presidente

Anderson Gomes Resende
Membro Titular

Washington Martins da Silva
Membro Titular
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Aos vinte seis dias do mês de março de 2021, o Conselho Deliberativo da Caixa de Assistência
do Setor de Energia (EVIDA – Assistência à Saúde), no uso das competências legais e
estatutárias, examinou o Relatório de Administração, acompanhado das Demonstrações
Contábeis referentes ao exercício findo de 31.12.2020, 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, 26 de março de 2021.
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Avanilton Nascimento Teles
Presidente do Conselho Fiscal

Túlio Neiva Rizzo
Vice-Presidente

Elmo Vasconcelos de Melo
Membro Titular

Francisco A. Almendra Correia Lima

Mario Gardino
Membro Titular

Thiago Pereira Soares
Membro Suplente

Membro Titular
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