
 
 

 

 
Relatório da Administração 

Prezados Senhores, 

Em cumprimento às determinações legais e estatutárias, submetemos à 

apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, 

individuais e consolidadas, referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022. 

O quadro mundial continua piorando, com inflação alta, juros em elevação 

e desaquecimento do nível de atividade. No Brasil, sob o impacto da política monetária 

apertada, o ritmo de expansão da atividade econômica nos últimos meses de 2022 

demonstrou sinais de arrefecimento na indústria e nos serviços.  

O mercado de trabalho, por sua vez, segue em trajetória positiva, 

marcado pela queda da taxa de desocupação e, mais recentemente, pela recuperação dos 

rendimentos, fato que reforça o quadro positivo do mercado de trabalho.  

Quanto à inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA), após encerrar o primeiro semestre do ano com taxa de variação acumulada 

em doze meses de 11,9%, veio reduzindo continuamente, encerrando 2022 em 5,79%. 

Em relação ao mercado de saúde suplementar, com a retomada pós-

pandemia das cirurgias eletivas e o alto custo de medicamentos e equipamentos por 

conta do avanço da tecnologia e da inflação, o aumento dos gastos assistenciais ficou 

acima do esperado. 

As mudanças na legislação trouxeram mais tensão ao mercado e risco de 

elevação dos custos. O rol de procedimentos passou pelo Superior Tribunal de Justiça 

(STJ), onde foi caracterizado como “taxativo, mas com exceções”, e em seguida pelo 

Congresso Nacional, onde foi aprovada e sancionada a Lei 14.454/2022 na qual 

estabeleceu o entendimento de que o rol passa a ser exemplificativo, sendo necessário a 

recomendação médica e comprovação científica da eficácia para cobertura do plano de 

saúde, sem passar pela avaliação da ANS. 

No mesmo sentido, a análise de tecnologias em saúde ficou mais célere, 

estabelecendo um prazo de 270 dias para verificar o custo-efetividade, segurança e 

impacto orçamentário de novos tratamentos e equipamentos. Já as tecnologias 

incorporadas ao SUS pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (CONITEC) 

devem ser disponibilizadas pelos planos de saúde em até 60 dias após a inclusão.  

Outras mudanças de cobertura ocorreram e que podem ter consequências 

na sustentabilidade dos planos, como o fim da limitação do número de consultas e 

sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapias. 

 



 
 

 

 

Os projetos relacionados à promoção da saúde e prevenção de doenças 

resultaram nas seguintes atividades e programas: a) Desenvolvimento das linhas de 

cuidados com base no Mapa Epidemiológico; b) Programa de Orientação à Gestante – 

POG na modalidade EAD; c) De bem com a vida; d) Vem viver CABERGS; e) Vacinação 

contra a gripe; f) Grupo de Educação Alimentar; g) Prevenção e tratamento do 

tabagismo; h) Prosangue; i) Prevenção ao Câncer de pele, mama e próstata e, j) Ações 

de educação em saúde. 

Em 2022 foram investidos R$ 112 mil nas ações do Programa de Promoção 

e Prevenção, referente às atividades acima mencionadas. 

A comunicação com os beneficiários foi ampliada com a utilização dos 

canais eletrônicos que, somadas ao Informativo ComuniCabergs, divulgam as ações, 

programas, estatísticas de utilização e o desempenho econômico-financeiro. Esses dados 

são publicados mensalmente, atendendo aos princípios de transparência, prestação de 

contas e responsabilidade corporativa. 

Conforme dispõe o Parágrafo Segundo, Artigo Primeiro do Estatuto Social, 

o superávit do exercício foi direcionado integralmente para a formação do Patrimônio dos 

planos e programas. 

Atendendo o disposto na Resolução Normativa ANS RN nº528/2022, a 

Administração declara que possui capacidade financeira e intenção de manter, até o 

vencimento, os títulos e valores mobiliários classificados na categoria “mantidos até o 

vencimento”. 

A CABERGS Saúde é titular da CABERGS Corretora de Seguros Ltda., 

empresa de responsabilidade limitada, de acordo com o disposto na Resolução Normativa 

ANS nº528/2022, as Demonstrações Financeiras são apresentadas de forma comparativa 

com as demonstrações do exercício anterior, juntamente com as Demonstrações 

Financeiras consolidadas, conforme critérios estabelecidos no Pronunciamento CPC nº36 

(R3), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. 

Entre os projetos para 2023, destacam-se a implantação do atendimento 

em atenção primária à saúde, revisão da rede credenciada e desenvolvimento do novo 

ciclo do planejamento estratégico e da governança corporativa. 

Para o desenvolvimento dos projetos antes referidos, estão previstos 

investimentos em infraestrutura de tecnologia e segurança da informação e sistemas de 

gestão. 

A busca pela excelência no atendimento, o cuidado da saúde e na melhoria 

da qualidade de vida, bem como a sustentabilidade econômico-financeira, fazem parte da 

essência do trabalho desenvolvido na CABERGS na consecução do seu propósito. 



 
 

 

 

Porto Alegre, 24 de fevereiro de 2023. 

A Diretoria. 

 

 Fernando Zingano         Carlos Augusto Grazziotin 

Diretor Presidente          Diretor Financeiro e Administrativo 

 

 

 

 

Lisiane Vieira de Castro Luchese 

Diretora de Operações 
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