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Missão
Oferecer ao quadro de assistidos 
um plano de assistência à saúde 
abrangente, de qualidade, respeitando 
as finalidades para as quais a CABERJ 
foi constituída.

Adquirir um novo status no contexto 
estrutural, implementando um modelo 
de gestão profissional, de cunho 
participativo, focado em resultado, 
objetivando garantir a sobrevivência
e perenização da entidade.

Visão
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2017 
Conselho
Deliberativo Um novo ciclo

é iniciado

A Caixa de Assistência à Saúde (Caberj) com-
pletou 45 anos de atividades ininterruptas em 
2017 em meio a uma crise sem precedentes, 

causada por diversos fatores, vários deles alheios à 
operadora.  O lento reaquecimento da economia teve 
reflexos em todos os setores, incluindo o segmento 
da saúde suplementar, que manteve a tendência de 
queda – tanto em número de operadoras como de 
beneficiários.

O mesmo vem ocorrendo com a Caberj, que vive 
uma situação ainda mais crítica em função das carac-
terísticas de sua carteira, principalmente Mater, que é 
integrada, na sua maioria absoluta, por aposentados 
que vêm perdendo seu poder aquisitivo ano a ano. 
Em função disso, muitos têm sido obrigados a abrir 
mão até mesmo de seus planos de saúde. 

O PLAEF é 
um desafio 

que une não 
somente o 

Codel e a 
Administração 

da Caberj 
bem como 

toda a força 
de trabalho 
da Caixa de 
Assistência
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Além desse encolhimento, temos ainda o envelhecimento crescente de 
nossa carteira, na qual mais de 86% tem idade superior a 60 anos no Plano 
Mater. Um índice que tende a crescer e que nos obriga a buscar formas 
de ampliar a participação da Caberj no mercado, o que significa conquistar 
novas vidas para oxigenar e reestabelecer o seu equilíbrio. 

As despesas sem receita geradas após o fim do contrato com a Prefeitura, 
a inflação médica recorde (próxima de 20%) e os custos decorrentes da 
judicialização (que impacta cada vez mais as operadoras dos planos de 
saúde suplementar), somadas aos altos custos assistenciais de uma cartei-
ra envelhecida tiveram forte reflexo nas contas da Caberj, que solicitou à 
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a oportunidade de imple-
mentar um Plano de Adequação Econômico-Financeira (PLAEF).

A aprovação do PLAEF, com todas as ações e metas projetadas mês a 
mês, por parte da ANS, que concedeu prazo de 36 meses para sua exe-
cução, é um reconhecimento da capacidade da Caberj de gerenciar esse 
processo de adequação econômico-financeiro. Um desafio que une não 
somente o Codel e a Administração da Caberj bem como toda a força de 
trabalho da Caixa de Assistência, que tem um histórico de conquistas e 
é reconhecida por um modelo assistencial que privilegia o atendimento 
humanizado e prioriza a promoção e prevenção em saúde.

Informações mais detalhadas das atividades da Caixa de Assistência à 
Saúde - CABERJ encontram-se no Relatório da Diretoria.

O Conselho Deliberativo apresenta ao Corpo Social a prestação de 
contas do exercício de 2017.

Roberto Alves Torres Homem 

Presidente 

Leonardo Teti 

Vice-Presidente

Conselheiros 

Sergio Vinicius de Paula e Silva 

Fredemar de Andrade  

Ary Tinoco de Almeida 

Rosangela de Araujo Costa

Jurez José de Azevedo Calbo
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em um mercado 
de saúde cada vez 

mais concentrado e 
exclusivista

Oano de 2017 foi difícil para todas as operadoras, 
independentemente de sua natureza e segmento 
representativo. Mesmo diante de um cenário adverso, 

a Caberj conseguiu cumprir as principais etapas de trabalho 
previstas em seu planejamento estratégico. Continuamos 
investindo na estruturação técnica e administrativa, sem des-
cuidar das estratégias competitivas voltadas para preservar a 
presença da empresa no mercado. Realizamos uma completa 
reestruturação, passando pelo mapeamento, avaliação e re-
formatação dos processos internos, além da manutenção de 
uma equipe profissional e com visão atualizada de mercado.

O momento 
exige das 

operadoras de 
saúde mudanças 
e reorganização 

para poderem 
permanecer no 

mercado.
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Queremos, ao iniciar o nosso relatório, transmitir uma mensagem tranquilizadora 
aos nossos associados, apesar de a Caberj estar vivenciando mais um momento de 
dificuldade. A Administração está atenta e mobilizada para empreender um movi-
mento de superação, através de soluções viáveis e dependentes tão somente de 
nossa capacidade, como vocês poderão visualizar nesse relatório. 

Atualmente, em função de um ambiente 
cada vez mais competitivo e desafiador, 
as decisões precisam ser ágeis e 
acertadas. A chave para o sucesso 
está no planejamento estratégico, um 
requisito essencial para a obtenção do 
êxito na gestão.

Ele evita a pulverização de energias, 
ordena o crescimento/desenvolvimento 
e cumpre papel destacado na inibição de 
feudos corporativos.

No ambiente da saúde, não é diferente. 
Os desafios são enormes, o mercado 
passa por transformações radicais, 
requerendo repostas adaptativas e 
inovadoras. Por isso, o planejamento 
estratégico é vital para o sucesso, 
tornando-se um notável instrumento de 
gestão ou, até mesmo, de sobrevivência.

O Planejamento Estratégico
Análise do 

ambiente externo

Análise do 
ambiente interno

 Objetivos 
principais da 

empresa

Criação do Plano 
Estratégico

Ações corretivas e 
melhorias no plano

Resultados 
planejados
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OS DESAFIOS DA GESTÃO

O atual desenho da área de saúde reflete um cenário de transformações, com 
grandes avanços agregando novas e dispendiosas tecnologias. Cabe a todos nós, 
diretamente envolvidos no assunto, mitigar os principais riscos e envidar esforços 
no sentido de converter o que se apresenta como obstáculos em oportunidades. 
A complexidade do atual momento da saúde no Brasil coloca em cheque a própria 
sustentabilidade do sistema de saúde suplementar, exigindo das empresas reavaliação 
de trajetórias e destinação de investimentos dirigidos à adoção de novas estratégias, 
bem como a busca de soluções inovadoras capazes de promover a quebra de para-
digmas e rupturas de ciclos improdutivos.

A análise do desempenho das operadoras atualmente ativas no mercado revela 
que as que optaram pela verticalização, mesmo parcial, experimentaram melhores 
resultados, quando comparadas às que se mantiveram atuando sem a adoção dessa 
estratégia. Outro ponto a se destacar refere-se à profissionalização exigida para atuar 
nesse ambiente de negócios, requerendo fortes investimentos para formar e reter 
equipes com destrezas especializadas e principalmente comprometidas com as metas 
traçadas. Esse esforço é indispensável para colocar a empresa praticando um opera-
cional no nível exigido pelo mercado, condição fundamental para preservar e garantir 
a imagem de qualidade, capaz de agregar valor institucional, com importante peso 
na hora da decisão para fechamento de negócios. Tudo isso é vital para voltarmos a 
crescer e recuperar o princípio do mutualismo que não mais existe no plano Mater. 
O que se observa é que as operadoras de menor capacidade para investir estão 
sucumbindo e as que permanecem entenderam que o momento exige mudanças 
e a necessidade de realizar uma completa reorganização dos seus processos, para 
poder se manter presente no sistema. 

No mundo em que vivemos, os desafios de gestão estão se tornando cada vez 
mais intensos, frequentes e complexos. Contribuem para esse cenário a necessidade 
de captação de mais recursos e a realização de investimentos dirigidos à área de 
gerenciamento de custos. O aumento da expectativa de vida, as progressivas e múl-
tiplas exigências da agência reguladora, os custos decorrentes dos avanços contínuos 
da medicina, tanto no nível tecnológico quanto terapêutico, conferem ao ambiente 
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da saúde características próprias exigindo resposta com a mesma intensidade por 
parte dos gestores. 

As organizações de saúde procuram enfrentar os desafios com inovação e trans-
formações. A Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, órgão incumbido pela 
regulação do mercado e definição dos padrões de atuação das operadoras, produziu 
uma substancial mudança no perfil das empresas de saúde, levando ao cancelamento 
do registro de mais de mil operadoras. Um recente levantamento demonstrou que 
pelo menos um terço das operadoras em atividade acham-se em situação crítica, 
muitas sob direção fiscal e outras comprometidas em planos de recuperação, em 
função de problemas econômico-financeiros. Novas liquidações acham-se em curso, 
é questão de tempo.

Dentro desse contexto, poucas foram as organizações que se consolidaram e adqui-
riram capacidade para operar em escala. As que alcançaram, o fizeram aproveitando 
as oportunidades deixadas para trás por aquelas que foram liquidadas, ou que tiveram 
que abandonar o mercado. Foi, porém, por meio da exploração de novos nichos, 
transformados em vantagens competitivas, que elas se diferenciaram e se colocaram 
em posição de destaque. Estamos agora presenciando a concentração do mercado, 
por meio dos processos de aquisição, incorporação e fusão, fomentando a formação 
de cartéis, acrescentando mais um fator de elevação contínua dos custos médicos, 
por restringir sensivelmente a alternativa representada pela negociação competitiva.
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O NOSSO MAIOR DESAFIO

Passados 20 anos, a Caberj mantém-se estruturada para desenvolver ações que lhe 
permitem garantir a sua sobrevivência. A atual dificuldade, como já exposto, requer 
ajuste na receita, face à inadequação do valor atribuído a prestação, frente à cober-
tura prevista para o plano. Esse assunto, no entanto, remete-nos à necessidade de 
uma  análise mais profunda, trazendo à discussão temas que nos levam à finalidade 
e missão da Caberj, passando por questões sociais, humanas e de solidariedade. A 
carteira de assistidos é composta hoje em mais de 88% por pessoas com mais de 60 
anos, aposentados e, portanto, sem possibilidades de, nessa fase de sua vida, gerar 
novas rendas. Por outro lado, o aumento crescente da contribuição, acompanhan-
do a escala de custos, somente adiará o problema e em pouco tempo o agravará 
perigosamente, por determinar a saída progressiva das pessoas, sem possibilidade 
de reposição. Quem hoje pode pagar, com o correr do tempo, em uma ponderável 
parcela, perderá essa condição. A solução deste tipo de questão, portanto, não será 
resolvida com a decisão simples de promover aumentos sucessivamente crescentes, 
com objetivo de acompanhar os custos que serão progressivamente crescentes.

Temos no plano Mater cerca de 30% de participantes em situação de grande 
dificuldade, ou seja, sem complementação da Previ ou com uma complementação 
muito abaixo do teto. A nossa posição sempre colocada em nossos encontros com 
o corpo social é da necessidade de adicionarmos receita de natureza alternativa, 
única forma de mantermos uma parcela importante de associados Mater com uma 
prestação minimamente compatibilizada com a sua capacidade de pagamento. 

Tarefa difícil, porém, não impossível, como nada na vida o é, requerendo, no en-
tanto, o cumprimento de algumas condições, situando-se em primeiro lugar o real 
compromisso com esse objetivo. Quanto a isso não tenham dúvida do nosso total 

A nossa posição sempre colocada em nossos 
encontros com o corpo social é da necessidade  
de criarmos receita alternativa para subsidiar 
o plano mater“
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comprometimento. Isso não é tudo, tornando-se necessário também contarmos com 
equipes capacitadas, com conhecimento do negócio e experiência no ramo, além 
de absoluto alinhamento com a execução do plano de trabalho definido no campo 
estratégico. Gerar receita alternativa é igual a crescer a carteira da Integral Saúde. 
Nos dias de hoje, isso equivale dizer trazer carteiras de outras operadoras.  O modelo 
de gestão, metas e ações deve resultar de um preciso diagnóstico situacional, capaz 
de enfrentar as dificuldades e ameaças tanto internas como externas, e ainda contar 
com a necessária acuidade para visualizar os nichos de oportunidades, criando-se 
dessa forma as premissas essenciais que irão nortear o caminho a ser seguido.    

REALIDADE QUE NÃO PODE SER ESQUECIDA E SIM ENFRENTADA

A liquidação do Banerj e consequente liquidação da Previ produziram um quadro 
cruel ao ceifar o emprego de um contingente considerável de bancários, de meia 
idade, em sua maioria sem outra atividade e, portanto, altamente dependentes, face 
à pouca possibilidade de conseguir outro emprego semelhante. Outro fator agravante 
foi determinado pelo fato de que uma importante parcela dos ativos não ter adqui-
rido tempo suficiente para ingressar no plano de inativos junto à Previ. O somatório 
de tudo isso foi catastrófico, desmobilizador e socialmente injusto, colocando uma 
parcela dos assistidos fora do mercado bancário e sem condições para manter o 
plano de saúde. Os que felizmente conseguiram permanecer envelheceram e hoje 
fazem parte de nossa carteira de assistidos.

No ano 2000 tínhamos 56 mil vidas nos planos Mater e Afinidade e um déficit que, 
em quatro anos, não mais viabilizaria recursos para manter funcionando a Caberj. 
Hoje, após 20 anos, continuamos prestando assistência de qualidade aos nossos 
associados, vivenciando, como não poderia deixar de ser, dificuldades e percalços, 
porém, com a garra da equipe e apoio do nosso corpo social, temos superado os 
momentos de dificuldade e mantido a nossa assistência.

ESTUDO ATUARIAL

Um plano de saúde tornar-se INVIÁVEL ao perder a capacidade de mitigar determinados 
riscos, sendo que um deles assume o topo em importância - a incapacidade de oxigenar 
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a base da pirâmide. 

Essa premissa correta sob o enfoque atuarial e aplicável genericamente às opera-
dora, no caso da Caberj, requer que se faça uma aprofundada discussão e realista 
reflexão sobre a questão. Evoluindo o raciocínio e considerando o caráter estrutural 
da constituição da Caberj um problema dessa natureza e com essas características 
precisa levar em conta as peculiaridades da empresa e, principalmente, dos associa-
dos. Em relação à Caberj, a aplicação de reajustes calculados atuarialmente tem como 
referência o crescimento dos custos, condição prevista e regulamentada pela ANS. 
No nosso caso se constituiu um fator de agravamento do problema. Os custos médi-
cos sempre crescerão em proporção muito acima de qualquer indicador econômico. 
Ao praticarmos essa política estaremos instituindo a conhecida figura da autofagia, 
levando ao agravamento do quadro e, por fim, à insolvência. Além do que seria uma 
completa insensibilidade, sob o aspecto humano, uma vez que os associados têm 
seus reajustes salariais realizados por meio da aplicação dos indicadores econômicos 
estabelecidos pelo governo, no caso o IGPM. Não podemos  nos esquecer de que 
em 2017 o aposentado não recebeu reajuste.

É necessário discorrermos um pouco sobre as condições que regem a sustenta-
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bilidade de qualquer plano de saúde e, em especial, da Caberj. O plano de negócios 
da Caberj, enviado à ANS, expôs os riscos e os enormes desafios envolvidos para a 
preservação de um plano com a nossa configuração. À época, discutimos com a ANS 
a necessidade de oxigenarmos a base, com a inclusão de novos assistidos, sendo 
sugerido pela própria agência a criação de uma empresa para tal fim, razão da criação 
da Integral Saúde, o que não quer dizer simploriamente a inclusão do problema. É 
preciso competir no mercado.

PLANO MATER:
UMA CLIENTELA ESPECIAL - UMA DÍVIDA A SER RESGATADA

Fala-se muito em um associado “dono da empresa”. Que dono é esse? Um dono 
que, se não tiver capacidade para pagar, será excluído do plano. Que vantagem tem 
o associado Mater quando comparado a outros associados? Uma condição vantajosa  
precisa ser mantida, ou seja, que o associado Mater possa ter o valor da prestação 
compatibilizada com a sua capacidade de pagamento. Nada mais justo diante de 
um associado que “bancou” a continuidade da Caberj após a liquidação do Banerj e 
que conosco permanece até os dias de hoje. É questão de justiça. A Caberj precisa 
reconhecer esse passado e traduzir esse reconhecimento em atitudes no presente. 
Esse é o aspecto que nos impulsiona para uma missão dificílima, mas única que nos 
resta, gerar receita alternativa.

Os associados, principalmente aqueles que integram o plano Mater, sabem muito 
bem o que representa ter a Caberj. Sabem, também, que se trata de um bem insubs-
tituível e que não existe operadora capaz de cumprir o papel assistencial realizado 
pela Caberj. As empresas comerciais de saúde acham-se operacional e estrategica-
mente organizadas para executar uma lógica de atendimento direcionada à carteira 
composta em sua maioria por pessoas jovens. Ao contrário, a Caberj tem todo o seu 
arcabouço assistencial concebido e inteiramente voltado para atender as específicas 
necessidades de cada participante. Isso é algo impensável para as empresas comer-
ciais de mercado, por funcionarem dentro de um padrão rígido, sem flexibilidade e 
sensibilidade para atender as necessidades que estejam requerendo algo diferente 
do previsto contratualmente e, principalmente, para evitar colocar em risco seus 
resultados financeiros. O plano Mater é de tal singularidade que basta examinar a 
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sua atual pirâmide etária para concluir que em muito pouco tempo teremos, estatis-
ticamente, toda a população assistida composta por pessoas com mais de 60 anos.

NOSSAS RESPONSABILIDADES

Temos o compromisso prioritário de prestar atendimento aos ex-funcionários do 
Banerj e sua família direta. Esse compromisso vem se ampliando. A Caberj está cui-
dando não só da saúde, mas, em função das mudanças provocadas pelo tempo, hoje 
está cuidando também da vida das pessoas, a ponto de estar fazendo, em muitas 
situações, as vezes da própria família. Essa lacuna foi criada com a perda da autono-
mia, em função da idade do núcleo familiar, composto muitas vezes por um casal sem 
filhos ou com filhos também com dificuldades para manter a própria sobrevivência. 
Entendemos que a Caberj, como vem fazendo, terá que assumir esse compromisso, 
investindo cada vez mais na visão social da saúde e, com isso, se voltando para o 
verdadeiro conceito de saúde, definido pela OMS - Organização Mundial da Saúde 
como o completo bem-estar físico, mental e social. Para tanto, precisaremos investir 
cada vez mais em estrutura para atender a essa nova demanda. Trata-se de uma 
linha de compromisso de solidariedade, da qual não podemos nos esquivar, e por ele 
estaremos lutando, por se constituir uma necessidade assistencial. Esse atendimento 
gera custos elevados. A ferramenta que pode ajudar é a prevenção.

2018 – NOVO CICLO DE RECUPERAÇÃO
UMA PROPOSTA ASSISTENCIAL DESAFIADORA EMBUTIDA NO 
PLAEF

A Caberj está iniciando um novo ciclo de vida, como ocorre em qualquer empre-
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sa. No ambiente da saúde, os desafios são enormes, requerendo como requisito de 
sobrevivência respostas adaptativas e inovadoras, visando minimizar as adversidades 
e criar as condições para gerar oportunidades.

Todo negócio, independentemente do ramo de atuação, fica exposto a risco. Dessa 
forma, incluímos no nosso plano de trabalho e, consequentemente, na estrutura, a 
gestão de riscos, visando identificar as principais dificuldades e ameaças, bem como 
as ações para mitigá-las. Esse tema foi muito bem assimilado pela empresa como 
um todo e atualmente a avaliação do risco é parte integrante de todo processo de  
tomada de decisão. 

A Caberj é uma operadora sem similar no mercado. As circunstâncias conduzi-
ram-na para a criação de um modelo assistencial, com uma rede de atendimento de 
elevado padrão, um rol de benefícios superior ao encontrado no mercado, um acesso 
inteiramente desburocratizado, inserido em um planejamento assistencial estrate-
gicamente estudado para atender as necessidades da clientela. O passo seguinte 
consistiu na elaboração de programas no âmbito ambulatorial/hospitalar e domiciliar 
de cunho preventivo, (AAG, AED, VDS, Maturidade Caberj, dentre outros) os quais 
vêm produzindo excelentes resultados na recuperação da saúde e reflexos altamente 
positivos na qualidade de vida dos assistidos.

Dessa forma, gostaríamos de convidar os associados a realizarem uma detida 
leitura da proposta assistencial, apresentada pelas diversas áreas, na qual irão reco-
nhecer todos os aspectos que acabamos de referir, ou seja, de uma proposta assis-
tencial direcionada à necessidade do grupo etário. Ela tem a pretensão de atender 
as necessidades específicas das pessoas, em sua maioria aposentadas, muitas das 
quais portadoras de doenças crônicas e, como tal, possuidoras de um perfil epide-
miológico sabidamente  produtor de custos elevados. Essa proposta leva em conta 
a preservação de todos os benefícios já presentes, acrescido de todo o arsenal tec-
nológico permanentemente introduzido no moderno universo assistencial dos dias 
de hoje. Acresce-se a essa missão a necessidade de compatibilizar esse padrão de 
atendimento à capacidade de pagamento das pessoas, considerando tratar-se de um 
grupo heterogênio em termos de poder aquisitivo, dele integrando pessoas que não 
adquiriram o direito à complementação da PREVI e também outro contingente que, 
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em função de mudanças ocorridas no campo social, viram-se com o compromisso de 
ter que assumir a responsabilidade pelo custeio do plano de saúde de filhos e netos.

As transformações verificadas no cenário da saúde mantiveram-se num ritmo ain-
da bastante acelerado ao longo de 2017, devidas fundamentalmente aos contínuos 
avanços nas pesquisas clínicas, gerando importantes avanços tecnológicos. Com a 
visão de oferecer o melhor aos associados, temos procurado não apenas nos adaptar 
a esse contexto mas, além disso, oferecer soluções efetivas para as novas demandas 
que exigirão coragem, dedicação, responsabilidade e muita garra, além de uma boa 
dose de sabedoria.

Com o agravamento da crise no sistema de saúde suplementar, principalmente no 
aspecto ligado à capacidade de financiamento e qualidade do serviço, foi necessário 
repensar toda a lógica de funcionamento, identificando e corrigindo as práticas que 
não atenderam as expectativas. Essa crise tem na sua face mais visível a dificuldade 
do financiamento, determinada pelo constante e incontrolável crescimento dos cus-
tos e também pela irracionalidade na alocação dos recursos, decorrente, em grande 
parte, de um modelo inadequado (fee-for-service) hegemônico e ultrapassado.

Como entender algo apenas após ele ter ocorrido, se é necessário que ele ocor-
ra para que o entendamos? O ideal seria podermos antecipar, com algum grau de 
previsibilidade, os fatos. As decisões do que fazer, investir ou não, de buscar novos 
parceiros, fazer novos negócios e finalizar antigas parcerias são momentos cruciais 
na vida de qualquer empresa. Essa questão sempre nos angustia pois precisamos 
fazer o correto, sem espaço para erro, com a obrigatoriedade do justo e, principal-

Temos a certeza de nova superação e de que 
vamos continuar sobrevivendo pois o princi-
pal é que a Caberj encontra-se pronta para o 
enfrentamento e preparada para continuar 
avançando, fiel ao perfil inovador que faz parte 
de sua história. 

“
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mente, com a convicção de que, ao final, tudo dará certo. Sabemos, também, que a 
pior opção é nada fazer! 

O estudo recentemente publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - 
IPEA confirma que no próximo ano as dificuldades no sistema suplementar de saúde 
permanecerão e até se intensificarão, destacando-se a continuação da incorporação 
de novas tecnologias - muitas vezes sem critérios científicos; o envelhecimento da 
população e suas decorrências; a introdução à crítica de novos materiais e medica-
mentos de elevado custo; o desequilíbrio de carteiras provocado pela modificação 
introduzida na distribuição das faixas etárias; a cada vez mais agressiva judiscializa-
ção do sistema, além das dificuldades impostas por uma regulamentação complexa 
e célere, deixando claro que as operadoras terão que realizar profunda revisão em 
seus processos e adequação dos seus planos orçamentários.

A Caberj existe há 47 anos, dos quais 20 anos sem patrocínio e durante todo esse 
período não presenciamos um ano sequer, sem dificuldade, sem problemas. Temos a 
certeza de nova superação e de que vamos continuar sobrevivendo pois o principal 
é que a Caberj encontra-se pronta para o enfrentamento e preparada para continuar 
avançando, fiel ao perfil inovador que faz parte de sua historia. Essa situação só será 
resolvida com ações que possam produzir sustentabilidade.

A BUSCA INCESSANTE DA VIABILIDADE PERENE

No mundo dos negócios não existem placas indicando o caminho a seguir. Não há 
GPS, não existem fórmulas ou receitas para o sucesso do negócio. É um mundo de 
incertezas e apostas. Nesse tipo de ambiente complexo e desafiador, vence quem 
é capaz de colocar em prática, com agilidade e o menor risco possível, a estratégia 
definida. O que dá certo e produz resultado duradouro é chamado de medida sus-

Esse é um ponto capital - acertar sempre? Temos 
acertado na maior parte das iniciativas, mas 
no “negócio saúde” essa premissa não existe. “
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tentável, nela inseridos diversos e complexos fatores.

A saúde privada no Brasil vive o seu maior crescimento histórico, tornando-se evi-
dente que os processos de aquisições, incorporações e fusões das empresas do setor 
serão ainda maiores, pelo fato de o país estar na mira dos investidores estrangeiros.

A concentração de operadoras e o crescimento do número de vidas na área da 
saúde tornaram-se evidentes, apesar da crise econômica mundial iniciada em 2008. 
Esse fenômeno tem sido uma tendência observada desde a criação da Lei 9656/98 
que regulamentou o sistema supletivo, por meio da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar – ANS. 

FATORES QUE DEVEM SER OBSERVADOS:

1.	 Perfil	sócio/econômico

Temos uma carteira heterogênea, composta em sua maior parte por pessoas 
com idade acima de 60 anos que adquiriram uma condição de: aposentados com 
complementação pela Previ, aposentados sem complementação pela Previ e não 
aposentados, não desejados pelo mercado.

2.	 Inclusão	de	novos	assistidos	/	oxigenação	da	base	da	pirâmide
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Não conseguimos alcançar o crescimento sustentado da carteira, em decorrência 
da impossibilidade (impedimento institucional) de oxigenar a base da pirâmide (inclu-
são de novos assistidos com faixa etária baixa).

3.	 Envelhecimento	da	carteira

Tivemos como consequência o comprometimento da relação de assistidos supe-
ravitários/assistido deficitários, tendo como fator preponderante o envelhecimento 
progressivo da massa.

4.	 Mercado	cada	vez	mais	exclusivista

O mercado encontra-se em forte movimento de aquisição, fusão e incorporação 
dos prestadores de serviços, provocando elevação dos preços, concentração do 
risco e consequente exclusão de pequenas e médias operadoras. Esse movimento 
ainda persiste.

5.	 Origem	do	déficit	

Gerado fundamentalmente por carência de receita, em uma carteira sem oxige-
nação, com ruptura do mecanismo mutualista.

6.	 Imposição	de	novos	benefícios

Outro fator observado foi a inclusão progressiva de novos benefícios por imposição 
da ANS, sem a devida contrapartida necessária à adequação da fonte de custeio, 
fortemente a carteiras com elevado percentual de pessoas idosas.

7.	 Investimento	e	ações	geradoras	de	sustentabilidade

Não foram realizados os investimentos em fatores geradores de sustentabilidade, 
com ênfase para o não aproveitamento das janelas de oportunidade, com capacidade 
para produzir receitas alternativas e adesão maciça aos programas de prevenção.

8.	 Perda	da	capacidade	operacional	–	uma	evolução	a	ser	contida

A correção dos preços é necessária, mas a sua repetição, considerando as carac-
terísticas do plano, sem agregar ações que atuem na origem do problema, produzirá 
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o agravamento do quadro tornando insustentável a preservação do plano, colocando 
sempre a empresa com o risco da intervenção pela ANS que, como solução, tentará 
promover a transferência da carteira para outra operadora, em regime de leilão.

O equilíbrio econômico-financeiro e a valorização patrimonial da Caberj são 
macro-objetivos determinados pelo Planejamento Estratégico e têm como meta a 
viabilização e perenização da instituição.

A definição desses objetivos fundamentaram importantes tomadas de decisão para 
a implementação de ações no campo técnico e administrativo. Modernizar a estru-
tura operacional; investir na capacitação da equipe, visando adotar novas posturas 
frente ao mercado; e buscar de soluções inovadoras fazem parte do novo ciclo de 
recuperação voltado para retomar o equilíbrio e ao mesmo tempo reposicionar a 
marca Caberj no mercado de saúde.

Partindo desse entendimento, estamos iniciando um novo ciclo de recuperação e é  
preciso definir com clareza o que fazer sem nos afastarmos dos objetivos definidos.

Objetivos:

1. Profissionalizar a gestão com foco em resultado.

2. Retomar o equilíbrio econômico-financeiro 

3. Investir em uma estrutura que permita alcançar não só o equilíbrio, mas também 
garantir a sustentabilidade.

4. Promover a valorização patrimonial.

A sustentabilidade de uma carteira de saúde depende de diversos fatores, adqui-
rindo destaque o aspecto relacionado ao fato de como os seus gestores administram 
os riscos inerentes ao negócio. Os custos médicos acham-se com clara tendência 
para o crescimento crescente e, ao mesmo tempo, tivemos o não acompanhamento 
de pagamento pelos financiadores, resultando na grande dificuldade hoje presente 
e um enorme desafio para os gestores.
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QUADRO SUMARIZADO DAS PRINCIPAIS AÇÕES

•Investir permanentemente na capacitação dos colaboradores, por meio de um 
consistente programa de treinamento;

•Reestruturar a rede prestadora de serviços, criando a rede referenciada;

•Incrementar as ações para ampliar os pacotes cirúrgicos;

•Renegociar tabelas com prestadores referenciados;

•Revitalizar o programa de Atendimento Domiciliar de Urgência - ADU;

•Concluir o trabalho de assessoramento técnico gerencial em Oncologia;

•Iniciar a nova fase do programa de medicina preventiva (AAG), introduzindo os 
conceitos da geriatria, voltados para os assistidos com faixa etária acima de 40 anos, 
visando sedimentar e universalizar a cultura prevencionista, inibindo os principais 
fatores de risco relacionados ao aparecimento das doenças crônicas;

•Manter e ampliar o processo de aquisição direta de próteses e material médico 
especializado;

•Ampliar as equipes de internistas domiciliares para acompanhamento dos pacientes 
portadores de doenças crônicas com perda parcial ou total da autonomia;

•Ampliar a bem sucedida iniciativa da criação dos internistas hospitalares;

A solução está em acreditar em nós mesmos, 
sermos ainda mais criativos, inovadores e com 
capacidade de desenvolver atitudes e ações 
concretas, fundamentadas em estratégias sus-
tentáveis, capazes de suportar as dificuldades 
inerentes a própria empresa e ao negócio, inse-
ridas em um mercado de alta competitividade.

“
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•Intensificar o trabalho de auditoria médica direcionada aos pacientes internados 
em hospitais sem equipe internista, com especial atenção para a indicação de inter-
nações em UTI;

•Analisar de forma criteriosa as normas para concessão de benefícios especiais: 
reembolso, pacientes crônicos (AED), próteses / órteses e  medicamentos de alto 
custo;

•Implementar o sistema de auditoria informatizada de custos médicos: auditoria 
corretiva, auditoria educativa, auditoria preventiva, call center técnico e administra-
tivo, perícias médicas;

•Investir forte e continuadamente no trabalho de administração da carteira de 
risco (elevada utilização em custos de alta complexidade).

DESAFIO: GERENCIAR RECURSOS FINITOS PARA FINANCIAR CUS-
TOS COM TENDÊNCIA AO INFINITO

Embora o equilíbrio não seja fácil de se obter, é possível alcançá-lo, surgindo, 
no entanto, um fator ainda mais desafiante: a preservação do equilíbrio alcançado 
(sustentabilidade). 

Para tanto, um conjunto de ações precisa ser colocado em prática, apontando para 
quatro regras absolutas e indispensáveis para o êxito na gestão:

a)Oxigenar permanentemente a base da carteira (entrada de novos participantes 
com faixa etária baixa);

b)Alcançar e manter um número mínimo de beneficiários que permita a diluição 
de riscos, evitando que um pequeno número de casos catastróficos seja capaz de 
ofender o resultado;

c)Manter sob controle os custos e despesas administrativas, situando-os no pata-
mar orçamentário de equilíbrio;

d)Manter sob absoluto controle os custos variáveis, tendo como meta alinhá-los 
com o estudo atuarial e consequente programa orçamentário.
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Não crescer ou diminuir de tamanho num segmento em expansão, dominado por 
grandes operadoras, com alto poder de negociação e riscos diluídos em função de 
atuarem em escala, significa ampliar as dificuldades, principalmente se um certo grau 
de acomodação se tornar presente. Com isso, estaremos perdendo progressivamente 
espaço, reduzindo a nossa margem de manobra e correndo o sério risco da insolvência.

O envelhecimento populacional, uma medicina cada vez mais tecnológica, uma 
Agência Reguladora (ANS) aplicando níveis de exigências não correlacionáveis com o 
tamanho e finalidade da operadora, além do poder judiciário que ignora a existência 
da lei 9656/98, aprovada pelo Congresso, continuarão dando o tom ao mercado e 
somente quem estiver preparado para conviver com esses novos tempos sobreviverá.

Precisamos entender que desânimo e súplicas aos céus ou mesmo aos órgãos 
reguladores não são a solução. A solução está em acreditar em nós mesmos, ser-
mos ainda mais criativos, inovadores e capazes de desenvolver atitudes e ações 
concretas, fundamentadas em estratégias sustentáveis, capazes de suportar as di-
ficuldades inerentes à própria empresa e ao negócio, inseridas em um mercado de 
alta competitividade.

Dr. Haroldo Aquino Filho 
Diretor Geral
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Serviços digitais
ampliados

Omundo está cada vez mais conectado, os números 
revelam o espantoso crescimento da internet, e 
as estatísticas mostram que em pouco tempo os 

dispositivos conectados à internet serão mais numerosos do 
que as pessoas. Estamos diante da era da Transformação 
Digital. 

Para 2018 
teremos 
algumas 

novidades, 
dentre elas, 

a solicitação 
de reembolso 

de despesas 
médicas via 

web e boleto 
digital

2016
6,4 bilhões

2018
11,2 bilhões

2020
20,4 bilhões

Fonte: PM Network – Julho 2017
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Acompanhando esta tendência, a TI da Caberj vem direcionando esforços para 
incrementar as plataformas de comunicação digital. Em 2017, foram entregues a 
remodelagem do site e novas funcionalidades no aplicativo mobile. O novo padrão 
visual e as atualizações realizadas no Site Caberj visaram maior aderência às norma-
tivas da ANS e ampliação dos serviços nos Canais do Beneficiário e Credenciado. 
Para 2018 teremos algumas novidades, dentre elas, a solicitação de reembolso de 
despesas médicas via web e boleto digital.

Uma nova versão para o aplicativo Mobile Saúde foi lançada no último trimestre 
de 2017, trazendo maior agilidade aos beneficiários. Já é possível obter via celular a 
segunda via de boleto, extrato de atendimento e extrato de reembolso. O aplicativo 
pode ser baixado nas lojas Google Play e Apple Store.

A gestão de uma empresa é baseada em pessoas, processos e tecnologia, e cada 
vez mais se torna crucial fazer das equipes um celeiro para aprendizagem e inova-
ção. Cada um pode contribuir com sua visão do processo e ser capaz de identificar 
melhorias simples e que podem dar excelentes resultados. Tendo como máxima essa 
premissa, em 2017 foram empreendidos vários esforços de otimização de processos 
visando à estratégia de redução de custos. 

Contribuindo com este objetivo, destacamos o novo Portal especializado na Gestão 
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de Compras de OPME (órteses, próteses e materiais especiais) - contratado da EMS 
Ventura - integrado às rotinas de Auditoria de Internações Eletivas existentes no 
Sistema Corporativo ERP da Caberj. Essa nova ferramenta possibilita rastreabilida-
de de ponta a ponta do processo de solicitação de cirurgias que possuem OPME, 
contemplando auditoria, controle de prazo para liberação das internações eletivas 
alinhado à regra de SLA da ANS, agilidade na troca de documentação com o médico 
solicitante, processo de cotação e compra de OPME, onde a troca de documentação 
com os fornecedores de OPME é automatizada, abrangendo desde o momento da 
solicitação de orçamento, cotação, autorização de fornecimento, controle de lote e 
nota fiscal. Os pontos fortes da solução são o controle de certificação e qualificação 
dos materiais OPME fornecidos e os painéis de acompanhamento que facilitam a 
gestão.

Ainda na vertente de redução de custos, um novo portal de certificação e elegi-
bilidade para a gestão de procedimentos de alto custo foi implementado e está em 
fase de testes para lançamento no primeiro trimestre de 2018. O portal viabilizará 
maior controle e agilidade de todo o fluxo do processo de liberações ambulatoriais 
eletivas, possibilitando aos credenciados fazer a solicitação via web; a troca de infor-
mações com equipe de auditoria médica via sistema; a aplicação de várias críticas; 
assim como das diretrizes de utilização previstas nas normativas da ANS, acompa-
nhamento dos status de liberação das senhas no canal do credenciado disponível no 
site. Esse projeto corrobora com a facilidade de gestão de procedimentos liberados 
e maior previsibilidade de custos.

Em dezembro de 2017 foram lançados os produtos odontológicos em parceira 
com a Metlife. Para tal foi desenvolvida uma plataforma de integração entre o siste-
ma corporativo ERP da Caberj e o sistema da Metlife, dentre os quais destacamos o 
controle de movimentação cadastral dos beneficiários, consulta da rede credenciada 

Para alcançar sucesso na realização de nossos 
projetos, é preciso fortalecer a sinergia entre 
os departamentos.“
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via web, arquivos de obrigações ANS (Monitoramento TISS, Componentes cadastrais, 
SIP, SIB e RPS). Um novo portal de internet foi gerado com foco específico para os 
produtos odontológicos.

A equipe de atendimento da empresa conta com uma nova facilidade - o sistema 
captura o número de telefone do beneficiário e automaticamente direciona abertura 
de protocolo de atendimento. Essa integração entre a nossa Central Telefônica e o 
sistema ERP agiliza o registro do atendimento. O gestor da equipe de atendimento 
também passou a contar com nova plataforma de gerenciamento, o que permite 
balancear o tempo de espera e consequentemente a otimização do mesmo.

A Caberj conta com o Sistema ERP Protheus para atender a todos os departamen-
tos da empresa de forma integrada. O fornecedor TOTVS tem o compromisso de 
manter o sistema atualizado para atender regulações da ANS e do FISCO, tomando 
como premissa a implantação do E-SOCIAL, previsto para o primeiro semestre de 
2018. A TOTVS lançou a versão 12 e estamos trabalhando nesse projeto com um 
esforço conjunto entre TI e as áreas de negócio para homologar as novas regras e 
treinar as equipes em todas as rotinas impactadas pelas mudanças. 

Para alcançar sucesso na realização de nossos projetos, é preciso fortalecer a siner-
gia entre os departamentos, pois quando estamos unidos em prol de um objetivo, a 
boa comunicação aumenta a eficiência do trabalho e nos faz chegar mais rápido aos 
objetivos. Em tempos de crise, precisamos aproveitar os conhecimentos e os pontos 
fortes das equipes para juntos buscarmos soluções simples e superar os desafios.
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Gerência de 

Hedilberto Gomes
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Ampliação dos 
canais do diálogo 

com associado

Em um momento de retração como o que estamos 
vivendo nos últimos anos, especialmente no setor 
de saúde suplementar, a Gerência de Comunicação 

e Marketing assume um papel estratégico e desafiador na 
busca de novas alternativas de divulgação dos produtos e 
marcas da Caberj. 

O comprometimento com a redução de custos, empenho 
pelo qual passa toda a empresa, somado ao cenário cada vez 
mais tecnológico, direciona as ações de comunicação para o 
meio digital em prol de um diálogo mais eficaz e interativo.

É com base nisso que o primeiro passo foi a mudança de 

Todas as  
ações reforçam 

a missão da 
Gemak em 

dar suporte 
constante às 

demandas das 
diversas áreas 

da empresa
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plataforma dos tradicionais canais de comunica-
ção com o associado. Antes impressos, os jornais 
De Fatos e Expresso, assim como os informativos 
especiais e até o relatório que você tem em mãos, 
ganharam versão online, diminuindo significativa-
mente os custos de impressão, postagem e envio.

Simultaneamente, novos canais de comunica-
ção foram criados, intensificando ainda mais o 
diálogo com o associado, como é o caso do e-mail 
marketing, instrumento que semanalmente leva 
informações importantes e imediatas da Caberj 
para os associados Mater e Afinidade.

Mais moderno e intuitivo, o novo site da Caberj foi totalmente reformulado para 
dispor de forma mais ágil e prática informações sobre produtos e serviços não ape-
nas ao antigo associado como também aos novos clientes, que têm hoje uma outra 
impressão ao acessarem o endereço www.caberj.com.br.

Todo o desenvolvimento, desde a parte visual até a de estrutura de programação 
do site, foi realizado pela equipe da Gemak, com apoio da Gerência de Tecnologia 
da Informação. 

DeFatos
Informativo do Grupo Caberj   Número 86  Fevereiro  2017
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Histórias que

se completam
A importância de associações dos

ex-funcionários do Banerj para a Caberj

Páginas 6 e 7

Banerj
ANBEP

É possível reduzir a quantidade de 

medicamentos e minimizar riscos como 

efeitos colaterais indesejáveis

Menos remédio, mais saúde

Páginas 10 e 11

Saiba como retirar no

site o seu informe para 

declaração deste ano

Imposto de renda

Página 3

Associados provam que o uso da tecnologia 

não se limita a uma faixa etária
Conexão sem idade

Páginas 8 e 9

DeFatosInformativo do Grupo Caberj   Número 88  Agosto  2017

A
N

S 
nº

 3
24

36
-1



Relatório Anual
2017 
Gerência de
Marketing

34

No suporte essencial às demais áreas da empresa, vale destacar ainda a criação e 
padronização das marcas dos programas desenvolvidos pela Gerência de Prevenção, 
a criação de todo o material gráfico dos novos produtos comercializados pela Integral  
Saúde.

Essa parceria também se estende nos eventos externos que são realizados por 
áreas da empresa em parceria com clientes, onde a Gemak é responsável por toda a 
produção de materiais gráficos, vídeos e cobertura fotográfica e jornalística.

Internamente, a Gemak também é responsável pelas ações e endomarketing, que 
têm nos canais internos – jornal mural e intranet – sua base de ação. 

Assim como o site, a intranet também foi toda reformulada pela equipe da Gemak, 
ganhando novos espaços de informação, como o Banco de Conhecimento, local 
onde as áreas disponibilizam materiais e dados importantes para acesso rápido dos 
colaboradores.

Todas essas ações reforçam a missão da Gemak em dar suporte constante às de-
mandas das diversas áreas da empresa, no sentido de promover uma comunicação 
integrada, eficiente e atenta às constantes necessidades surgidas. Em 2018, esse 
papel não será diferente.

Programa
Emagrecimento

Programa
Coluna

Programa
Cardio

Programa
Maturidade Numes

N ú c l e o  d e  
M e d i ca m e n t o s  
E s p e c i a i s

Programa
Emagrecimento

Programa
Coluna

Programa
Cardio

Programa
Maturidade
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Resultado de um esforço conjunto de todas as áreas 
da empresa, a Caberj ganhou ainda mais reconhe-
cimento em 2017 com a inclusão na lista de marcas 
preferidas dos cariocas na categoria plano de saúde. 
A lista foi publicada na edição especial “Marcas dos 
Cariocas”, do jornal O Globo, sobre a pesquisa que 
está na oitava edição anual. Mais de quatro mil pes-
soas foram entrevistadas sobre produtos e serviços 
com os quais mais se identificam. Em cada uma das 
40 categorias, foram elencadas as dez marcas mais 
citadas e a Caberj foi apontada como uma das 
operadoras de saúde mais queridas dos cariocas. 

CABERJ ESTÁ ENTRE AS MARCAS PREFERIDAS DOS CARIOCAS
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Ouvidoria
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Melhoria contínua 
dos processos, 

produtos e serviços

Ccom mais de três anos de funcionamento a Ouvidoria 
do Grupo Caberj tem por principal atribuição atuar 
como representante dos clientes das empresas do 

Grupo, reconhecendo seus direitos de forma transparente e 
eficiente, e traduzindo as expectativas em informações para 
melhoria contínua dos processos, produtos e serviços. A 
Ouvidoria é uma área de segunda instância de atendimento ao 
cliente que reanalisa solicitações respondidas fora do prazo, 
não atendidas ou cujas respostas tenham sido consideradas 
insatisfatórias pelo cliente. 

No ano de 2017, a Ouvidoria recebeu 1.814 demandas 
de alta criticidade, sendo que 85,17% foram resolvidas no 

Meta para o 
ano de 2018 
atingir 90% 

de resposta as 
demandas em 

até 7 dias
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prazo de até 7 dias e 13,73% em até 30 dias, totalizando 98,9% das demandas so-
lucionadas no prazo definido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.. 

Comparando o 2º semestre de 2016 com o 2º semestre de 2017, foi verificada a 
redução de 26% no total de demandas recebidas na Ouvidoria. Este bom resultado 
foi devido a excelente atuação do Núcleo de Qualidade que vem trabalhando na 
melhoria do atendimento em todas as instâncias e, da própria Ouvidoria que vêm 
conscientizando os beneficiários sobre o seu papel como área de 2ª instância. 

 Visando oferecer mais um canal de acesso para os beneficiários, foi disponibilizado 
no site, na área da Ouvidoria, o formulário eletrônico que além de ser de fácil pre-
enchimento, permite que sejam anexados documentos complementares a demanda 
do cliente. 

A Ouvidoria tem como meta para o ano de 2018 atingir 90% de resposta as de-
mandas em até 7 dias, de forma a, cada vez mais, atender as expectativas dos clientes 
que a ela recorrem. 

Quadro comparativo quantidade de demandas na Ouvidoria:
2º semestre de 2017 e 2º semestre de 2017

0
100
200
300
400
500
600
700
800

2016

743
551

26%

2017
* Estes dados foram apurados desconsiderando da carteira de clientes os planos da tendo em vista o contrato
da Prefeitura tendo em vista que o contrato encerrou em maior 2017
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O contínuo 
investimento em 
prevenção e seus 

resultados

A  Diretoria Administrativa e Financeira expressa sua 
gratidão a todos os associados, parceiros comerciais 
e colaboradores que juntos ajudaram a superar os 

enormes desafios econômicos enfrentados no exercício de 
2017.

         Temos a responsabilidade de gerir os recursos de 
forma que todos os nossos associados e assistidos possam 
ter segurança e tranquilidade quanto à saúde financeira da 
organização, podendo usufruir de um plano de saúde de 
qualidade ao longo de sua vida.

Temos a 
responsabilidade 

de gerir os 
recursos de 

forma que 
todos possam 

ter segurança e 
tranquilidade
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Informamos que a direção continua diligente na missão de salvaguardar o patri-
mônio da entidade, sempre com muita dedicação e respeitando os mais rigorosos 
critérios de governança, de forma responsável e sustentável.

    A Contadoria cumpriu todos os prazos no envio das declarações e informações 
aos órgãos fiscalizadores. Obteve êxito no processo de isenção de IPTU de nossas 
agências Tijuca e Copacabana e aguardando a finalização referente à sede.

Ainda há muito trabalho pela frente, mas não mediremos esforços para continuar 
mantendo um plano de saúde de qualidade a todos os nossos beneficiários.
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GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
 Nossa Gerência Administrativa está à frente de diversas atividades segmentadas 

em níveis de complexidades distintas, seja pelo desempenho habitual em demandas 
cotidianas dos setores circunstantes, seja pela contribuição da ótica financeira pre-
ponderante ao controle de custos da organização. Ambas habitualmente colaterais 
e em vezes fundamentais ao processo de entrega do serviço ofertado pela Caberj 
aos seus diversos beneficiários, tornam a GEADM peça integrante na conciliação de 
fatores de produção.

       Nesse sentido, cada colaborador na GEADM adota como premissas indubitáveis 
à boa gestão conceitos como integridade, eficiência e principalmente transparência, 
que, alinhadas à visceral fluência na comunicação, refletem em boas práticas e ins-
titucionalizam em base sólida, conquistas eficazes pautadas sobre o ato contínuo da 
qualidade, preponderantes em serviços de excelência.

Em síntese, a GEADM subdivide-se em três áreas afins, quais sejam: a) Compras; 
b) Serviços Administrativos; e c) Facilities. Sendo gerenciadas e acompanhadas em 
medidas equilibradas, ou seja, alinhadas aos interesses da alta gestão (estratégia, mis-
são, visão, valores e objetivos corporativos), com foco na continuidade, inteligência 
no negócio (racionalização), ganho de performance, busca pelo melhor custo, atendi-
mento aos clientes internos / externos, são canalizados em certezas do bem comum.

NUCLEO DE PESSOAL
O núcleo de Pessoal tem como premissa servir à Caberj integrando o corpo funcio-

nal, gestores e diretoria, alavancando os melhores resultados para o grupo em todos 
os seus níveis, consolidando as melhores práticas de gestão de pessoal e negócios 
por meio da utilização constante da ética, profissionalismo, proatividade, retorno aos 
clientes, sinergia, e respeito às leis e prazos.

      O Núcleo de Pessoal vem ao longo dos anos atuando como principal elo entre 
o Governo, Sindicato, Conselho/Diretoria e os demais níveis operacionais da empresa 
promovendo a integração de todos os colaboradores com as políticas internas da 
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Caberj, independentemente do momento de recessão experimentado pelo mercado 
em geral, consolidando e aplicando as melhores práticas de gestão de negócio com 
redução de custos operacionais, e buscando atingir metas em total sinergia com o 
plano de negócios da Caberj.

Experimentamos também um momento de transição da legislação trabalhista em que 
as coisas ainda estão se ajustando entre Legislativo e Judiciário. A Coordenadoria de 
Pessoal está sempre atenta a essa movimentação para que continuemos cumprindo 
nosso papel mantendo nossa meta de fiel cumprimento às leis e prazos.

O Grupo Caberj em 2017 seguiu firmemente em sua política de alta capacitação 
de seu corpo funcional para fazer frente aos desafios crescentes de um mercado 
concorrido que mesmo em tempos de crise se torna cada vez mais competitivo exi-
gindo um atendimento de excelência.

Investimos na seleção de profissionais capacitados com conhecimento do mercado 
oxigenando a empresa com melhores práticas administrativas para melhor atender e 
antecipar as demandas de nossos clientes e priorizamos uma política de treinamentos 
de alta qualidade focados na prática diária e aperfeiçoamento desses profissionais.

Investir na capacitação do corpo funcional, preparando-os para atuar de forma 
dinâmica e participativa nos negócios tem sido nossa visão de profissionalização. É 
fundamental que todos sejam conhecedores e estejam alinhados com o planejamento 
estratégico e com a ampla visão do mercado para que possamos oferecer aos assis-
tidos da Caberj um atendimento com qualidade insuperável no mercado.

JURÍDICO
A constituição brasileira admite que qualquer cidadão que se sinta ameaçado ou 

lesado em função do não atendimento de uma determinada necessidade assistencial 
em saúde, pode requerê-la judicialmente. 

Essa situação precisa ser vista e aplicada, no entanto, de acordo com a natureza do 
assunto. A judicialização na área privada da saúde, por exemplo, é considerada pelas 
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operadoras que atuam no ramo, como um importante ofensor de custo. Isso porque 
vem produzindo elevação dos custos acima do esperado ou previsto. O contrato que 
rege a relação entre as partes envolvidas, estabelece normas, condições e critérios 
para o atendimento. Na prática o que se observa é que as condições previstas con-
tratualmente, não vêm sendo levadas em conta nas decisões judiciais, que ignoram 
a existência de uma lei (9.656/98), aprovada pelo Congresso e regulamentada pela 
Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

A Caberj se estruturou para aplicar o conceito de saúde em um sentido amplo e 
contemporâneo, como um completo bem-estar e não simplesmente a existência de 
doença incorporando a concepção de que a situação de saúde é determinada também 
pelas condições de vida, pela conjuntura social, econômica e cultural, bem como por 
valores individuais e coletivos, conduzindo a uma situação voltada para o bem viver.

Mesmo assim e considerando as características do nosso plano, uma vez que nada 
nega diante do estabelecido no seu regulamento ou mesmo no rol determinado pela 
ANS, a Caberj tem um nível de demanda judicial não condizente com a filosofia e 
postura assistencial oferecida pela empresa.

A conclusão a que se chega é de que esse tema requer uma reavaliação e reposi-
cionamento por parte do Judiciário, da ANS e a necessidade da Caberj se preparar, 
cada vez mais, como vem fazendo, para lidar com um assunto que irá, ao que tudo 
indica, produzir custos progressivamente maiores.
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Diretoria Adjunta
de Prevenção
Dr. Sandro ThadeuDr . Sandro Tadeu Macedo
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O contínuo 
investimento em 
prevenção e seus 

resultados

O ano de 2017 não apresentou mudanças significativas 
no cenário econômico nacional. No mercado de 
saúde o que vimos de um lado foi o já conhecido 

quadro de custos crescentes, pressionados por inclusões 
tecnológicas, com um forte incremento nos gastos com 
medicamentos imunobiológicos. De outro lado, o desejado 
e necessário aumento de receita para fazer frente a este 
quadro não se concretizou, com completa estagnação nos 
números de usuários de planos de saúde. 

Em uma empresa como a Caberj, com uma carteira com 

Os  programas 
preventivos têm 

contribuição 
fundamental 
no equilíbrio 
financeiro da 

Caberj
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perfil envelhecido, esta equação desbalanceada apresenta consequências ainda 
mais agudas, tornando os resultados favoráveis advindos dos diversos programas 
preventivos conduzidos pela DAPREV, uma contribuição fundamental na busca do 
equilíbrio financeiro da Caixa de Assistência.

     Programas como o Atendimento Eletivo Domiciliar (AED), que atende a centenas 
de pessoas com autonomia comprometida e média etária superior a 85 anos, não 
apenas melhoram os indicadores de qualidade assistencial destes pacientes como 
representam, em média, gastos até 10 (dez) vezes menores quando comparados 
com o grupo de pacientes com mesmas condições clinicas e faixa etária e que são 
acompanhados por outras modalidades assistenciais. 

      Da mesma forma, o Programa Maturidade Caberj, que completou seu terceiro 
ano de existência, mostra significativa melhora na qualidade assistencial dos associa-
dos inscritos e sinistralidade dentro da meta estabelecida para o equilíbrio da Caberj, 
sendo até 25% menor quando comparada aos associados de mesma faixa etária 
que não são acompanhados pelo programa. Cabe destacar que todas as ações são 
acompanhadas e auditadas pela ANS, que reconhece estes programas como modelos 
exitosos na atenção à saúde do idoso.

      Durante o transcorrer de 2017 novas iniciativas foram agregadas, como o 
Programa de Emagrecimento e o Programa de Coluna, que são oferecidos em nossa 
unidade de Copacabana. Lá o associado encontra um atendimento clinico especiali-
zado, com foco exclusivamente nestas patologias, com uma completa estrutura física 
e uma equipe de saúde multiprofissional. 

       Coube à DAPREV abrigar em sua estrutura organizacional a nova área de 
Odontologia da Caberj, que no último trimestre do ano, lançou para comercialização 
os novos planos odontológicos, um anseio de longa data dos nossos associados. 

       Apresentaremos a seguir alguns detalhes e os principais números das áreas 
da Diretoria Adjunta de Prevenção em 2017.
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ORGANOGRAMA DIRETORIA ADJUNTA DE PREVENÇÃO - DAPREV

GEPRE 
GERÊNCIA DE PREVENÇÃO

ATENDIMENTO ELETIVO DOMICILIAR

O Programa Atendimento Eletivo Domiciliar (AED) se caracteriza pela oferta de 
acompanhamento de saúde por equipe multiprofissional, desenhada para beneficiários 
com perda de autonomia, acamados e/ou limitados ao domicílio.

Esses pacientes são, em sua maioria, idosos e apresentam doenças crônico-dege-
nerativas e dificuldades de locomoção. Após a inclusão no programa houve redução 
de hospitalizações e no tempo de internação desses beneficiários, em decorrência 
do acompanhamento médico regular.

Definidos pelo médico assistente do programa, os suportes terapêuticos domiciliares, 
como a fisioterapia e a fonoaudiologia, possibilitam a reabilitação e manutenção de 
autonomia dos pacientes. De acordo com a indicação do médico do AED, são ainda 
executados procedimentos de enfermagem, como antibioticoterapia venosa em casa, 
com toda segurança e qualidade. Este é um dos principais recursos para manter o 
paciente em domicílio, o que é um benefício para o associado e família, pois evita a 
exposição a procedimentos invasivos desnecessários e previne infecções hospitalares.

Diretoria Adjunta de Prevenção

Gerência Médica de Prevenção Gerência Médica Ambulatorial

Programa de Medicamentos Odontologia

Assistente
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Além disso, os pacientes do programa contam com o suporte de uma equipe 
multiprofissional, que atua dentro da Gerência de Prevenção (GEPRE) e dá o supor-
te às ações dos médicos gestores, acompanhando os pacientes do Programa AED. 
Esta equipe, composta por auditores técnicos da área de enfermagem e assistentes 
sociais, realiza monitoramento telefônico e visitas técnicas regulares aos inscritos no 
programa.  A história clínica dos pacientes é registrada em prontuário eletrônico, o 
que facilita a integração e o fluxo de informações com o benefício da agilidade das 
ações a serem executadas. 

ALGUNS NÚMEROS DO PROGRAMA AED
MÉDIA ETÁRIA E DISTRIBUIÇÃO POR SEXO

PACIENTES INCLUÍDO NO PROGRAMA AED EM 2017

Média etária:
86 anos

Masculino

Feminino

23%

77%

Pacientes incluído no programa AED em 2017

jan/17 fev/17 mar/17 abr17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17

8

2 3

7 6
4 5

12
13

7
8 8

Total: 83
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TOTAL DE ATENDIMENTOS MÉDICOS, DE 
FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA EM 2017

TOTAL DE ATENDIMENTOS COM ENFERMAGEM, 
PSICÓLOGOS E NUTRICIONISTAS EM 2017

NUMERO MENSAL DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES 
EM 2017

Total de atendimentos médicos, de fisioterapia e fonoaudiologia em 2017
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PERFORMANCE DO MONITORAMENTO 
TELEFÔNICO ATIVO DO AED EM 2017

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR INTERMEDIÁRIA – ADI
DISTRIBUIÇÃO DE REEMBOLSOS POR PROJETOS

DISTRIBUIÇÃO DOS PRINCIPAIS TIPOS DE REEMBOLSO

Performance do monitoramento telefônico
ativo do AED em 2017

Média inscritos

Monitorados

333
528

Distribuição de reembolsos por projetos

Associados Programa AED

Associados Programa AAG

Associados Maturidade

Associados VDS

Associados Sem Projeto

Associados SDM

31%

20%

43%

1%

2%3%

Distribuição dos principais tipos de reembolso

Programa ADI

Fisioterapia Domiciliar

Fonoterapia Domiciliar

Consulta Média Domociliar

Andador

Bipap
Cadeira de Rodas

Cadeira Higiênica

Cama Hospitalar

Colchão Pneumático

CPAP

Máscara Nasal

Oxigenoterapia

8%

25%

5%
3%

3%
8%

14%

5%
1%
2%

4%

11%
11%
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GASTOS TOTAIS COM REEMBOLSOS DOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS 
MÉDICOS PASSÍVEIS DE AUXÍLIO FINANCEIRO REGULAMENTAR

ATENDIMENTO DOMICILIAR DE URGÊNCIA – ADU

Em 2017, o ADU passou a ser conduzido pela GEPRE/DAPREV. A meta principal 
foi buscar maior integração dos atendimentos de urgência realizados pela ambulância 
e os principais programas preventivos da Caberj.

TOTAL DE ACIONAMENTOS DO ADU EM 2017.

Gastos totais com reembolsos dos diversos equipamentos médicos
passíveis de auxílio  financeiro regulamentar

R$37.727,38

R$2.749,00

R$15.723,12

R$2.730,72
R$165.375,20

R$16.398,50
R$44.536,08

R$307.890,74
R$66.731,98

R$1.500,00

R$9.908,96
R$1.308,30

R$914.228,42

Total: R$ 1.586.808,40

OXIGENIOTERAPIA

MÁSCARA NASAL

CPAP

COLCHÃO PNEUMÁTICO

CAMA HOSPITALAR

CADEIRA HIGIÊNICA

CADEIRA DE RODAS

BIBAP

ANDADOR

CONSULTA MÉDICA
FONOTERAPIA

FISIOTERAPIA
PROGRAMA ADI

Total de acionamentos do ADU em 2017

Total 1816

Orientação Médica por Telefone (OMT)

Emergência/consulta Médica Domiciliar (EMD, CDM)

27%

73%
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MAIS DE 80% DOS ATENDIMENTOS FOI REALIZADO 
COM AMBULÂNCIA COM MÉDICO.

GERÊNCIA MÉDICO AMBULATORIAL

PROGRAMAS MATURIDADE CABERJ E 
ATENDIMENTO AMBULATORIAL GERENCIADO (AAG)

Os ambulatórios próprios da CABERJ são unidades de saúde que têm o foco de 
atuação voltado para a prevenção. Estão localizados nas zonas Norte e Sul do Rio de 
Janeiro e no centro de Niterói, o que garante abrangência significativa da população 
de assistidos.

As pessoas que frequentam os ambulatórios se caracterizam por serem portadoras 
de doenças crônicas e o principal objetivo é a prevenção de complicações associadas 
a elas, assim como a diminuição de eventos agudos associados. 

Ao final de dezembro de 2017, os programas ambulatoriais da CABERJ apresen-
tavam um total de 3014 associados dos planos Mater e afinidade. Destes, 1826 
pacientes estavam vinculados ao Programa Maturidade e outros 1188 pacientes ao 
Programa AAG.

Carteira geral: 1927 CMD/EMD

Ambulância sem médico

Ambulância com médico

17%

83%
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MATURIDADE CABERJ

O Programa Maturidade vem se consolidando como importante referência de 
atendimento em saúde aos associados em apenas três anos de existência. A carac-
terística desse programa é a vinculação dos associados a uma dupla de profissionais 
especializados, o médico geriatra e o enfermeiro, que realiza o acompanhamento 
sistemático dos pacientes com periodicidade definida pela complexidade clínica e 
avaliação de autonomia, independência e grau de fragilidade dos idosos. A equipe 
também é composta por profissionais fisioterapeutas, nutricionistas, assistentes so-
ciais e psicólogos formados em gerontologia e atuando sinergicamente dentro dos 
objetivos programáticos.

O Programa também conta com oficinas regulares que trabalham temas de inte-
resse da população idosa: Passos Seguros, Estimulação da Memória, Yoga, Oficina 
do Pensamento e Dança de Salão. Essas atividades visam a melhoria da qualidade 
de vida, socialização dos integrantes do grupo e promoção da saúde.

TOTAL DE BENEFICIÁRIOS INSCRITOS NO PROGRAMA EM 2017Total de beneficiários inscritos no programa em 2017
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NÚMEROS TOTAIS DOS PRINCIPAIS ATENDIMENTOS 
PRESTADOS PELO PROGRAMA EM 2017.

MÉDIA ETÁRIA E DISTRIBUIÇÃO POR SEXO 
DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA.

AAG – ATENDIMENTO AMBULATORIAL GERENCIADO

O AAG tem como principal objetivo fazer a detecção precoce de doenças crônicas 
não transmissíveis (DCNT) e a prevenção de suas complicações mais comuns. A ideia 
central da proposta é o acompanhamento programado dos pacientes, coordenando 
o cuidado à saúde, estimulando a adoção de hábitos saudáveis para melhoria da 
qualidade de vida da população assistida.

Contando com um médico generalista responsável por coordenar o cuidado e um 
prontuário único, os beneficiários contam com ações programáticas integradas, que 
resultam no controle adequado das DCNT.

Números totais dos principais atendimentos prestados pelo programa em 2017
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Média etária e distribuição por sexo
dos participantes do programa.

Média etária 70 anos

Masculino

Feminino
34%

66%
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TOTAL DE ATIVOS INSCRITOS NO PROGRAMA EM 2017

MÉDIA ETÁRIA E DISTRIBUIÇÃO POR SEXO 
DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA

PROGRAMA DE VIGILÂNCIA DOMICILIAR EM SAÚDE (VDS)

O VDS é um programa que consiste no acompanhamento de saúde do associado 
por meio de um monitoramento técnico telefônico.

A equipe da Caberj, em contato com os inscritos no programa, observa como se 
desenvolve o cuidado à saúde individual e familiar. Os contatos oferecem orientações 
em saúde, conferindo os hábitos de vida, estimulando o acompanhamento médico 
sistemático, assim como da equipe multiprofissional.

Os técnicos da Caberj incentivam a realização de consultas regulares e exames pre-
ventivos. A realização de pesquisas para o diagnóstico precoce de doenças crônicas, 

Total de ativos inscritos no programa em 2017
Carteira Ativa AAG - 2017
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Média etária e distribuição por
sexo dos participantes do programa.

Média etária 68 anos

Masculino

Feminino
38%

62%
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como o câncer e doenças cardiovasculares, são uma das metas do monitoramento 
ativo que o VDS indica.

Através desse processo, cria-se um canal de referência em promoção do autocui-
dado para o associado e reforça-se a presença da Instituição, que tem a prevenção 
como diretriz.

ALGUNS NÚMEROS DO PROGRAMA VDS – 2017
TOTAL DE INSCRITOS EM 2017

DISTRIBUIÇÃO POR SEXO E FAIXA ETÁRIA

PROGRAMA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Há dez anos a Caberj desenvolve com sucesso o Programa de Acolhimento 
Institucional (AI), com o objetivo de fortalecer a presença da Instituição junto aos 
seus associados, por meio de uma abordagem nos momentos de maior mobilização 
emocional, como internações prolongadas, situações que envolvem doenças graves, 

Total de inscritos em 2017
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Distribuição por sexo e faixa etária.

Média etária: 71 anos

Masculino

Feminino
37%

63%
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luto etc.

O diferencial na prestação de serviços está no apoio psicológico proporcionado 
nessa aproximação e, também, na otimização de processos internos que facilitam 
o equacionamento de questões levantadas pelos beneficiários, elevando assim os 
níveis de satisfação. 

Nesses contatos busca-se amenizar todas as questões que envolvem ao assistido 
e à sua família, agindo prontamente nas situações de impasse identificadas no curso 
da assistência, gerando maior resolutividade e conforto aos beneficiários.

Em 2017 foram realizadas 4054 abordagens no AI entre associados Mater e 
Afinidade.

MÉDIA ETÁRIA E DISTRIBUIÇÃO POR SEXO 
DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA.

Média etária 73 anos

Masculino

Feminino
40%

60%
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DISTRIBUIÇÃO DO SUPORTE PRESTADO PELO 

AI AOS DEMAIS PROGRAMAS DA ÁREA.

PROGRAMA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO 

Integrando a Diretoria Ajunta de Prevenção, o Departamento de Medicamentos 
é o setor responsável pelo controle e compra de drogas especiais e de alto custo, 
que tem cobertura garantida na Saúde Suplementar. 

Os medicamentos oncológicos constituem a maioria absoluta entre os que são 
fornecidos e a DAPREV realiza a compra diretamente com os fabricantes e/ou for-
necedores, o que representa uma substancial economia quando comparamos estes 
custos com os que resultariam caso a dispensação fosse realizada através da rede 
credenciada (clinicas oncológicas). 

Além disso, com a compra direta da Caberj, os beneficiários recebem os medica-
mentos diretamente em seu domicilio. Os critérios para a distribuição seguem a norma 
estabelecida no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS).

Distribuição do suporte prestado pelo AI aos demais programas da área

AAG

AED

Maturidade

VDS

PAM

Saúde Mental

7%

39%

16%
1%

12%

25%



Relatório Anual
2017 
Diretoria 
Adjunta de 
Prevenção

60

ALGUNS NÚMEROS DO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS
DISTRIBUIÇÃO POR SEXO E MÉDIA ETÁRIA DOS 200 

PACIENTES QUE TIVERAM SUAS MEDICAÇÕES FORNECIDAS EM 2017.

DIAGNÓSTICOS MAIS PREVALENTES ENTRE OS 
PACIENTES QUE UTILIZARAM O PROGRAMA EM 2017

Média etária: 71 anos
Total de Inscritos: 200

Masculino

Feminino

18%

82%

Diagnósticos mais prevalentes dentre dos
pacientes que utilizaram o programa em 2017

Ca Mama

Ca Próstata

Ca Cólon/Reto

Leucemia

Ca Pulmão

Outras

4%

4%

68%

13%

10%

2%



Relatório Anual
2017 
Diretoria 
Adjunta de 
Prevenção

61

TOTAL MENSAL DOS CUSTOS COM 
MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDOS EM 2017

GASTOS EXTRAORDINÁRIOS

A despeito de todas as ações desenvolvidas pela área de prevenção da Caberj, al-
guns gastos que não possuem previsão orçamentária foram forçosamente efetivados 
através da concessão de liminares judiciais, pois os mesmos não possuíam cobertura 
legal estabelecida pela ANS e tampouco estão previstas pelo regulamento do plano. 
Em 2017 estes gastos totalizaram quase 4 milhões de Reais.

R$ 254 .152,18JAN
R$ 183 .792,24FEV
R$ 257 .551,98MAR
R$ 201 .245,89ABR
R$ 354 .954,58MAI
R$ 246 .595,00JUN
R$ 239 .213,41JUL
R$ 261 .745,67AGO
R$ 185 .943,20SET
R$ 236 .278,89OUT
R$ 224 .441,74NOV
R$ 168 .318,52DEZ

Mater/Afinidade

Total Gasto
R$ 3.984.981,60

Medicamentos

Home Care

R$ 630.897,62

R$ 3.354.083,98
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PROGRAMA DE COLUNA 

Este programa teve suas atividades iniciadas em agosto de 2017, em nossa unidade 
ambulatorial em Copacabana. Com equipe integrada por neurocirurgião, fisiotera-
peutas, nutricionista e psicólogo, o programa visa um atendimento clinico específico, 
esgotando todas as abordagens conservadoras, que buscam em última análise livrar 
o paciente do risco de um procedimento invasivo desnecessário ou até mesmo pre-
judicial à sua condição clínica. 

Algumas pesquisas médicas afirmam que até 90% dos pacientes com dores nas 
costas apresentam melhoria com mudanças na postura, fisioterapia, fortalecimento 
da musculatura para a coluna ou perda de peso.

ALGUNS NÚMEROS DO PROGRAMA DE COLUNA

PROGRAMA DE EMAGRECIMENTO 

Promover um novo estilo de vida dos pacientes que estão acima do peso, incen-
tivando novos hábitos e oferecendo uma equipe multidisciplinar para acompanhar 
de perto o processo de emagrecimento de pacientes com obesidade. Esse é o ob-
jetivo do Programa de Emagrecimento da Caberj, em funcionamento na unidade de 
Copacabana desde agosto de 2017.

Em acompanhamento*
* Quantidade de pacientes acompanhados pelo programa

* Após avaliação médica

Pac. elegíveis para acompanhamento clínico no programa

Adesão ao programa

Pac. sem critérios para procedimento cirúrgico *

Pac. que realizaram cirurgia após passarem pelo programa

Procedimentos evitados *

Programa de Coluna 2017

* Casos com cirurgia indicada, porém optaram pelo programa

Caberj

37
35
28

37

5

5
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O programa oferece um planejamento alimentar individualizado, com metas de 
perda de peso de acordo com o histórico e perfil dos pacientes atendidos, especial-
mente os que já apontam um quadro de indicação à cirurgia bariátrica. 

Além das consultas, estão previstas também reuniões em grupo, palestras e outras 
atividades complementares, essenciais para a motivação no processo.

ALGUNS NÚMEROS DO PROGRAMA DE EMAGRECIMENTO

ODONTOLOGIA

 Atendendo a uma antiga demanda de seus associados, a Caberj iniciou a comercia-
lização de seu plano odontológico em novembro de 2017. O produto Caberj Dental 
foi lançado em parceria com a Metlife, tradicional seguradora de renome internacional 
e com excelente conceito no mercado odontológico.

NÚMERO DE ADESÕES CONQUISTADAS 
NOS 2 PRIMEIROS MESES DE COMERCIALIZAÇÃO.

32Dental Básico
46Dental Especial
72Dental Executivo

150Total

Adesões Caberj Dental

Em acompanhamento*
* Quantidade de pacientes acompanhados pelo programa

Solicitações (Demanda espontânea) / Encaminhamento*
* Perfil elegível para o programa após avaliação técnica do auditor, feita a partir do primeiro contato

Pac. elegíveis para acompanhamento clínico no programa

Adesão ao programa

Pac. que realizaram cirurgia após passarem pelo programa

Procedimentos evitados*

Programa de Emagrecimento 2017

* Casos com cirurgia indicada, porém optaram pelo programa

Caberj

32
41

15

15
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1
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Diretoria Adjunta
Técnica de Sinistros
Dr. Welington Araujo Júnior
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Eficiência 
operacional é 
condição para 

crescermos

Os desafios  de 2017 se mostraram ainda maiores 
devido a inversão de rumos que marcou o cenário 
econômico e politico de nosso Estado. Se por um  

lado a economia nacional apresentou sinais tímidos, porem 
claros, de recuperação; o mesmo não ocorreu em nosso 
Estado. Seguimos na contra mão do país, com taxas de 
desemprego ainda em crescimento, PIB ainda em queda e 
sem sinais de recuperação. Com isso, nosso setor continua 
a enfrentar queda de usuários, concentração ainda maior 

As grandes 
companhias 
crescem nos 

momentos de 
crise e iremos 

crescer
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de prestadores, crescimento exponencial  dos grandes Grupos que, aproveitando-
-se da grave crise, seguem consolidando suas aquisições em ritmo acelerado. Vimos 
em 2017 a mudança de perfil de gestão e relação com o mercado de 2 grandes e 
tradicionais hospitais de nossa capital ( HCJ e Panamericano ) hoje pertencentes a 
UHG ( United Health Group ); a chegada efetiva do maior serviço de hemodiálise 
dos Estados Unidos ( Da Vita Care ) que adquiriu 2 unidades no Estado e já negocia 
a aquisição de mais 2 grandes serviços. Tais situações exigem da CABERJ uma cons-
tante evolução em seus processos internos a fim de mante-la competitiva dentro de 
um mercado cada vez mais globalizado.

Internamente, passamos por ajustes de processos e  redirecionamento de rumo 
necessário frente aos novos desafios que surgiram. Seguimos na reestruturação de 
nossa Central de Autorizações, vital para nossa adequação às regras regulatórias, 
fortalecemos nossa Gerencia de Relacionamento com a Rede a fim de estreitarmos 
nossas parcerias e consolidarmos nossa presença de mercado. 

A fim de aumentarmos o foco no acompanhamento de nossas internações, fize-
mos uma alteração no organograma da DATEC, criando a Coordenação de Auditoria 
Hospitalar, através da qual acompanhamos a grande maioria de nossas internações, 
inclusive nos principais hospitais do Interior do Estado.

 Concentramos nossos esforços no acompanhamento in loco de nossas internações; 
montamos uma equipe de auditores externos especializada no acompanhamento de 
internações complexas e com foco na redução do tempo de permanência e custo 
da internação.  Hoje, este  núcleo conta com 12 médicos auditores e 2 enfermeiras 
analistas. Nossa área de atuação vai de Campos ate Resende; sendo o foco principal 
a Região do Rio e Grande Rio.

Ampliamos também nosso modelo de medico internista, iniciativa de grande im-
pacto na redução de nosso sinistro e com ganhos assistenciais imensuráveis. A ini-
ciativa foi  expandida para o Hospital São Lucas de Copacabana e devera continuar 
sua expansão em 2018. 

Renegociamos grandes prestadores, Rede D’Or, Grupo DASA, Rede IMPAR ( São 
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Lucas e CHN ) e iniciamos negociações com Congregação Santa Catarina ( Casa de 
Saúde São Jose no Humaitá, e Hospital Santa Tereza de Petrópolis ), todos com o 
foco na melhor utilização dos recursos e ganhos diretos para nossa Operação.

Na área de analise de sinistro, aperfeiçoamos nossas ferramentas de envio de 
faturamento, reduzindo nossa necessidade de digitadores, bem como voltamos a 
receber as faturas aqui em nossa sede. Tudo isso resultando em redução de nossos 
custos fixos. Retomamos o processo de expansão de nosso autorizador on line, que 
nos dará maior previsibilidade no custo bem como reduzira a possibilidade de fraudes.

Os desafios em 2018 serão ainda maiores, concentração de prestadores, cresci-
mento dos custos assistenciais, adequações regulatórias, exigindo da CABERJ  efi-
ciência operacional sem precedentes, porem as grandes companhias crescem nos 
momentos de crise e iremos crescer.

ORGANOGRAMA DATEC

Diretoria Adjunta Técnica

Gerência de Relacionamento
com a Rede

 Auditoria
Hospitalar

Gerência de Análise
de Riscos

Coordenação de
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RELATÓRIO ANUAL DE INTERNAÇÕES 
01/01/2017 A 31/12/2017

Mater
282

269

314

303

Afinidade
171

147

152

149

Multipatrocínio
41

36

46

45

Prefeitura
52

36

46

45

Reciprocidade
70

49

65

69

325

337

364

375

144

190

166

196

43

35

32

22

43

35

32

22

58

71

76

79

316

307

305

250

138

142

137

132

21

17

23

22

21

17

23

22

63

61

57

53

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

3747 1864 394 394 771

Total
1342

1153

1464

1359

1629

639

642

675

539

528

522

458

10950TOTAL

Eletivo
748

628

825

709

Urgência
594

525

639

650

1036

348

352

353

593

291

290

322

295

293

290

215

244

235

232

243

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

6092 4858SUBTOTAL

10950TOTAL
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CUSTOS VARIÁVEIS 2016

Eventos
Indenizáveis

Recuperação
de Eventos

Indenizáveis

Convênios de
Reciprocidade

Coparticipação
Financeira

Programas de
Prevenção

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Total
36 .417 .491,60 

39 .220 .715,25 

37 .803 .359,05 

38 .209 .793,58 

40 .006 .689,68 

43 .086 .948,57 

43 .466 .582,43 

46 .482 .132,74 

41 .818 .238,37 

45 .680 .993,88 

45 .465 .023,08 

39 .711 .887,56 

-5 .776 .238,17 

-5 .342 .417,21 

-3 .990 .914,85 

-5 .320 .187,72 

-4 .836 .135,25 

-4 .340 .640,50 

-5 .175 .570,88 

-8 .046 .133,52 

-4 .793 .250,42 

-4 .678 .364,40 

-4 .713 .123,16 

-3 .516 .512,46 

-3 .017 .822,44 

-3 .020 .093,97 

-1 .891 .186,81 

-1 .897 .673,47 

-1 .752 .234,14 

-1 .672 .270,40 

-2 .045 .942,57 

-2 .934 .774,03 

-1 .371 .671,81 

-1 .743 .267,19 

-2 .029 .272,94 

-1 .370 .937,91 

-667 .128 ,65 

-721 .928 ,43 

-767 .225 ,82 

-798 .789 ,10 

-764 .762 ,07 

-861 .580 ,74 

-877 .914 ,38 

-922 .050 ,12 

-734 .224 ,01 

-834 .496 ,61 

-905 .723 ,61 

-784 .189 ,52 

1 .773 .996,48 

2 .097 .762,53 

1 .592 .121,84 

2 .213 .050,79 

2 .101 .189,98 

2 .232 .124,57 

2 .186 .954,36 

2 .242 .761,60 

2 .011 .194,94 

2 .199 .937,19 

2 .354 .931,23 

2 .195 .578,56 

28 .730 .298,82 

32 .234 .038,17 

32 .746 .153,41 

32 .406 .194,08 

34 .754 .748,20 

38 .444 .581,50 

37 .554 .108,96 

36 .821 .936,67 

36 .930 .287,07 

40 .624 .802,87 

40 .171 .834,60 

36 .235 .826,23 

CUSTOS VARIÁVEIS 2017

Eventos
Indenizáveis

Recuperação
de Eventos

Indenizáveis

Convênios de
Reciprocidade

Coparticipação
Financeira

Programas de
Prevenção

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Total
41 .489 .196,53 

41 .052 .393,46 

38 .387 .104,03 

45 .223 .120,67 

40 .309 .846,26 

40 .593 .008,02 

34 .787 .958,85 

24 .080 .807,49 

29 .621 .270,32 

24 .080 .172,02 

19 .369 .337,10 

19 .291 .329,94 

-3 .751 .765,80 

-2 .973 .780,07 

-3 .347 .539,61 

-4 .043 .454,13 

-4 .263 .019,69 

-4 .513 .475,07 

-2 .241 .236,81 

-1 .349 .164,80 

-1 .396 .287,17 

-1 .102 .443,28 

-1 .102 .755,65 

-1 .514 .692,78 

-1 .564 .908,84 

-2 .675 .384,68 

-2 .524 .444,27 

-2 .391 .706,72 

-2 .009 .229,08 

-1 .730 .079,41 

-2 .303 .214,43 

-2 .749 .734,21 

-2 .531 .979,54 

-1 .917 .654,69 

-1 .351 .008,41 

-1 .893 .406,13 

-689 .719 ,52 

-686 .442 ,84 

-692 .802 ,35 

-781 .450 ,50 

-643 .334 ,60 

-866 .951 ,05 

-865 .108 ,45 

-797 .747 ,35 

-864 .663 ,08 

-762 .648 ,38 

-627 .998 ,01 

-588 .772 ,91 

2 .193 .013,43 

2 .048 .339,41 

2 .048 .714,77 

2 .007 .577,05 

1 .972 .531,67 

2 .577 .513,51 

2 .092 .537,39 

2 .365 .622,42 

1 .967 .134,58 

2 .037 .366,78 

2 .066 .282,00 

1 .933 .177,55 

37 .675 .815,80 

36 .765 .125,28 

33 .871 .032,57 

40 .014 .086,37 

35 .366 .794,56 

36 .060 .016,00 

31 .470 .936,55 

21 .549 .783,55 

26 .795 .475,11 

22 .334 .792,45 

18 .353 .857,03 

17 .227 .635,67 
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Quantidade

Planos Consultas
Eletivas

Consultas
de Urgência Ressonância Tomografia Ultrassonografia

Afinidade 38.180

78.961

13.401

19.766

150.308

7.801

9.314

4.022

3.850

24.987

1.927

4.341

713

1.049

8.030

2.706

5.395

669

1.209

9.979

11.015

24.916

3.511

5.633

45.075

Mater

Multipatricínio

Reciprocidade

TOTAL
Números de consultas e exames realizados no ano de 2017 por produto atendido.
Fonte: rvcuno.rpt

Custos em reais (R$)

Planos Consultas
Eletivas

Consultas
de Urgência Ressonância Tomografia Ultrassonografia

Afinidade 2.318.528,46

4.801.443,57

949.111,65

1.620.773,85

9.689.687,53

605.761,05

625.772,90

369.700,91

381.650,36

1.982.885,22

1.127.726,25

2.761.191,54

395.377,51

686.811,88

4.971.107,18

1.214.525,72

2.549.185,04

255.513,01

742.736,26

4.791.960,03

1.097.800,18

2.657.083,68

335.836,55

715.560,33

4.806.280,74

Mater

Multipatricínio

Reciprocidade

TOTAL
Custo apresentado por consultas e exames realizados no ano de 2017 por produto atendido.
Fonte: rvcuno.rpt

866 Rio de Janeiro
Niterói e São Gonçalo
Baixa Fluminense
Interior

Total: 1369

Distribuição dos consutórios credenciados

63%17%

14%

6%
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1369

Consultórios Clínicas/
Policlínicas

SADT Hospitais

518

109

Total: 2192

Rede Credenciada
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O desafio 
do PLAEF

Os efeitos da longevidade e a velocidade das mu-
danças tecnológicas contribuíram para o aumento 
exponencial da expectativa de vida nas últimas 

décadas, assim como os desafios de uma economia cada vez 
mais globalizada, aumentaram de forma indelével o desafio das 
operadoras de planos de saúde, requerendo modernização e 
aperfeiçoamento constante de sua estrutura de gestão para 
que seja garantida a sua sustentabilidade e continuidade.

Aliado a todos esses fatores, 2017 foi para a Caberj um 
ano de importantes decisões, necessárias a mudanças e 
transformações rumo à sustentabilidade orgânica e estrutural 
da Entidade, voltada para o pleno cumprimento do Plano de 
Adequação Econômico-Financeiro - PLAEF, aprovado pela 
ANS, imprescindível para tornar a instituição cada vez mais 
sólida e capaz de superar desafios ainda mais complexos, 

A empresa 
está 

trilhando 
uma só 

direção e 
trabalhando 

de forma 
incansável 

para se 
tornar ainda 

mais forte.
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reafirmando o compromisso pela qualidade da saúde de seus assistidos.  

Entendemos ter plenas condições de avançar neste processo,  superando-o com 
êxito e colhendo experiências que certamente serão muito úteis  e sem dúvida agre-
garão valor para o crescimento sustentado da Caberj. 

A administração está trilhando numa só direção e trabalhando incansavelmente 
para tornar a CABERJ ainda mais forte. Sua capacidade de recuperação já se faz 
presente antes do início do vigência do plano de adequação econômico-financeiro, 
ou seja, no mês de Nov/17, quando iniciamos um plano de ação integrado em toda 
a organização com um conjunto de medidas para implantação de curtíssimo, curto 
e médio prazos. 

Nossas expectativas diante do esforço de trabalho empreendido são bastante oti-
mistas. Para melhor compreensão do Plano, segue resumo dos principais indicadores 
dos três meses que norteiam o início do ciclo de recuperação da Caberj (Nov/17 
- mês que precede ao PLAEF e Dez/17 e Jan/18 - dois primeiros meses do Plano).

GEPLAN 
GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

Com missão estratégica dentro da instituição, a área da Gerência de Planejamento 
e Controle ao longo de 2017 contribuiu fortemente com informações gerenciais, estu-
dos técnicos estatísticos e atuariais; apurações, projeções de resultado e indicadores 
de desempenho; bem como elaboração e acompanhamento do plano orçamentário 
anual, visando identificar oportunidades de melhoria de resultado, apontando neces-
sidades de redirecionamento de ações e dessa forma, assegurando a continuidade 
e crescimento das empresas do Grupo Caberj.

Nov/17

Previsto PLAEF Realizado

Resultado Líquido

Sinistralidade

Despesas
Administrativas

-373.399,19

81%

4.073.859,96

2.808.784,93

71%

3.792.291,37

Dez/17

Previsto PLAEF Realizado

4.650.682,11

75%

4.099.622.40

6.869.141,55

67%

3.664.291,24

Jan/18

Previsto PLAEF Realizado

3.682.712,49

69%

4.024.861,11

6.083.909,65

63%

3.433.061,47

Referência

Quanto maior o realizado melhor

Quanto menor o realizado melhor

Quanto menor o realizado melhor

Indicadores PLAEF
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Com melhorias de processos em todas as áreas, está sendo possível cada vez 
mais nos antecipar a eventos adversos que impactam na operação e no resultado 
do Grupo, definindo mecanismos de controle e mitigando riscos, passíveis de serem 
transformados de ameaças em oportunidades. 

Ao longo de 2017, a área apresentou atuação constante na consolidação de 
informações e dando suporte à empresa Plurall Soluções e Estratégias em Saúde 
Suplementar Ltda, no desenvolvimento de trabalhos, para que a Caberj obtivesse 
êxito na aprovação do Plano de Adequação Econômico-Financeira – PLAEF, junto à 
Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Outro importante passo realizado no ano de 2017, foi a aquisição da ferramenta 
de BI – Business Intelligence, denominada acelerador de relatórios gerenciais que tem 
como objetivo, dar maior celeridade e confiabilidade nas informações estratégicas, 
estando em fase de homologação, tendo como meta para 2018 a sua implantação 
na íntegra.

ABAIXO RELACIONAMOS AS PRINCIPAIS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO ANO DE 2017:

Planejamento
e Controle Regulamentações

ANS

Planejamento

Orçamento

Monitoramento

Projeções e
Simulação de

Cenários

Processos

Diagnóstico

Estudos
Atuariais
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 Destaque ao Planejamento e Controle Orçamentário, com sua elaboração anual, 
revisão semestral e acompanhamento mensal, apurando as informações realizadas, 
e demonstrando o resultado das principais rubricas com os respectivos  desvios, 
para que as áreas possam fazer as ações de adequação necessárias visando o atin-
gimento das metas do planejamento estratégico anual e orçamento estabelecidos. 
Cabe salientar que além do acompanhamento do orçamento mensal, estão sendo 
monitorados junto à Administração o acompanhamento das metas do PLAEF,  por 
meio de indicadores de resultados e de solvência.

Seguindo a vertente de monitoramento e acompanhamento das informações ge-
renciais, semestralmente a área realiza estudos estatísticos de acompanhamento da 
evolução da Carteira de Beneficiários da Caberj por produto e anualmente realizamos 
o cálculo da inflação médica dos produtos, cabendo comparação da Operadora com 
as Operadoras de Medicina de Grupo, direcionando a mesma com o mercado.

Do detalhamento do produto, anualmente apura-se informações de receita e cus-
to variável, dando subsídios a Consultoria Atuarial, calcular os reajustes dos planos 
visando manter o equilíbrio econômico financeiro da Operadora.

No acompanhamento dos indicadores médico hospitalares por produto, realiza 
estudos anuais de eventos assistenciais por carteira de beneficiários e compara com 
o mercado de saúde suplementar em carteiras com perfil etário similar de operadoras 
de medicina de grupo, tendo a missão de nortear processos internos objetivando 
estar sempre competindo com o mercado de saúde suplementar. 

Neste ano foram apresentados estudos iniciais do cálculo de DRG, Sistema de 
Grupo de Diagnósticos Relacionados, da operadora Caberj, adotando metodologia 
de gerenciamento de custo e qualidade assistencial, que permita a Administração 
identificar o perfil de internação dos beneficiários e alocações de seus custos vari-
áveis, fornecer subsídios para negociação com seus prestadores médicos com defi-
nição de preços de pacotes clínicos para a comercialização de serviços hospitalares; 
e possibilidades de correções de processos internos no que tange as informações 
gerenciais. Esses estudos abrangem cálculos de TMP (tempo médio de permanência 
hospitalar do beneficiário) e CLD (custo leito dia, custo da diária hospitalar) – média 
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e mediana, até o cálculo mais detalhado por nível de classificação hospitalar e tipo 
de acomodação de internação realizada (enfermaria / apartamento / UTI).

Em 2017 a Gerência de Planejamento e Controle atuou no apoio técnico, em 
processos operacionais, ratificando as informações geradas, tais como: certificação 
da informação da DMED, Declaração de Serviços Médicos e de Saúde, para que 
as informações disponibilizadas aos beneficiários estejam condizentes com os pa-
gamentos realizados pelos mesmos; conferência do SIB, Sistema de Informações de 
Beneficiários, da Operadora, cruzando a carteira de beneficiários da Operadora e a 
carteira registrada na base da ANS, visando sanear possíveis inconsistências de da-
dos cadastrais. Controle de qualidade de informações técnicas a serem enviadas ao 
órgão regulador ANS, tais como: informações de reembolso de despesas médicas; 
cálculo para redimensionamento e suficiência de rede de credenciados, relatório de 
acompanhamento mensal do PLAEF. 

No âmbito atuarial, a área atua na certificação técnica atuarial das tabelas de 
comercialização versus efetiva aplicação do reajuste, ratificando que as normas 
estabelecidas pela ANS estejam sendo cumpridas; procedendo com o envio das 
informações pelo aplicativo; RPC – Reajuste de Planos Coletivos; certifica ainda o 
número de vidas das Operadoras do Grupo balizando o pagamento da Taxa de Saúde 
Suplementar trimestralmente.

Realiza estudos mensais, trimestrais e semestrais (monitoramento assistencial de 
garantia de atendimento), direcionando à Administração através de projeções, obje-
tivando a visualização da operadora perante o mercado e ANS. 

Certo de que a Gerência de Planejamento e Controle vem cumprindo sua função 
estratégica, visando identificar oportunidades de melhoria de resultado e apontando 
necessidades de correção, assegurando desta forma, continuidade de crescimento 
das empresas do Grupo Caberj, reafirmamos nosso compromisso com o seguinte 
pensamento: “Uma decisão só se torna eficaz quando os comprometimentos com a 
ação são incluídos na decisão desde o início” Peter Drucker.
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REGULATÓRIO 
Tendo em vista as dificuldades apresentadas pelo cenário econômico e o nível de 

exigência do órgão regulador (ANS), incluindo o impacto cada vez maior da regula-
mentação no setor de saúde suplementar, a Caberj, visando atuar no mercado com 
elevado grau de compliance, implantou diversas ações estruturantes, aumentando a 
excelência da prestação da assistência à saúde e atendimento dos padrões de confor-
midade da regulação de saúde suplementar. Nesse sentido, uma das ações adotadas 
foi a criação do Núcleo Regulatório, que iniciou suas atividades em 08/11/2017, 
atuando com a Diretoria Adjunta de Operações e de Atendimento.

O Núcleo Regulatório tem atuado no sentido de diagnosticar os principais mo-
tivos que tem levado os beneficiários a apresentarem suas queixas perante a ANS, 
apontando para as respectivas áreas as medidas necessárias às adequações em 
seus processos de trabalho, visando à conformidade ao preconizado pela legislação 
de saúde suplementar. É responsável por apresentar as defesas e respostas que se 
fazem necessárias a ANS, em âmbito Notificação de Intermediação Preliminar – NIP; 
processo administrativo sancionador; requisição de informações; análise, solicitação 
e gestão de parcelamento de multas; impugnação ao SUS – PERSUS; elaboração de 
relatórios periódicos e por responder as demandas interpostas pelos beneficiários 
junto à Defensoria Pública.

As decisões estratégicas tomadas pela Diretoria têm sido subsidiadas pela elaboração 
de pareceres fundamentados na legislação de saúde suplementar, o que demonstra 
o compromisso da Caberj em atuar de forma consciente e em estrito cumprimento 
a legislação que regulamenta o setor.

A atuação do Núcleo trouxe grande contribuição também na orientação técnica 
de publicações de novas resoluções e instruções normativas e seus impactos nas 
respectivas áreas de atuação da empresa, no que se refere a aplicabilidade, prazos 
e providências.

O início das atividades do Núcleo no último bimestre de 2017, contribuiu especifi-
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camente na elaboração de pareceres solicitados pelas Diretorias, análises de contra-
tos, análise crítica de NIPs evitáveis, impugnações ao SUS, elaboração de relatórios 
de acompanhamento mensal do PRASS, mediação e apresentação de respostas aos 
questionamentos apresentados pela Defensoria Pública e elaboração de defesas que 
se fizeram necessárias perante o órgão regulador.

Reitera-se, portanto, a importância das atividades exercidas pelo Núcleo Regulatório 
para o rigoroso cumprimento da legislação de saúde suplementar, reestruturação da 
empresa e sua perenização no mercado. 

CADASTRO  DE BENEFICIÁRIOS
O setor de Cadastro, responsável por todas as informações cadastrais referente 

a Carteira dos beneficiários do Grupo Caberj, demonstra em números os principais 
desafios enfrentados ao longo do ano de 2017. 

Considerando a crise econômica no país com grande reflexo no mercado de saúde 
suplementar, a regressão da carteira se fez presente mais um ano consecutivo. 

Podemos observar no gráfico a seguir uma leve regressão no quantitativo de vidas 
da família Mater na ordem de 4,60% e na família Afinidade na ordem de 13,06%. 
Nos planos Empresariais a queda de 94,01% foi devido ao encerramento do contrato 
com a PREVI Rio em Maio/2017. 

Quantidade de Vidas - 2016/2017

0

20 .000

40 .000

60 .000

80 .000

100 .000

Mater Afinidade Empresariais Total

2017

2016

11.586 11.053

4,60%

9.653 8.392

72.182

4.326

23.771

93.421
90 .000

70 .000

50 .000

30 .000

10 .000

13,06% 94,01%

74,55%
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MOVIMENTAÇÕES DA CARTEIRA MATER E AFINIDADE

Em comparação ao ano anterior, referente as movimentações de Inclusões Novas, 
o gráfico demonstra que ocorreu um crescimento de 64,29% na Carteira Mater e 
11,61% na Carteira Afinidade.  

Enquanto as movimentações de Exclusões Definitivas, demonstram cenários dife-
rentes entre os Planos: redução das saídas em 15,09% na Carteira Mater e aumento 
de 17,17% Carteira Afinidade. 

Já as movimentações de Migrações (transferência de plano) demonstraram também 
cenários diferentes entre os planos;  no Mater ocorreu redução pequena no número 
de migrações em relação ao ano anterior e no Afinidade um aumento expressivo de 
68,21%,  demonstrando uma forte fidelização dos beneficiários à CABERJ da Caberj, 
que diante de suas necessidades, buscam soluções na própria operadora ao invés de 
recorrerem a planos de outras operadoras de mercado.

PRINCIPAIS MOTIVOS DE CANCELAMENTOS DA CARTEIRA 
MATER E AFINIDADE

A partir de maio/17, com o início da vigência da Resolução Normativa No 412, da 
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), as solicitações de cancelamento de 
contrato pelos beneficiários, passaram a ser lançadas no novo motivo “RN 412/16”. 
Esta medida fez com que os motivos de bloqueio a partir de maio/2017 passassem a 

Movimentações no Plano
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ser apenas 3 (três): RN 412/16, Inadimplência Definitiva e Óbito. Podemos observar 
uma queda em 2017 de cancelamentos pelo motivo “Inadimplência definitivo”, tanto 
na família Mater que foi de 53,1%, quanto na família Afinidade de 19,8%, confirmando 
a informação de queda do índice de inadimplência.

PIRÂMIDE ETÁRIA DA CARTEIRA DE BENEFICIÁRIOS 

A expectativa do envelhecimento e a longevidade da população e as mudanças 
apresentadas em nossa pirâmide etária com o aumento da Carteira dos beneficiários 
acima de 60 anos, é mais um desafio que devemos enfrentar nos próximos anos.
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O gráfico a seguir, refere-se a Carteira de beneficiários Mater e demonstra uma 
significativa concentração nas faixas etárias entre 59 e 89 anos (88,91%).

No caso da Carteira Afinidade observamos, uma concentração da Carteira nas 
faixas de 0 a 48 anos (63,78%), porém, mantendo um quantitativo considerável entre 
59 e 99 anos representando 27,69% do total de assistidos. 

Considerando o gráfico etário da Carteita Total do Grupo Caberj, conclui-se que 
nas ultimas faixas etárias (entre 59  e 99 anos) concentram-se o maior quantitativo 
de vidas desta Carteira (53,72%).
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Esse cenário requer planejamento, direcionamento para projetos de prevenção e, 
sobretudo, investimentos que contribuam para uma vida saudável desse grupo de 
beneficiários.

DEPENDENTES MATER QUE COMPLETAM 24 ANOS

A importância de construir um relacionamento de longo prazo com os nossos 
beneficiários se faz presente quando analisamos o gráfico a seguir. Dependentes 
Mater que completaram 24 anos e optaram por permanecer no Plano Afinidade, 
demonstrou um aumento em 86,44% em relação ao ano anterior.
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SIB – SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE BENEFICIÁRIOS

Em 2017, a Caberj, em cumprimento à RN 295 que estabelece normas para a 
geração, transmissão e controle de dados cadastrais de beneficiários do Sistema de 
Informações de Beneficiários da Agência Nacional de Saúde Suplementar – SIB/ANS, 
obteve no ano a média de 94% de acerto na transmissão das informações cadastrais 
dos beneficiários, superando a média de 2016 de 90% de acerto.  

METAS ALCANÇADAS

A automação de processos e utilização de ferramentas tecnológicas, aliadas ao 
conceito de celeridade, nos permite ampliar a qualidade do atendimento aos bene-
ficiários e equacionar os custos. 

Em 2017 evoluímos com os seguintes processos:

• Elaboração e padronização do Manual de Gestão Cadastral, incluindo todos 
os Processos do setor de Cadastro, enfatizando toda a rotina operacional e 
sistêmica, os impactos e atenções necessárias para o desenvolvimento de cada 
atividade a ser desenvolvida. 

• Envio da matrícula do plano de saúde ao beneficiário, no momento que sua 
adesão é registrada no sistema, através de SMS e e-mail, visando permitir a 
utilização do plano até a chegada da carteira física. 

Percentual de Acerto na Transmissão do SIB
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• Adequação e aprimoramento da Ferramenta usada pelas empresas clientes para 
movimentação de pessoal, usuários do plano -  CBI (Cadastro de beneficiários 
Integrados), que passou a disponibilizar a documentação necessária e o termo 
de Ciência para os funcionários e dependentes demitidos/exonerados sem 
justa causa e aposentados poderem aderir e permanecer no plano de saúde, 
conforme previsto na RN 279. Essa iniciativa resultou em maior praticidade 
nos processos cadastrais empresariais de Artigo 30/31 e mitigou o risco de 
falhas no processo das empresas, evitando ações judiciais e reclamações na 
ANS contra a operadora. 

• Incorporação do processo de atualização cadastral do CPF de beneficiários na 
faixa etária entre 12 e 8 anos, conforme preconizado pela Instrução Normativa 
RFB n° 1760, de novembro/2017. 

Diante de todo trabalho exposto, conclui-se que o setor de Cadastro se empenhou 
para o desenvolvimento de implantação de medidas de melhorias em todos os seus 
processos, que vêm resultando no aumento da celeridade, da eficiência, da seguran-
ça na assertividade das informações e nas ações desenvolvidas ao longo deste ano. 

Nosso objetivo principal é proteger os dados Cadastrais de nossos beneficiários 
e privilegiar um atendimento mais célere e qualificado, sempre atuando dentro dos 
cumprimentos exigidos pela Agência Nacional de Saúde. 

GEATE 
GERÊNCIA DE ATENDIMENTO

   Após passar por uma fase de reestruturação com a saída da carteira da Prefeitura, 
a área de atendimento investiu na excelência operacional em 2017 focando esforços 
voltados para proporcionar melhor acolhimento aos nossos associados. Cada projeto 
e ação foram planejados para atender a este objetivo  sendo importante estabelecer 
canais de diálogo cada vez mais eficientes para que sejam sanadas dúvidas e solu-
cionados impasses entre a operadora e seus associados. 

Para compartilhar experiências e introduzir melhorias foi implantada a pesquisa de 
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satisfação no atendimento presencial, onde os resultados apontaram que 97% dos 
associados demonstraram nível de 96% de satisfação com o atendimento oferecido. 

A área de atendimento também é responsável pelo canal fale conosco que atende 
seus assistidos via Web. Este canal atingiu em 2017 o tempo médio de resposta de 
48 horas, prazo este considerado 34% menor que o apurado em 2016.

Manter o nível de serviço de atendimento telefônico em 90% era o principal desafio 
da área de atendimento para o ano de 2017 e, os dados demonstram que a área se 
esforçou para que o objetivo fosse alcançado.
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O acolhimento do associado em todos os canais de atendimento da Caberj é 
parte integrante do planejamento estratégico da Empresa. A proposta é promover 
uma experiência única, reconhecida pelo associado em qualquer contato (Recepção, 
Central Telefônica, Web) 

TREINAMENTO

No decorrer de 2017, foram realizados uma série de  treinamentos destinados à 
capacitação e desenvolvimento dos colaboradores com o envolvimento de  todos 
os gestores, com a finalidade de  aperfeiçoar e alinhar os conhecimentos . Os temas 
abordados em 2017 foram: Resoluções Normativas (RN) nº 395, 412, 186, 252, 289, 
279; Simulações de Cases; Pontos de atenção no atendimento. 

O nosso compromisso é estar cada vez mais presente e disponível  para os nossos 
clientes, oferecendo o melhor cuidado, e orientação, acolhimento e solução para as 
necessidades apresentadas.

Totais de HorasHoras de Treinamento 2017

31
Colaboradores treinados

354

Índice de ligações atendidas na URA Administrativa/Financeira
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 NÚCLEO DE QUALIDADE 
As empresas estão cada vez mais competitivas e para sobressair no mercado, prin-

cipalmente no segmento de saúde suplementar, é necessário cada vez mais investir 
na área de qualidade do atendimento, pois ao evitar a insatisfação e conseguir reter 
clientes, o resultado será crescimento da empresa e clientes satisfeitos e fidelizados.  
Foi com o objetivo de aprimorar o atendimento aos clientes e fornecedores que a 
Caberj criou em 2016 o Núcleo de Qualidade.

Em 2017 foram realizados:

• 943 monitorias, tendo sido 100% dos atendentes monitorados;

• 100% dos protocolos pendentes e expirados analisados semanalmente e co-
brados aos setores responsáveis. 

• treinamento com acompanhamento “in loco” no setor de autorizações, resul-
tando no aumento da abertura e qualidade de protocolos.

• acompanhamentos dos casos de Notificações de Intermediação Preliminar - NIP, 
realizando trabalho preventivo junto às áreas.

• alertas de possíveis casos cujo andamento do processo  precise ser tratado 
com mais atenção.

O resultado de todo este esforço pode ser observado quando comparado o 2º 
semestre com o 1º semestre de 2017, que resultou no aumento de 29,21% do nú-
mero de protocolos de atendimento registrados em relação às chamadas atendidas, 
demonstrando que as áreas de atendimento estão cada vez mais conscientes da 

O compromisso da Caberj é atuar de forma 
consciente e em estrito cumprimento à legislação 
que regulamenta o setor.“
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importância do registro do contato com o cliente como forma objetiva e assertiva 
de materializar a adequada execução do trabalho desenvolvido.

Para 2018, o Núcleo de Qualidade estará ampliando a abrangência das análises, 
bem como intensificando os treinamentos de forma a tornar o atendimento da Caberj 
uma referência no mercado de planos de saúde.  

GEFIN 
GERÊNCIA FINANCEIRA 

CENARIO ECONÔMICO DO PAÍS E NO SETOR DE SAÚDE

Do ponto de vista econômico a tendência é que em 2018 o PIB cresça de maneira 
mais significativa, consolidando a recuperação que iniciou-se em 2017, onde passou 
de -3,5 em 2016 para 1,0 em 2017. A inflação deve se manter dentro do aceitável 
o que deverá implicar em manutenção da taxa de juros em patamares tão ou mais 
baixos que os atuais. O mercado de trabalho deve reagir positivamente também com 
uma aceleração da recuperação econômica.

Contextualizando para o mercado de saúde suplementar, apesar de o Brasil ter 

Evolução do número de protocolos X chamadas atendidas:
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registrado aumento no total de pessoas ocupadas, o mercado de planos coletivos 
empresariais não reagiu do mesmo jeito. Isso porque o aumento na ocupação foi 
impulsionado por empregos informais e profissionais autônomos, que não costumam 
receber planos médico-hospitalares como benefício, diferentemente do que acontece, 
por exemplo, no mercado formal do setor de comércio e serviços.

GESTÃO DE RECEITAS

Apesar de todos os problemas ocorridos no cenário político e econômico geran-
do significativos impactos no mercado financeiro no exercício de 2017, com efeitos 
severos em diversos segmentos da economia nacional, a CABERJ conseguiu manter 
a regularidade em suas receitas, apresentando variação em set/2017 decorrente da 
aplicação do reajuste anual (retroativo a jul/2017).

Na tabela a seguir, observamos o comparativo de faturamento da receita total em 
2016 e 2017 por família dos planos:

O aumento na receita Mater e Afinidade resulta do efeito do reajuste financeiro 
aplicado em 2017. O referido reajuste ocorreu após a verificação do desequilíbrio 
financeiro-atuarial, o qual prevê que tudo o que envolve a prestação médica a que 
se propõe dar cobertura financeira tem um custo que se atualiza constantemente. 
Todavia esse acréscimo foi, em parte, minorado, em função das migrações para 
Planos mais econômicos

Outro aspecto relevante ocorrido no exercício de 2017 com impacto na receita 

Empresarial

Prefeitura*

* Contrato encerrado em maio/2017

10.313.940

215.725.838

441.252.866

12.777.777

98.310.528

2016Receita por família/Plano

Afinidade 87.874.828

2017

90.922.083

Variação

3%

334.014.344

24%

-54%

-24%

Mater 127.338.260 132.003.956 4%
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contábil é que, em adequação a Resolução Normativa (RN) nº 393 de 09 de dezem-
bro de 2015 da ANS – Agencia nacional de Saúde Suplementar, a Entidade adotou o 
provisionamento da PPCNG (“Provisão de Prêmios ou Contraprestações Não Ganhas 
- PPCNG”) a partir do mês de maio/17.

No grupo Empresarial tivemos um crescimento importante na receita do exercí-
cio de 2017, fruto também de reajustes necessários em função da necessidade de 
manutenção do equilíbrio dos contratos.

Quanto ao decréscimo da receita da Prefeitura, cabe esclarecer que o contrato 
foi encerrado em maio/2017.

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Temos verificado que os Assistidos encontram cada vez mais dificuldades em 
honrar o pagamento do plano de saúde com as condições atuais da economia. De 
acordo com pesquisa recente da Serasa Experian, o baixo crescimento da economia, 
a inflação elevada gerando redução do poder de compra e o os juros elevados são 
os principais responsáveis pelo aumento da inadimplência nos últimos anos.

Apesar desse cenário adverso, através de novas ferramentas de gestão e inves-
timentos em tecnologia alcançamos uma importante redução no indice de inadim-
plência recuperável, passando de 12% no fechamento do exercício de 2016 para 
9% em 2017.
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Vejamos a seguir um quadro comparativo da inadimplência semestral em 2016 e 
2017. Nesta análise comparamos o total de valores em aberto no fechamento do 
período com o faturamento mensal médio:

A seguir demonstramos a inadimplência final da empresa após exaurida todas as 
tentativas de cobrança e recuperação de crédito, ou seja, trata-se da inadimplência 
não recuperável na visão Runoff:

Inadimplência 2016/2017 (recuperável)
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Reportando nossas ações voltadas para redução da inadimplência, temos como 
abordagem preliminar a comunicação mensal da situação financeira aos beneficiários 
com pendências junto ao plano, para então partirmos para a negociação de casos mais 
críticos, visto que, para manter o beneficiário com mais de 60 dias de inadimplência 
no plano, sem a devida regularização, a operadora deverá assumir a pendência como 
prejuízo, acarretando no cancelamento do plano, conforme prevê os dispositivos da 
Agência Nacional de Saúde - ANS. Porém, esta é uma dura conduta que a CABERJ 
evita adotar, pois sabe das dificuldades enfrentadas pelos seus associados, razão pela 
qual avalia cada caso para evitar o seu desligamento.

Neste contexto, o resultado das ações administrativas de cobrança e renegocia-
ções de dívidas representou uma recuperação de créditos de aproximadamente R$ 
1,5 milhões, o que contribuiu para a recomposição do fluxo de caixa da CABERJ.

Nota-se uma redução do grau de endividamento do montante financiado em 19% 
em 2017 em comparação ao ano de 2016.

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Demonstramos a seguir a evolução da rentabilidade dos investimentos financeiros 
da CABERJ ao longo do exercício de 2017, comparando com os índices do CDI e 
IPCA, onde se observa um equilíbrio da rentabilidade com a taxa do CDI. 

Recuperação de Crédito - Evolução dos Parcelamentos
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No quadro abaixo, podemos observar as modalidades de investimentos e respec-
Performance da Carteira de Investimentos Caberj

IPCA CDI Carteira Caberj
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Carteira de Ativos Caberj R$70.694.994

2017

68.148.137

Rentabilidade Caberj 14,01% a.a. 9,80% a. a.

CDI 14,02% a.a. 9,93% a. a.

IPCA 6,29% a.a. 3,36% a.a.

Composição da Carteira de Investimento - Caberj
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tivas instituições financeiras as quais se encontram alocadas a carteira de ativos da 
CABERJ. 

1.

Frise-se que os valores aplicados no Fundo de Investimento da Saúde Suplementar 
– ANS se referem ao fundo garantidor exigido pelo órgão regulador (ANS), cuja ca-
racterística é a total ausência de risco, fazendo com que a rentabilidade fique abaixo 
das demais modalidades de aplicação, porém não impactando no índice global dos 
investimentos, que atingiu 99% do CDI e 291,67% do IPCA, índice oficial da inflação, 
gerando ganho real para a empresa.

Apesar dos imensos desafios enfrentados no exercício de 2017, entendemos que 
a administração da CABERJ cumpriu seu papel através de uma gestão racionaliza-
da e aperfeiçoamento constante dos processos internos visando converte-los em 
aumento de produtividade e competitividade para a empresa. Ainda temos muito a 
avançar, mas temos a convicção que estamos no caminho certo e novos resultados 
positivos serão alcançados em 2018.

2016

Posição em 31/12/2016 Rentabiliade acum. (R$)

FIX CORPORATIVO LP CORP 600M

FI SAÚDE SUPLEM - ANS RF

FI FIDELIDADE II RF LP

45.591

45.157.211

23.823.702

5.440

4.585.641

4.069.970

Rentabiliade acum. (%) Posição em 31/12/2017

13,49%

13,53%

14,65%

2017

Rentabiliade acum. (R$) Rentabiliade acum. (%)

FI FIDELIDADE RF LONGO PRAZO - - -

EMP FICFI REFERENCIADO DI TOP 1.668.490 2.395.202 14,16%

TOTAL 70.694.994 11.056.252 14,01% a.a

59.995

48.821.435

14.961.745

4.519

4.352.230

2.136.755

9,74%

9,57%

10,29%

2.600.670 670 0,53%

1.704.333 161.738 10,18%

68.148.137 6.655.912 9,80%

Aplicações

CDI 14,02% a.a. 9,93% a.a.

IPCA 6,29% a.a. 3,36% a.a.
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Novos desafios no 
cenário da Saúde 

Suplementar no 
Brasil

O ano de 2017 foi muito difícil para o setor de Saúde 
Suplementar, como vem sendo amplamente divulgado 
nas mídias. Vários fatores pesaram, entre os quais:

•Redução contínua do contingente de beneficiários as-
sistidos pelos planos privados;

•Grande concentração de beneficiários em poucas ope-
radoras (as cinco maiores do mercado, representam 80% do 
total de beneficiários do setor);

•Grave crise na indústria de petróleo, um dos maiores 
setores compradores de produtos saúde;

Continuamos 
com nossos 
esforços na 

captação de 
clientes e do 

incremento 
do numero 

de vidas em 
carteira
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•Aumento exponencial da sinistralidade de todas as operadoras do mercado;

Diante da necessidade de oxigenar a carteira, com baixíssima previsibilidade de 
crescimento e ante os fatores já mencionados, as operadoras precisaram se readaptar 
à nova realidade para contenção das despesas variáveis e otimização dos recursos, 
criando novos produtos com uma rede credenciada reduzida, aumentando a concen-
tração de usuários em rede própria e investimentos em promoção à saúde, visando 
a redução da sinistralidade.

Com a Integral Saúde não foi diferente. Continuamos com nossos esforços na 
captação de clientes e do incremento do numero de vidas em carteira, disputando 
com todo o mercado, no entanto, nos voltamos fortemente para o gerenciamento e 
ajustes necessários da carteira de clientes, expurgando os clientes cuja sinistralidade 
tenha se elevado e que não apresentasse perspectivas de recuperação no curto ou 
médio prazo.

O mercado, como um todo, manteve-se em queda, chegando (apuração até mar-
ço/17) a uma redução de 6%(**), no total de beneficiários inscritos em planos de saúde. 
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O decréscimo de beneficiários inscritos em planos privados é o maior desde de-
zembro de 2000, demonstrando a grande retração do mercado de saúde que não 
apresenta, ainda, sinais de reversão deste quadro. 

 (**)Fonte: ANS – Caderno de Informações junho-2017

Para as operadoras que atuavam fortemente no segmento coletivo por adesão 
e nos chamados PMEs (Pequenos e Médios Grupos), essa condição observou um 
impacto ainda mais negativo na distribuição dos produtos, devido à falência maciça 
das empresas desse segmento de mercado, aumentando a dificuldade de arrecadação 
de receita nova e incremento do universo de beneficiários, sacrificando ainda mais 
a sinistralidade de suas carteiras de clientes.

Para a Integral Saúde, apesar do cenário pessimista, foi menos impactante. 
Atendemos as exigências da ANS, os contratos foram enquadrados nos índices de 
sinistralidade pactuados, e expurgamos os contratos deficitários e sem previsão de 
recuperação em curto/médio prazo, em acordo com as diretrizes estipuladas pela 
Diretoria Executiva do Grupo Caberj.

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

30,9665 31,4200 31,5133 32,0747
33,8807

35,4413
37,2484

39,3163
41,4680

42,5614

44,9374
46,0258

47,8144

50,4094
49,259349,4356

47,7408 47,6063

2,6030 3,0627 3,6778 4,3256
5,3129 6,2044

7,3496
9,1644

11,0614
13,2537

14,5141

16,6699
18,5255

19,5693
20,3259

21,1626 21,9706 22,4681

dez/00 dez/01 dez/02 dez/03 dez/04 dez/05 dez/06 dez/07 dez/08 dez/09 dez/10 dez/11 dez/12 dez/13 dez/14 dez/15 dez/16 mar/17

(m
ilh

ôe
s)

Fonte: SIB/ANS/MS  - 03/2017
Caderno de informações da Saúde Suplementar - junho/2017
Notas: 1. O termo beneficiário refere-se a vínculos aos planos de saúde, podendo incluir vários vínculos para um mesmo indivíduo

Beneficiários de planos privados de saúde por cobertura assistencial do plano
(Brasil - dezembro/2000 - março/2017)

Exclusivamento odontológicoAssistência Médica com ou sem odontologia
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Tais medidas nos permitiram chegar ao final do exercício de 2017 com uma redução 
de 13,60% do universo de beneficiários, entretanto, com um incremento de 33,51% 
sobre o faturamento das contraprestações mensais, gerando resultados positivos 
no balanço patrimonial.

  Foi necessária a readequação de nossos produtos e dos critérios de elegibilidade, 
demandando grandes esforços nas renegociações com entidades de classes, sindi-
catos, associações e com as Administradoras de Benefícios, contratantes de nossos 
produtos. 

Como uma das alternativas para minimizarmos o impacto do custo, implementamos 
o gerenciamento do risco compartilhado dos contratos de modalidade “adesão” em 
conjunto com as Administradoras, dividindo o risco da sinistralidade dos mesmos.
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Fortalecemos as ações com os parceiros comerciais e clientes já conquistados, 
priorizamos as ações de prevenção, aplicamos os reajustes financeiros necessários e 
de ferramentas de contenção e gerenciamento de sinistros, a fim de mantermos os 
contratos equilibrados economicamente e evitarmos a evasão de empresas clientes. 
Com estas medidas obtivemos uma redução da ordem de 18,31% sobre a sinistra-
lidade da carteira no período, o que nos permitiu chegar ao final de 2017 com uma 
sinistralidade acumulada de 72,25% na Integral Saúde.

Os contratos renovados foram reajustados, em média, 16,37%, conforme demons-
tramos no quadro abaixo, que retrata a disposição do cliente em pagar valores acima 
do praticado pelo mercado, a fim de manter a qualidade e satisfação dos serviços 
prestados pelo Grupo Caberj.

Reajustes de 13% a 16%

Reajustes de 16% a 20%

Reajustes de 20% a 25%

Reajustes de 25% a 30%
Reajustes de 30% a 40%

29%

32%

17%

11%

11%

Variação dos reajustes aplicados em 2017
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A situação econômica do País, a forte retração do segmento, a elevação dos cus-
tos assistenciais de saúde e o incremento de coberturas no rol de procedimentos 
da ANS, mantiveram a sinistralidade do setor elevada, com índices médios acima de 
80%, conforme demonstrado no quadro abaixo.

(**)Fonte: ANS – Caderno de Informações junho-2017

O cenário mercadológico se mantém inalterado nos últimos anos e força as ope-
radoras a reverem seus modelos de negócios e a focarem na criação de ferramentas 
de gestão, cuidados à saúde e prevenção às doenças, com a finalidade de manterem 
seus resultados nos patamares mínimos aceitáveis. Caso contrário, não conseguirão 
suportar os custos, os quais não demonstram sinais de arrefecimento e têm incidên-
cias superiores aos da arrecadação financeira.
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A Integral Saúde, em sintonia com as melhores práticas de mercado, ao longo dos 
últimos anos vem adotando como prática de gestão a renegociação periódica das ta-
belas de honorários e serviços; a revisão da rede prestadora; ações de gerenciamento 
das patologias de alta complexidade e o incremento dos programas de prevenção, que 
estão à disposição das empresas clientes, como ferramentas de contenção de custos. 

As ações junto aos clientes e beneficiários e a postura adotada perante os pres-
tadores conquistaram o reconhecimento da qualidade dos serviços prestados. São 
fatores fundamentais para mantermos a sinistralidade nos patamares contratuais, 
evitarmos as ações da concorrência em nossa carteira e a consequente evasão de 
clientes para outras operadoras.

Empresas mapeadas e com ações de prevenção em curso

Empresas mapeadas e sem ações de prevenção

Empresas  não mapeadas

47%

35%

18%
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Reforçamos as ações de captação e fortalecemos as parcerias existentes com os 
canais de distribuição (Corretores e Administradoras), que nos permitiram manter 
estáveis as ofertas de nosso portfólio de produtos e a penetração da marca Integral 
Saúde nos segmentos-alvo.

 No total, 1.488 empresas estiveram em negociação conosco em 2017, represen-
tando um universo de 945.972 beneficiários em estudo e/ou análise da viabilidade 
de negócios com a Integral Saúde disputando em pé de igualdade com as grandes 
operadoras do mercado. 

Esses números reforçam nossa abrangência e capacidade de atuação no mercado 
de saúde suplementar, sinalizando a confiança que as empresas proponentes enxergam 
na marca da Integral Saúde como sinônimo de qualidade na prestação de serviços à 
saúde e como opção real de compra, além do respeito pelo parceiro comercial. Estes 
fatores são preponderantes para o sucesso em nosso segmento.

Quantidade de Empresas negociadas por tipo
de Canal de Distribuição - 2017
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A consolidação de nossa presença no mercado, o reconhecimento das ações de 
prevenção para o controle da sinistralidade e o gerenciamento para recuperação e 
permanência das empresas com sinistralidades elevadas, possíveis de recuperação, 
permitiram que, apesar de termos reduzido o número de empresas clientes, encer-
rássemos o período de 2017 com resultados positivos, consolidando a presença da 
Integral Saúde como opção no segmento de planos empresariais, em consonância 
ao que existe de melhor no mercado.

Durante 2017 nossa atuação consistiu primordialmente nas seguintes iniciativas:

1. Busca de novos parceiros comerciais, aumentando a penetração da marca e da 
capilaridade de nossos produtos;

2. Fortalecimento das parcerias já conquistadas, consolidando a marca e o nome 
do Grupo Caberj no mercado de Medicina de Grupo;

3. Ações de prevenção desenvolvidas junto aos departamentos de RH das em-
presas, voltadas para o perfil de cada cliente. Utilizamos os serviços disponibilizados 
por meio da rede própria do Grupo Caberj (Centros Médicos), atuando como fonte 
de tratamento primário e secundário de casos crônicos e agudos;

Número de Empresas conquistadas (ativas)
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4.  Acompanhamento constante da performance das empresas clientes, permitindo 
o diagnóstico precoce dos eventos que causam o equilíbrio dos contratos e propondo 
ações corretivas ou a aplicação de instrumentos redutores de uso, como por exem-
plo, a coparticipação, o gerenciamento dos eventos eletivos, o compartilhamento 
de custos através de aportes ou, em último caso o cancelamento do contrato, caso 
não se mostre factível sua recuperação no curto ou médio prazo. 

Este foi nosso grande diferencial mercadológico em relação às demais operadoras 
de saúde, que também estão se reinventando e se aprimorando na gestão da saúde 
complementar. Tal afirmação se torna muito clara quando vemos nossas congêne-
res se voltando para hierarquização de rede, criação de centros médicos e hospitais 
próprios, bem como uma rede de consultórios satélites exclusivos, reafirmando que 
as ações e práticas adotadas pelo Grupo Caberj, pioneiramente, são mais do que 
acertadas.

As ações continuadas nos canais de distribuição, aliadas a uma marca sólida, de 
renome junto à rede de prestadores e ao mercado, somadas aos diferenciais mer-
cadológicos desenvolvidos pelo Grupo Caberj,  capacitam a Integral Saúde para o 
crescimento da carteira de usuários e clientes empresariais com qualidade e consis-
tência em 2018.

INTERMEDIAÇÃO 

Neste ponto gostaríamos de ressaltar ainda, a questão da atuação dos corretores 
de seguros e nossa decisão de realizar a comercialização por meio desse canal comer-
cial. Hoje, todas as operadoras de mercado comercializam seus produtos utilizando 
os serviços desses profissionais, de acordo com legislação em vigor específica sobre 
isso,  de forma a reduzir significativamente os custos fixos da operadora, uma vez 
que não há riscos de passivos trabalhistas. 

O que diz a legislação:

A corretagem, cuja disciplina estava inserida do Código Comercial de 1850 (arts. 
36 a 57), passa a ser regulada no novo Código Civil (arts. 722 a 729), em razão da 
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unificação legislativa das normas civis e comerciais.

O novo Código aborda a corretagem de forma geral, abrangendo todas as suas 
espécies (imóveis, prestação de serviços, seguro, mercado de títulos e valores mo-
biliários, planos de saúde, vida e capitalização, commodities etc.).

De acordo com a definição legal, o corretor é a pessoa que se obriga a obter 
negócios, conforme instruções recebidas, sem vínculo de mandato, prestação de 
serviços ou qualquer outra relação de dependência. Em suma, é um intermediador 
de negócios. 

Como o novo Código Civil descarta qualquer relação de dependência, pode-se 
concluir ser ele agente autônomo, como no caso dos representantes comerciais (Lei nº 
4.886/65). Na condição de autônomo, não há vínculo trabalhista entre o contratante 
e o corretor, fazendo jus à corretagem, quando há êxito na concretização do negócio.

Se a remuneração não for fixada em lei ou no contrato, deve ser fixada segundo 
a natureza do negócio e os usos locais (da mesma forma que fazemos, utilizando-se 
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como referência as condições de remuneração praticadas pelo mercado).

São essas as principais regras do novo Código Civil sobre a matéria de corretagem, 
garantindo não só os direitos do contratante (pela fixação dos deveres e responsa-
bilidade do corretor), como também do profissional, pela previsão de normas sobre 
remuneração.

Dessa forma, o mercado se utiliza dessa força de vendas para intermediar e co-
mercializar seus produtos, mediante uma remuneração que é sobreposta ao valor do 
produto, como no nosso caso, dos planos de saúde por eles comercializados.

A remuneração desses profissionais é paga com percentual de remuneração adi-
cional aos valores dos planos, razão pela qual se torna mais econômico efetuarmos a 
comercialização por meio de corretores externos do que através de força de vendas 
própria – o que, inevitavelmente, irá elevar os custos fixos da empresa, a qual jamais 
poderá se rivalizar à força de vendas externas (corretores), devido ao seu peso e 
influencia no mercado e ao número crescente destes profissionais. Hoje, somente 
no estado do Rio de Janeiro são mais de 20 mil corretores de seguros e de planos 
de saúde, ofertando toda gama de produtos e de operadoras às empresas clientes 
e beneficiários de planos coletivos por adesão, por meio de entidades de classes, 
sindicatos e associações. 

Diante do que aqui foi dito e demonstrado, não há como obtermos êxito neste 
segmento sem a participação desses profissionais, seja no âmbito público ou privado, 
razão pela qual, fortalecemos nossa parceria com os corretores, para que possamos 
continuar o crescimento desejado e cumprir o objetivo máximo da Integral Saúde, 
cuja missão é auxiliar na diluição dos custos da Caixa de Assistência, promover a 
permanência e a viabilidade dos associados Mater e Afinidade e contribuir para a 
perenização do Grupo Caberj. 
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ATIVO Nota 2017 2016 PASSIVO Nota 2017 2016

ATIVO CIRCULANTE  103.929.894   129.637.395 PASSIVO CIRCULANTE  125.905.976    97.187.428 
Disponível 5  1.638.603      2.688.277 Provisões técnicas de operações de assistência à saúde 13  119.022.250    91.707.805 

Provisão de contraprestação não ganha  26.116.404 -
Provisão para eventos a liquidar  59.688.292  51.462.484 

Realizável  102.291.291   126.949.118 Provisão para eventos ocorridos e não avisados  33.217.554    40.245.321 
Aplicações     6  68.148.137    70.694.994 

Tributos e contribuições a recolher 14  1.767.428      3.153.780 
Créditos de operações com planos de assistência à saúde 7  31.094.368    51.883.240 Provisões 15  1.966.165      2.017.755 
Contraprestação pecuniária       28.183.999    47.710.644 Débitos diversos  3.150.133         308.088 
Outros créditos de operações com planos de assistência à saúde       2.910.369      4.172.596 

PASSIVO NÃO CIRCULANTE  1.915.943         662.558 
Títulos e valores a receber 8  3.048.786      4.363.817 

Outros valores e bens           -            7.067 Exigível a longo prazo 16  1.915.943         662.558 

Tributos e contribuições a recolher  52.579         129.075 
ATIVO NÃO CIRCULANTE  77.845.076    78.153.594 Provisões  1.863.364         533.483 

Realizável a longo prazo  1.863.364      1.357.994 
Patrimônio líquido  53.953.051   109.941.003 

Valores e bens 9  1.863.364      1.357.994 
Patrimônio social 17  109.941.003   164.613.736 
Déficit do exercício  (55.987.952)   (54.672.733)

Investimento 10  20.580.757    16.627.590 
Participação societária - Investimento no país     20.580.757    16.627.590  

Imobilizado 11 54.906.881    57.592.396 

Imóveis de uso próprio - Não hospitalares  51.894.613    54.189.181 
Bens móveis - Não hospitalares  3.012.268      3.403.215 

Intangível 12  494.074      2.575.614 

TOTAL DO ATIVO  181.774.970   207.790.989 TOTAL DO PASSIVO  181.774.970   207.790.989 

Balanços patrimoniais
Exercícios	findos	em	31	de	dezembro	de	2017	e	2016	
(Valores expressos em reais)
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ATIVO Nota 2017 2016 PASSIVO Nota 2017 2016

ATIVO CIRCULANTE  103.929.894   129.637.395 PASSIVO CIRCULANTE  125.905.976    97.187.428 
Disponível 5  1.638.603      2.688.277 Provisões técnicas de operações de assistência à saúde 13  119.022.250    91.707.805 

Provisão de contraprestação não ganha  26.116.404 -
Provisão para eventos a liquidar  59.688.292  51.462.484 

Realizável  102.291.291   126.949.118 Provisão para eventos ocorridos e não avisados  33.217.554    40.245.321 
Aplicações     6  68.148.137    70.694.994 

Tributos e contribuições a recolher 14  1.767.428      3.153.780 
Créditos de operações com planos de assistência à saúde 7  31.094.368    51.883.240 Provisões 15  1.966.165      2.017.755 
Contraprestação pecuniária       28.183.999    47.710.644 Débitos diversos  3.150.133         308.088 
Outros créditos de operações com planos de assistência à saúde       2.910.369      4.172.596 

PASSIVO NÃO CIRCULANTE  1.915.943         662.558 
Títulos e valores a receber 8  3.048.786      4.363.817 

Outros valores e bens           -            7.067 Exigível a longo prazo 16  1.915.943         662.558 

Tributos e contribuições a recolher  52.579         129.075 
ATIVO NÃO CIRCULANTE  77.845.076    78.153.594 Provisões  1.863.364         533.483 

Realizável a longo prazo  1.863.364      1.357.994 
Patrimônio líquido  53.953.051   109.941.003 

Valores e bens 9  1.863.364      1.357.994 
Patrimônio social 17  109.941.003   164.613.736 
Déficit do exercício  (55.987.952)   (54.672.733)

Investimento 10  20.580.757    16.627.590 
Participação societária - Investimento no país     20.580.757    16.627.590  

Imobilizado 11 54.906.881    57.592.396 

Imóveis de uso próprio - Não hospitalares  51.894.613    54.189.181 
Bens móveis - Não hospitalares  3.012.268      3.403.215 

Intangível 12  494.074      2.575.614 

TOTAL DO ATIVO  181.774.970   207.790.989 TOTAL DO PASSIVO  181.774.970   207.790.989 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Demonstrações do Resultado
Exercícios	findos	em	31	de	dezembro	de	2017	e	2016	
(Valores expressos em reais)

 Nota 2017 2016

Contraprestações efetivas de plano de assistência à saúde 334.014.344 446.113.831

Contraprestações líquidas 334.014.344 446.113.831

Eventos indenizáveis líquidos  (325.147.774)   (415.091.731)
Eventos avisados 19  (332.175.540)   (402.453.207)

Variação da provisão de eventos ocorridos e não avisados  7.027.766    (12.638.524)

Superávit das operações com planos de assistência à saúde 8.866.570 31.022.100

Outras receitas (despesas) com assistência à saúde 
não relacionadas com planos  de saúde da operadora  6.900.016        7.812.534 

Superávit  bruto  15.766.586      38.834.634 

Despesas de comercialização  (664.638)    (11.334.917)
Despesas administrativas 20  (47.562.573)    (40.482.033)
Outras receitas (despesas) operacionais 21  (33.114.855)    (37.553.337)
Provisão para perdas sobre créditos 7.ii.a  (3.129.613)      (5.681.061)

Déficit operacional  (68.705.093)    (56.216.714)

Resultado financeiro líquido 22 7.268.974 10.416.165

Receitas financeiras 8.369.544 12.167.152

Despesas financeiras  (1.100.570)      (1.750.987)

Resultado patrimonial 23  5.448.167      (8.872.184)

Déficit do exercício  (55.987.952)    (54.672.733)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Superávit/
Patrimônio Déficit do

social Exercício Total

Saldos em 31 de dezembro de 2015 163.123.426  1.490.310 164.613.736

Incorporação do superávit do exercício anterior  1.490.310  (1.490.310) -   

Déficit  do exercício -    (54.672.733)  (54.672.733)

Saldos em 31 de dezembro de 2016 164.613.736  (54.672.733) 109.941.003

Incorporação do déficit do exercício anterior (54.672.733)  54.672.733 -   

Déficit  do exercício -    (55.987.952)  (55.987.952)

Saldos em 31 de dezembro de 2017 109.941.003  (55.987.952) 53.953.051

Demonstrações das mutações 
do patrimônio líquido
Exercícios	findos	em	31	de	dezembro	de	2017	e	2016
(Valores expressos em reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios	findos	em	31	de	dezembro	de	2017	e	2016	
(Valores expressos em reais)

2017 2016

Atividades operacionais
Recebimentos de plano saúde  388.550.811    453.922.372 
Resgate de aplicações financeiras  10.710.487      42.979.999 
Recebimento de juros de aplicações financeiras  46.617            62.247 
Outros recebimentos operacionais  28.740.551      34.416.137 
Pagamentos a fornecedores/prestadores de serviços de saúde  (362.787.043)   (433.872.661)
Pagamentos de comissões  (630.107)    (10.633.201)
Pagamentos de pessoal  (15.616.565)    (13.792.207)
Pagamentos de serviços terceiros  (15.115.459)    (13.739.935)
Pagamentos de tributos  (29.426.519)    (31.456.132)
Pagamentos de contingências  (1.745.326)      (1.277.654)
Pagamentos de aluguel  (1.070.286)         (954.413)
Pagamentos de promoção/publicidade  (23.490)         (123.856)
Aplicações financeiras  (2.620.318)    (16.000.000)
Outros pagamentos operacionais  (1.020.461)      (1.080.362)

Caixa líquido das atividades operacionais  (2.007.108)        8.450.334 

Atividades de investimento
Recebimento de venda de ativo imobilizado - outros  21.000 -
Recebimento de dividendos -          337.546 
Outros recebimentos das atividades de investimentos  1.398.936        1.783.944 
Pagamentos de aquisição de ativo imobilizado - outros  (462.502)         (824.280)
Pagamentos de aquisição de participação em outras empresas -      (8.000.000)

Caixa líquido das atividades de investimento  957.434      (6.702.790)

Variação líquida do caixa  (1.049.674)        1.747.544 

Caixa - Saldo inicial 2.688.277 940.733 
Caixa - Saldo final 1.638.603 2.688.277 

(Diminuição) Aumento do saldo caixa  (1.049.674)        1.747.544 

Ativos Livres no início do período 2.688.277 940.733 
Ativos Livres no final do período 1.638.603 2.688.277 

(Diminuição) Aumento nas aplicações financeiras - Recursos Livres  (1.049.674)        1.747.544 
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1 Contexto operacional

A Caixa de Assistência à Saúde - CABERJ (“CABERJ” ou “Entidade”) é uma socie-
dade civil, com personalidade jurídica de direito privado, de natureza assistencial, sem 
fins lucrativos, com sede e foro à rua do Ouvidor, nº 91 - 2º ao 5º andar - Centro na 
cidade do Rio de Janeiro. A Entidade é autorizada a operar pela Agência Nacional 
de Saúde Suplementar - ANS (“ANS”) e tem por objetivo proporcionar aos seus as-
sociados e dependentes inscritos, assistência médica hospitalar baseada no sistema 
de livre escolha dirigida, por meio de profissionais de saúde, hospitais e entidades 
especializadas que acordarem com a CABERJ para prestar esta assistência.

2 Base de preparação

a. Declaração de conformidade

A presente demonstrações financeiras incluem:

•As demonstrações financeiras foram elaboradas com base nas práticas contábeis 
adotadas no Brasil aplicáveis as entidades supervisionadas pela Agência Nacional de 
Saúde Suplementar - ANS, as quais abrangem a legislação societária e os pronun-
ciamentos, interpretações e orientações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC), quando referendados pela ANS. As demonstrações financeiras estão 
sendo apresentada segundo critérios estabelecidos pelo plano de contas instituído 
pela Resolução Normativa nº 418/2016.

•As demonstrações de resultados abrangentes não estão sendo apresentadas, 
pois não há valores a serem apresentados sobre este conceito.

A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Administração em 

Notas explicativas às
demonstrações financeiras 

Exercícios	findos	em	31	de	dezembro	de	2017	e	2016 
(Valores expressos em reais)
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02 de fevereiro de 2018.

 b. Base de mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com 
exceção dos instrumentos financeiros não-derivativo mensurados pelo valor justo 
por meio do resultado.

c. Moeda funcional e moeda de apresentação

Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda fun-
cional da Entidade. 

d.	 Uso	de	estimativas	e	julgamentos

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as normas da ANS e 
as normas emitidas pelo CPC exige que a Administração faça julgamentos, estimativas 
e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados 
de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas 
estimativas.

Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com re-
lação as estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas 
são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados.

As informações sobre julgamentos críticos referentes às políticas contábeis ado-
tadas que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações 
financeiras estão incluídas nas notas explicativas: nº 7 – Provisão para Perdas Sobre 
Créditos – PPSC e nº 13 – Provisões técnicas. 

As informações sobre incertezas, sobre premissas e estimativas que possuam um 
risco significativo de resultar em um ajuste material dentro do próximo exercício 
financeiro está incluída na nota explicativa nº 16 - Provisões para ações judiciais.

3 Principais políticas contábeis

As principais diretrizes contábeis adotadas são:



119

Relatório Anual
2017 
Contadoria

a. Disponibilidades

São mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo 
e compõem-se de depósitos bancários à vista em montante sujeito a um insignificante 
risco de mudança de valor.

b.	 Instrumentos	financeiros

Ativos financeiros não derivativos

A Entidade reconhece os recebíveis e depósitos inicialmente na data em que fo-
ram originados.  Todos os outros ativos financeiros (incluindo os ativos designados 
pelo valor justo por meio do resultado) são reconhecidos inicialmente na data da 
negociação na qual a Entidade se torna uma das partes das disposições contratuais 
do instrumento.

A Entidade não reconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais 
aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Entidade transfere os direitos ao 
recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma tran-
sação no qual essencialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo 
financeiro são transferidos. 

A Entidade classifica os ativos financeiros não derivativos nas seguintes categorias: 
ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado, investimentos 
mantidos até o vencimento, empréstimos e recebíveis e ativos financeiros disponíveis 
para venda. Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 a Entidade possuía ativos finan-
ceiros classificados nas seguintes categorias:

Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado

Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado caso seja 
classificado como mantido para negociação, ou seja, designado como tal no momen-
to do reconhecimento inicial. Os ativos financeiros são designados pelo valor justo 
por meio do resultado se a Entidade gerencia tais investimentos e toma decisões de 
compra e venda (com base em seus valores justos) de acordo com a gestão de riscos 
documentada e a estratégia de investimentos da Entidade. Os custos da transação, 
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são reconhecidos no resultado como incorridos. Ativos financeiros registrados pelo 
valor justo por meio do resultado são medidos pelo valor justo, e mudanças no valor 
justo desses ativos, os quais levam em consideração qualquer ganho com dividendos, 
são reconhecidas no resultado do exercício.

Ativos financeiros designados como pelo valor justo através do resultado com-
preendem instrumentos patrimoniais que de outra forma seriam classificados como 
disponíveis para venda.

Recebíveis

Representam substancialmente os recursos financeiros a ingressar pela contra-
prestação de serviços de assistência médico hospitalar e os valores a receber de 
conveniados na data de encerramento do balanço. Tais ativos são reconhecidos 
inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. 
Após o reconhecimento inicial, os recebíveis são medidos pelo custo amortizado, 
decrescidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável. 

Provisão para perdas sobre créditos - PPSC

A Entidade constitui a PPSC conforme os critérios estabelecidos no item 7.2.9 da 
Instrução Normativa nº 46, de 25 de fevereiro de 2011, que determina a constituição 
da PPSC para segurados de planos individuais que estejam inadimplentes há mais 
de 60 dias e pessoas jurídicas - planos coletivos que estejam inadimplentes há mais 
de 90 dias, em ambas as situações é provisionado o total de parcelas vencidas e a 
vencer dos inadimplentes.

Instrumentos financeiros - derivativos 

A Entidade não opera com instrumentos financeiros com características de 
derivativos.

c.	 Investimentos

O investimento na subsidiária Caberj Integral Saúde S.A. está avaliado pelo método 
de equivalência patrimonial, em consonância com o CPC 18. 
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d. Imobilizado

Os itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou 
construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor re-
cuperável (impairment) acumuladas. 

A depreciação dos bens é calculada pelo método linear às taxas mencionadas 
na Nota Explicativa nº 11 e leva em consideração o tempo de vida útil-econômica 
estimada dos bens. 

e.	 Intangível

Incluem os valores referentes a programas/sistemas de computadores (software) 
e programa de promoção à saúde e prevenção de riscos, sendo amortizados pelo 
método linear no prazo de 5 anos.

f.	 Demais	ativos	e	passivos	circulante	e	não	circulante

Os demais ativos são registrados ao custo de aquisição, reduzidos de provisão 
para ajuste ao valor de recuperável, quando aplicável. As demais obrigações são re-
gistradas pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos e variações monetárias incorridas.

g.	 Provisões	técnicas

A provisão para eventos ocorridos e não avisados foi calculada de acordo com as 
determinações da Resolução Normativa nº 209 de 22 de dezembro de 2009 e suas 
alterações posteriores, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, conforme 
mencionado na Nota Explicativa nº 13.

A provisão para eventos a liquidar é registrada com base nas faturas de prestado-
res de serviços efetivamente recebidas pela Entidade, em contrapartida à conta de 
despesa de provisão para eventos indenizáveis avisados, quando relativa a serviços 
de assistência prestados aos seus conveniados.

h.	 Provisão	para	ações	judiciais
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O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos ativos e passivos contingen-
tes, são realizados de acordo com as regras estabelecidas pelo CPC25 - “Provisões, 
Passivos Contingentes e Ativos Contingentes” e leva em consideração a avaliação 
dos assessores jurídicos da Entidade conforme segue:

a. Ativos contingentes - não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, 
exceto quando da existência de evidências que propiciem a garantia de sua realização; 
sobre as quais não cabem mais recursos.

b. Passivos contingentes - são reconhecidos nas demonstrações financeiras quan-
do, baseado na opinião de assessores jurídicos e da administração, for considerado 
provável o risco de perda de uma ação judicial ou administrativa, com uma provável 
saída de recursos para liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos 
forem mensuráveis com suficiente segurança.

i.	 Redução	ao	valor	recuperável

O imobilizado e o intangível são revisados anualmente com o objetivo de veri-
ficar a existência de indícios de perdas não recuperáveis. A administração efetuou 
a análise de seus ativos conforme CPC 01, e constatou que não há indicadores de 
desvalorização dos mesmos bem como estes são realizados em prazos satisfatórios.

j.	 Resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência e considera os rendimentos e 
encargos, calculados a índices ou taxas oficiais, incidentes sobre os ativos e passivos 
da Entidade.

As contraprestações são apropriadas ao resultado quando da emissão das respec-
tivas faturas, em bases lineares, no período de cobertura de risco.

Os eventos indenizáveis avisados são apropriados à despesa, considerando-se a 
data de apresentação da conta médica, do aviso pelos prestadores, pelo seu valor 
integral, no primeiro momento da identificação da ocorrência da despesa médica.

As recuperações de eventos indenizáveis conhecidos ou avisados representam o 
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valor dos eventos recuperados/ressarcidos por glosas de assistência médico-hospi-
talar em procedimentos, com base em registros auxiliares.

4 Gerenciamento de risco 

I	-	Visão	Geral	de	Exposição	ao	Risco	do	Negócio

A Entidade atua como operadora de planos de saúde no mercado de saúde suple-
mentar com o objetivo de prover assistência médica aos seus associados, tendo como 
riscos associados um conjunto de fatores inerentes a natureza de suas operações. 

Dentre os principais fatores de riscos que podem afetar o negócio da Entidade, 
destacam-se:

I.1	-	Riscos	ligados	à	atividade	econômica	da	Entidade	

Neste item, as principais variáveis econômicas que podem influenciar a manutenção 
e o desenvolvimento do negócio são: a variação dos custos médico-hospitalares e 
os fatores macroeconômicos.

I.2	-	Risco	Regulatório	

Este risco se acentua por estar associado a um setor altamente regulado pela 
Agência Nacional de Saúde Suplementar, cujos impactos incluem questões legais de 
operação de planos de saúde, garantias financeiras e responsabilidade contratual. 

I.3 - Riscos Operacionais 

A Entidade possui em sua estrutura de gerenciamento de riscos, um foco de atu-
ação voltado para administrar o seu risco operacional, mantido através da aplicação 
de um conjunto de ferramentas de gestão, como: gestão atuarial, planejamento e 
gestão orçamentária, política de atenção à saúde para controle dos custos médicos, 
soluções informatizadas, estrutura organizacional adequadamente dimensionada, 
controles internos sob acompanhamento periódico, fluxogramas de processos inter-
nos atualizados periodicamente, dentre outros modelos de gestão. 

Com o objetivo de assegurar o funcionamento efetivo e sincronizado desses 
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componentes de gestão, são promovidos programas de capacitação permanente 
das equipes.

Outro item de fundamental importância no risco operacional é o emprego de indi-
cadores de desempenho como instrumento de aferição de performance operacional, 
mantendo uma visão global dos resultados alcançados.

Subscrevemos abaixo os principais riscos operacionais de exposição da Entidade 
e a linha atenuante aplicada para cada item:

I.3.1 - Risco atuarial 

A estratégia atenuante de mitigação do risco atuarial é o investimento realizado em 
uma gestão efetiva de gerenciamento periódico das garantias financeiras, da revisão 
do desempenho dos produtos, da análise e atualização das tabelas de comerciali-
zação, da atualização das notas técnicas atuariais, do cumprimento das obrigações 
legais junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, do diagnóstico atu-
arial permanente da Entidade e da elaboração de cenários prospectivos para apoio 
à tomada de decisão. 

Todos os processos de trabalho executados pela área atuarial buscam assegurar, 
preventivamente, o grau de solvência da Entidade. 

I.3.2	-	Risco	de	envelhecimento	e	perda	de	carteira

Considerando a composição da carteira da Entidade, predominantemente idosa, 
buscou a Entidade, ao longo dos anos, antever os efeitos do envelhecimento em sua 
carteira e qual o caminho a perseguir diante de um cenário esperado. A Entidade se 
lançou para obter a expertise de gestão de uma carteira idosa, onde a lógica assis-
tencial de promoção à saúde e prevenção e risco de doenças, continua sendo o foco 
efetivo de atuação para a busca da longevidade saudável de sua carteira.

Para tanto, a Entidade mantém 2 (dois) programas de prevenção de gerenciamen-
to de doenças crônico-degenerativas, um em regime ambulatorial (Atendimento 
Ambulatorial Gerenciado – AAG) e um em regime domiciliar (Atendimento Eletivo 
– Domiciliar – AED), acolhendo um total de mais de 3.000 associados.  



125

Relatório Anual
2017 
Contadoria

As informações técnicas e os indicadores de desempenho relativos aos programas 
de prevenção estão contidos no relatório técnico para fins de asseguração razoável 
da auditoria. 

No tocante ao risco de perda de carteira decorrente do perfil da massa assistida, 
este componente é mensurado e acompanhado atuarialmente, a cada ano, para fins 
de medição do ponto de equilíbrio da carteira que assegure o grau de solvência 
exigido pelo órgão regulador.

Este é um fator constantemente mitigado pela administração da Entidade em 
uma visão mais estratégica, envolvendo questões estatutárias e legais, que venham 
a permitir a viabilidade e continuidade, no longo prazo, da Entidade.

I.3.3	-	Risco	de	elevação	dos	custos	médico-hospitalares

A vulnerabilidade que a Entidade está exposta em termos de risco de mercado 
está associada às flutuações do preço médio dos serviços de saúde, traduzidos pelo 
reajuste das tabelas hospitalares e do coeficiente de honorários médicos (ch); cujos 
preços globais (diárias e taxas, materiais e medicamentos, exames de baixa, média e 
alta complexidade), além de serem indexados pela inflação, sofrem impacto da va-
riação cambial, principalmente nos serviços de diagnósticos (equipamentos de alta 
tecnologia) e tratamentos terapêuticos (medicamentos de alto custo).

Para este fator de risco, a Entidade possui uma estrutura constituída de um Comitê 
de Negociação com a rede de prestadores de serviços médicos, composta atualmen-
te por Superintendentes, gerentes médicos e profissionais técnicos, cujo resultado 
vem apresentando, além de transparência e previsibilidade de custos, negociações 
satisfatórias e compatíveis com os limites orçamentários estabelecidos.

A variação é calculada considerando-se o custo médio por beneficiário em um 
período de 12 meses (média móvel) em relação às despesas médias dos doze meses 
imediatamente anteriores. A média móvel expurga efeitos de sazonalidade. 

No caso da Entidade, o VCMH é exponencial quando nos referimos a uma car-
teira idosa, cuja expectativa de vida cresce a cada ano, traduzindo-se em crescente 
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utilização do plano, aliado ao aumento do preço dos serviços de saúde.

Para administrar o risco de elevação dos custos médico-hospitalares, a Entidade 
conta um efetivo modelo de gestão, em dois segmentos:

i. Risco Ambulatorial – Este modelo de gestão foca um conjunto de ações voltadas 
para o gerenciamento de ocorrências de eventos ambulatoriais, através da organização 
e direcionamento de demanda, da gestão em pronto-socorro, do dimensionamento 
dos eventos de risco, da determinação das especialidades médicas-alvo e da aferição 
da qualidade do serviço prestado.

ii. Risco Hospitalar – Este modelo de gestão foca um conjunto de ações voltadas 
para a gestão de ocorrências de eventos hospitalares, através da administração da 
porta de entrada, de opinião médica em casos cirúrgicos, do acompanhamento das 
internações por médicos-internistas dentro dos hospitais, da brevidade hospitalar do 
paciente, da auditoria de contas médicas, dentre outras ferramentas de gestão médica.

O risco de elevação dos custos médico-hospitalares está diretamente relacionado 
à taxa de variação de custos médico-hospitalares - VCMH - medida de variação re-
sultante da combinação de preços de serviços de saúde associado à frequência de 
utilização de eventos médicos pelos beneficiários. 

Trata-se de uma metodologia adotada e indicada pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar – ANS, para que as operadoras de planos de saúde comprovem anu-
almente a variação dos custos médico-hospitalares de seus contratos.

I.3.4	-	Risco	de	provisão	para	contingências	judiciais

O risco de provisão para contingências judiciais tem sido objeto de intenso aper-
feiçoamento e controle no processo de gestão, visando assegurar o equilíbrio atuarial 
dos planos. 

A atuação jurídica da Entidade vem envidando esforços em um trabalho preven-
tivo no âmbito administrativo, abordando os casos críticos de possível ingresso no 
judiciário.
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Em situações de concessão de tutela antecipada por parte do judiciário, a Entidade 
busca, na maioria dos casos, a tentativa de revogação da tutela, para discutir o mérito 
do processo.

No caso de processos já existentes, a Entidade pauta suas defesas em seu estatu-
to, nos regulamentos dos planos e na legislação vigente, avaliando sempre os fatos 
geradores da demanda, a relação custo-benefício de manter um processo judicial em 
trâmite, de acordo com cada caso e o impacto na imagem institucional e mercado-
lógica da Entidade.

No ano de 2017, a Entidade apresentou um saldo provisionado nesta rubrica de 
R$1.863.364.

Em suma, a essência da atividade da Entidade, é o risco assumido para administrar 
os recursos de assistência à saúde de seus beneficiários.

A aceitação do risco, portanto, é uma das principais causas de desequilíbrio eco-
nômico-financeiro de Instituições que administram planos de saúde, onde o principal 
foco da gestão estratégica deve contemplar um eficiente plano de gerenciamento 
de risco.

I.4 - Riscos Financeiros 

I.4.1)	Risco	de	Crédito	e	Capital

O risco de crédito da Entidade está associado à possibilidade de inadimplência de 
seus clientes, sendo atenuado por uma composição pulverizada da carteira e pela 
prerrogativa legal de interrupção da assistência após um determinado período de 
inadimplência. Além disso, a Companhia possui uma política de gestão de ativos fi-
nanceiros estritamente conservadora, investindo em fundos de renda fixa de baixa 
exposição ao risco de mercado e mantendo suas operações em instituições financeiras 
consideradas de primeira linha pelo mercado.

I.4.1.1)	Política	de	Investimentos	dos	Recursos	Financeiros	

Em 31 de dezembro de 2017 as aplicações financeiras estavam concentradas em 
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fundos administrados pela CEF e Banco Bradesco. A estrutura adotada viabiliza, atra-
vés da compra direta de ativos financeiros, como títulos públicos e quota de outros 
fundos de investimento, o cumprimento da política de investimento dos recursos 
financeiros, em consonância com as disposições estatutárias, com retorno revestido 
de liquidez, segurança e rentabilidade.

Com esses fundamentos a Entidade vem obtendo resultados satisfatórios ao longo 
dos anos, mensurados através de acompanhamentos periódicos de desempenho.

No que se refere ao risco de taxa de juros, a Entidade está exposta à taxa de 
mercado “Certificado de Depósito Interbancário – CDI”, que indexa a rentabilidade 
de suas aplicações financeiras, se mantendo em um patamar satisfatório.

        Rentabilidade            (CDI)
 Exercício 2016     14,01%                 14,02% 

 Exercício 2017       9,80%                    9,93% 

I.4.1.2)	Política	de	Gestão	de	Recebíveis

O risco de crédito na Entidade decorrente da possibilidade de não recebimento de 
valores faturados a clientes/associados é atenuado pela forma de cobrança pulveri-
zada (débito automático, desconto em folha e boleto bancário) e pela possibilidade 
legal de interrupção da prestação de serviços ao beneficiário, após transcorrido o 
prazo máximo da condição de inadimplência.

Com relação a empréstimos e financiamentos, a Entidade não possui esta mo-
dalidade de operação, uma vez que todas as suas despesas e investimentos na sua 
atividade fim são custeados com recursos próprios.

Embora a estratégia de cobrança dos beneficiários inadimplentes no exercício 
de 2017 tenha sido agressiva, o percentual de inadimplência se manteve elevado, 
com razoável redução comparada com o exercício de 2016. O agravamento da crise 
econômica no cenário nacional e a queda do poder aquisitivo pressionam o índice 
no exercício de 2017.
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         Inadimplência            Variação Média
  Exercício de 2017    9,22% 

                   Exercício de 2016   12,39%

I.4.2) Risco de Liquidez

O índice de liquidez corrente e geral da Companhia em 31 de dezembro de 2017 
foi de 0,83. O encerramento do contrato da Prefeitura do Rio de Janeiro no mês de 
maio, com geração de obrigações a pagar junto à rede credenciada nos meses sub-
sequentes, causou impacto no fluxo de caixa da organização e consequente redução 
desse índice no exercício de 2017.

I.4.3)	Risco	de	reajuste	nos	preços	de	planos	de	assistência	à	saúde

A Entidade decidiu proceder nova revisão técnica atuarial, para assegurar a eficácia 
das medidas adotadas no exercício anterior em relação ao reajuste aplicado.    

Em conformidade com o que determina o órgão regulador, a CABERJ aplica 
anualmente o índice de reajuste das contraprestações dos seus associados, que é 
pautado e deliberado pela administração. O reajuste anual é aplicado a partir do mês 
de julho/17, em regime de pré-pagamento, levando em consideração a apuração das 
receitas de contraprestação versus custos variáveis, nos últimos 12 meses. 

Após revisão técnica atuarial, foi aplicado o reajuste nas datas-bases dos referidos 
contratos, conforme a seguir: 

Planos MATER, o reajuste de 22,12% sobre os planos que apresentaram défi-
cit: 7 faixas etárias (contratos anteriores à RN 63 da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar – ANS); e reajuste de 13,98%: 10 faixas etárias (contratos posteriores 
à RN 63 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS).

Planos AFINIDADE, o reajuste de 23,22% sobre os planos que apresentaram 
déficit: 7 faixas etárias (contratos anteriores à RN 63 da Agência Nacional de Saúde 
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Suplementar – ANS); e reajuste de 27,58%: 8 faixas etárias (contratos não adaptados 
à Lei 9656/98).

Foi aplicado o reajuste de 13,98%: 10 faixas etárias (contratos posteriores à RN 
63 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS).

Frise-se que o risco da efetividade do reajuste aplicado para cobertura dos cus-
tos assistenciais é o constante desafio enfrentado pela Entidade e sucedido com 
tenacidade, através da implantação de um plano complexo de gestão dos custos 
médico-hospitalares, gerido por uma equipe de gestores médicos, acompanhado 
de revisões atuariais periódicas dos planos, com o objetivo de minimizar o impacto 
financeiro necessário ao equilíbrio contratual.

II - Estrutura de Gerenciamento e de Mitigação de Riscos

Para os riscos a que se encontra exposta, a Entidade possui uma Estrutura de 
Gerenciamento e Mitigação de Riscos, a qual está fundamentada em uma Política 
de Gestão Estratégica.

A Entidade adota como instrumentos de gestão, ferramentas voltadas para traçar 
uma visão de futuro rumo à sobrevivência e à perenização da Entidade.

O planejamento estratégico é uma importante ferramenta de gestão adotada pela 
Entidade, cujo principal objetivo é traçar, a partir do ciclo de maturidade em que a 
Entidade se encontra, estratégias de atuação voltadas para o desenvolvimento da 
organização.

Adotar padrões e metodologias, assim como dispor de recursos humanos capacitados 
e recursos tecnológicos alinhados com as necessidades de gestão de um ambiente 
de controle e de segurança operacional, são fatores fundamentais e determinantes 
para a correta mitigação e gerenciamento dos riscos. 

Enfim, pensar e repensar permanentemente as estratégias e ações voltadas para 
um robusto programa de gestão de custos médico-hospitalares e de custos adminis-
trativos, bem como um rigoroso plano de acompanhamento de recebíveis, é tarefa 
constante do corpo diretivo e gerencial da Entidade.
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5 Disponível

2017 2016

Caixa  15.150  28.550 
Bancos  1.623.453  2.659.727

 1.638.603  2.688.277 

6 Aplicações

a.	 Resumo	das	aplicações	financeiras

2017 2016

Caixa FI Saúde Suplementar - ANS - CEF (i)  48.821.435         45.157.211 

Fundo BB RF LP CORP 600 MIL - Banco do Brasil (ii)  59.955               45.591 

Caixa FI Fidelidade II RF Cred Priv - CEF (iii)  17.562.414         23.823.702 

Bradesco Emp FICFI Refer DI Top (iv)  1.704.333          1.668.490 

Quotas de fundos não exclusivos  68.148.137       70.694.994 

i. Estes fundos de investimento tem por objetivo a constituição de ativos ga-
rantidores que visam lastrear as provisões técnicas e o excedente da dependência 
operacional, instituído pela Resolução Normativa nº 159 de 3 de julho de 2007 da 
ANS.

ii. Este fundo de investimento tem por objetivo aplicar recursos integralmente 
em cotas de fundos de investimentos que apliquem em carteira diversificadas de 
ativos financeiros, com prazo médio superior a 365 dias, sendo eles disponível para 
negociação.

iii. Este fundo de investimento tem por objetivo aplicar recursos em título renda 
fixa, incluindo cotas de fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC), com 
prazo médio superior a 365 dias, sendo eles disponível para negociação.

iv. Este fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas a rentabilidade 
que busque acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de 
depósitos interbancários (CDI), através da atuação preponderante no mercado de 
taxa de juros doméstica.
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b.	 Hierarquia	do	valor	justo:

A tabela abaixo apresenta  instrumentos financeiros registrados pelo valor justo, 
utilizando um método de avaliação.

Os diferentes níveis foram definidos como a seguir:

•Nível 1 - Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e pas-
sivos e idênticos;

•Nível 2 - Inputs, exceto preços cotados, incluídas no Nível 1 que são observáveis 
para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços).

31/12/2017 31/12/2016

Títulos Nível 1 Nível 2 Total Nível 1 Nível 2 Total

Quotas de Fundos Investimento Não Exclusivos

Caixa Saúde Supl. - ANS - CEF -    48.821.435  48.821.435 -               
45.157.211 

           
45.157.211 

Fundo BB RF LP Corp -    59.955  59.955 -                      
45.591 

                  
45.591 

Caixa FI Fidelidade II RF LP -    17.562.414 17.562.414 -          
23.823.702 

           
23.823.702 

Bradesco Emp FICFI RF DI -   1.704.333  1.704.333 -                 
1.668.490 

             
1.668.490 

Total da carteira -    68.148.137  68.148.137 -   70.694.994 70.694.994

7 Créditos de operações com plano de assistência à saúde 
2017 2016

Mensalidades a receber (i) 47.058.771 61.690.182
Convênios a receber 2.910.369 4.172.596
Participação dos beneficiários em eventos indenizáveis (ii) 3.877.041 5.642.662
Provisão para perdas sobre créditos  (22.751.813)       (19.622.200)

31.094.368 51.883.240

(i) Refere-se aos recursos financeiros a ingressar pela contraprestação de serviços 
de assistência médico hospitalar. As mensalidades vencem sempre no dia dez do mês, 
sendo reconhecidos por provisão mensal.

As mensalidades a receber por idade de saldo compõem-se como segue em 31 
de dezembro:
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2017 2016

A vencer 20.247.259 36.608.956
Vencidos até 30 dias 2.044.080 3.005.162
Vencidos de 31 a 60 dias 1.164.530 1.434.886
Vencidos de 61 a 90 dias 851.089 1.018.978
Vencidos há mais de 90 dias  22.751.813        19.622.200 

47.058.771 61.690.182

(ii) Registra os valores correspondentes a participação dos beneficiários em aten-
dimentos ambulatoriais.

a. Movimentação da provisão para perdas sobre créditos
2017 2016

Provisão para perdas sobre créditos
Exercício anterior  (19.622.200)    (13.941.139)
Ajuste de provisão  (3.129.613)      (5.681.061)

Exercício atual  (22.751.813)    (19.622.200)

8 Títulos e valores a receber
2017 2016

Adiantamentos a conveniados (i) 2.027.036 3.401.732
Adiantamento - farmácia 166.810 215.321
Outros 854.940 746.764

3.048.786 4.363.817

(i) Registra os valores adiantados a conveniados a serem compensados de imediato 
no próximo faturamento.

 9 Valores e bens
2017 2016

Depósitos judiciais - Eventos 193.773 193.773
Depósitos judiciais - Civeis 1.111.906 774.397
Depósitos judiciais - Trabalhista 557.685 389.824

1.863.364 1.357.994

Registra os valores depositados na justiça como garantia em processos judiciais 
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movidos contra a Caberj.

10 Investimentos

Descrição

% de 

participação 

no capital

Capital 

social

Patrimônio 

líquido

Resultado do 

exercício

Saldo em 

2015

Resultado de  

equivalência

Aumento 

de capital

Dividendos e juros 

sobre capital próprio 

recebidos e a receber

Saldo em 

2016 

Caberj Integral Saúde S.A. 100% 15.011.200 19.214.280 (10.586.690) 19.214.280 (10.586.690) 8.000.000 - 16.627.590

Descrição

% de 

participação 

no capital

Capital 

social

Patrimônio 

líquido

Resultado do 

exercício

Saldo em 

2016 

Resultado de 

equivalência

Aumento 

de  

capital

Dividendos e juros 

sobre capital próprio 

recebidos e a receber

Saldo em 

2017 

Caberj Integral Saúde S.A. 100% 15.011.200 16.627.590 3.953.167 16.627.590 3.953.167 - - 20.580.757

    No exercício de 2006 foi constituída a Caberj Integral Saúde S.A. (“Caberj Integral”), 
uma sociedade por ações, constituída como subsidiária integral da CABERJ. A Caberj 
Integral Saúde S.A tem por objeto a comercialização e operação de planos de assis-
tência à saúde e atividades afins. A CABERJ efetuou um aporte de capital na Caberj 
Integral Saúde S.A. em dinheiro no montante de R$ 3.111.200, considerando o 
capital inicial mínimo exigido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS 
para a companhia operar.

A Caberj Integral Saúde S.A. iniciou as suas operações a partir do mês de setembro 
de 2007. No decorrer dos exercícios a Caberj efetuou aporte de capital na Caberj 
Integral Saúde S.A. no montante de R$ 19.900.000, em cumprimento a Resolução 
Normativa 160 de 3 de julho de 2007 da ANS, considerando o capital mínimo exi-
gido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS para a companhia operar.

11 Imobilizado
2017 2016

Taxa de depreciação % Custo Depreciação Valor líquido Valor líquido

Edificações 4% 57.364.180 (5.469.567) 51.894.613 54.189.181

Veículos 20% 87.060 (24.667) 62.393 85.041

Móveis e utensílios 10% 2.595.149 (1.309.747) 1.285.402 1.491.551

Computadores e periféricos 20% 2.090.893 (1.608.667) 482.226 636.509

Máquinas e equipamentos 10% 1.017.118 (587.111) 430.007 511.658

Instalações 10% 855.225 (102.985) 752.240 678.456

64.009.625 (9.102.744) 54.906.881 57.592.396
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Apresentamos a seguir a movimentação no exercício de 2017 e 2016:

2016 2017

Valor Valor
líquido Aquisição Baixa Transferência Depreciação líquido

Edificações  54.189.181  -    -    -    (2.294.568)  51.894.613 
Veículos  85.041  -    -    -    (22.648)  62.393 
Móveis e utensílios  1.491.551  45.370  -    -    (251.519)  1.285.402 
Computadores e periféricos  636.509  65.090  -    -    (219.373)  482.226 
Máquinas e equipamentos  511.658  16.508  -    (98.159)  430.007 
Instalações  678.456  125.276  -    -    (51.492)  752.240 

 57.592.396  252.244  -    -  (2.937.759)  54.906.881 

2015 2016

Valor Valor
líquido Aquisição Baixa Transferência Depreciação líquido

Edificações  56.483.748  -    -    -    (2.294.567)  54.189.181 
Veículos  32.607  87.060  (12.135)  -    (22.491)  85.041 
Móveis e utensílios  1.620.551  113.546  -    -    (242.546)  1.491.551 
Computadores e periféricos  622.278  234.631  -    -    (220.400)  636.509 
Máquinas e equipamentos  605.455  7.465  (1.650)  -    (99.612)  511.658 
Instalações  514.926  215.023  -    -    (51.493)  678.456 

 59.879.565  657.725  (13.785)  -  (2.931.109)  57.592.396 

12 Intangível
2017 2016

Taxa de Valor Valor

amortização % Custo Amortização líquido líquido

Software 4%  1.316.717  (822.643)  494.074  567.970 

Programa de Promoção à Saúde
e Prevenção de Riscos (i) 20% 47.359.107  (47.359.107)  -    2.007.644 

 48.675.824  (48.181.750)  494.074  2.575.614 
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Apresentamos a seguir a movimentação nos exercícios de 2017 e 2016:

2016 2017
Valor Valor

residual Aquisição Baixa Amortização residual

Software  567.970  202.093  (11.900)  (264.089) 494.074

Programa de Promoção à Saúde
e Prevenção de Riscos (i)

 2.007.644  -    -    (2.007.644)  -   

 2.575.614 202.093  (11.900)  (2.271.733)  494.074 

2015 2016
Valor Valor

residual Aquisição Baixa Amortização residual

Software 489.311 278.245 - (199.586) 567.970

Programa de Promoção à Saúde
e Prevenção de Riscos (i)

7.943.911  -    -   (5.936.267)  2.007.644   

8.433.222 278.245 - (6.135.853) 2.575.614

(i)A Entidade aderiu no exercício de 2010 ao Programa de Promoção à Saúde e 
Prevenção de Riscos, em conformidade com a Instrução Normativa Conjunta nº 002, 
de 7 de julho de 2010, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS e alterações 
posteriores, criando os programas: Atendimento Ambulatorial Gerenciado - AAG e 
Atendimento Eletivo Domiciliar - AED. 

A partir de janeiro de 2013, conforme a Instrução Normativa Conjunta (INC) nº 7, 
de 23 de novembro de 2012, a ANS determinou que gastos com os programas de 
promoção e prevenção à saúde não seriam classificados no ativo intangível e passa-
riam a ser reconhecidos como despesas, permanecendo os prazos e os critérios de 
amortização para os que foram ativados até dezembro de 2012.
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13 Provisões  técnicas de operações de assistência à saúde

     As provisões constituídas pela Entidade apresentam as seguintes posições:

2017 2016

Provisão de contraprestação não ganha (i) 26.116.404 -

Provisão para eventos ocorridos e não avisados (ii) 33.217.554 40.245.321

Provisão para eventos a liquidar (iii)

Conhecidos nos últimos 60 dias 28.376.480 51.462.484

Conhecidos a mais de 60 dias 31.311.812 -

59.688.292 51.462.484

119.022.250 91.707.805

(i) A ANS determinou por meio da Resolução Normativa (RN) nº 393 de 09 de de-
zembro de 2015 e alterações posteriores, que as Operadoras de Planos de Assistência 
à Saúde (OPS) deverão constituir “Provisão de Prêmios ou Contraprestações Não 
Ganhas - PPCNG”.

A Entidade adotou o provisionamento da PPCNG a partir do mês de maio/17 em 
cumprimento a exigência da ANS.

(ii) A ANS determinou por meio da Resolução Normativa (RN) nº 209 de 22 
de dezembro de 2010 e alterações posteriores, que as Operadoras de Planos de 
Assistência à Saúde (OPS) deverão constituir “Provisão Para Eventos Ocorridos e 
Não Avisados - PEONA”.

Nos primeiros 12 meses de operação ou até que haja a aprovação da metodologia 
de cálculo, as OPS deverão constituir valores mínimos de PEONA, observando o 
maior entre os seguintes valores:

•  8,5% do total de contraprestações emitidas líquidas nos últimos 12 meses, na 
modalidade de preço pré-estabelecido, exceto aquelas referentes às contraprestações 
odontológicas;

•  10% do total de eventos indenizáveis conhecidos na modalidade de preço 
pré-estabelecido, nos últimos 12 meses, exceto aqueles referentes às despesas 
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odontológicas;

A Entidade adotou em 31 de dezembro de 2017 observando o critério acima 10% 
do total de eventos indenizáveis conhecidos na modalidade de preço pré-estabele-
cido, resultando o montante total de R$ 33.217.554.

(iii)  Refere-se ao reconhecimento do custo médico proveniente da assistência 
médico hospitalar aos conveniados da CABERJ. O passivo é registrado mediante 
apresentação da documentação dos serviços prestados pelos médicos, laboratórios 
e hospitais credenciados. 

      Em atendimento a Resolução Normativa (RN) nº 227 de 19 de agosto de 2010, 
a provisão de eventos a liquidar está lastreada por ativos garantidores das provisões 
técnicas, representadas por aplicações financeiras vinculadas a ANS, através da Caixa 
Econômica Federal.

Demonstrativo dos Ativos Garantidores

2017 2016

Aplicações financeiras vinculadas a ANS 48.821.435 45.157.211

Provisão para eventos ocorridos e não avisados  (33.217.554)  (40.245.321)

Provisão para eventos liquidar a mais de 60 dias  (31.311.812) -

Provisão para eventos liquidar - ELP (193.773) -

 (64.723.139)  (40.245.321)

Ativos garantidores (insuficientes) excedentes  (15.901.704) 4.911.890

14 Tributos e contribuições a recolher 
2017 2016

ISS e  IR retidos na fonte 595.437 1.083.397

INSS - médico 190.083 487.203

INSS - folha 374.856 418.710

Outros impostos 607.052 1.164.470

1.767.428 3.153.780
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15 Provisões 

2017 2016

Provisão para férias 1.427.105 1.497.068
Provisão de INSS sobre férias 382.462 401.212
Provisão de FGTS sobre férias 156.598 119.475

1.966.165 2.017.755

16 Exigível a longo prazo

Tributos e Contribuições a Recolher

A Entidade provisionou o imposto de renda no montante de R$ 52.579 (R$ 129.075 
em 2016) sobre os rendimentos auferidos em aplicações financeiras no mês de  
dezembro de 2017.

Provisões

2017 2016

Provisão para eventos a liquidar 193.773 -
Provisões de Contingência Judiciais 1.669.591 533.483

1.863.364 533.483

Provisão para ações judiciais

A Entidade possui ações judiciais de natureza trabalhistas e cíveis que foram 
impetradas contra a mesma, tendo sido estimado pelos seus consultores jurídicos 
como probabilidade de perda possível o montante de R$ 9.122.344, perda provável o 
montante de R$ 1.669.591 e perda remota o montante R$ 89.000. A Administração, 
com base em sua avaliação tem registrado o montante de R$ 1.669.591 (R$ 533.483 
em 2016) para fazer face às prováveis perdas, correspondendo a 100% do montante 
das perdas prováveis.



Relatório Anual
2017 
Contadoria

140

Detalhamento dos processos por natureza de risco de perda:

2017

Trabalhistas Cíveis Total

Prováveis  557.685  1.111.906  1.669.591 

Possíveis  1.556.019  7.566.325  9.122.344 

Remotas  35.000  54.000  89.000 

Total  2.148.704  8.732.231  10.880.935 

 
2016

Trabalhistas Cíveis Total

Prováveis  311.009  222.474  533.483 

Possíveis  804.419  1.961.030  2.765.449 

Remotas  2.000  75.995  77.995 

Total  1.117.428  2.259.499  3.376.927 

Auto de infração do ISS:

No exercício de 2010, a Entidade foi cobrada pela Prefeitura do Município do Rio 
de Janeiro, devido ao não recolhimento de Imposto sobre Serviço, decorrente de 
auto de infração lavrado em 04 de janeiro de 2007, referente ao período compre-
endido entre janeiro de 2002 a maio de 2006. A Entidade ingressou com uma Ação 
Anulatória antes da cobrança pelo Município, ocasião em que obteve o deferimento, 
em sede de recurso, através de agravo de instrumento interposto, cujo êxito de sus-
pensão de exigibilidade do crédito tributário permanecerá mantido até o julgamento 
do mérito, sendo certo que a classificação que trata a probabilidade de êxito está 
como possível, conforme avaliação de seus consultores jurídicos.

Em 08 de fevereiro de 2013, a Entidade obteve êxito na suspensão da exigibilidade 
do crédito tributário, por decisão do desembargador Jorge Luiz Habib.

Em 30 de junho de 2016, foi anexado ao processo o Laudo Pericial emitido pelo 
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perito judicial    Sr. José Alberto P. Parreira, afirmando tecnicamente que a Entidade 
satisfaz todas as exigências estabelecidas pelo art.14 do CTN.

17 Patrimônio líquido

Patrimônio Social

O Patrimônio Social está constituído pelos valores dos superávits e déficits apu-
rados em cada exercício.

18 Partes relacionadas

2017 2016

Ativo Resultado 
receita

Ativo Resultado 
receita

Caberj Integral Saúde S.A.  -   5.655.667 749.957 6.379.160

 -   5.655.667 749.957 6.379.160

Em 9 de abril de 2008, a Entidade firmou contrato com a sua investida Caberj 
Integral Saúde S.A., para a prestação de serviços administrativos, contábeis, jurídicos, 
apoios logísticos e outros serviços, se necessário. O valor cobrado por estes serviços 
é relativo a 10% da receita total de sua investida.

A CABERJ por ser enquadrada como entidade sem fins lucrativos não remunera 
seus administradores.

19 Eventos avisados

A distribuição dos saldos do quadro auxiliar de Eventos Médicos Hospitalares 
Assistência Médico-Hospitalar do Documento de Informações Periódicas – DIOPS 
do 4º trimestre de 2017 está em conformidade com Ofício Circular DIOPE nº 01, 
de 01 de novembro de 2013, da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, 
referente aos planos:
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Cobertura assistencial com preço pré-estabelecido - Carteira de planos coletivos 
por adesão antes da lei 9.656/1998.

Consulta Outros Demais
Médica Exames Terapias Internações Atendimentos Despesas Total

Rede Contratada 1.038.884 3.048.554 2.203.104 30.860.469 1.162.767 2.307.505 40.621.283
Reembolso 7.633 79.100 3.730  -   794.381 253.387 1.138.231
Total 1.046.517 3.127.654 2.206.834 30.860.469 1.957.148 2.560.892 41.759.514

Cobertura assistencial com preço pré-estabelecido - Carteira de planos coletivos 
por adesão depois da lei 9.656/1998.

Consulta Outros Demais
Médica Exames Terapias Internações Atendimentos Despesas Total

Rede Contratada 6.094.888 16.199.349 15.017.044 93.838.541 6.006.204 7.763.995 144.920.021
Reembolso 125.536 489.959 20.177  -   4.304.865 861.848 5.802.385
Total 6.220.424 16.689.308 15.037.221 93.838.541 10.311.069 8.625.843 150.722.406

Cobertura assistencial com preço pré-estabelecido - Carteira de planos coletivos 
empresariais depois da lei 9.656/1998.

Consulta Outros Demais
Médica Exames Terapias Internações Atendimentos Despesas Total

Rede Contratada 17.400.593 28.103.224 10.541.455 61.315.999 6.561.297 3.417.322 127.339.890
Reembolso 913.533 604.650 93.912  -   5.248.074 128.474 6.988.643
Total 18.314.126 28.707.874 10.635.367 61.315.999 11.809.371 3.545.796 134.328.533

Composição geral

Descrição Total
Planos assistencial coletivos por adesão antes da lei 9.656/1998. 41.759.514

Planos assistencial coletivos por adesão depois da lei 9.656/1998. 150.722.406
Planos assistencial coletivos empresariais depois da lei 9.656/1998. 134.328.533
Planos odontológico coletivos empresariais depois da lei 9.656/1998 4.064.430

Sub-Total 330.874.883
Sistema Único de Saúde - SUS 1.300.657

Total 332.175.540

20 Despesas administrativas
2017 2016

Pessoal  (30.772.353)  (26.072.364)
Serviços de terceiros  (6.113.179)  (5.138.029)
Localização  (7.393.028)  (7.661.385)
Tributos  (703.057)  (847.472)
Judiciais  (2.091.757)  (313.195)
Outros  (489.199)  (449.588)

 (47.562.573)  (40.482.033)
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21 Outras receitas (despesas) operacionais

2017 2016

Outras receitas com operações de assistência  104.692  114.083 

Outras despesas de operações de assistência  (5.902.092)  (6.529.550)
Programa de Prevenção à Saúde  (27.317.455)  (31.137.870)

 (33.114.855)  (37.553.337)

22  Resultado financeiro líquido

2017 2016

Receitas financeiras
Títulos de renda fixa (avaliados ao valor justo por meio de resultado)  6.702.740  11.089.047 
Outras receitas  1.666.804  1.078.105 

 8.369.544  12.167.152 

Despesas financeiras
Imposto de renda sobre rendimentos aplicações financeiras  (1.035.368)  (1.673.058)
Outras despesas  (65.202)  (77.929)

 (1.100.570)  (1.750.987)

 7.268.974  10.416.165 

23 Resultado patrimonial

2017 2016

Resultado de equivalência patrimonial  3.953.167  (10.586.690)

Resultado com imóveis de renda  1.474.000  1.693.293 

Lucro na alienação de bens do ativo imobilizado  21.000  21.213 

 5.448.167  (8.872.184)

24 Conciliação da Demonstração dos Fluxos de Caixa

A legislação vigente determina à Entidade que apresentar a Demonstração do 
Fluxo de Caixa pelo método direto deverá apresentar em nota explicativa a con-
ciliação entre o lucro líquido e o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais. 
Apresentamos abaixo a conciliação:
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ATIVIDADES OPERACIONAIS 2017 2016

Déficit do exercício  (55.987.952) (54.672.733)

Depreciação e amortização  3.201.847  8.969.058 

Recebimento atividade investimentos  607.774  (1.783.944)

Equivalência patrimonial  (3.953.167)  10.586.690 

 (56.131.498) (36.900.929)
(Aumento) diminuição em Ativos Operacionais

Aplicações  2.546.857  17.708.693 

Créditos de operações com planos de assistência à saúde  20.788.872  4.609.822 

Títulos e valores à receber  1.315.031  377.527 

Outros valores e bens  7.067  1.453 

Outros valores à receber longo prazo  (505.370)  (268.225)

 24.152.457  22.429.270 
Aumento (diminuição) em Passivos Operacionais

Débitos de Operações de Assistência à Saúde  27.314.445  23.154.572 

Tributos e contribuições a recolher  (1.386.352)  472.745 

Débitos diversos  2.842.045  (518.937)

Dividendos recebidos -  (337.546)

Provisões  (51.590)  404.932 

Passivo a Longo Prazo - Provisões para ações judiciais  1.253.385  (253.773)

 29.971.933  22.921.993 

Caixa Líquido das Atividades Operacionais  (2.007.108)  8.450.334 

25 Seguros (não auditado)

A Entidade possui apólices de seguros para suas propriedades e veículos, obser-
vados os riscos de cada atividade e área, em montantes considerados suficientes 
para cobertura dos riscos envolvidos.

As premissas de risco adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo 
de uma auditoria das demonstrações financeiras, consequentemente não foram 
analisadas pelos nossos auditores independentes.

Ubiratan Alves de Carvalho 
Contador – CRC RJ 076874/O-2
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Auditores 
Independentes

sobre as 
demonstrações 

financeiras
Aos 
Administradores e Conselheiros da 
Caixa de Assistência à Saúde - CABERJ

Opinião 

Examinamos as demonstrações financeiras da Caixa de Assistência à Saúde 
- CABERJ, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro 
de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, 
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das 
principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apre-
sentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição pa-
trimonial e financeira da Caixa de Assistência à Saúde - CABERJ em 31 
de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os seus fluxos 
de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as políticas 
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela 
Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
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Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e in-
ternacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com 
tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidade 
do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos indepen-
dentes em relação a Entidade de acordo com os princípios éticos relevan-
tes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas 
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumpri-
mos com as demais responsabilidades éticas de acordo com as normas. 
Acreditamos que a evidencia da auditoria obtida é suficiente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião.

Outras Informações que acompanham as demonstrações financeiras 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 financeiras 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 financeiras, nossa 
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, 
considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com 
as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na au-
ditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. 
Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante 
no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato. 
Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstra-
ções financeiras

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresenta-
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ção das demonstrações financeiras de acordo com as políticas contábeis 
adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência 
Nacional de Saúde Suplementar – ANS e pelos controles internos que 
ela determinou necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é res-
ponsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, 
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua conti-
nuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das de-
monstrações financeiras 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 respon-
sabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações 
financeiras.

Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstra-
ções financeiras, tomadas em conjunto, estão 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 
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 de-
monstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas bra-
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sileiras 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 demons-
trações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, 
planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais 
riscos, bem como obtemos evidencia 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 
circunstancias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a 
eficácia dos controles internos da Entidade.

•Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoa-
bilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela 
administração.

•Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base 
contábil de continuidade operacional e, com base nas evidencias de au-
ditoria obtidas, não existe incerteza significativa em relação a eventos ou 
circunstancias que possam causar dúvida significativa em relação à capa-
cidade de continuidade operacional da Entidade. Nossas conclusões estão 
fundamentadas nas evidencias da 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.

•Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das de-
monstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações 
financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de 
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
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Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, 
entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das 
eventuais constatações de auditoria.

Rio de Janeiro, 02 de fevereiro de 2018.

Walter Heuer Auditores Independentes 
CVM nº 2291   
CRC-SP 000334/0-6-T-RJ

Gilson Miguel de Bessa Menezes 
Contador 
CRC-RJ 017511/T-7 SP
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PARECER DO 
CONSELHO FISCAL

Ao primeiro dia do mês de março de 2018, reuniram-se na sede da 
Caixa de Assistência à Saúde – CABERJ, situada na Rua do Ouvidor 
91 – 5º andar – Centro – Rio de Janeiro, os membros do Conselho 

Fiscal abaixo assinados, para examinar o Balanço Geral, referente ao exercício 
de 2017, e respectivas demonstrações financeiras, contábeis, gerenciais e 
parecer da Walter Heuer Auditores e Consultores, abaixo transcrito: 

“Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresen-
tam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial 
e financeira da Caixa de Assistência à Saúde – CABERJ em 31 de dezembro 
de 2017, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, de acordo com as políticas contábeis adotadas 
no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de 
Saúde Suplementar – ANS.”

O Conselho assinalou que a situação deficitária começa a ser revertida, 
conforme se constata pelo superávit apresentado nos meses de novembro 
e dezembro deste ano. Este Conselho aguarda a conclusão pela Auditoria 
do relatório circunstanciado de controle interno. 

Assim, em cumprimento às disposições estatutárias, o Conselho Fiscal, 
recomenda a aprovação da prestação de contas do exercício de 2017 es-
tando, desta forma, em condições de ser submetida à Assembleia Geral 
Ordinária com apuração dos votos prevista para o dia 25 de abril de 2018.

Ronald Santos Barata                                         
Presidente - COFIS                                                 

          
Alfredo Lucio Durante Gonçalves 
Conselheiro Fiscal
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